
1

Nowe otwarcie. Polska na drodze do zeroemisyjnej gospodarki

Nowe otwarcie
Polska na drodze  
do zeroemisyjnej  
gospodarki

pod redakcją Macieja Bukowskiego



Nowe otwarcie. Polska na drodze do zeroemisyjnej gospodarki

Redakacja: Maciej Bukowski

Autorzy:

Część 1: Małgorzata Błocka, Aleksander Śniegocki

Część 2: Karolina Porębna, Zofia Wetmańska

Część 3: Maciej Bukowski 

WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich

Aleja Szucha 16/46 
00-582 Warszawa

www.wise-europa.eu

Projekt, skład, łamanie: Studio graficzne TEMPERÓWKA s.c.  

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonane za podaniem źródła. 

© Copyright by WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, 
Warszawa, 2019

ISBN: 978-83-64813-95-5



Warszawa 2019

pod redakcją Macieja Bukowskiego

Nowe otwarcie
Polska na drodze  
do zeroemisyjnej  
gospodarki



.w
ise-europa.eu

.w
ise-europa.eu

Instytut WiseEuropa to niezależny think-tank, 
specjalizujący się w makroekonomii, polityce 
gospodarczej, europejskiej i zagranicznej.

Misją WiseEuropa jest poprawa jakości polityki krajowej i europejskiej oraz środowiska 
gospodarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach ekonomicznych i instytucjonalnych, 
niezależnych badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki na gospodarkę. Instytut angażuje 
obywateli, przedsiębiorców, ekspertów oraz twórców polityk publicznych z kraju i zagranicy  
we wspólną refleksję na temat modernizacji Polski i Europy oraz ich roli w świecie. 

WiseEuropa to najwyższe kompetencje w takich obszarach, jak: sprawy europejskie i globalne 
w wymiarze gospodarczym i politycznym, polityka makroekonomiczna, przemysłowa, energetyczna 
i instytucjonalna, innowacyjność i gospodarka cyfrowa, rynek pracy i polityka społeczna. 
WiseEuropa to również solidny warsztat analityczny, obejmujący ilościowe i jakościowe metody 
badawcze: statystykę i ekonometrię, modelowanie makroekonomiczne i systemowe, badania 
społeczne i politologiczne, analizy instytucjonalne i socjologiczne. Wszystko wspierane przez 
wysokiej jakości działania komunikacyjne i relacyjne Instytutu.

Al. Szucha 16/46, 00-582 Warszawa   |   t.: +48 22 513 14 18   |   f.: +48 22 350 63 12   |   office@wise-europa.eu



Streszczenie          5

Wprowadzenie         9

1. Polska wobec globalnych oraz europejskich  
 ram polityki klimatycznej      11

1.1 Od globalnego porozumienia do działań krajowych 11

1.2 Czy Polska zdąży z transformacją kluczowych  
 sektorów?         19

1.3 Rozwój niskoemisyjnego przemysłu – niedoceniane    
 wyzwanie polskiej polityki klimatycznej   35

1.4 W kierunku zeroemisyjnej gospodarki w 2050 r. 43

2. Zmieniające się otoczenie polityki klimatycznej 48

2.1 Międzynarodowy wymiar niskoemisyjnej  
 transformacji        48

2.2 Zrównoważone finansowanie dla ochrony klimatu –  
 nowy paradygmat dla rynków finansowych   59

3. Klimatyczny wymiar polityki rozwojowej  72

3.1 Ku nowoczesnej polityce klimatycznej    72

3.2 Polityka klimatyczna w Europie Środkowej i Polsce 80

Podsumowanie         86

Literatura          88
 
Spis ramek         91 

Spis tabel          91

Spis wykresów         92





5

Nowe otwarcie. Polska na drodze do zeroemisyjnej gospodarki

Streszczenie

• Zmiany klimatu mają negatywny wpływ na większość sektorów gospodarki, oddziałując  
na bezpieczeństwo i stabilność państw na całym świecie. Skuteczna odpowiedź na powstające  
wyzwania wymaga uwzględnienia sprawnego, kolektywnego zarządzania ryzykiem klimatycz-
nym w szerszych ramach polityki zagranicznej. W związku z tym niezbędne są systemowe 
działania na rzecz budowy globalnej polityki klimatycznej w postaci:

– rozwoju kooperacji międzynarodowej opartej o zasady zrównoważonego rozwoju;
– wdrożenia instrumentów polityki klimatyczno-energetycznej na poziomie indywidualnych 
 państw oraz ich regionalnych porozumień;
– oparcia się o nowe formy współpracy, będące wynikiem rekonfiguracji obecnego układu sił;
– wykorzystania możliwości związanych z niskoemisyjnym handlem.

• Ostatnie lata ugruntowały nowe ramy globalnej polityki klimatycznej, implikujące stopniową 
rewizję celów redukcyjnych w kierunku osiągnięcia zerowych emisji netto do połowy XXI wieku.

• Polskie podejście do polityki klimatyczno-energetycznej poniosło porażkę: kraj prawdopo-
dobnie nie wypełni żadnego z unijnych celów na 2020r. Niewywiązanie się z celów rozwoju  
OZE oraz redukcji emisji w sektorach non-ETS będzie oznaczało konieczność poniesienia 
przez polski budżet wymiernych kosztów finansowych.

• W 2019 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą przedstawić Krajowe Plany  
na rzecz Energii i Klimatu do 2030 roku (KPEiK), a także długoterminową strategię nisko-
emisyjną do 2050 r. Dokumenty te powinny wskazywać w jaki sposób poszczególne kra-
je zamierzają kontrybuować do realizacji celów Wspólnoty, w tym do budowy gospodarki  
zeroemisyjnej w roku 2050.

• Projekt KPEiK dla Polski został opublikowany przez rząd w styczniu 2019 r. Zawiera on szereg 
pozytywnych inicjatyw sektorowych sprzyjających redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz 
dywersyfikacji technologicznej krajowego systemu energetycznego. 

• Jednocześnie zakładana w KPEiK skala oraz tempo zmian w kluczowych sektorach (energe-
tyka, budynki, transport, przemysł) są niewystarczające, by nadrobić zapóźnienia w niskoemi-
syjnej transformacji narosłe w ostatniej dekadzie. Realizacja strategii rządowej doprowadzi 
wręcz do znacznego pogorszenia bilansu udziału Polski w systemie EU ETS, a także utrud-
ni redukcję emisji w sektorach non-ETS w długim okresie. Wobec perspektywy wzrostu cen 
uprawnień, postawi to Polskę w skrajnie niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i negocjacyjnej.
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• Osiągnięcie głębokiej redukcji gazów cieplarnianych lub nawet neutralności klimatycznej  
do 2050 roku będzie wymagało od Polski jakościowych zmian polityki wewnętrznej, daleko 
wykraczających poza scenariusze rozważane w krajowej debacie publicznej, w tym:

– zapewnienia nawet dwukrotnie wyższej podaży energii elektrycznej przy niemal  
 całkowitym wyeliminowaniu emisji z elektroenergetyki;
– całkowitej eliminacji ogrzewania paliwami kopalnymi w budynkach;
– zdominowania miksu energetycznego w transporcie przez alternatywy dla paliw  
 kopalnych (elektromobilność, biopaliwa, syntetyczne paliwa lub wodór);
– wymiany tradycyjnych technologii w przemyśle ciężkim na zeroemisyjne alternatywy  
 oraz powszechnego wdrożenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego;
– dużego, a zarazem zrównoważonego wzrostu podaży biomasy na cele energetyczne.

• Rosnąca świadomość ryzyka szybkiej utraty wartości przez aktywa węglowe oraz pozosta-
łe inwestycje niespójne z założeniami Porozumienia Paryskiego prowadzi do wycofywania 
się kolejnych inwestorów z finansowania konwencjonalnych technologii energetycznych 
i przemysłowych. Również rządy – w tym Komisja Europejska – podejmują działania zakła-
dające przekierowanie środków w kierunku inwestycji spójnych z długoterminowymi celami 
środowiskowymi.

• Istotny wpływ na pole wyboru w obszarze polityki klimatycznej będzie więc miała postę-
pująca absorpcja założeń zrównoważonego rozwoju przez świat finansów, co przełoży się  
na zmianę podejścia rynku kapitałowego do emisyjnych inwestycji, a także na rozwój nowych 
mechanizmów rynkowych związanych ze zmianą strategii biznesowych instytucji finansowych 
i poszerzeniem ich oferty o zrównoważone produkty. 

• Realizacja idei zrównoważonego finansowania zależna jest od trzech kluczowych czynników, 
z których żaden nie jest obecnie zaadresowany w stopniu wystarczającym przez polski sektor 
finansowy:

– wyraźnego sygnału na poziomie regulacyjnym określającego kierunek i tempo absorpcji  
 idei zrównoważonego rozwoju przez sektor finansowy;
– usprawnienia procesu analizy ryzyka środowiskowego w procesie podejmowania decyzji  
 inwestycyjnych poprzez zwiększenie efektywności i użyteczności procesu raportowania  
 informacji niefinansowych i przeprowadzanie adekwatnych stress-testów;
– wdrożenia efektywnego procesu wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy krajowymi  
 i międzynarodowymi instytucjami sektora finansowego.

• Ważną przewagą państw Europy Zachodniej na polu polityki klimatycznej jest ich gotowość 
do przeznaczenia na jej rzecz istotnych zasobów, zapewniających nie tylko planowanie i wdra-
żanie poszczególnych działań przez rząd, ale też projektowanie i promowanie krajowej i mię-
dzynarodowej polityki klimatycznej z udziałem zewnętrznych interesariuszy. Oznacza to m.in. 

– fundowanie niezależnych krajowych badań dot. innowacji technicznych, projektowania  
 polityk krajowych oraz wpisania ich w szerszy kontekst międzynarodowy;
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– alokację odpowiednich zasobów w samej administracji publicznej m.in. w formie powołania 
 instytucji dedykowanych kwestii niskoemisyjnej transformacji, mających realny wpływ  
 na politykę kraju. 

• Istotna część problemów z wdrażaniem polityki klimatycznej w Polsce ma swoje źródło w jej 
warstwie strategicznej. Dokumenty strategiczne przygotowywane przez kolejne rządy sta-
nowią jedynie odpowiedź na wymogi stawiane przez Komisję Europejską, nie bazując jedno-
cześnie na pogłębionej refleksji nad rzeczywistymi priorytetami krajowej polityki w średnim 
i długim okresie. Nie są też wykorzystywane jako szansa na poprawę horyzontalnej (mię-
dzysektorowej) i wertykalnej (ogólnogospodarczej) spójności oraz efektywności interwencji 
publicznej podejmowanej w zakresie polityki klimatycznej. 

• Bez porzucenia obecnej praktyki reaktywnego tworzenia dokumentów strategicznych z zakre-
su polityki klimatycznej, połączonego z wolnym i niekonsekwentnym ich wdrażaniem w prak-
tyce, bardzo prawdopodobny staje się czarny scenariusz, w którym problem z osiągnięciem 
celów energetyczno-klimatycznych na 2020 r. będzie się pogłębiał w przyszłości. W takim 
przypadku zamiast wykorzystać rentę zapóźnienia do szybkiego nadgonienia widocznych luk 
rozwojowych, Polska na własne życzenie poniesie realne finansowe i polityczne koszty opóź-
nionego i mało efektywnego wdrażania założeń Porozumienia Paryskiego we własnym syste-
mie paliwowo-energetycznym.
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Kluczowe elementy proponowanego nowego otwarcia 
polskiej polityki klimatycznej

1. Rzeczywiste włączenie polityki klimatycznej do polskiej agendy rozwojowej, w tym zapew-
nienie adekwatnych zasobów do przygotowywania, konsultowania i wdrożenia założeń stra-
tegicznych oraz ram prawnych wspierających zeroemisyjną transformację polskiej gospodarki 
(budowanie kompetencji administracji publicznej, instytucji badawczych, sektora prywatnego 
oraz organizacji pozarządowych).

2. Stworzenie spójnej, długookresowej wizji przejścia Polski do zeroemisyjnej gospodarki 
w perspektywie 2050 roku, która powinna być jednocześnie punktem odniesienia dla celów 
średniookresowych oraz bieżących zmian prawnych.

3. Wzrost ambicji na rok 2030 w porównaniu do założeń KPEiK, uwzględniający konieczność 
przygotowania się Polski na szybką redukcję emisji w latach trzydziestych i czterdziestych 
oraz przekładający się na spójny zestaw interwencji sektorowych z zapewnionym finansowa-
niem i systemem monitorowania w fazie wdrożeniowej.

4. Akceptacja schyłkowego charakteru górnictwa i konieczności wycofania konwencjonalnej 
energetyki węglowej w perspektywie najbliższych 20-30 lat oraz przesunięcie debaty wokół 
przyszłości elektroenergetyki w Polsce na dyskusję o realnych sposobach zbudowania niemal 
zeroemisyjnego systemu energetycznego do 2050 r., dostarczającego nawet dwukrotnie wię-
cej energii niż obecnie.

5. Przygotowanie kompleksowej strategii modernizacji budynków mieszkalnych i użytkowych, 
łączącej (zrewidowane wobec stanu obecnego) pilne działania na rzecz ograniczenia smogu 
(normy paliw, wymiana źródeł ciepła) z rozłożonymi w czasie inwestycjami w głęboką termo-
modernizację oraz eliminację paliw kopalnych jako źródła ciepła.

6. Zapewnienie terminowej rozbudowy infrastruktury dla elektromobilności oraz paliw alterna-
tywnych wraz z adekwatnym finansowaniem rozwoju transportu publicznego (zarówno mię-
dzy miastami, jak i w ich obrębie), w sposób pozwalający na trwałe odwrócenie trendu wzro-
stu zużycia paliw ropopochodnych.

7. Stworzenie strategii niskoemisyjnej transformacji polskiego przemysłu oraz zapewnienie 
sprzyjających ram regulacyjnych umożliwiających wczesne wdrożenie przełomowych innowa-
cji procesowych w kraju.

8. Uwzględnienie globalnych wyzwań polityki klimatycznej w polityce zagranicznej oraz 
proeksportowej.

9. Wdrożenie zasad zrównoważonego finansowania oraz monitorowania ekspozycji polskich 
instytucji finansowych na ryzyka klimatyczne, w tym na ryzyko zaangażowania w branżach 
emisyjnych.
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Wprowadzenie

 
Druga dekada XXI w. okazała się przełomowa dla 
polityki klimatycznej, zarówno na poziomie globalnym, 
jak i europejskim. Rosnące zrozumienie skali zagrożeń 
stwarzanych przez antropogeniczne zmiany klimatu  
oraz spadek kosztów szeregu niskoemisyjnych technologii 
energetycznych przełożyły się na wzrost akceptacji dla 
transformacji. Jednocześnie po niepowodzeniu szczytu 
klimatycznego w Kopenhadze głębokiej zmianie uległy 
międzynarodowe zasady współpracy na rzecz ochrony 
klimatu. Porozumienie Paryskie stworzyło nowe ramy 
globalnej polityki klimatycznej, oparte na stopniowym, 
oddolnym zwiększaniu ambicji przez poszczególne państwa 
i regiony. Stale rosnąca presja na zaostrzanie celów 
klimatyczno-energetycznych oraz budowę gospodarki 
zeroemisyjnej do połowy wieku stała się stałym elementem 
krajobrazu politycznego również w Unii Europejskiej. 
 

Dla polskiej polityki klimatycznej ostatnie dziesięć lat były jednak dekadą straconą. Brak 
systemowego podejścia do wsparcia zmian technologicznych oraz organizacyjnych w energety-
ce, budynkach czy transporcie przełożyły się na zbyt wolny postęp w obniżaniu emisyjności tych 
sektorów, rozwoju OZE czy poprawie efektywności energetycznej. Końcówka dekady przynosi 
jednak nadzieję na nowe otwarcie w polskiej polityce klimatyczno-energetycznej. Pod wpływem 
megatrendów technologicznych oraz regulacyjnych, rośnie zrozumienie potrzeby transformacji 
energetycznej wśród krajowych decydentów oraz środowisk eksperckich. Zbiega się to w cza-
sie z okresem tworzenia szczegółowych ram dla przebudowy polskiego systemu paliwowo- 
-energetycznego, które powinny zostać zawarte w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu, 
a także długoterminowej strategii niskoemisyjnej transformacji. Jednak pomimo stopniowo za-
chodzących pozytywnych zmian w podejściu Polski do polityki klimatycznej, proces ten jest 
zbyt powolny względem przyspieszającego postępu technologii oraz zmieniającego się unijnego 
otoczenia regulacyjnego.
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W niniejszym raporcie pokazujemy, że bez nowej, ambitnej wizji zmian we wszystkich klu-
czowych sektorach gospodarki, Polska pozostanie przez kolejne dekady na pozycji marudera 
europejskiej polityki klimatycznej, ponosząc związane z tym koszty oraz tracąc kolejne szanse 
rozwojowe na rosnących rynkach niskoemisyjnych dóbr i usług. W pierwszej części opisujemy, 
jak pogłębiające się powiązania między globalną oraz unijną polityką klimatyczną będą wpływały 
na stopniowy wzrost wyzwań stojących przed Polską w obszarze transformacji energetycznej 
oraz budowy gospodarki zeroemisyjnej do 2050 r. Wskazujemy jednocześnie na pogłębiające 
się opóźnienia w realizacji przez Polskę obecnie ustalonych celów klimatyczno-energetycznych  
na 2020 rok oraz nazbyt zachowawcze plany rządowe na kolejną dekadę. Przedstawiamy również 
szczegółową analizę założeń Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu w kluczowych sektorach 
– energetyce, budynkach i transporcie – oraz pokazujemy wyzwania w sektorze przemysłowym, 
dotąd niemal nieobecne w polskiej debacie publicznej. Druga część raportu poświęcona jest szer-
szemu kontekstowi polityki klimatycznej, który obejmuje upowszechnianie się świadomości skali 
zagrożeń dla ładu światowego na skutek zmian klimatu, zmieniający się układ sił na międzynaro-
dowych rynkach surowców i dóbr przemysłowych, a także szybko zachodzącą zmianę podejścia 
rynków finansowych do inwestycji w emisyjne projekty. W części trzeciej skupiamy się na ra-
mach politycznych niskoemisyjnej transformacji w Unii Europejskiej, regionie Europy Środkowo-
Wschodniej i w Polsce, zwracając uwagę na kluczowe znaczenie zintegrowania polityki klimatycz-
nej z ogólnymi ramami polityki rozwojowej oraz wykorzystania jej jako szansy na wdrożenie zasad 
good governance i poprawę jakości krajowej polityki gospodarczej.
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1. Polska wobec globalnych 
oraz europejskich ram 
polityki klimatycznej

1.1 Od globalnego porozumienia do działań 
krajowych

Globalny szczyt klimatyczny w Katowicach w grudniu 2018 r. odbył się dekadę po uchwaleniu 
unijnego Pakietu Energetyczno-Klimatycznego 3x20. W ciągu tych dziesięciu lat doszło do głębo-
kiej przebudowy międzynarodowej polityki klimatycznej. W wyniku klęski szczytu w Kopenhadze 
w 2009 r. porzucono nadzieję na wynegocjowanie jednolitego zestawu celów redukcyjnych dla 
wszystkich państw świata. Nie oznaczało to jednak ani ograniczenia ambicji Unii Europejskiej, 
ani końca międzynarodowych wysiłków dyplomatycznych na rzecz znalezienia nowej formuły 
współpracy. Kilkuletnie negocjacje skupione na wypracowaniu podejścia oddolnego zaowoco-
wały porozumieniem zawartym w Paryżu jesienią 2015 roku. Przywódcy 197 państw zgodzili się 
zatrzymać wzrost globalnej temperatury poniżej 2°C względem poziomu przedprzemysłowego, 
a także podjąć starania, by nie przekroczył on 1,5°C. Zgodnie z ostatnim raportem IPCC (2018) 
oznacza to konieczność osiągnięcia neutralności klimatycznej (zerowych emisji gazów cieplarnia-
nych netto) do połowy XXI wieku. By to umożliwić Porozumienie Paryskie ustanowiło mechanizm 
regularnego deklarowania krajowych wkładów w globalną redukcję emisji (Nationally Determined 
Contributions – NDC), które miałyby być następnie agregowane i analizowane pod kątem spójno-
ści z celem ogólnoświatowym. Jest to kluczowy element Porozumienia – krajowe wkłady są usta-
lane oddolnie przez poszczególne rządy (w przypadku UE decyzje podejmowane są na poziomie 
Wspólnoty), jednak proces ten pozwala ocenić lukę pomiędzy planami redukcyjnymi a globalnym 
celem klimatycznym oraz tworzy ramy do skoordynowanego podnoszenia ambicji na tym polu 
przez wszystkich sygnatariuszy Porozumienia.

Schemat 1. Od globalnych do krajowych ram polityki klimatycznej
 
 
      
 
 

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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Powodzenie globalnej polityki klimatycznej zależy od multilateralnej współpracy między-
rządowej, rozwoju niskoemisyjnych technologii oraz wycofywania starych instalacji z użytku. 
Takie podejście nie jest w stanie zagwarantować osiągnięcia celu klimatycznego ze stuprocen-
tową pewnością, tworzy jednak stabilne ramy współpracy, których priorytetem jest ograniczenie  
ryzyka katastrofalnych zmian klimatu oraz rozwój niskoemisyjnej gospodarki. Zwiększa też odpor-
ność ogólnego kierunku globalnej polityki klimatycznej na próby jej unilateralnego blokowania. 
Z tego względu nawet podjęta przez prezydenta Donalda Trumpa decyzja o wycofaniu się USA 
z Porozumienia Paryskiego (formalnie nastąpi to pod koniec 2020 r.), nie przerwała dążenia pozo-
stałych państw do działań zgodnych z ustalonymi ramami. 

Tabela 1. Mechanizm cyklicznego zaostrzania celów klimatyczno-energetycznych – od poziomu 
globalnego do krajowego

Poziom globalny Poziom UE Poziom krajowy

2019 Zgłaszanie NDC do 
2025/2030

Możliwe podwyższenie unijnego 
NDC na 2030 r.

Przedłożenie KPEiK oraz strategii 
długoterminowej

2023 Globalny przegląd ambicji 
NDC

Możliwa rewizja celów OZE i efek-
tywności energetycznej na 2030 r.

Możliwa aktualizacja KPEiK oraz stra-
tegii długoterminowej

2024/
2025

Zgłaszanie NDC do 
2030/2035

Przegląd dyrektyw EU ETS, 
non-EU ETS, efektywności 
energetycznej

Przygotowanie nowego unijnego 
NDC oraz ustalenie celów energe-
tyczno-klimatycznych po 2030 r.

2028 Globalny przegląd NDC Przedłożenie KPEiK do 2040 r. oraz 
aktualizacja strategii długoterminowej

2029/
2030

Zgłaszanie NDC do 
2035/2040

Przegląd dyrektyw EU ETS, 
non-EU ETS, efektywności 
energetycznej

Możliwa aktualizacja KPEiK oraz stra-
tegii długoterminowej

...

Neutralność klimatyczna w perspektywie połowy wieku
 
Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie Wojtal (2019)

Szczegółowe zasady wdrażania przyjętych ustaleń zostały doprecyzowane w zeszłym roku 
podczas szczytu w Katowicach. Wzmacniają one dotychczasowe podejście Unii Europejskiej  
do redukcji emisji, w tym jej pozycjonowanie się w roli lidera zmian, stawianie na soft power oraz 
wsparcie wczesnego wdrażania innowacyjnych technologii redukcyjnych na własnym obszarze, 
w nadziei na ich popularyzację na rynku światowym w przyszłości. Również wewnątrzunijne 
ramy prawne odpowiadają logice Porozumienia Paryskiego. Przyjęte pod koniec 2018 r. zasady 
zarządzania Unią Energetyczną nakładają na państwa członkowskie obowiązek przygotowania 
oraz uzgodnienia z Komisją Europejską do końca 2019 r. Krajowych Planów na rzecz Energii 
i Klimatu (KPEiK), a także długoterminowych strategii niskoemisyjnych do 2050 r. Dokumenty 
te mają podlegać regularnej rewizji, która będzie się przeplatała z globalnymi przeglądami postępów 
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realizacji Porozumienia Paryskiego oraz kolejnymi cyklami podwyższania NDC. Można oczekiwać, 
że Unia Europejska będzie za każdym razem dążyła do powiększenia swojego wkładu do global-
nego wysiłku redukcyjnego, co z kolei będzie się przekładało na rewizje celów wewnętrznych UE, 
wymuszając korekty krajowych planów i strategii w sposób umożliwiający osiągnięcie neutralno-
ści klimatycznej (zerowych emisji netto) w połowie wieku.

Proces ten już się rozpoczął. W 2018 r. instytucje unijne oraz rządy państw członkowskich 
zdecydowały o ustaleniu celów rozwoju OZE (32%) oraz poprawy efektywności energetycz-
nej (32,5%) do 2030 r. na poziomie wyższym, niż wcześniejsze propozycje Komisji Europejskiej 
z 2014 r. („co najmniej 27%” dla obu celów). Realizacja tych celów będzie również oznaczała 
przekroczenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% względem 1990 r. – najnow-
sze szacunki Komisji Europejskiej wskazują, że UE może osiągnąć ponad 45% redukcji emisji  
do 2030 r. (KE 2018). W listopadzie 2018 r. Komisja, w związku z konkluzjami z Paryża, przed-
stawiła zaktualizowaną wizję budowy niskoemisyjnej gospodarki do 2050 r. pt. „A Clean Planet 
for all - a European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and cli-
mate neutral economy”. Zawiera ona szczegółową analizę zmian niezbędnych do osiągnięcia 
zakładanej redukcji emisji we wszystkich sektorach. Wizja ta jest ambitniejsza od zapropono-
wanej przez Komisję w 2011 r. Mapy drogowej przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., 
uwzględnia bowiem możliwość osiągnięcia do połowy wieku nie tylko 80% redukcji emisji, ale 
wręcz neutralności klimatycznej. Dla działalności gospodarczej oznacza to zastąpienie celu 80% 
przez cel ponad 90% uzupełniony przez adekwatny wzrost intensywności pochłaniania np. po-
przez większy poziom zalesienia (KE 2018).

Założenie o osiągnięciu przez Europę do roku 2050 tzw. gospodarki net zero implikuje nie tylko 
stopniowe zwiększanie ambicji redukcyjnych dla całej UE w okresie pośrednim (2020-2050) ale i ko-
nieczność zmian w politykach krajowych. Dotyczy to także Polski, która powinna sformułować wła-
sną długoterminową strategię niskoemisyjną obejmującą nie tylko energetykę, ale też inne sektory 
gospodarki. Pierwszym poważnym problemem z jakim tego typu strategia będzie musiała się zmie-
rzyć jest nieosiągnięcie celów krajowych na rok 2020 dot. udziału OZE w produkcji energii, poziomu 
zużycia energii (efektywności energetycznej) oraz emisji w sektorach pozostających poza systemem 
handlu emisjami EU ETS. Niedociągnięcia w każdym z tych wymiarów, zwłaszcza gdyby miały być 
duże, będą miały poważne konsekwencje krótko- i długoterminowe. Bezpośrednim skutkiem zanie-
dbań polityki energetycznej będzie konieczność poniesienia kosztów transferów statystycznych po 
2020 r. (rozliczenie się przez dane państwo z krajowego celu przy wykorzystaniu nadwyżek ener-
gii z OZE zakupionych od innego państwa członkowskiego). Długookresową konsekwencją będą 
znaczne trudności z osiągnięciem celów polityki klimatycznej także w latach następnych, co zwielo-
krotni koszty transformacji w każdym z wymienionych obszarów.
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Wykres 1. Status realizacji przez Polskę unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2020 r.
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie danych EEA (2018)
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Najbardziej znanym deficytem polskiej polityki klimatyczno-energetycznej jest nieosiągnięcie 
15% udziału OZE w finalnym zużyciu energii do roku 2020. Percepcja publiczna tego problemu 
skupia się na sektorze elektroenergetycznym, w tym zablokowaniu rozwoju energetyki wiatrowej 
m.in. przez tzw. ustawę odległościową z roku 2015, jałowym wsparciu dla współspalania w pier-
szej połowie dekady oraz brak korzystnego otoczenia prawnego dla energetyki prosumenckiej 
w chwili obecnej. Porównanie Polski z resztą państw UE-28 wskazuje jednak, że stagnacja źródeł 
odnawialnych jest problemem szerszym, obejmującym także ciepłownictwo i transport. Szybki 
przyrost udziału biopaliw w polskim transporcie okazał się chwilowy, a zwiększenie wykorzysta-
nia źródeł odnawialnych w ciepłownictwie było dwukrotnie wolniejsze od europejskiej średniej, 
pomimo zbliżonego poziomu wyjściowego. Polska – w odróżnieniu do całej UE – nie zdołała więc 
zrekompensować trudności z „zazielenieniem” produkcji rafineryjnej szybkim rozwojem „zielone-
go prądu i ciepła”. Blokada dla rozwoju OZE w sektorze elektroenergetycznym znamionuje tym 
samym dużo szerszy problem polskiej polityki publicznej z systemowym i trwałym wspieraniem 
dywersyfikacji krajowego bilansu energetycznego. 

Wykres 2. Udział OZE wg kierunku wykorzystania energii w latach 2004-2017 w Polsce i UE-28
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie danych EEA (2018)

W przypadku redukcji emisji w sektorach nie objętych systemem ETS oraz działań na rzecz 
poprawy efektywności energetycznej Polska stała się ofiarą iluzji statystycznej, której źródłem 
było po części spowolnienie gospodarcze w Europie lat 2012-2015, a po części porażka polityki 
państwa na polu podatkowym. Aż do 2015 r. dane statystyczne wskazywały, że Polska nie będzie 
miała problemu ze spełnieniem celów na 2020 r. na tych polach. Ożywienie gospodarcze ostat-
nich lat oraz reformy uszczelniające system VAT (m.in. pakiet paliwowy) spowodowały jednak 
bardzo szybki wzrost rejestrowanego zużycia paliw płynnych oraz związanego z tym poziomu ra-
portowanych emisji CO2. Wobec braku poprawy w sektorze komunalnym, postawiło to wypełnie-
nie obu wymienionych celów pod znakiem zapytania, ujawniając realne deficyty polityki krajowej 
wpierającej poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji w transporcie i budyn-
kach mieszkalnych. Niekonsekwentne i daleko niewystarczające działania na obu polach podjęto 
dopiero w roku 2018 w ramach walki ze smogiem, na razie jednak bez większych sukcesów.
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Wykres 3. Emisje z sektorów non-ETS w Polsce i w całej UE w przeliczeniu na mieszkańca, 
2005-2017
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie danych EEA (2018)

Prawdopodobna skala niepełnego raportowania zużycia paliw w transporcie jest widoczna 
przy zestawieniu dynamiki popytu na nie ze zmianami pracy przewozowej transportu pasażerskie-
go oraz ciężarowego. Spadkowi zużycia paliw płynnych po 2011 roku nie towarzyszyło adekwat-
ne zmniejszenie aktywności w transporcie krajowym. W połowie 2016 roku, po wprowadzeniu 
pakietu regulacji ograniczających szarą strefę, nastąpił szybki wzrost raportowanego wolume-
nu zużycia. Najnowsze dane rynkowe z 2018 roku wskazują przy tym, że wzrost ten spowolnił, 
wracając do trendu zgodnego z dynamiką pracy przewozowej, przy czym emisje na mieszkańca 
w sektorach non-ETS przekroczyły średnią UE. Ponieważ dla celu non-ETS funkcjonuje podobny 
mechanizm rozliczeń statystycznych (oparty na tzw. jednostkach rocznych limitów emisji – Annual 
Emission Allocation, AEA), jak w przypadku OZE, państwo polskie musi się liczyć z koniecznością 
poniesienia bezpośrednich finansowych konsekwencji własnej bierności w sferze energetyki od-
nawialnej, emisji transportowych, komunalnych i pochodzących z pozostałych sektorów non-ETS.

Wykres 4. Dynamika transportu oraz zużycia paliw kopalnych, 2005-2017
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W tym miejscu warto podkreślić, że w ramach systemu handlu emisjami Unii Europejskiej  
(EU ETS), polski rząd nadal otrzymuje więcej uprawnień niż kupują krajowe przedsiębiorstwa 
energetyczne i przemysłowe. Jednak wolumen uprawnień przyznanych Polsce wynika z wyne-
gocjowanych już zapisów dyrektywy EU ETS i jest obliczany na podstawie danych historycznych.  
Nie zależy on więc od bieżącego ani przyszłego popytu na uprawnienia ze strony krajowej go-
spodarki. Rząd sprzedaje uprawnienia na ogólnoeuropejskiej platformie aukcyjnej, będącej ryn-
kiem pierwotnym EU ETS. Przedsiębiorstwa z kolei mogą kupić uprawnienia do emisji albo na tej 
platformie, albo na rynku wtórnym. Oznacza to, że redukcja emisji gazów cieplarnianych w tem-
pie wolniejszym od reszty UE będzie skutkowała pogorszeniem bilansu Polski w systemie (róż-
nica między wolumenem uprawnień sprzedawanych przez rząd na ogólnounijnym rynku a liczbą 
uprawnień kupowanych przez krajowe przedsiębiorstwa). O ile nic się nie zmieni w polityce kra-
jowej już w latach 20-tych można oczekiwać odpływu środków netto. Jest to prognoza bardzo re-
alna, bowiem prognozy projektu Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) przedstawio-
nego na początku 2019 r. wskazują, że w sektorach EU ETS dojdzie do około dziesięcioletniego, 
strukturalnego opóźnienia w redukcji emisji względem trendu ogólnoeuropejskiego.

W związku z logiką europejskiej polityki klimatycznej (regularne pogłębianie ambicji co oko-
ło dekadę), w wypadku utrzymania pasywnego kursu polityki krajowej należy liczyć się z dalszym 
pogarszaniem się bilansu uczestnictwa Polski w systemie EU ETS, a także z coraz większym osa-
motnieniem kraju na forum unijnym. Prognoza ta wynika ze sposobu funkcjonowania Wspólnoty. 
Wraz z upowszechnianiem się niskoemisyjnych technologii w bilansie energetycznym UE, sektory 
cechujące się niższymi kosztami redukcji emisji (np. energetyka) przestają odczuwać wpływ dal-
szego wzrostu cen uprawnień na własną działalność. Tym samym cena niezbędna do rozpoczęcia 
jakościowych zmian w sektorach o wyższych kosztach redukcji (np. przemyśle ciężkim), nie stanowi 
już dla nich zagrożenia, a nawet może oznaczać dodatkowe zyski (w wyniku tzw. windfall profits). 
Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej oraz MAE, osiągnięcie redukcji emisji netto o 80%-100% 
oznaczać może konieczność zwiększenia ceny uprawnień do 100 EUR za tonę do roku 2040 oraz 
250-350 EUR za tonę w połowie wieku. Tak wysokie ceny świadectw EU ETS wymuszą prawdopo-
dobnie rewizję zasad ochrony przed carbon leakage w kierunku przeniesienia ciężaru opodatkowania 
z producentów na konsumentów (por. Bukowski i Śniegocki 2017). Kraje pozostające pod koniec lat 
30-tych z dużym wolumenem emisji pochodzących z relatywnie tanio zastępowalnych źródeł (ener-
getyka węglowa) znajdą się wtedy w skrajnie niekorzystnej sytuacji (wysoka cena energii, ucieczka 
przemysłu) oraz negocjacyjnej (osamotnienie na szczeblu UE wobec redukcji emisji w pozostałych 
państwach). Widoczna w projektach Polityki Energetycznej Polski 2040 oraz KPEiK pasywna posta-
wa polskiego rządu wobec redukcji emisji naraża więc Polskę na nieproporcjonalnie wysokie koszty 
funkcjonowania we wspólnych ramach regulacyjnych UE w latach 30. i 40. XXI wieku. 
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Wykres 5. Emisje z sektorów EU ETS w Polsce – założenia KPEiK wobec tempa redukcji emisji 
na poziomie europejskim
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W przypadku sektorów non-ETS projekt KPEiK zakłada, że Polska zrealizuje przypisany jej cel 
redukcji emisji o 7% do 2030 r. względem roku 2005. Jednak prognozowane tempo tego spadku 
z roku na rok maleje. Wskazuje to na ryzyko wyczerpania potencjału redukcyjnego już w latach  
20-tych przede wszystkim na skutek braku wizji strategicznej co do sposobu na wyeliminowanie 
paliw kopalnych z sektora komunalnego i transportu w długim okresie i wynikającej z tego koncen-
tracji na nieadekwatnych działaniach: płytkiej termomodernizacji i powolnej przebudowie systemu 
transportowego. Na skutek zaniechań inwestycyjnych, infrastrukturalnych i regulacyjnych przyspie-
szenie dynamiki ograniczania emisji w sektorach non-ETS po roku 2030 może się okazać bardzo 
trudne, generując wysokie koszty utopione (np. konieczność ponownej termomodernizacji budyn-
ków, przebudowy infrastruktury miejskiej, powtórzonej modernizacji szlaków kolejowych itp.). 

Nie można przy tym zakładać, że cele dotyczące non-ETS dla Polski formułowane po roku 2020 
będą łagodzone. W miarę wzrostu zamożności kraju należy raczej oczekiwać stopniowego zbiegania 
wymaganego poziomu redukcji do średniej UE, a więc ponad trzykrotnego lub nawet sześciokrot-
nego ograniczenia emisji względem sytuacji obecnej. Już osiągnięcie celów na rok 2030 będzie wy-
magało daleko idących dostosowań w trzech kluczowych, mocno ze sobą powiązanych sektorach: 
energetyce, transporcie i budynkach. Pomimo istotnych postępów w dyskusji publicznej na temat 
ich niskoemisyjnej modernizacji, nawet najnowsze propozycje rządowe są nieadekwatne do skali 
wyzwań wynikających z długoterminowych celów klimatycznych. W kolejnych rozdziałach przed-
stawiamy szczegółową krytykę założeń KPEiK w każdym z wymienionych obszarów.
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Wykres 6. Emisje z sektorów non-ETS w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca – założenia KPEiK 
wobec tempa redukcji emisji na poziomie europejskim

5,8
5,0

3,8

1,4
0,8

4,7

5,4

4,5
4,1

0

1

2

3

4

5

6

7

2005 2020 2030 2040 Redukcja emisji
ogółem o 80%

Neutralność 
klimatyczna

Rok 
odniesienia

Ustalone cele redukcyjne Prognoza 
KPEiK

Możliwe cele 2050

em
isj

e 
no

n-
ET

S 
na

 m
ie

sz
ka

ńc
a,

tC
O

�e
 p

er
 c

ap
ita

UE-28 Polska

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie prognozy KPEiK oraz danych EEA (2018)

 
1.2 Czy Polska zdąży z transformacją 
kluczowych sektorów?

Energetyka

Polska energetyka podlega dwóm przeciwstawnym presjom. Pierwszą wywierają czynniki ze-
wnętrzne: szybki spadek kosztów odnawialnych źródeł energii oraz globalna polityka klimatyczna 
przekładająca się m.in. na coraz wyższe ceny uprawnień do emisji CO2. Trendy te silnie zachęcają 
do rozbudowy mocy wiatrowych i fotowoltaiki: już bowiem przy umiarkowanych cenach dwutlen-
ku węgla (ok. 20-30 eur/t) firmy energetyczne mogą zwiększyć własną rentowność dzięki dywer-
syfikacji swojego portfela inwestycyjnego w kierunku odnawialnym. Wyniki aukcji OZE z 2018 
r. pokazały, że siłownie wiatrowe na lądzie są dziś w stanie produkować energię elektryczną  
po koszcie wyraźnie niższym od bloków węglowych i bieżącej ceny hurtowej energii elektrycznej. 
Można oczekiwać, że konkurencyjność źródeł odnawialnych jeszcze bardziej poprawi się w naj-
bliższej dekadzie wraz ze spadkiem kosztów fotowoltaiki i energetyki wiatrowej na morzu oraz 
wzrostem cen świadectw EUA. Zmiana ta będzie zarazem silnym bodźcem do przebudowy tech-
nologicznej bloków termalnych bowiem duża podaż energii z niestabilnych źródeł odnawialnych 
prowadzić będzie do ograniczania czasu pracy elektrowni konwencjonalnych, premiując inwesty-
cje w relatywnie mało kapitałochłonne i cechujące się niskimi kosztami stałymi bloki gazowe.
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Wykres 7. Koszty produkcji energii elektrycznej w Polsce
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Wykres 8. Ceny uprawnień EU ETS w zależności od długoterminowego poziomu ambicji unijnej 
polityki klimatycznej 
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Drugą grupę czynników oddziałujących na polską energetykę tworzą procesy wewnętrzne, 
w tym zwłaszcza kierunek krajowej polityki energetyczno-klimatycznej. Ogranicza ona rozwój 
niskoemisyjnych technologii przez inwestorów prywatnych, a jednocześnie wymusza na kontro-
lowanych przez państwo grupach energetycznych nieefektywną ekonomicznie alokację środków 
na inwestycje. Mimo rosnącej przewagi rynkowej OZE oraz pilnej potrzeby redukcji emisyjności 
w sektorze w obliczu szybkiego wzrostu kosztów CO2, polityka rządu wciąż dąży do utrzymania 
dużej roli węgla w produkcji energii elektrycznej. Rozwój tańszych a zarazem łatwo skalowalnych 
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źródeł wiatrowych został wstrzymany drogą regulacyjną m.in. poprzez narzucenie inwestorom 
nierealnych wymogów przestrzennych (tzw. ustawa odległościowa) oraz jednostronne wycofa-
nie się państwa z dotychczas funkcjonującego systemu wsparcia. Zmiany te spowodowały nie 
tylko wstrzymanie już zaawansowanych projektów odnawialnych, ale i prac nad rozwojem kolej-
nych, wywołując co najmniej siedmioletnią „zimę wiatrową” na rynku krajowym. Są one swoistym 
zwieńczeniem straconej dekady w technologicznej modernizacji polskiego miksu energetycznego 
spowodowanej także przez politykę państwa odnoszącej się do elektrowni termalnych. Od roku 
2010 do użytku oddano kilka dużych bloków węglowych, kreując duże koszty utopione w spół-
kach zaangażowanych w ich budowę, a zarazem istotnie podnosząc ryzyko niskoemisyjnej trans-
formacji w przyszłości. Najnowszą próbą forsowania tego typu inwestycji jest propozycja budowy 
nadkrytycznego bloku węglowego w Ostrołęce, forsowana wbrew opinii wielu ekspertów (Carbon 
Tracker 2018, Hetmański 2018) kwestionujących ekonomiczną opłacalność tego przedsięwzięcia 
oraz trudności z pozyskaniem niezbędnego finansowania zewnętrznego ze strony bardzo scep-
tycznego sektora finansowego.

Wykres 9. Elektrownie na węglu kamiennym w Polsce – techniczne możliwości działania bloków 
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Ścieranie się globalnych trendów z oporem polityki krajowej widoczne jest także w pro-
jektach Polityki Energetycznej Państwa do roku 2040 (PEP2040) i Krajowym Planie na rzecz 
Energii i Klimatu do roku 2030 (KPEiK). Oba dokumenty akceptują ogólny kierunek europejskiej 
polityki energetyczno-klimatycznej, dostrzegając potrzebę dywersyfikacji technologicznej kra-
jowego miksu energetycznego. Jednocześnie plany rządowe ponownie odsuwają realną prze-
budowę polskiego systemu energetycznego o około dekadę w przyszłość, rezygnując zarazem 
z najtańszej opcji technologicznej jaką jest energetyka wiatrowa na lądzie oraz przypisując klu-
czową rolę w zmniejszeniu różnicy wobec mniej emisyjnych systemów energetycznych Europy 
Zachodniej powodzeniu operacyjnie ryzykownego programu jądrowego. Plany rządowe do 2040 
rok nie uwzględniają także możliwości wyparcia energetyki węglowej z rynku w sytuacji szybkiego 
wzrostu cen uprawnień do emisji oraz rozbudowy niskoemisyjnych alternatyw, nie tylko w kraju 
ale i zagranicą (import energii w odpowiedzi na zapóźnienie technologiczne w kraju). Wątkiem 
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całkowicie w nim pominiętym jest za to możliwość osiągnięcia niemal zeroemisyjnego miksu ener-
getycznego do 2050 r. oraz tego z jakimi ryzykami gospodarczymi wiąże się rezygnacja z tego celu 
(m.in. konieczność zakupu dużej ilości uprawnień zagranicą oraz utrata inwestycji przemysłowych 
w branżach energochłonnych w związku z wysoką ceną energii na rynku krajowym).

Pouczające może być porównanie planów rządowych z alternatywnymi ścieżkami rozwoju 
polskiej energetyki do roku 2050. W tym celu wykorzystujemy rozwijany przez WiseEuropa model 
MEEP symulując w nim dwa scenariusze technologicznej modernizacji do 2050 roku: stopnio-
wej i głębokiej transformacji energetycznej. W wariańcie pierwszym Polska dąży do wypełnie-
nia celu redukcyjnego 80% stopniowo przebudowując cały obieg energii w krajowej gospodarce. 
W wariancie drugim przebudowa systemu paliwowo-energetycznego jest szybsza, nadganiając 
dystans do reszty UE w ciągu 15 lat, a następnie efektywnie kontrybuując do osiągnięcia przez 
całą Wspólnotę neutralności klimatycznej w połowie stulecia. W obu przypadkach zakładana jest 
dywersyfikacja technologiczna, tj. uzupełnianie dominującej roli OZE przez zeroemisyjną ener-
getykę jądrową, a w latach 40. także elektrownie konwencjonalne z systemami wychwytywania 
emisji (CCS). Umożliwia to wyeliminowanie krańcowych emisji CO2 charakteryzujące system zdo-
minowany przez energetykę odnawialną równoważoną przez jednostki gazowe. Docelowy miks 
energetyczny w 2050 r. jest zbliżony do tych najnowszych prognoz dla całej UE (Eurelectric 2018, 
KE 2018), w których kluczową rolę odgrywają źródła odnawialne, uzupełnianie przez moce jądro-
we oraz – w ograniczonym zakresie – instalacje gazowe z systemami CCS.

Wykres 10. Produkcja energii elektrycznej według prognoz KPEiK oraz w dwóch scenariuszach 
niskoemisyjnej transformacji 
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Zestawienie scenariuszy transformacyjnych WiseEuropa z prognozą KPEiK wskazuje na głów-
ny problem obecnych planów rządowych jakim jest zaniedbanie potencjału energetyki wiatrowej 
na lądzie. Wykorzystanie go w polskiej polityce energetycznej przy utrzymaniu planów rozwoju 
pozostałych zeroemisyjnych technologii (morskich farm wiatrowych, fotowoltaiki i energetyki ją-
drowej) pozwoliłoby w horyzoncie kilkunastoletnim znacząco przybliżyć ścieżkę rozwoju polskiej 
energetyki do trendów ogólnoeuropejskich. Wymagać to będzie zmian regulacyjnych (m.in. odej-
ścia od dyskryminujących regulacji odległościowych) umożliwiających przyspieszenie rozbudowy 
mocy odnawialnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym tak by mogły one w horyzoncie 
dekady produkować od 42% do 52% energii elektrycznej, czemu towarzyszyć powinno adekwat-
ne obniżenie wolumenu energii wytwarzanej z węgla (poniżej 50% wobec rządowego celu 60%). 

Zapewnienie podstaw do budowy niemal zeroemisyjnego systemu energetycznego w Polsce 
wymagać będzie rewizji polityki państwa także w zakresie ustalenia realistycznej ścieżki wycofy-
wania mocy węglowych z systemu. Powinna ona uwzględniać możliwość gwałtownego wzrostu 
cen uprawnień do emisji w latach 30., równolegle do wygasania ostatnich kontraktów mocowych 
dla bloków węglowych. Ograniczenie ryzyka ponoszenia przez Polskę nieproporcjonalnie wysokich 
kosztów polityki klimatycznej w latach 40. wymagać będzie zmarginalizowania roli elektrowni tego 
typu w krajowym systemie energetycznym jeszcze przed 2040 rokiem. Będzie to możliwe przy roz-
budowie OZE uzupełnianych elektrowniami oraz elektrociepłowniami gazowymi (wraz z magazy-
nami ciepła). Terminowa realizacja programu jądrowego ułatwiłaby eliminację węgla z polskiego 
miksu energetycznego już w latach 30., ograniczając przy tym wyzwania związane z dekarbonizacją  
instalacji gazowych i dekarbonizacją przemysłu w latach 40. Alternatywą byłby większy rozwój 
mocy wiatrowych wraz z magazynami energii lub instalacjami CCS na blokach gazowych.

Brakującym elementem  obecnej polityki jest także określenie konkretnych, strategicznych 
opcji równoważenia dużych wolumenów OZE przez nowoczesne technologie zeroemisyjne i roz-
wiązania systemowe. Dotyczy to zwłaszcza możliwości łączenia magazynowania energii, źródeł 
biomasowych i biogazowych lub rozwiązań typu power-to-gas z elektrowniami gazowymi ko-
rzystającymi z CCS i energetyką jądrową. Konieczna byłaby analiza wielowariantowa, uwzględ-
niająca ryzyko braku rozwoju poszczególnych technologii i możliwości ich substytucji opcjami 
alternatywnymi. Dotyczy to w szczególności energetyki nuklearnej oraz CCS, których wdroże-
nie w Polsce w wystarczającej skali jest obarczone dużym marginesem niepewności. Brak realnej 
dostępności tych opcji technologicznych oznaczać będzie, że dekarbonizacja polskiej energetyki 
niemal w całości będzie musiała polegać na technologiach OZE, co w latach 30. i 40. będzie się 
wiązało z dodatkowymi wyzwaniami organizacyjnymi i inżynieryjnymi, takimi jak rozbudowa sieci 
przesyłowych, silniejsza integracja polskiego KSE z systemami innych państw UE oraz zapewnie-
nie wystarczającej podaży biomasy energetycznej.
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Wykres 11. Udział węgla (górny wykres) i OZE (dolny wykres) w produkcji energii elektrycznej 
w Polsce do 2050 r. wg scenariusza
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie prognoz KPEiK oraz modelu MEEP

Aspektem zupełnie pomijanym w polskich dokumentach strategicznych dot. energetyki jest po-
tencjalna konieczność budowy dodatkowych mocy w systemie w odpowiedzi na potrzeby dekarboni-
zacji przemysłu, sektora komunalnego i transportu. Osiągnięcie głębokiej redukcji emisji w skali całej 
gospodarki oznaczać musi przyspieszoną elektryfikację we wszystkich sektorach – tym szybszą, im 
bardziej ograniczony będzie dostęp do alternatyw technologicznych (np. biopaliw czy CCS w przemy-
śle). Prognozy PEP2040 i KPEiK pomijające perspektywę dekarbonizacji całej gospodarki i zakładające 
liniowy wzrost popytu na energię elektryczną grożą istotnym niedoszacowaniem potrzeb KSE po roku 
2030. W scenariuszach głębokiej redukcji emisji wygenerowanych przez model MEEP zapotrzebowa-
nie na energię elektryczną znacznie przekracza poziom 250 TWh rocznie, przy czym prognoza ta jest 
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względnie konserwatywna dzięki założeniu o wysokim wykorzystaniu biomasy do produkcji energii 
elektrycznej i ciepła. Prognozy Komisji Europejskiej dla całej UE wskazują, że należy liczyć się z tym, 
że poziom elektryfikacji polskiej gospodarki w roku 2050 może przekroczyć 10-12 MWh per capita, 
a więc być od jednej czwartej do połowy wyższy niż w prognozie WiseEuropa i około dwukrotnie 
wyższy niż wynikałoby to z wydłużenia trendów przewidywanych w KPEiK. 

Wykres 12. Produkcja energii elektrycznej per capita w Polsce i UE-28, 2017-2050
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie prognoz KPEiK, KE (2018) oraz modelu MEEP

Wykres 13. Udział energii elektrycznej w finalnym zużyciu energii
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Wskazuje to na poważny deficyt obecnego modelu planowania polskiej polityki energetycz-
nej, unikającego myślenia o możliwościach zapewnienia do 2050 r. wolumenów zeroemisyjnej 
energii elektrycznej niezbędnych do dekarbonizacji całej polskiej gospodarki. Polscy decyden-
ci powinni być świadomi, że ograniczenia rozwoju technologii CCS lub podaży biomasy mogą 
spowodować, że popyt na energię elektryczną w połowie stulecia przekroczy nawet 300 TWh 
rocznie. Oznacza to konieczność wariantowego planowania zmian w polskim KSE i sieci przesyło-
wej uwzględniających konieczność zagwarantowania regulacyjnej i technicznej realności rozwo-
ju alternatywnych zeroemisyjnych scenariuszy rozbudowy mocy elektrycznych w Polsce, w tym 
maksymalnego wykorzystania krajowych zasobów OZE (na lądzie i morzu), rozwoju energetyki 
jądrowej, sieci przesyłowych i interkonektorów z zagranicą.

Budynki

Modernizacja istniejącej substancji mieszkaniowej jest dużym wyzwaniem dla polityki klimatycz-
nej państw europejskich. Ze względu na specyficzne cechy branży budowlanej, jej przeprowa-
dzenie w odpowiedniej skali wymagać będzie dużego zaangażowania publicznego. W przypadku 
Polski wyzwanie to nakłada się na specyficzny problem jakim jest konieczność szybkiej poprawy 
bardzo złej jakości powietrza w kraju. Ze względu na splot czynników w postaci wysokiej zależno-
ści od węgla kamiennego jako podstawowego źródła energii dla gospodarstw domowych, prze-
starzałych systemów grzewczych w budynkach indywidualnych oraz ich obniżonej efektywności 
cieplnej, polską specyfiką jest wysoka kapitałochłonność planów modernizacyjnych. Biorąc pod 
uwagę to, że wydatki na ogrzewanie mają dziś dwukrotnie wyższy udział w budżetach gospo-
darstw domowych niż rachunki za energię elektryczną, a dochody dużej części społeczeństwa 
są wyraźnie niższe od europejskiej średniej, zapewnienie niskoemisyjnej transformacji substancji 
mieszkaniowej będzie dla krajowej polityki publicznej równie istotnym wyzwaniem co restruktu-
ryzacja sektora energetycznego.

Zaangażowanie środków publicznych w termomodernizację nie jest w Polsce nowością, jed-
nak do tej pory ograniczało się ono do współfinansowania działań podejmowanych przez wspól-
noty i spółdzielnie mieszkaniowe, pozostawiając ważny dla polityki klimatycznej segment bu-
dynków jednorodzinnych poza horyzontem zainteresowania państwa. Impulsem dla zmiany tego 
podejścia stało się nagłośnienie w kilku ostatnich sezonach grzewczych problemu bardzo niskiej 
jakości powietrza. Dzięki aktywności ekspertów i organizacji pozarządowych świadomość spo-
łeczna problemu smogu znacznie wzrosła, osiągając masę krytyczną w roku 2017. Zmusiło to 
stronnictwa polityczne oraz administrację państwową do rozpoczęcia, trwających w części do 
dziś, prac nad opracowaniem i wdrożeniem kompleksowego pakietu działań na rzecz czystego po-
wietrza. Obejmuje on m.in. wprowadzenie norm jakości paliw stałych oraz opalanych nimi kotłów, 
wymianę źródeł ogrzewania w gospodarstwach domowych wraz z wielkoskalowym programem 
termomodernizacji budynków. Formalne uruchomienie tych inicjatyw nie oznacza jednak ich rze-
czywistego wdrożenia. Przeciwnie, praktyczne działania rządu pozostawiają wiele do życzenia, 
uginając się pod oporem interesariuszy (opóźnienie wdrożenia norm paliwowych), trudności na-
tury organizacyjnej (ekstremalnie powolne skalowanie programu dopłat) oraz polityczną inercję 
prowadzącą do osłabiania skuteczności programu (brak obowiązku wymiany źródeł ciepła na bez-
emisyjne oraz sankcji za zanieczyszczanie). 
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Wykres 14. Zużycie energii w budynkach mieszkalnych według prognoz KPEiK oraz w dwóch 
scenariuszach niskoemisyjnej transformacji
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie prognoz KPEiK oraz modelu MEEP

Istotnym mankamentem polityki państwa w obszarze budynków jest jej niestrategiczna natura.  
Administracja próbuje, mniej lub bardziej udanie, zająć się rozwiązaniem problemów bieżących 
(smog), nie uwzględniając różnic między krótko-, średnio- i długoterminowymi priorytetami po-
dejmowanych inicjatyw. Polityka ta nie stawia sobie wymiernych celów w zakresie ograniczenia 
emisji, nie określając zarazem wkładu każdego z proponowanych przez siebie działań w ich reali-
zację i nie wskazując adekwatnych, długoterminowych źródeł finansowania. Przyjęty przez rząd 
na początku 2017 roku program „Czyste powietrze” jest w istocie jedynie ogólną listą kierunków 
działań dla administracji publicznej, a nie dojrzałą strategią państwa łączącą cele środowiskowe, 
zdrowotne, społeczne i klimatyczne. Owocuje to niespójnością wewnętrzną programu, niekom-
pletnością proponowanych w nim inicjatyw, niekonsekwentnym wdrożeniem a ostatecznie praw-
dopodobnie także nieosiągnięciem zamierzonego celu (tj. „czystego powietrza”). 
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Wykres 15. Zużycie węgla oraz pozostałych stałych paliw kopalnych w gospodarstwach 
domowych w wybranych państwach UE-28 w przeliczeniu na mieszkańca, 1990-2017
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie danych Eurostat

Okazją dla strategicznego uporządkowania działań rządu, ich lepszego zaplanowania i rze-
czywistego wdrożenia były prace nad KPEiK. Niestety projekt Planu wskazuje, że nie została ona 
wykorzystana. Plan w niepełny sposób wylicza działania związane z termomodernizacją oraz wy-
mianą źródeł ciepła w budynkach, nie podejmując się zarazem ich uporządkowania, wykazania 
ewentualnych luk lub synergii oraz potencjalnych konfliktów między elementami składowymi. Nie 
wskazuje on też w odpowiednio pogłębiony sposób, kwantyfikowalnych i uzasadnionych celów 
proponowanej polityki, przy czym prognozy sporządzone na potrzeby Planu wskazują na stabili-
zację zużycia energii oraz wyhamowanie tempa redukcji emisji sektora po 2030 roku. Sugeruje to 
albo spowolnienie działań na rzecz termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła po około dekadzie, 
albo na wyczerpanie się ich potencjału na skutek zerwania nisko wiszących owoców już w latach 
20. w wyniku koncentracji działań państwa na płytkiej termomodernizacji i wymianie źródeł cie-
pła na nowe kotły węglowe. W kontekście celów klimatycznych musi to budzić duży niepokój, 
bowiem dowodzi skupienia uwagi rządu na celach krótkoterminowych, kosztem priorytetow stra-
tegicznych, co podobnie jak w energetyce implikować będzie duże wydatki utopione i zwielokrot-
nienie całkowitych kosztów transformacji w latach 2020-2050.

Prognozy KPEiK rozmijają się ze scenariuszami zmian w polityce innych krajów europejskich, 
które planują uzyskanie głębokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych (a niekiedy także zanie-
czyszczeń pyłowych) w segmencie budynków przed rokiem 2050 dzięki połączeniu wielkoskalo-
wego programu termomodernizacji ze zmianami technicznymi po stronie źródeł ciepła. Wdrożenie 
planów tego rodzaju w Polsce musiałoby się opierać na osiągnięciu bardzo wysokich standardów 
energetycznych w większości budynków mieszkalnych przy jednoczesnej wymianie źródeł ciepła 
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na rozwiązania zeroemisyjne: pompy ciepła, kolektory słoneczne (pełniące rolę źródeł uzupełnia-
jących), niskoemisyjną sieć ciepłowniczą, lub kotły na biomasę (w budynkach, gdzie wykorzystanie 
pomp ciepła lub ciepła systemowego nie jest możliwe). Koniecznym elementem programu byłaby 
więc także – na wzór duński - restrukturyzacja systemowych źródeł ciepła w kierunku oparcia ich 
na cieple odpadowym, spalaniu biomasy, biogazu lub niskoemisyjnych technologiach gazowych. 
Opracowanie i wdrożenie tego typu strategii oznaczałoby także, że w 2050 roku zasilanie pomp 
ciepła energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych lub energetyki jądrowej stanowi-
łaby prawie połowę finalnego zużycia energii w sektorze komunalnym. W ciągu 20 lat rola węgla 
w miksie energetycznym budynków zostałaby więc zmarginalizowana, a w ambitniejszym scena-
riuszu głębokiej transformacji doszłoby nawet do wyeliminowania ogrzewania gazowego.

Wykres 16. Tempo termomodernizacji budynków w wybranych państwach UE-28 (% rocznie)
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Źródło: szacunki Enerdata (projekt Zebra 2020)

Tabela 2. Horyzont czasowy działań ograniczających emisje z budynków

Rodzaj działania Horyzont czasowy

Wdrożenie i zapewnienie egzekwowania norm paliw 1-2 lata

Całkowita wymiana emisyjnych źródeł ogrzewania 10-15 lat

Termomodernizacja całego zasobu budynków 30-40 lat

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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Poważnym mankamentem dotychczasowej polityki państwa w segmencie budynków jest 
niewłaściwe łączenie działań krótko-, średnio- oraz długookresowych. Brakującym elementem 
jest wprowadzenie oraz egzekwowanie restrykcyjnych norm dla paliw stałych i źródeł ciepła. 
Prowadziłyby one do szybkiej eliminacji najbardziej problematycznych źródeł emisji zanieczysz-
czeń, a jednocześnie – wymuszając stosowanie paliw wyższej jakości – poprawiałyby opłacalność 
inwestycji w termomodernizację. Doświadczenia europejskie wskazują, że daleko idąca zmia-
na miksu energetycznego w budynkach może się wydarzyć na przestrzeni nawet dziesięciu lat. 
Szereg państw, zarówno w Europie Środkowej, jak i Zachodniej, jeszcze na początku lat 90. ce-
chowało się porównywalną do Polski rolą węgla w ogrzewaniu. W ciągu 10-20 lat doszło w nich  
do niemal całkowitego wyeliminowania czarnego paliwa z ogrzewania poprzez zastąpienie go ga-
zem. W przypadku Polski proces ten rozpoczął się w latach 90., jednak na skutek błędnej polity-
ki państwa (brak norm oraz ich egzekucji, podatki faworyzujące węgiel, umożliwienie górnictwu 
sprzedaży odpadów produkcyjnych jako paliwa), uległ odwróceniu.

Spośród wszystkich działań w sektorze budynków, termomodernizacja stanowi najbardziej 
czasochłonny i kapitałochłonny proces. Wysokie koszty i ograniczenia podażowe (np. dostępność 
wykwalifikowanych fachowców) sprawiają, że nawet państwa UE o najbardziej zaawansowanych 
systemach wsparcia są w stanie modernizować ok 2% budynków rocznie, przy czym typową war-
tością tego wskaźnika jest raczej 1%, a w krajach maruderach (w tym w Polsce) znacznie po-
niżej 0,5%. Oznacza to, że nawet przy sięgnięciu po najlepsze praktyki europejskie całkowita 
termomodernizacja krajowego zasobu zajmie ok. 30-40 lat (z uwzględnieniem wycofywania czę-
ści budynków z użytku), a bez reform nawet kilkaset lat. Należy też spojrzeć na ten proces jako  
na zjawisko długookresowe, w którym kluczową rolę odgrywa nie tylko skala działań, ale też ich 
jakość. Forsowany przez rząd przyspieszony, wielkoskalowy program płytkiej termomodernizacji 
połączony z wymianą źródeł ciepła na technologie konwencjonalne oznacza zmarnowanie kapita-
łu oraz eskalację kosztów transformacji po 2030 roku. Sztywne powiązanie wymiany źródeł ciepła 
z termomodernizacją w programach rządowych jest rozwiązaniem nieefektywnym, prowadzącym 
albo do opóźniania zmiany miksu energetycznego w budynkach, albo do niewystarczającej popra-
wy efektywności energetycznej z perspektywy potrzeb długoterminowych. Nowoczesna polityka 
państwa wobec sektora budynków musi uwzględniać różne horyzonty możliwych zmian w infra-
strukturze, odpowiednio szeregując obszary interwencji: pilną walkę ze smogiem poprzez wpro-
wadzenie i egzekucję rygorystycznych norm paliwowych, wymuszenie na właścicielach budynków 
wymiany źródeł ogrzewania w horyzoncie dekady, przy jednoczesnym promowaniu głębokiej ter-
momodernizacji jako procesu rozłożonego na dwadzieścia, trzydzieści lat. 

Transport

Transport jest jedynym sektorem w Polsce, w którym po 1990 roku istotnie wzrosło zużycie paliw 
kopalnych, a wraz z nim także emisje gazów cieplarnianych. O ile w przemyśle, energetyce czy 
budynkach racjonalizacja wykorzystania zasobów przeważyła nad wzrostem poziomu aktywności 
i PKB, to w transporcie stało się inaczej. Powodem był bardzo niski poziom wyposażenia polskich 
gospodarstw domowych i firm w punkcie wyjściowym. Wzrost zamożności społeczeństwa oraz 
integracja europejska prowadząca do specjalizacji transportowej kraju w międzynarodowym po-
dziale pracy, musiały więc zaowocować znacznym zwiększeniem floty samochodów osobowych 
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i ciężarowych w kraju, a co za tym idzie także zapotrzebowania na ropę naftową. Najnowsze dane 
wskazują, że pod tym względem Polska osiągnęła już poziom zbliżony do największych państw 
UE. Kończy się więc okres, gdy głównym czynnikiem wpływającym na dynamikę zużycia paliw 
w transporcie była konwergencja do Europy Zachodniej. W przyszłości dużo ważniejszy będzie 
kształt krajowej polityki transportowej.

Wykres 17. Zużycie paliw kopalnych w transporcie w wybranych państwach UE-28, 1990-2017
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie danych Eurostat

Tabela 3. Opodatkowanie środowiskowe samochodów osobowych w UE

Państwa UE

Brak podatków środowiskowych PL, BG, EE, IT, LT

Powiązane z emisjami CO2 AT, BE*, HR, DK, FI, FR, DE, GR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, RO, SK**, SI, ES, SE, GB

Powiązane z normami Euro CZ, HU

*we Flandrii związane także z normami Euro
**opłaty za przejazd autostradami zależne od norm Euro

Źródło: ACEA

Europejskie doświadczenia wskazują, że daleko idące ograniczenie zużycia paliw w transporcie 
jest dużym wyzwaniem dla polityki publicznej. Pomimo wprowadzenia norm emisyjnych, wsparcia 
dla rozwoju paliw alternatywnych oraz transportu publicznego, nie udało się jak dotąd doprowa-
dzić do przestawienia europejskiego transportu na ścieżkę niskoemisyjnego wzrostu. Spadek emi-
sji w skali całej Unii w latach 2008-2013 wynikał jedynie z przedłużającego się kryzysu gospodar-
czego, którego zakończenie przywróciło poprzedni trend wzrostowy. Ograniczone usprawnienia 
konwencjonalnych napędów spalinowych oraz zachodzące wolno zmiany behawioralne, na które 
kładziono nacisk w przeszłości, nie są w stanie przeważyć nad rosnącym zapotrzebowaniem na 
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usługi transportowe ze strony mieszkańców UE. Z tego powodu kluczowe dla realizacji długoter-
minowych celów klimatycznych oraz ograniczenia uzależnienia Europy od importu ropy naftowej 
jest przejście do napędów alternatywnych, a także wzrost znaczenia transportu szynowego i pu-
blicznego. Ważnym czynnikiem napędzającym zmiany w tym obszarze jest problem niskiej jakości 
powietrza, który w większości miast UE jest związany w głównej mierze z emisjami z samochodo-
wymi. Z kolei z punktu widzenia polityki przemysłowej istotne jest zapewnienie sprzyjających wa-
runków dla zmiany oferty produktowej europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, zagrożonego 
szybkim postępem technologicznym w zakresie elektromobilności w firmach chińskich, japońskich 
i amerykańskich.

Wykres 18. Zużycie energii w transporcie według prognoz KPEiK oraz w dwóch scenariuszach 
niskoemisyjnej transformacji
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie prognoz KPEiK oraz modelu MEEP

Polskie dokumenty strategiczne deklarują wsparcie dla rozwoju niskoemisyjnego, zrównoważo-
nego transportu. Jednocześnie jednak Polska należy do nielicznej grupy państw UE, które nie wprowa-
dziły rozwiązań fiskalnych systemowo zniechęcających do zakupu i wykorzystania najmniej efektyw-
nych pojazdów. W większości krajów Wspólnoty opodatkowanie zależy od emisyjności (a więc rów-
nież paliwochłonności) lub spełniania norm środowiskowych przez samochody. W przypadku Polski 
od lat powracają propozycje reformy zasad naliczania akcyzy tak, by zniechęcały one do sprowadzania 
do kraju starych pojazdów spalinowych. Rosnąca presja na eliminację starszych modeli z napędem 
diesla z ruchu miejskiego w Europie Zachodniej sprawia bowiem, że bez wprowadzenia zmian w ich 
opodatkowaniu w Polsce, stanie się ona na kilkanaście lat punktem docelowym dla importu używa-
nych samochodów z europejskich miast. Pomimo tego, krajowa dyskusja na ten temat nie przełożyła 
się na realne zmiany legislacyjne. Tego rodzaju zmiany nie musiałyby ograniczać dostępu obywateli  
do transportu indywidualnego. Uwzględnienie faktycznego zróżnicowania emisyjności – nie tylko 
z perspektywy gazów cieplarnianych – przełożyłoby się na wzrost kosztu zakupu dużych modeli z sil-
nikami diesla, nie wpłynęłoby jednak na mniejsze samochody z silnikami benzynowymi.
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Słabość aspektu klimatyczno-środowiskowego polskiej polityki transportowej uwidacznia się 
także na poziomie strategicznym. Projekt KPEiK deklaruje redukcję emisji z samochodów osobo-
wych oraz lekkich samochodów dostawczych o 15% w latach 2021-2025 oraz o 30% do 2030 
roku, nie zawierając zarazem szczegółowego zestawu działań, które miałyby zagwarantować osią-
gnięcie tych wskaźników. Prognozy towarzyszące Planowi nie przewidują przy tym istotnych zmian 
w poziomie oraz strukturze zużycia paliw w skali całego sektora nawet do 2040 roku: zakładane 
tempo elektryfikacji transportu jest więc niskie, nie następuje też istotny wzrost wykorzystania 
pozostałych paliw alternatywnych. Stoi to w wyraźnej sprzeczności ze scenariuszami transfor-
macji sektora w innych krajach europejskich. Osiągnięcie głębokiej redukcji emisji w transporcie  
do 2050 roku wymaga przyspieszenia restrukturyzacji technicznej oraz organizacyjnej polskiej 
floty samochodowej już w najbliższej dekadzie, tak, by w latach 30. i 40. możliwe było szybkie zre-
dukowanie uzależnienia polskiej gospodarki od importu ropy naftowej. Rozwój elektromobilności 
będzie przy tym prawdopodobnie musiał zostać uzupełniony działaniami w trudnych do elektryfi-
kacji obszarach (lotnictwo, transport ciężarowy, przewozy długodystansowe), co wymagać będzie 
wykorzystania silników hybrydowych, biopaliw nowej generacji oraz – w dłuższym okresie –paliw 
syntetycznych i wodoru produkowanego z wykorzystaniem zeroemisyjnej energii elektrycznej. 

Wykres 19. Rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz udział samochodów 
elektrycznych oraz hybryd plug-in w rynku w UE-28 w 2018 r.
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie danych EAFO
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Z perspektywy długoterminowej, dla polskiej polityki publicznej kluczowym zadaniem na lata  
20. jest przygotowanie do szybkiej zmiany technicznej, która rynkowo zacznie się ujawniać  
po roku 2025. W tej perspektywie należy bowiem oczekiwać osiągnięcia przez napędy elektrycz-
ne trwałej przewagi kosztowej nad silnikami spalinowymi a co za tym idzie także ich przejścia 
z niszy rynkowej (poniżej 10% sprzedawanych pojazdów) do pozycji dominującej. Oznacza to, że 
w okresie przejściowym wsparcie publiczne z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu nie powin-
no być udzielane użytkownikom kupującym nowe, osobowe samochody elektryczne lecz raczej  
finansować rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i elektryfikację trans-
portu publicznego. Tworzenie przez państwo sprzyjających warunków do płynnego wdrożenia 
zmian technologicznych w transporcie musi być także uzupełnione polityką nakierowaną na sys-
temową zmianę popytu na usługi transportowe. Ostatnie dekady przyniosły spadek znaczenia 
usług transportu publicznego, w tym zwłaszcza kolejowego i autobusowego w ogóle usług trans-
portowych. Co istotne, spada nie tylko udział tych środków transportu w przewozach ogółem, ale 
też ich całkowity wolumen. Jest to o tyle niepokojące, że nie jest to tendencja ogólnoeuropejska. 
W przypadku szeregu dużych państw (Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Rumunia) wykorzy-
stanie transportu publicznego rośnie. Postępująca zapaść transportu publicznego w Polsce nie 
wynika ze wzrostu zamożności społeczeństwa, lecz z błędów polityki publicznej. Wskazuje to 
na pilną potrzebę wzrostu finansowania rozwoju infrastruktury kolejowej (w tym Kolei Dużych 
Prędkości) i miejskiej (sieci tramwajowe, metro, kolej podmiejska, integracja różnych środków 
transportu poprzez dogodne przesiadki), a także wsparcia funkcjonowania transportu autobuso-
wego na terenach peryferyjnych.

Wykres 20. Dystans przebyty środkami transportu publicznego w wybranych krajach UE, 
2004-2016
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie danych DG Move
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1.3 Rozwój niskoemisyjnego przemysłu – 
niedoceniane wyzwanie polskiej polityki 
klimatycznej

Sektorem, którego wyzwania redukcyjne zostały w dużej mierze pominięte w projekcie Krajowego 
Planu na Rzecz Energii i Klimatu, jest przemysł. Powodem tego stanu rzeczy może być opieranie 
się rządu na dotychczasowej praktyce Unii Europejskiej, której polityka służąca redukcji emisji 
dwutlenku węgla skupiała się przede wszystkim na sektorze energetycznym, a w drugiej kolejno-
ści na transporcie i budynkach mieszkalnych. Przemysł pozostawał do niedawna na marginesie 
europejskich działań na rzecz klimatu. Dyskusja wokół uczestnictwa firm przemysłowych w syste-
mie EU ETS przez wiele lat koncentrowała się na zagrożeniu carbon leakage, czyli przeniesieniem 
części produkcji poza granice Unii. 

Dopiero wynikające z Porozumienia Paryskiego zobowiązanie Europy do budowy zeroemisyjnej 
gospodarki do połowy stulecia pobudziło debatę o sposobach dekarbonizacji produkcji przemy-
słowej. Debata ta ogranicza się jednak głównie do Europy Zachodniej, podczas gdy we wschodniej 
części kontynentu, w tym w Polsce, uwaga decydentów wciąż skupia się na energetyce, transpor- 
cie i budownictwie. Dzieje się tak po części za sprawą doświadczeń ostatniego ćwierćwiecza, 
w którym byłe kraje socjalistyczne doświadczyły dynamicznego wzrostu produkcji przemysło-
wej bez równoległego zwiększenia emisji gazów cieplarnianych. Industrializację regionu napędzał 
bowiem przede wszystkim rozwój branż mało emisyjnych, oraz daleko idąca modernizacja prze-
starzałych, energochłonnych instalacji w przemyśle ciężkim: wytopie i obróbce stali czy produk-
cji cementu. Pozwoliło to krajom Europy Środkowej oderwać proces industrializacji od wzrostu 
emisji przemysłowych, ale jednocześnie zaowocowało brakiem świadomości co do konieczności 
podjęcia działań prowadzących do głębokiej redukcji emisji w sektorze do roku 2050.

Wykres 21. Emisje przemysłowe per capita w wybranych państwach UE, 1990-2016
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Wykres 22. Emisje przemysłowe per capita wg branż w wybranych państwach UE, 2016
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie danych Eurostat

Emisje w przemyśle są w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca podobne od średniej UE,  
zarazem plasując się poniżej poziomów charakteryzujących najbardziej uprzemysłowione regiony 
Wspólnoty. Wynika to z mniejszych emisji per capita z hutnictwa i przemysłu chemicznego oraz 
ogólnie niższego poziomu industrializacji także w branżach spoza grupy objętej systemem EU ETS 
(produkcja przemysłowa per capita w Polsce jest ok. dwukrotnie niższa od unijnej średniej i po-
nad trzykrotnie niższa od najbardziej zindustrializowanych członków UE). Utrzymanie wysokiego 
tempa industrializacji (ok. 5%-7% rocznie w ostatnim dwudziestoleciu), a zarazem wypełnienie 
celów redukcyjnych z Paryża oznaczać jednak będzie zmianę tego stanu rzeczy już w niedale-
kiej przyszłości, a co za tym idzie także konieczność wdrożenia nowych technologii produkcji  
we wszystkich branżach. 

Obecnie największy nacisk kładzie się na usprawnienie konwencjonalnych technologii wy-
twarzania w przemyśle ciężkim, w tym zwłaszcza na poprawę jego efektywności energetycznej. 
Wymaga to od firm inwestycji w nowocześniejsze linie produkcyjne, a więc poprawy zarządzania 
produkcją poprzez jej większą automatyzację, monitorowanie i planowanie. Koszt inwestycji ko-
niecznych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej nie jest jednak wysoki w porów-
naniu z innymi opcjami redukcji emisji, szczególnie biorąc pod uwagę inne korzyści, które za sobą 
niesie np. w postaci obniżenia kosztów operacyjnych. 

Poprawa efektywności technologii powszechnie stosowanych w procesach przemysłowych, choć 
może generować oszczędności netto, nie wystarczy, by sprowadzić emisje CO2 do poziomu wymaga-
nego przez założenie o głębokiej dekarbonizacji europejskiej gospodarki. Najnowsze analizy Komisji 
Europejskiej wskazują, że redukcja emisji w skali całej gospodarki o 80% względem 1990 r. wyma-
ga ograniczenia emisji przemysłowych o 75-85%, natomiast do osiągnięcia neutralności klimatycz-
nej niezbędne będzie osiągnięcie redukcji rzędu 90-95% (KE 2018). W przeciwieństwie do sektora 
energetycznego, w którym istnieje szereg sprawdzonych i uzasadnionych ekonomicznie technologii 
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wytwarzania energii elektrycznej i ciepła niezużywających paliw kopalnych, zeroemisyjne technologie 
przemysłowe nadal pozostają na etapie projektów demonstracyjnych. Ich wejście na rynek opóźnia 
brak dedykowanych, wielkoskalowych narzędzi wsparcia (analogicznych do tych, które stymulowały 
wejście energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki na niemiecki rynek energetyczny po roku 2000), a tak-
że utrzymujące się w ostatniej dekadzie niskie ceny uprawnień EU ETS.

Wykres 23. Bezpośredni i pośredni popyt na energię elektryczną ze strony przemysłu w UE-28 
w 2050 r., wg stosowanych technologii redukcji emisji
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Przegląd możliwych opcji redukcyjnych dla przemysłu wskazuje jednak, że pula zeroemisyj-
nych technologii przemysłowych nie jest pusta (tabela 4). Najbardziej konwencjonalną alternaty-
wą jest uzupełnienie tradycyjnych instalacji wytwórczych o możliwość wychwytywania dwutlen-
ku węgla. Gaz ten może zostać wyizolowany ze strumieni procesowych lub gazów spalinowych, 
skompresowany, a następnie przetransportowany gazociągami lub statkami do obszarów perma-
nentnego składowania w formacjach geologicznych (CCS - Carbon Capture and Storage) lub wy-
korzystany do produkcji chemikaliów, paliw, nawozów i innych produktów (CCU - Carbon Capture 
and Usage). Procesy te są energochłonne i jako takie wymagałby rozwinięcia dodatkowych ze-
roemisyjnych mocy w sektorze energetycznym, jednak z perspektywy osiągnięcia neutralności 
klimatycznej mogą być uzasadnione zwłaszcza po uwzględnieniu całego cykl życia produktów 
dzięki nim wytworzonych. 
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W przeciwieństwie do inwestycji w efektywność energetyczną oraz źródła odnawialne,  
wychwytywanie CO2 podwyższa jednak koszty inwestycyjne i operacyjne działalności. Z tego 
powodu elektrownie węglowe oraz gazowe z CCS przegrywają konkurencję o miejsce w przy-
szłym systemie energetycznym z alternatywnymi technologiami zeroemisyjnymi, w szczególno-
ści z szybko taniejącymi źródłami odnawialnymi i magazynami energii. Technologia CCS/CCU  
pozostaje jednak jedną z kluczowych opcji rozważanych dla przyszłej dekarbonizacji prze-
mysłu. Alternatywne procesy cechują się bowiem z reguły jeszcze wyższą energochłonnością,  
są pozbawione przewagi kosztowej lub wymagają znacznego wzrostu dostaw zeroemisyjnej ener-
gii (rozbudowy mocy). Dodatkowo, w niektórych branżach (np. produkcji cementu) emisje proce-
sowe, nie mogą być wyeliminowane przez proste wprowadzenie zeroemisyjnych źródeł energii.

W wielu branżach przemysłowych użytkujących obecnie paliwa kopalne w celach produkcji 
ciepła przemysłowego – np. w wytwarzaniu papieru, cementu, szkła czy wyrobów chemicznych 
– wykorzystanie biomasy w celach energetycznych może okazać się kluczowym sposobem osią-
gnięcia pożądanego poziomu redukcji emisji. W niektórych z nich (między innymi w przemyśle 
chemicznym i cementowym) biomasa może być przy tym wykorzystywana nie tylko jako źródło 
energii, ale i jako zamiennik surowców. Z racji tego, że różne źródła biomasy charakteryzują się 
różnym wpływem na poziom emisji i środowisko ogółem, istnieje jednak poważna niepewność  
co do potencjału jej pozyskania w sposób zrównoważony, a także w jakim stopniu przemysł mu-
siałby o nią rywalizować z innymi sektorami (np. ciepłownictwem, czy transportem lotniczym). 

Z tego powodu alternatywą technologiczną dla biomasy jest zastąpienie spalania paliw ko-
palnych elektryfikacją podaży ciepła przemysłowego. Pozwoliłoby to na całkowite wyelimino-
wanie bezpośrednich emisji CO2, jednocześnie jednak zwiększając skalę niezbędnych inwestycji 
w zeroemisyjną energetykę. Elektryfikacja może również prowadzić do zmian samych procesów 
wytwórczych. Przykładowo, w produkcji stali, wykorzystanie elektrycznych pieców łukowych 
przetwarzających stal z recyklingu lub żelazo bezpośrednio zredukowane (np. z użyciem wodo-
ru) pozwala na głębokie zmniejszenie emisji w porównaniu do tradycyjnych pieców węglowych. 
Ograniczeniem jest w tym przypadku jednak dostępność zeroemisyjnej energii elektrycznej oraz 
surowca wtórnego, a także pogorszenie jakości stali względem pierwotnego wytopu.

Pokrewną alternatywą dla wykorzystania paliw kopalnych w przemyśle jest także wodór. 
Ponieważ może on być wykorzystywany jednocześnie jako sposób magazynowania energii, jako 
paliwo w ogniwach paliwowych (w transporcie) oraz jako zamiennik węgla przy redukcji rudy 
żelaza w procesie produkcji stali, opcja ta ma walor systemowy. Nie wszystkie spośród dostęp-
nych opcji pozyskania wodoru (elektroliza, reforming gazu ziemnego, czy produkcja odpado-
wa np. przy wytwarzaniu chloru) są równie atrakcyjne z punktu widzenia polityki klimatycz-
nej. Zapewnienie głębokiej redukcji emisji w przemyśle poprzez wykorzystanie w nim wodoru  
wymaga bowiem bardzo głębokiego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania emisji przy 
jego produkcji. Oznacza to albo konieczność zastosowania CCS przy reformingu gazu ziemnego 
albo ograniczenie się do elektrolizy z zastosowaniem energii elektrycznej ze źródeł zeroemisyj-
nych. W obu przypadkach należy liczyć się z dużym dodatkowym popytem na energię elektrycz-
ną co oznacza potrzebę budowy nowych mocy zeroemisyjnych.

Ostatnią opcją technologiczną, jak dotąd rzadko przywoływaną w debacie europejskiej (a jed-
nocześnie rozważaną np. w Japonii czy Chinach), jest zastosowanie przemysłowych technologii  
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jądrowych. Reaktory wysokotemperaturowe (HTR) dają możliwość zaspokojenia zapotrzebowania 
na ciepło np. w branży chemicznej. Ich wdrożenie pozwoliłoby uniknąć znacznego wzrostu popytu 
na energię elektryczną lub konieczności wielkosalowej rozbudowy infrastruktury CCS. Technologia 
ta znajduje się jednak na wczesnym etapie rozwoju - zbudowano jedynie kilkanaście reaktorów, 
głównie w Chinach, które nie są jeszcze komercyjnie dostępne. Szersze wdrożenie HTR może 
się także wiązać z podobnymi problemami, z którymi boryka się energetyka jądrowa: niepewna  
akceptacja społeczna, rygorystyczne normy środowiskowe, wysoka kapitałochłonność, opóźnie-
nia inwestycyjne i eskalacja kosztów. Z drugiej strony, inne opcje dekarbonizacji przemysłu (elek-
tryfikacja, wykorzystanie biomasy, wodoru, CCS/CCU) również cechują się wysoką kapitałochłon-
nością, ryzykami społecznymi i środowiskowymi oraz niepewnością technologiczną.

Tabela 4. Opcje technologiczne pozwalające na głęboką redukcję emisji ze spalania paliw oraz 
procesów produkcyjnych w przemyśle

Opcja technologiczna Przykłady zastosowania

Wychwytywanie i składowanie 
lub wykorzystanie dwutlenku 
węgla (CCS i CCU)

Wychwytywanie CO2 ze spalania paliw kopalnych w zakładach przemysłowych, 
emisji procesowych z produkcji stali, cementu, wodoru i amoniaku. Wychwyty-
wany CO2 może być wykorzystany do produkcji chemikaliów, paliw, nawozów 
i innych produktów.

Wykorzystanie biomasy 
i odpadów

Wzrost wykorzystania biomasy i odpadów jako paliwa lub surowca w procesach 
produkcyjnych we wszystkich sektorach przemysłu.

Elektryfikacja źródeł ciepła oraz 
produkcja gazu syntetycznego

Zastosowanie niskotemperaturowych instalacji ciepłowniczych zasilanych ener-
gią elektryczną w sektorach papierowym i spożywczym oraz wysokotempera-
turowych w produkcji szkła (topienie elektryczne), ceramiki (piece elektryczne), 
żelaza i stali (zwiększenie użycia elektrycznych pieców łukowych). Wykorzysta-
nie energii elektrycznej w rozwiązaniach typu power-to-gas.

Symbioza przemysłowa, 
tworzenie klastrów przemysłu 
ciężkiego

Zastosowane ilościowo w sektorach chemicznym i celulozowo-papierniczym, 
ale możliwe również w innych sektorach. Wspólne lokalizowanie produkcji 
umożliwia optymalizację zużycia materiałów i energii poprzez wykorzystywanie 
odpadów z jednego procesu jako czynników w drugim.

Wykorzystanie wodoru
Zastosowanie jako surowca w produkcji chemikaliów, zastąpienie węgla 
wodorem w produkcji stali oraz wykorzystanie jako źródła energii w ogniwach 
paliwowych; wodór otrzymywany w procesie elektrolizy może być całkowicie 
zeroemisyjnym źródłem energii.

Wykorzystanie reaktorów 
wysokotemperaturowych (HTR)

Zastosowanie jako źródła ciepła przemysłowego o wysokiej temperaturze np. 
w przemyśle chemicznym pozwala na znaczne obniżenie emisji CO2

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie WSP and Parsons Brinckerhoff / DNV GL (2015), KE (2018), ETC (2018) 
oraz ME (2017)

Uzupełnieniem nowych technologii produkcji mogą być innowacje organizacyjne, w szczegól-
ności klastrowanie zakładów przemysłowych pozwalające na optymalizację zużycia materiałów 
i energii w skali całej gospodarki. Odpady z jednego procesu (w tym ciepło) mogą zostać wyko-
rzystane jako czynniki w innym, umożliwiając osiągnięcie symbiozy przemysłowej. Klastrowanie 
ułatwia również implementację niskoemisyjnych technologii, takich jak CCS/CCU czy rozwiązania 
wodorowe. Jest to jednak strategia stopniowa i długoterminowa, wymagająca między innymi pogo-
dzenia się z trudnym do oszacowania ryzykiem związanym z byciem zależnym od partnera, który 
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w dłuższej perspektywie może ograniczyć produkcję lub zupełnie jej zaniechać, odcinając firmę 
od dostawy niezbędnych czynników produkcji. Stanowi to również wyzwanie dla wielu średnich 
miast, które funkcjonują dziś dzięki pojedynczym, dużym zakładom produkcyjnym. Z ich perspekty-
wy presja ekonomiczna na klastrowanie zakładów przemysłowych stanowić będzie istotne ryzyko 
długoterminowe. Bez technologii pozwalających na efektywną dekarbonizację pojedynczych insta-
lacji niezależnie od ich położenia mogą one na trwale utracić miejsca pracy i źródła podatków lokal-
nych. Wygranym mogą za to okazać się te ośrodki tradycyjnego przemysłu, które wcześnie nawiążą 
skoordynowaną współpracę z odpowiednimi branżami. Jest to szansa także dla Górnego Śląska, 
będącego jednym z trzech największych skupisk europejskiego przemysłu ciężkiego, po Beneluksie 
i Zachodnich Niemczech oraz Północnych Włoszech (Strane Innovation 2016).

Niezależnie od wyboru ścieżki technologicznej, dekarbonizacja produkcji przemysłowej do roku  
2050 wiąże się z dużymi wyzwaniami wdrożeniowymi, kosztami i ryzykiem dla poszczególnych kra-
jów, regionów i miast. Wszystkie opcje wymagają albo 2-3-krotnego wzrostu zużycia energii elek-
trycznej przez przemysł, albo wdrożenia na dużą skalę technologii CCS/CCU lub HTR, albo jakoś- 
ciowej zmiany w gospodarowaniu biomasą energetyczną i przekierowania jej w znacznej mierze  
do wykorzystania w procesach przemysłowych, co z kolei ograniczy jej dostępność w innych sekto-
rach na czele z energetyką i ciepłownictwem. Oznacza to, że bardzo duża odpowiedzialność spo-
czywa na poszczególnych rządach. Te, które nie będą potrafiły na czas doprowadzić do rozwoju 
na swoim terytorium zeroemisyjnej energetyki lub nie rozwiną technologii CCS/CCU czy HTR dla 
przemysłu, mogą znacząco pogorszyć swoją pozycję konkurencyjną w ramach Fabryki Europa. 

Z tego punktu widzenia niepokoić musi projekt polskiego Krajowego Planu na rzecz Energii 
i Klimatu. Nie przedstawia on scenariuszy długoterminowej transformacji przemysłu, bez czego 
nie jest możliwa ocena wpływu tej branży na pozostałe sektory, m.in. skali niezbędnych inwe-
stycji w zeroemisyjne źródła energii elektrycznej czy możliwość wykorzystania biomasy. KPEiK 
nie uwzględnia też problemu emisyjności sektora przemysłowego – ani w bliskiej perspektywie 
nadchodzącej dekady, ani w dalszych prognozach. Powoduje to, że jego podejście do dekarbo-
nizacji energetyki i potrzeby rozbudowy mocy zeroemisyjnych może być nieadekwatne nie tylko 
z punktu widzenia celów redukcyjnych dot. wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, ale i z punk-
tu widzenia przyszłych potrzeb sektora przemysłowego. Nie poruszono w nim także perspektyw 
najbardziej wydajnego elementu polskiego górnictwa, którym jest wydobycie węgla koksowego. 
Temat ten jest kluczowy z uwagi na to, że aby popyt na koks był utrzymany, konieczne będzie 
wdrożenie w Polsce technologii CCS w produkcji stali. 
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Wykres 24. Emisje CO2 z przemysłu według prognoz KPEiK oraz w dwóch scenariuszach 
niskoemisyjnej transformacji
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie prognoz KPEiK oraz modelu MEEP

W tym miejscu warto przytoczyć scenariusze dekarbonizacji przemysłu, powstałe z wykorzy-
staniem modelu MEEP autorstwa zespołu WiseEuropa. Wskazują one na możliwość oparcia stra-
tegii przemysłowej na poprawie efektywności wykorzystania materiałów i energii, elektryfikację 
procesów produkcyjnych oraz większe wykorzystanie biomasy. Nie uwzględniają one natomiast 
zastosowań paliw syntetycznych i technologii jądrowych. Jednocześnie eliminacja emisji proce-
sowych wymagać będzie rozwoju systemów CCS/CCU. Model MEEP wskazuje, że taki wariant 
prowadziłby do umiarkowanego wzrostu popytu na energię elektryczną ze strony sektora przemy-
słowego, co jednak stałoby się kosztem wzrostu presji na krajowe zasoby biomasy i wymagałoby 
inwestycji w rozbudowę infrastruktury CCS. Symulacje te są więc zbieżne z dwoma pierwszymi 
scenariuszami Komisji Europejskiej przedstawionymi na Wykresie 23.

Wyzwania wdrożeniowe oraz potencjalnie wysokie koszty sprawiają, że niskoemisyjna transfor-
macja przemysłowa powinna być rozpatrywana wspólnie z systemową poprawą efektywności wy-
korzystania zasobów w gospodarce czyli ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Wsparcie rozwoju 
niskoemisyjnych procesów przemysłowych jest bowiem jedynie elementem szerszych przemian, 
które mogą służyć ograniczeniu emisji wynikających z konsumpcji dóbr trwałych. Ich doskonałym 
uzupełnieniem mogą okazać się innowacje po stronie popytowej, ograniczające zapotrzebowanie 
gospodarki na surowce: wydłużenie cyklu życia produktów przemysłowych dzięki ich lepszemu 
projektowaniu, efektywniejsze wykorzystanie materiałów w całym łańcuchu dostaw czy zwiększe-
nie ilości materiałów poddawanych recyklingowi. Łącznie zmiany tego rodzaju mogą doprowadzić  
do znacznie niższego popytu na produkty najbardziej emisyjnych oraz energochłonnych branż 
przemysłowych. Najnowsze szacunki wskazują, że implementacja zasad gospodarki o obiegu  
zamkniętym mogłaby obniżyć emisje europejskiego przemysłu ciężkiego do 2050 roku o ponad 
50% (Material Economics 2018). Działania te będą szczególnie ważne w najbliższej dekadzie, gdyż 
zeroemisyjne innowacje przemysłowe będą dostępne na szerszą skalę najwcześniej po 2030 roku. 
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Ramka 1. Niskoemisyjny przemysł, gospodarka obiegu zamkniętego a polityka gospodarcza

Przejście do gospodarki niskoemisyjnej, w tym do gospodarki obiegu zamkniętego w tempie pozwalają-
cym na realizację celów Porozumienia Paryskiego wymaga silnych bodźców regulacyjnych internalizu-
jących koszty marnowania surowców i emisji gazów cieplarnianych w sektorze produkcyjnym. Równie 
istotne jest wysłanie czytelnych sygnałów o długoterminowym kierunku zmian i konieczności eliminacji 
wysokoemisyjnych procesów produkcyjnych w perspektywie połowy stulecia, przy jednoczesnym za-
pewnieniu osłony dla europejskiego (w tym polskiego) przemysłu przed konkurencją zagraniczną wyłą-
czoną z rygorystycznych norm środowiskowych (np. podatki i cła węglowe). Zmiana oczekiwań sektora 
przemysłowego jest kluczowa dla wzrostu inwestycji w niskoemisyjne technologie produkcyjne oraz upo-
wszechnienia się nowych modeli biznesowych zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Będą one kładły mniejszy nacisk na maksymalizację wolumenu sprzedaży nowych produktów, skupiając 
się na uzyskaniu wysokiej marży jednostkowej dzięki przedłużeniu cyklu życia dóbr trwałych oraz świad-
czeniu usług pośrednich (takie jak konserwacja czy leasing). Przykładem modelu biznesowego zgodnego 
z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym jest umożliwienie wygodnego wypożyczania samochodów 
tak, by duża część populacji, szczególnie w miastach, była skłonna zrezygnować z posiadania własnego 
pojazdu. Upowszechnienie takiego podejścia doprowadziłoby do zwiększenia efektywności wykorzy-
stania aut, jak również silniejszych bodźców do wprowadzania trwalszych oraz mniej paliwochłonnych 
pojazdów przez producentów.
 
Schemat 2. Systemowe działania na rzecz redukcji emisji z produkcji przemysłowej

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie Neuhoff et al. (2018)
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Wykres 25. Potencjał redukcji emisji (w MtCO2 rocznie) na skutek wdrożenia zasad gospodarki 
o obiegu zamkniętym w UE do 2050 r.
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Źródło: Material Economics (2018)

1.4 W kierunku zeroemisyjnej gospodarki 
w 2050 r.

Opisane w poprzednich częściach słabości Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu rodzą pytanie 
o scenariusze alternatywne, a więc o możliwość osiągnięcia w krótkim i średnim okresie celów ambit-
niejszych od tych zakładanych w strategii rządowej, a w okresie długim spójnych ze zobowiązaniami 
z Paryża. W tym celu w scenariuszach stopniowej i głębokiej transformacji uwzględniamy – z różną 
intensywnością – dodatkowe działania w obszarach energetyki, budynków, transportu i przemysłu. 
W obu wariantach redukcja emisji będzie relatywnie najszybsza w sektorze energetycznym oraz bu-
dynkach mieszkalnych i usługowych. W roku 2050 w tych sektorach można, dzięki wyparciu konwen-
cjonalnych technologii węglowych w produkcji elektryczności i ciepła przez odnawialne źródła energii 
oraz wzrost efektywności energetycznej, realistycznie liczyć na osiągnięcie niemal zeroemisyjności. 

Ten drugi czynnik – w formie termomodernizacji, wzrostu standardów dla nowych budynków, 
rozwoju pomp ciepła oraz zeroemisyjnych elektrociepłowni – jest szczególnie istotny do elimina-
cji konieczności spalania paliw kopalnych w budynkach przewidywanej w scenariuszu głębokiej 
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transformacji. W sektorze transportowym kluczowa do osiągnięcia maksymalnego poziomu redukcji  
będzie elektryfikacja napędów samochodów osobowych, uzupełniania wzrostem konsumpcji bio-
paliw w transporcie ciężarowym oraz lotnictwie, a także – w perspektywie 2050 r. – paliw syn-
tetycznych. Do głębokiej redukcji emisji w przemyśle konieczne mogą okazać się duże wolume-
ny zeroemisyjnej energii elektrycznej. Z tego powodu uzasadnienie energetyki jądrowej w bilansie 
energetycznym jest dużo mniejsze w scenariuszu stopniowej transformacji. W razie rezygnacji z jej 
rozwoju w Polsce i utrzymaniu ambicji redukcyjnych w zgodzie z Porozumieniem z Paryża zapewne 
konieczna byłoby szybka rozbudowa instalacji OZE, infrastruktury sieciowej oraz technologii stabi-
lizujących pracę systemu (np. instalacji gazowych z CCS lub korzystających z gazu syntetycznego).

Wykres 26. Całkowite emisje CO2 według prognoz KPEiK oraz w dwóch scenariuszach 
niskoemisyjnej transformacji
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie prognoz KPEiK oraz modelu MEEP

Także poprawa efektywności energetycznej będzie istotnym elementem transformacji – zużycie 
energii finalnej może do 2050 r. spaść w Polsce o ponad jedną trzecią, co wynika zarówno z potencjału 
działań proefektywnościowych w budynkach i przemyśle, jak i elektryfikacji gospodarki. Niezależnie 
od rozstrzygnięć co do rozwoju energetyki jądrowej oraz postępu technologii magazynowania ener-
gii, OZE będzie kluczowym elementem umożliwiającym budowę gospodarki niskoemisyjnej. Jest to 
jedyna grupa technologii zapewniająca duże wolumeny zeroemisyjnej energii w odpowiednio krótkim 
czasie. Przy tym, o ile w elektroenergetyce najważniesza stanie się energetyka wiatrowa, to dla całej 
gospodarki (wliczając ciepłownictwo, produkcję przemysłową, transport i inne) równie istotne będzie 
wykorzystanie biomasy, biopaliw oraz biogazu. Wolumeny zużycia tych nośników energii pierwotnej 
w ramach scenariuszy stopniowej i głębokiej transformacji są przy tym spójne z szacunkami jej mak-
symalnego potencjału przedstawionymi w ramach KPEiK. Ich pozyskanie będzie jednak dużym wy-
zwaniem ekonomicznym i organizacyjnym, z uwagi na potrzebę efektywnego zarządzania łańcuchem 
dostaw oraz zapewnienia zrównoważonego gospodarowania, z uwzględnieniem potrzeb poszczegól-
nych sektorów i wzrostu pochłaniania dwutlenku węgla, niezbędnego dla neutralności klimatycznej. 
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Na koniec należy podkreślić, że choć wariant stopniowej transformacji, zakładający osiągnię-
cie redukcji emisji rzędu 80% do 2050 roku, jest spójny z ogólnym kierunkiem unijnej polity-
ki klimatycznej, to niesie on w sobie ryzyko utrzymania opóźnienia technologicznego względem 
reszty krajów UE i konieczności ponoszenia w latach 40. i 50. przez polski przemysł znacznych 
kosztów na zakup dodatkowych uprawnień do emisji CO2, co może być trudne do zaakceptowania 
dla hut czy cementowni ze względu na ich międzynarodową konkurencyjność. Z tego powodu 
wariant głębokiej transformacji jest zapewne bardziej spójny z długoterminowym celem Polski 
pozycjonowania się jako jednego z tych krajów europejskich, które chcą specjalizować się w pro-
dukcji przemysłowej. Ograniczenie luki, która występuje dziś w obszarze polityki klimatyczno- 
-energetycznej wobec reszty UE powinno stać się ważnym elementem krajowej polityki przemy-
słowej. Wymaga to jednak – w porównaniu do założeń KPEiK - radykalnego przyspieszenia działań  
we wszystkich segmentach polskiego systemu paliwowo-energetycznego, w tym zaplanowania 
już dziś strategii dającej realną szansę na osiągnięcie neutralności klimatycznej w połowie wieku. 
Obecny projekt KPEiK nie dostrzega tego wyzwania, a zawarte w nim działania i prognozy nie są 
spójne nawet z prezentowanym tu wariantem stopniowej transformacji, a tym samym także z za-
łożeniami Porozumienia Paryskiego. 
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Wykres 27. Udział OZE w finalnym zużyciu energii w Polsce do 2050 r. wg scenariusza
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie prognoz KPEiK oraz modelu MEEP

 
Wykres 28. Zużycie biomasy, biopaliw oraz biogazu w Polsce do 2050 r. wg scenariusza
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Wykres 29. Redukcja emisji CO2 względem 1990 r. w Polsce do 2050 r. wg scenariusza
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Wykres 30. Finalne zużycie energii w Polsce do 2050 r. wg scenariusza
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2. Zmieniające się otoczenie 
polityki klimatycznej

2.1 Międzynarodowy wymiar niskoemisyjnej 
transformacji
 
Niemal do końca XX wieku zmiany klimatu były w społecznej świadomości albo nieobecne,  
albo też postrzegane jako zagrożenie na tyle odległe, że mało realne. Od tego czasu dużo  
się jednak zmieniło wraz z upowszechnianiem się wiedzy o przyczynach globalnego ocieplenia 
oraz obserwacji jego pierwszych skutków przez opinię publiczną. Obecnie przekonanie o koniecz-
ności działania w związku z szybkim wzrostem ziemskich temperatur jest także powszechne wśród 
elit naukowych, politycznych i gospodarczych państw rozwiniętych. Najnowszym przykładem tej 
zmiany jest opublikowany na początku 2019 roku przez Światowe Forum Ekonomiczne raport 
poświęcony analizie głównych zagrożeń globalnych i ich implikacji gospodarczych. Ekstremalne 
zjawiska pogodowe, katastrofy naturalne, nieskuteczność działań redukujących emisję gazów 
cieplarnianych lub pozwalających na adaptację do negatywnych skutków nadmiernej emisji, zo-
stały w nim wymienione wśród najistotniejszych zagrożeń dla światowej gospodarki zarówno  
pod względem skali, jak i prawdopodobieństwa wystąpienia. 

Schemat 3. Międzynarodowy wymiar polityki klimatycznej

  

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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Ponadnarodowy charakter globalnego ocieplenia oraz działań, jakie muszą zostać podjęte,  
by ograniczyć jego negatywne skutki, jest główną przyczyną przeniesienia tej problematyki  
na arenę międzynarodową jako części współczesnej polityki zagranicznej. Błędem byłoby jednak 
postrzeganie dyplomacji klimatycznej jedynie jako narzędzia umożliwiającego utrzymanie ładu 
społeczno-ekonomicznego. Zmiany wynikające z konieczności wdrożenia coraz ambitniejszych 
polityk klimatyczno-energetycznych, nie tylko powinny być analizowane pod względem wysokiej 
kapitałochłonności w perspektywie krótkoterminowej, lecz także niosą ze sobą długoterminowe 
korzyści, które mogą być potęgowane poprzez kreowanie nowych form współpracy międzyna-
rodowej oraz wspieranie procesu dywersyfikacji globalnych gospodarek. Narzędzia polityki za-
granicznej w połączeniu z konsekwentną realizacją celów zrównoważonego rozwoju umożliwiają 
zmniejszenie zależności od wysokoemisyjnych eksporterów i wykorzystanie przewag kompara-
tywnych w celu budowania pozycji lidera na arenie międzynarodowej.

Ryzyka klimatyczne – bezpieczeństwo i polityka 
zagraniczna

Raport Światowego Forum Ekonomicznego za najbardziej zagrożone zmianami klimatu uważa 
najgęściej zaludnione, a jednocześnie zmarginalizowane regiony świata ulokowane na tzw. ziem-
skim Południu. Wraz ze wzrostem średnich globalnych temperatur rosną obawy przed spotęgo-
waniem częstości występowania konfliktów o podłożu zasobowym w tych rejonach świata takich  
jak np. konflikt dyplomatyczny o dostęp do wody między państwami sąsiadującymi z Jeziorem 
Aralskim. Z perspektywy rozwiniętych państw tzw. Północy duże obawy budzi także wpływ na-
rastających ekstremów klimatycznych na masowe ruchy ludności między krajami rozwijającymi 
się a rozwiniętymi. Szacuje się, że w wyniku zmiany warunków naturalnych w miejscu zamiesz-
kania, deficytów wody i ziemi oraz dużego wzrostu cen podstawowych artykułów spożywczych 
(nawet dwukrotnego w perspektywie 2030 roku (Oxfam 2012), do połowy stulecia ok. 200 
mln ludzi może zostać zmuszonych do migracji nie tylko między krajami światowego Południa,  
ale i z Południa na Północ (Stang i Dimsdale 2017)). Dodatkowo w przypadku krajów rozwinię-
tych zagrożona będzie infrastruktura krytyczna - aż 9 z 10 największych black-outów w historii 
USA, spowodowanych było huraganami (Dwortzan 2017); a między 2003 a 2012 rokiem ok. 80% 
awarii zasilania w USA miało podłoże w zjawiskach pogodowych (Kenward i Raja 2014). Ryzyka 
te dostrzegane są przez opinię publiczną w krajach OECD coraz częściej obawiającą się, że jej do-
brobyt będzie zagrożony przez wzrost ziemskich temperatur. Przykładem mogą być wyniki badań 
opublikowane w lutym 2019 roku przez Pew Research Center. Wynika z nich, że w pierwszej poło-
wie 2018 r. w 13 z 26 przebadanych państw zmiany klimatu były postrzegane jako najważniejsze 
międzynarodowe zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Jedynie w trzech z nich (Rosji, 
Nigerii oraz Izraelu) mniej niż połowa badanych osób wskazała na zmiany klimatu jako istotny 
problem dla bezpieczeństwa. Z kolei polska opinia publiczna uplasowała je na trzecim miejscu,  
po zagrożeniach ze strony Rosji oraz organizacji terrorystycznej ISIS. Co istotne, na zmiany kli-
matu jako istotne zagrożenie dla Polski wskazała większość respondentów, niezależnie od wła-
snych poglądów politycznych. Zróżnicowanie w postrzeganiu wagi tego problemu w polskim 
społeczeństwie jest zbliżone do Europy Zachodniej, gdzie panuje szeroki konsensus polityczny  
dot. konieczności głębokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Z kolei w Stanach Zjednoczonych 
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dyskusja o przeciwdziałaniu zmianom klimatu jest częścią szerszego sporu politycznego toczone-
go między Republikanami i Demokratami, który wpływa na polaryzację debaty publicznej również 
wokół zagadnień energetycznych i środowiskowych.

Wykres 31. Odsetek osób uważających zmiany klimatu za zagrożenie dla swojego kraju
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie Pew Research Center (2019)

Realne przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu i wzmacnianie bezpieczeństwa między-
narodowego wymaga zarówno zmian w polityce krajowej jak międzynarodowej – tak w for-
mie dyplomacji klimatycznej (np. multilateralne porozumienia takie jak Porozumienie Paryskie  
czy Protokół z Kyoto), jak współpracy regionalnej opartej o zasady zrównoważonego rozwoju. Taki 
dwutorowy schemat budowania odporności na ryzyka klimatyczne widoczny jest w działaniach 
Unii Europejskiej już od początku XXI wieku, kiedy w Strategii Bezpieczeństwa UE wskazano na 
zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, uznając je kilka lat później także za kluczowy „mnoż-
nik innych zagrożeń” pogłębiający ryzyka systemowe ujawniające się w niezależny sposób. Jedną 
z konsekwencji tego nastawienia jest przyjęcie przez Radę Europejską w lutym 2018 konkluzji 
dotyczących dyplomacji klimatycznej (Council Conclusions on Climate Diplomacy), w których pod-
kreślono potrzebę zintegrowania reakcji na zagrożenia związane z klimatem w różnych obszarach 
polityk unijnych i krajowych (od działań na rzecz klimatu i budowania odporności po dyplomację 
prewencyjną i lepszą ocenę ryzyka).

Z perspektywy państw UE, budowanie strategii jest szczególnie istotne dla utrzymania wła-
snego bezpieczeństwa gospodarczego i stabilności politycznej. Ostatnie lata pokazały, jak duży 
pośredni wpływ na sytuację na kontynencie mają kryzysy w jej najbliższym otoczeniu, szczególnie 
na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce, a więc regionach szczególnie narażonych na negatywne 
skutki zmian klimatu w postaci głębokich deficytów wody pitnej, susz czy ekstremów tempera-
turowych. Z kolei pozycja gospodarcza i bezpieczeństwo zasobowe Unii Europejskiej jest silnie 
sprzężone ze stabilnością światowej wymiany handlowej. Z tego powodu Wspólnota jest wrażliwa 
na wszelkie ryzyka prowadzące do zaostrzania globalnych napięć, w tym na negatywne skut-
ki konfliktów środowiskowych. W wyniku konfliktów nie tylko w bezpośrednim otoczeniu UE,  



51

Nowe otwarcie. Polska na drodze do zeroemisyjnej gospodarki

ale i w innych regionach świata, osłabieniu może ulec multilateralizm i stabilności wymiany 
handlowej, co naraża całą Wspólnotę oraz– nastawione na eksport – gospodarki krajów człon-
kowskich na utratę korzyści płynących z globalizacji i wewnętrznej integracji gospodarczo-poli-
tycznej UE. Dotyczy to zwłaszcza państw Europy Północno-Zachodniej i Środkowo-Wschodniej  
(w tym Polski), które są największymi gospodarczymi i społecznymi beneficjentami obecnego ładu 
międzynarodowego (Baldwin 2016, Bukowski i Śniegocki 2018). 

Nawet jeśli Europie uda się zdekarbonizować swoją gospodarkę i przystosować się do zmian 
klimatu, jej bezpieczeństwo i rozwój będą zależeć od tego, jak szybko inne kraje, w szczególności 
Chiny i Indie, przejdą na gospodarkę niskoemisyjną. Bez współpracy międzynarodowej ogranicze-
nie ryzyka klimatycznego jest wątpliwe. W podstawowym interesie Europy leży więc budowanie 
strategicznych, międzyregionalnych sojuszy klimatycznych oraz wspieranie nietradycyjnych form 
współpracy. Na arenie międzynarodowej, zdolność państw członkowskich UE do formułowania 
wspólnych celów i mówienia jednym głosem odgrywa kluczową rolę dla skuteczności dyplomacji 
klimatycznej Wspólnoty. Uzyskanie statusu lidera i wysokiej pozycji w negocjacjach z pozostały-
mi państwami świata UE zawdzięcza między innymi wypracowanemu wewnętrznego konsensusu 
dotyczącego priorytetów w zakresie bezpieczeństwa klimatycznego i redukcji emisji na lata 2020 
i 2030, a także celów strategicznych na rok 2050. Przy czym utrzymanie wzajemnego zaufania 
państw członkowskich, które buduje polityczną wiarygodność Wspólnoty, jest możliwie jedynie 
poprzez wspieranie i wdrażanie polityk krajowych ze szczebla UE.

Schemat 4. Wpływ globalnych szoków klimatycznych na Polskę i UE

 

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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Mając na celu ograniczenie ryzyka klimatycznego oraz budowanie szerszego dialogu w za-
kresie bezpieczeństwa i stabilności gospodarczej, Rada Bezpieczeństwa ONZ od 2011 r. inicju-
je spotkania umożliwiające transfer wiedzy pomiędzy krajami. Na zebraniu zorganizowanym pod  
koniec stycznia 2019 roku, przedstawiciele m. in. z Niemiec, USA, Australii, Szwecji, Bangladeszu, 
Meksyku i Szwajcarii podkreślili, że wszystkie państwa świata powinny mieć dostęp do rzetelnych 
i wyczerpujących informacji dot. zagrożeń klimatycznych i najlepszych praktyk jak z nimi walczyć. 
Zaznaczono zarazem, że są one także zobowiązane do podjęcia większych wysiłków, aby przeło-
żyć tę wiedzę na realne działania polityczne i gospodarcze. W trakcie spotkania, na ryzyko pogor-
szenia w wyniku globalnego ocieplenia poziomu bezpieczeństwa międzynarodowego oraz długo-
trwałych perspektyw rozwoju gospodarczego i społecznego, zwróciła uwagę także Polska, pełnią-
ca nadal obowiązki wynikające z przewodnictwa szczytu klimatycznego w Katowicach (COP24). 

 
Przebudowa obiegu energii w gospodarce i nowy 
globalny układ sił
 
Z perspektywy historycznej państwa kontrolujące paliwa kopalne uznawane były za bardziej 
stabilne i lepiej wyposażone w warunki dla ochrony własnych interesów wewnętrznych i wpły-
wów ekonomicznych za granicą (Global Commission on the Geopolitics of Energy Transformation 
2019). Niskoemisyjna transformacja gospodarki światowej przyczyni się do osłabienia znaczenia 
tego czynnika oraz modyfikacji obecnego układ sił na arenie międzynarodowej. Uzyskanie statusu 
lidera w dużo mniejszym niż do tej pory stopniu będzie zależne od dostępu do złóż ropy naftowej, 
gazu ziemnego czy węgla, albo zdolności militarnej i gospodarczej do zabezpieczenia szlaków 
handlowych pozwalających na uzyskanie dostępu do nich. Źródłem siły stanie się za to zdolność  
do efektywnego wykorzystania technologii umożliwiających uniezależnienie własnej gospodarki 
od zużycia i importu paliw kopalnych oraz wdrożenie w niej założeń zrównoważonego rozwoju 
także w zakresie surowców pozaenergetycznych (gospodarka obiegu zamkniętego). 

Oznacza to, że transformacja niskoemisyjna będzie oddziaływać nie tylko na dystrybucję 
siły politycznej między różnymi państwami i ich blokami, ale także na ich wzajemne relacje. 
Forma obecnych porozumień zostanie zmodyfikowana wraz ze zmianą struktury przepływów 
handlowych oraz dywersyfikacją i decentralizacją krajowych systemów energetycznych (Global 
Commission on the Geopolitics of Energy Transformation 2019). Sojusze energetyczne oparte 
o eksport paliw kopalnych będą słabnąć, przegrupowywać się, a nawet mogą zostać rozwiąza-
ne (Bergamaschi et al. 2016). Przykładem może być Organizacja Krajów Eksportujących Ropę 
Naftową (OPEC), historycznie wykazująca się ogromną odpornością na wstrząsy, w tym szereg 
kryzysów cenowych oraz konfliktów zarówno między państwami członkowskimi jak i wewnątrz 
nich. Obecnie OPEC i inne, podobne organizacje (np. Międzynarodowa Agencja Energii) stoją 
przed koniecznością dostosowania własnych schematów działania w obliczu rosnącego znacze-
nia alternatywnych źródeł energii.
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Schemat 5. Skutki międzynarodowe globalnej transformacji niskoemisyjnej

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

O ile można założyć, że dostęp do paliw kopalnych stopniowo będzie tracić na znaczeniu jako 
czynnik decydujący o sile międzynarodowej poszczególnych krajów, a nawet całych regionów 
świata, to już innego rodzaju zasoby naturalne staną się jeszcze ważniejszym aktywem niż dziś. 
W szczególności na znaczeniu zyskają państwa kontrolujące tzw. surowce krytyczne (z ang. Critical 
Raw Materials, CRM), które są niezbędne w wielu technologiach przemysłowych, w tym w nisko-
emisyjnych. Obecnie, dostęp do pokładów rud tych pierwiastków ma zaledwie kilka państw, któ-
rych siła przetargowa z tego tytułu może w przyszłości znacznie wzrosnąć wraz ze zwiększającym 
się zapotrzebowaniem. Pomimo tego, że surowce krytyczne można znaleźć m.in. w USA, Brazylii, 
Kazachstanie czy Rosji, obecnie głównym ich dostawcą są Chiny, odpowiadając za blisko 70% 
globalnej podaży wielu z nich i 62% dostaw do UE (KE 2017). Stary kontynent jest tu w szczegól-
nie niekorzystnym położeniu kontrolując jedynie bardzo ograniczone zasoby tych pierwiastków. 
W rezultacie europejska produkcja przemysłowa w niektórych sektorach, a w szczególności tech-
nologiach związanych z odnawialnymi źródłami energii, jest zależna od zagranicznych, a zwłasz-
cza chińskich, dostawców. Ponadto, zagrożenia związane z koncentracją produkcji w niewielkiej 
liczbie państw są w wielu przypadkach potęgowane przez niską substytucję i niskie wskaźniki 
recyklingu. Wraz z rozwojem technologii, pojawiają się jednak sposoby mogące ograniczyć po-
wyższą zależność. Wzrost cen i niepewność dostaw skłaniają eksporterów niskoemisyjnych tech-
nologii do inwestowania w większą efektywność wykorzystania surowców krytycznych, poszu-
kiwania substytutów zmniejszających zapotrzebowanie na kluczowe materiały w technologiach 
odnawialnych oraz zwiększania podaży dzięki poprawie opłacalności ich wydobycia.
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Wykres 32. Udział głównego kierunku importu w zaspokojeniu zapotrzebowania UE na dany 
surowiec, średnia 2010-2014
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie KE (2017)

Nowy rozkład sił wiązać się będzie także z nowymi formami współpracy m.in. w formie partnerstw, 
wspierających proces transformacji, a jednocześnie mających na celu transfer wiedzy i niskoemisyj-
nych technologii pomiędzy krajami. Stwarza to przestrzeń także dla pomocy rozwojowej nowego typu, 
nakierowanej nie tylko na realizację celów humanitarnych i wzmacnianie relacji państw rozwiniętych 
z gospodarkami wschodzącymi, ale też na promocję zrównoważonego modelu rozwoju gospodarczego. 
Z perspektywy państw OECD tego typu ramy współpracy jednocześnie ułatwią realizację postanowień 
Porozumienia Paryskiego i tworzą rynek dla dostawców niskoemisyjnych technologii w skali globalnej. 
Dobrym przykładem jest Niemiecka Międzynarodowa Inicjatywa Klimatyczna (Germany’s International 
Climate Initiative), która finansuje projekty dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji 
do skutków zmian klimatu w krajach rozwijających się i będących w trakcie transformacji niskoemisyjnej. 
Potencjał współpracy, której główną osią jest polityka klimatyczna, jest również wykorzystywany przez 
Indie. Kraj ten kształtuje swoją pozycję gospodarczą między innymi poprzez budowanie stosunków dy-
plomatycznych w ramach International Solar Alliance, do którego oprócz krajów rozwijających się należą 
także niektóre państwa europejskie takie jak Wielka Brytania czy Holandia.

Dzięki cechom energetyki odnawialnej część obecnych barier rozwoju energetyki w krajach rozwija-
jących się ulegnie znacznemu zmniejszeniu, dzięki czemu zależność energetyczna rynków globalnych zo-
stanie zastąpiona regionalnymi powiązaniami. Połączenia te będą wynikały z korzyści, jakie daje integracja 
systemów energetycznych z dużym udziałem odnawialnych źródeł energii – bardziej stabilne sieci pomię-
dzy sąsiadującymi krajami przełożą się na wzrost handlu energią elektryczną (Global Commission on the 
Geopolitics of Energy Transformation 2019). Z kolei rosnąca współzależność zarówno regionalna jak i po-
nadnarodowa ułatwi pogłębienie współpracy transgranicznej, szczególnie w przypadku małych i średnich 
państw, co uwzględniane jest także w obrębie UE (np. pakiet zimowy – por. Śniegocki i Wetmańska 2017).  
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Ramka 2. Znaczenie i zastosowanie surowców krytycznych

Surowce krytyczne (z ang. Critical Raw Materials, CRM) są niezbędne dla rozwoju wysoko zaawansowanych 
technologii, posiadając tym samym kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i niskoemisyjnej transformacji 
współczesnych gospodarek. Wykorzystuje się je w sektorach, takich jak m.in. przemysł motoryzacyjny, 
lotniczy, urządzenia elektroniczne czy energia odnawialna. Unia Europejska, dostrzegając problemy 
związane z ograniczonymi zasobami CRM, co trzy lata aktualizuje listę surowców o strategicznym znaczeniu 
dla Europy (obecnie jest ich 27, w tym np. fosfor, chrom, kobalt a także metale ziem rzadkich i platynowce).  

Kluczowe znaczenie CRM wynika ze splotu przesłanek ekonomicznych i geopolitycznych. Kierunek 
światowych innowacji wraz z szybkim wzrostem gospodarczych państw azjatyckich, wpływa na zwiększony 
popyt na tego rodzaju minerały nie tylko ze strony krajów wybrzeża Atlantyku ale i Pacyfiku i Oceanu 
Indyjskiego. Dotyczy to także technologii niskoemisyjnych (w szczególności paneli słonecznych, magazynów 
energii i turbin wiatrowych), których działanie zależy od zastosowania niektórych surowców krytycznych. 
Szacuje się, że spełnienie celów klimatycznych wynikających z Porozumienia Paryskiego tylko do roku 2030 
zwiększy popyt na surowce CRM aż dwudziestokrotnie (Gislev i Grohol 2018). 

Niemniej ważna od wzmożonego zapotrzebowania jest geograficzna koncentracja zasobów. Wiele 
minerałów wydobywanych jest w zaledwie kilku krajach, które dzięki temu posiadają uprzywilejowaną 
pozycję przetargową i mogą uzależnić pozostałe państwa od swoich dostaw. Głównym graczem są Chiny, 
które oprócz zdominowania eksportu surowców krytycznych ogółem, w ponad 90% kontrolują również 
rynek pierwiastków z grupy ziem rzadkich (REE) także należących do CRM (Humphries 2013). Unia 
Europejska (w tym Polska), ze względu na bardzo ograniczone zasoby własne, jest w dużym stopniu zależna 
od dostaw CRM od partnerów zewnętrznych, a tym samym podatna na ryzyka płynności dostaw. Traci  
na tym europejski przemysł przetwórczy, dla którego ew. zakłócenia ciągłości dostaw mogą oznaczać 
utratę konkurencyjności. 

Schemat 6. Wyzwania ekonomiczne oraz zrównoważony rozwój surowców krytycznych 

 

 
 
Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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Rynek technologii niskoemisyjnych

Wraz z realizacją postanowień Porozumienia Paryskiego, zwiększają się możliwości eksporto-
we dla towarów i usług potrzebnych do funkcjonowania gospodarki niskoemisyjnej. Zarówno 
globalne jak i europejskie dane statystyczne pokazują, że ma ona ogromny potencjał wzrostu,  
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zaś handel w tym sektorze rozwija się szybciej niż w innych obszarach. Szacuje się że w skali glo-
balnej do 2030 roku eksport niskoemisyjnych towarów i usług wzrośnie od 7 do 12 razy (Carvalho 
i Fankhauser 2017). Proces ten będzie uwarunkowany zarówno spadkiem kosztów zielonych tech-
nologii, jak i coraz ambitniejszą polityką klimatyczną na poziomie regionalnym i międzynarodo-
wym. W samym 2017 r. inwestycje w energię odnawialną osiągnęły ok. 280 mld USD (Frankfurt 
School-UNEP Centre i BNEF 2018). Zgodnie z szacunkami MAE (2018), utrzymanie obecnych 
trendów doprowadzi do wzrostu globalnego wolumenu inwestycji w OZE o ok. 1/3 w kolejnych 
dwóch dekadach. Z kolei spełnienie celów polityki klimatycznej implikowanych Porozumieniem 
Paryskim będzie wymagało ponad dwukrotnego wzrostu inwestycji w źródła odnawialne (do po-
nad 660 mld USD rocznie po roku 2025). Podobnie dużego strumienia nakładów należy oczeki-
wać w sektorze transportu. W latach 2011-2016 na całym świecie liczba pojazdów elektrycznych 
wzrosła trzydzieści razy, a w samej UE począwszy od 2000 roku, udział patentów technologii 
elektrycznych pojazdów wzrósł ośmiokrotnie (Zachmann 2016). Szacuje się, że wdrożenie am-
bitnych polityk klimatyczno-energetycznych przełoży się na prawie dwukrotny wzrost inwestycji 
w elektromobilność. Również w sektorze usług obserwuje się zmiany implikowane tym trendem 
– przykładowo w obszarze finansów emisja zielonych obligacji wzrosła z 3 mld USD w 2011 roku 
do 95 mld USD w 2016 (OECD 2017). 

Wykres 33. Skumulowane globalne nakłady inwestycyjne z podziałem na sektory w Scenariuszu 
Nowych Strategii oraz Zrównoważonego Rozwoju, 2018-2040

0

10

20

30

40

50

60

70

Scenariusz nowych 
polityk (kontynuacja 
obecnych trendów)

Scenariusz zrównoważonego 
rozwoju (przyspieszenie 

niskoemisyjnej transformacji)

Sk
um

ul
ow

an
e 

gl
ob

al
ne

 in
w

es
ty

cj
e,

 
20

18
-2

04
0,

 b
ln

 U
SD

Energetyka - paliwa kopalne

Wydobycie ropy i gazu

Wydobycie węgla

Energetyka - el. jądrowe

Efektywność - budynki

Energetyka - sieci

Energetyka - OZE

Transport

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie MAE (2018)
Scenariusz Nowych Strategii ocenia, do jakiego stanu obecne ramy i ambicje polityczne wraz z ciągłą ewolucją znanych techno-
logii i trendów, doprowadzą sektor energetyczny w nadchodzących dziesięcioleciach.
Scenariusz Zrównoważonego Rozwoju zakłada realizację założeń Porozumienia Paryskiego, zapewnienia powszechnego dostępu 
do nowoczesnej energii do 2030 r. oraz ograniczenia przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza 
i na podstawie tego wyznacza środki niezbędne do osiągnięcia tych zamierzeń i wdrożenie ich w obecnych politykach.
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Uniezależnianie się od paliw kopalnych jest szansą dla tych firm i krajów, które zdołają odnaleźć 
się na szybko rosnącym rynku technologii niskoemisyjnych, wykorzystując własne przewagi kompa-
ratywne do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej. Proces ten niesie ze sobą jednak nie tylko szanse, 
ale i zagrożenia. Przykładem może być Unia Europejska będąca dziś jednym z największych rynków 
globalnych dla OZE, a jednocześnie należąca do najwyżej uprzemysłowionych regionów świata i klu-
czowych dostawców technologii przemysłowych oraz stowarzyszonych z nimi usług o wysokiej war-
tości dodanej. Firmy europejskie posiadają także kluczowe patenty i prawa intelektualne z zakresu 
np. fotowoltaiki oraz znajdują się w czołówce światowych dostawców najnowocześniejszych siłowni 
wiatrowych. Z drugiej strony Europa nie jest już niekwestionowanym światowym liderem pod wzglę-
dem niskoemisyjnych inwestycji. Obecnie do jej poziomu zbliża się już Japonia i Stany Zjednoczone, 
zaś wyraźnie prowadzenie objęły Chiny, w których tego rodzaju nakłady są ponad dwukrotnie większe 
niż w UE – do 2020 roku planowanych jest 3,5 razy więcej inwestycji związanych z energią wiatrową  
oraz 6 razy więcej z energią słoneczną (Bergamaschi et al. 2016). Mając na uwadze długoterminowe 
plany Chin co do przyszłego stopnia wykorzystania OZE w gospodarce oraz pożądanej produkcji po-
jazdów elektrycznych, istnieje realne zagrożenie, że zarówno UE, jak i pozostałe kraje G7 pozostaną 
w tyle. Państwo Środka już dziś odgrywa główną rolę na rynku technologii odnawialnych. Jest ono ich 
największym producentem i eksporterem, a zarazem krajem o największej liczbie patentów dotyczą-
cych OZE (ponad 122 tys., por. IRENA 2019). Dla porównania, liczba patentów dot. OZE w USA w tym 
samym okresie wyniosła 87 tys., w Japonii 75 tys., a w Niemczech 29 tys. (IRENA 2019). Statystyka  
ta sama w sobie może być jednak zwodnicza, bowiem skomplikowane zależności między poszcze-
gólnymi firmami, obecność kluczowych producentów na wielu rynkach oraz ich globalna aktywność 
patentowa sprawiają, że nie jest łatwo ocenić, która część świata jest w najlepszym stopniu przygoto-
wana do globalnej transformacji niskoemisyjnej.

Wśród państw europejskich szczególne miejsce zajmuje Europa Środkowa, w tym Polska, która 
co prawda posiada zdywersyfikowaną bazę przemysłową, dobrze zintegrowaną z międzynarodo-
wymi łańcuchami dostaw, ale jednocześnie nie zajęła jeszcze w nich najwyżej położonych i najbar-
dziej wartościowych ogniw technologicznych. W wielu regionach brakuje zarówno bazy podażowej  
(silnych uniwersytetów, rozwiniętych rodzimych firm przemysłowych średniego lub dużego roz-
miaru) jak i systemowego akceleratora popytu nowych technologii, tworzącego szanse na wcze-
sne wyskalowanie produkcji przez krajowych dostawców. Mechanizmy tego rodzaju istnieją, ale są 
ograniczone do rynków o wysokiej konkurencji międzynarodowej. Przykładem mogą być programy  
finansowane ze środków z unijnych i środowiskowych, dzięki którym w niektórych miastach w Polsce 
wprowadzano floty elektrycznych lub hybrydowych autobusów oraz powiązanych infrastruktur  
ładowarkowych. Słabością tych procesów są zwykle krótkie serie, uniemożliwiające rodzimym pro-
ducentom osiągnięcie odpowiedniej skali produkcji i zastosowanie bardziej masowych technologii 
wytwórczych, a co za tym idzie, skuteczne konkurowanie tak w kraju, jak również z podmiotami 
zagranicznymi (zwłaszcza z Azji Wschodniej). Podobną luką jest brak systemowego wsparcia dla 
krajowych producentów przy ich ekspansji na duże rynki OZE. Dotyczy to zarówno mechanizmów 
typu market-pull np. w postaci dużych zamówień z rynku krajowego, jak i typu market push czyli 
pomocy dla poprawy konkurencyjności ich oferty na rynkach zagranicznych). W pierwszym wypad-
ku przyczyną jest zarówno konserwatyzm krajowej polityki energetycznej negatywnie nastawionej 
do rozwoju źródeł odnawialnych (energetyka wiatrowa na lądzie i morzu), jak i nieumiejętność jej 
prowadzenia jako formy polityki przemysłowej w innych obszarach (np. termomodernizacji).
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Osiągnięcie wysokiego salda handlu niskoemisyjnymi dobrami jest celem wielu państw planują-
cych obecnie długoterminową strategię rozwoju. To, w jaki sposób potencjał związany z obrotem to-
warów niskoemisyjnych zostanie w praktyce wykorzystany zależy od wielu czynników. Przede wszyst-
kim, kluczowa jest analiza rzeczywistych możliwości handlowych, w tym zidentyfikowanie mocnych 
i słabych stron danego kraju – określenie potencjalnej przewagi komparatywnej i wykorzystanie tej 
wiedzy do budowy pozycji na arenie międzynarodowej. Do wyspecjalizowania się oraz zwiększe-
nia udziału i pozycji handlowej, niezbędna jest między innymi wysoko wykwalifikowana siła robo-
cza oraz struktura sektora nauki i branży R&D przyczyniająca się do rozwijania innowacyjnych usług. 
Pożądanym elementem jest również stworzenie odpowiednich ram prawnych i strategii spełniających 
założone cele emisyjne, tak aby firmy krajowe mogły dostosowywać do nich swoje działania (Carvalho 
i Fankhauser 2017). W obu kontekstach różnice między Europą Zachodnią a Środkową (w tym Polską) 
są znaczne, a brak spójnej polityki publicznej utrudnia firmom dorównanie konkurentom.

Tabela 5. Przykłady produktów, procesów i usług, które może generować gospodarka niskoemisyjna

Sektory Niskoemisyjne dobra Niskoemisyjne usługi

Energia elektryczna, 
generacja ciepła 
i chłodzenie

• Instalacje do produkcji odna-
wialnych źródeł energii

• Magazynowanie energii (w tym 
ogniwa paliwowe)

• Usługi informatyczne i telekomunikacyjne: 
np. oprogramowanie i infrastruktura sieciowa 
do obsługi towarów o niskiej emisji dwutlen-
ku węgla 

• Usługi finansowe: np. finansowanie projek-
tów, niskoemisyjne, zielone obligacje

• Ubezpieczenia: dotyczy projektów niskoemi-
syjnych i finansowania adaptacyjnego

• Usługi prawne, np. potencjalne usługi sądowe 
dla grup, które chcą egzekwować obowiązują-
ce prawodawstwo związane z klimatem 

• Usługi doradcze, audytorskie, księgowe i in-
formacyjne, np. ocena ryzyka klimatycznego 
dla portfeli finansowych

• Usługi inżynieryjne, np. usługi projektowania 
przemysłowego 

• Usługi w zakresie architektury, budowy 
i urbanistyki, np. projektowanie i budowa bu-
dynków o niskiej zabudowie; projektowanie 
zieleni w miastach

• Usługi rynku detalicznego, np. w zakresie 
sprzedaży towarów o niskiej zawartości węgla, 
w tym platform internetowych i brandingu

• Usługi zarządzania zasobami naturalnymi,  
np. zarządzanie obszarami przybrzeżnymi 
przed powodzią

Przemysł 
przetwórczy

• Technologie zmieniające pro-
cesy produkcyjne na niskoemi-
syjne

• Technologie, które poprawia-
ją efektywność energetyczną 
i zasobową produkcji

• Technologie wychwytywania 
i składowania dwutlenku wę-
gla (CCS)

Transport

• Pojazdy elektryczne, hybrydo-
we i autonomiczne

• Wysokowydajne silniki i mate-
riały stosowane w pojazdach, 
statkach, lotnictwie, pociągach

Budownictwo
• Materiały termoizolacyjne 
• Niskoemisyjne materiały oraz 

technologie budowlane

Użytkowanie 
gruntów (rolnictwo, 
leśnictwo, tereny 
zielone w środowisku 
miejskim)

• Efektywniejsze maszyny rolnicze
• Technologie rekultywacji, na-

rzędzia monitorowania

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie Carvalho i Fankhauser (2017)
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2.2 Zrównoważone finansowanie dla ochrony 
klimatu – nowy paradygmat dla rynków 
finansowych

Centralną ideą stojącą za zrównoważonym finansowaniem dla ochrony klimatu (ang. climate  
finance) jest dążenie do zmniejszenia tzw. luki finansowania (ang. investment gap) czyli różnicy 
między potrzebami inwestycyjnymi wynikającymi z budowy gospodarki niskoemisyjnej, a obecną 
strukturą finansowania, służącą przede wszystkim projektom neutralnym lub negatywnie oddzia-
łującym na klimat Ziemi. Jednocześnie – poprzez obniżenie ryzyka inwestycyjnego przedsięwzięć 
niskoemisyjnych – zwolennicy koncepcji zrównoważonego finansowania mają nadzieję doprowa-
dzić do spadku jego kosztu, wpływając w ten sposób na strukturę inwestycji w światowej gospo-
darce. W ten sposób koncepcja finansowania na rzecz ochrony klimatu wpisuje się w szersze cele 
zrównoważonego rozwoju określone w roku 2015 przez Organizację Narodów Zjednoczonych, 
w tym w rezolucję 70/1 Zgromadzenia Ogólnego ONZ, znaną szerzej jako Agenda 2030. 

Próbę krystalizacji tej idei podjęto w ostatnim czasie w kilku regionach świata na czele z Unią 
Europejską, Japonią i Chinami, których celem jest, poprzez inicjatywy regulacyjne, podniesienie 
dostępności środków finansowych dla przedsięwzięć wspierających realizację celów Porozumienia 
Paryskiego. Inicjatywy te starają się odpowiedzieć na problem percepcji kosztów, korzyści i za-
grożeń wynikających z redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym tych, które skoncentrowane 
są w światowym sektorze finansowym. Szacuje się, że na większą skalę zaczną się one materia-
lizować dopiero w drugiej połowie lat 20. przez co wielu, skoncentrowanych na krótkookreso-
wych celach, decydentów woli niezbędne decyzje odsuwać w czasie. Dzieje się tak pomimo tego,  
że pomijanie roli sektora finansowego w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju grozi po-
pełnieniem poważnych błędów podmywających stabilność sektora finansowego i osłabiających 
gospodarkę w dłuższej perspektywie czasowej. 

Nie inaczej jest w Polsce, znajdującej się dziś na peryferiach światowej debaty o zrównoważo-
nym finansowaniu. Dyskusje dotyczące krajowej polityki klimatyczno-energetycznej od lat poświę-
cone są ograniczonej liczbie problemów. Główną osią polskiej debaty pozostaje przyszłość i mecha-
nizmy funkcjonowania sektora elektroenergetycznego. W mniejszym stopniu omawiane są wyzwa-
nia związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń w sektorze transportu 
i infrastrukturze komunalnej albo znaczenie transformacji dla pożądanych kierunków industrializacji 
kraju. Ograniczenie debaty do tak wąskiego obszaru gospodarki wynika z silnej kapitałowej i regu-
lacyjnej obecności polskiego państwa w sektorze energetycznym oraz trudności jakie administracja 
ma przy konstruowaniu skutecznych bodźców wpływających na zachowania przedsiębiorstw pry-
watnych i gospodarstw domowych. Drugą stroną tej słabości jest niski poziom zrozumienia całości 
wyzwań wynikających z Porozumienia Paryskiego wśród elit politycznych i intelektualnych kraju. 
Grozi to wdrażaniem w Polsce polityki niegwarantującej ani osiągnięcia jego celów, ani budowie 
nowych przewag konkurencyjnych kraju w transformującej się gospodarce globalnej.

Konieczność inkorporowania do krajowej agendy rozwojowej kwestii zrównoważonego finan- 
sowania jest przy tym motywowana zarówno przesłankami pozytywnymi, jak i negatywnymi. 
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Polskie banki, firmy ubezpieczeniowe i instytucje rynku kapitałowego mogą bowiem zarazem wiele 
zyskać na wczesnym dostrzeżeniu problematyki climate finance, jak i wiele stracić na zbyt długim jej 
ignorowaniu. Od strony polityki publicznej włączenie się w działania UE oznacza z kolei łatwiejsze 
osiąganie celów modernizacyjnych m.in. związanych z transformacją sektora elektroenergetyczne-
go, termomodernizacją i wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych (polityka antysmogowa)  
czy przyciągnięciu do Polski inwestycji przemysłowych nowego typu, a więc także uniknięcie ryzyka 
deindustrializacji i znaczącego pogorszenia wskaźników wypłacalności krajowych banków angażo-
wanych dziś czasami w przedsięwzięcia pozostające w konflikcie z celami Agendy 2030.

Długoterminowe tworzenie wartości

Zrównoważone finansowanie jest próbą odpowiedzi na niską efektywność oraz powolne tempo 
zmian w światowych wzorcach wytwarzania i konsumpcji energii i – szerzej – postępów redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej. Jest ideą stwarzającą możliwość powiązania real-
nej i finansowej strony gospodarki. Wymaga to określenia na nowo zasad funkcjonowania rynku 
kapitałowego i sektora bankowego w sposób zachęcający inwestorów do przekierowania uwagi 
na aktywa spełniające standardy spójne z założeniami scenariusza 2 stopnie Międzynarodowego 
Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Zrównoważone finansowanie postrzegane jest przy tym przede 
wszystkim jako proces umożliwiający uwzględnienie trzech czynników niefinansowych: środowi-
skowych (np. ryzyka klimatyczne, adaptacja i mitygacja zmian klimatycznych), społecznych (np. 
equity and integrity) oraz związanych z ładem korporacyjnym (np. struktura zarządzania, rela-
cje pracownicze) w procesie inwestycyjnym. Uwzględnienie wymienionych czynników zmienia 
w sposób trwały horyzont czasowy podejmowanych decyzji – wymusza na sektorze finansowym 
skupienie się nie tylko na krótkoterminowych zyskach, ale także na przeprowadzeniu analizy dłu-
goterminowych konsekwencji decyzji inwestycyjnych. Główny nurt dyskusji oraz działań regu-
lacyjnych koncentruje się jednak na finansach klimatycznych, czyli takich, które „mają na celu 
redukcję emisji i zwiększenie pochłaniania gazów cieplarnianych, a także zmniejszenie podatności 
na zagrożenia oraz utrzymanie i zwiększenie odporności społeczeństwa i środowiska na negatyw-
ny wpływ zmiany klimatu” (UNFCCC 2014).

Schemat 7. Długoterminowe tworzenie wartości

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

DŁUGOTERMINOWE TWORZENIE WARTOŚCI

TRWAŁY  
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Porozumienie 
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Agenda 2030
Polityka klimatyczno- 

-energetyczna
Polityki sektorowe



61

Nowe otwarcie. Polska na drodze do zeroemisyjnej gospodarki

Osiągnięcie celów redukcyjnych określonych przez Agendę Zrównoważonego Rozwoju 2030 
ONZ oraz Porozumienie Paryskie zależne jest od skutecznego przestawienia się na niskoemisyjne 
technologie we wszystkich kluczowych sektorach w horyzoncie najbliższych 20-30 lat, zwiększe-
nia dostępu do zrównoważonych produktów finansowych dla klientów detalicznych oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, a także mobilizacji kapitału koniecznego do realizacji inwestycji w ni-
skoemisyjną infrastrukturę (energetyka, budynki, transport). W wypadku samej Unii Europejskiej 
oznacza to konieczność mobilizacji dodatkowego kapitału, w kwocie sięgającej 1,5% rocznego 
PKB Wspólnoty do 2050 roku (KE 2018d). Wartość ta jest na tyle mała, że pozostaje w zasięgu 
działań regulatora i możliwości sektora prywatnego, a jednocześnie na tyle wysoka, że sponta-
niczna zmiana struktury inwestycji w energetyce, przemyśle czy infrastrukturze może nie nastąpić 
w stopniu wystarczającym do osiągnięcia zakładanych celów klimatycznych. Zbyt małe zaanga-
żowanie sektora finansowego w transformację jest jednym z czynników ryzyka w tym względzie, 
bowiem większość środków na inwestycje musi przepłynąć przez rynki finansowe jako kredyty 
bankowe, project finance, inwestycje instytucjonalne lub kapitałowe.

Ramy regulacyjne dla zrównoważonego finansowania

Na przestrzeni ostatnich lat coraz większa liczba rządów, banków centralnych i organów regula-
cyjnych zobowiązała się do podjęcia działań umożliwiających zredefiniowanie celu i zasad funk-
cjonowania światowego sektora finansowego, tak, by ten skutecznie wspierał „nowe otwarcie”  
na politykę klimatyczną oraz odpowiadał na wyzwania związane z wysoką kapitałochłonnością 
wdrożenia niskoemisyjnych technologii i koniecznością mobilizacji znaczących nakładów finanso-
wych w stosunkowo krótkim czasie. Realizacja celów ekologicznych (ograniczenie wzrostu tempe-
ratur globalnych do 2 stopni powyżej poziomu przedprzemysłowego) wymaga bowiem poniesie-
nia dużych nakładów inwestycyjnych w bardzo krótkim czasie, a jednocześnie zaprzestania dzia-
łań sprzecznych z celami określonymi przez ONZ, na podstawie raportów IPCC i potwierdzonych 
w Paryżu w listopadzie 2015 roku przez społeczność międzynarodową. 

Na poziomie globalnym, konieczność uwzględnienia wymiarów niefinansowych (środowisko-
wych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym) przy wytyczaniu strategii rozwoju ryn-
ku kapitałowego została dostrzeżona przez Ministerstwa Finansów krajów należących do G20.  
Na tej podstawie, Rada Stabilności Finansowej zainicjowała utworzenie Grupy Zadaniowej  
ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (TCFD), której rekomendacje  
w zakresie wyznaczania strategii czy zarządzania ryzykiem (por. ramka) coraz częściej uwzględ-
niane są przez poszczególne państwa, regulatorów finansowych oraz instytucje na całym świe-
cie, w tym między innymi w Australii, Belgii, Francji, Hongkongu, Japonii, RPA, Szwecji czy Wielkiej  
Brytanii (TCFD 2018).
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Ramka 3. Działania TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

TCFD, czyli Grupa Zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem, działa  
na podstawie mandatu udzielonego przez ministrów finansów z krajów należących do G20. Głównym 
priorytetem TCFD jest strategiczne przygotowanie firm do konsekwencji, jakie zmiany klimatu będą mieć  
dla ich modeli biznesowych. W tym celu grupa opublikowała w 2017 roku raport, zawierający uniwersal-
ne rekomendacje dotyczące wymiaru finansowego ryzyk klimatycznych dla podmiotów gospodarujących  
we wszystkich sektorach i krajach, koncentrując się na szansach i zagrożeniach związanych z przechodze-
niem do gospodarki niskoemisyjnej. 

Raport TCFD szczególnie podkreśla finansowy wymiar ryzyka klimatycznego oraz jego przełożenie  
na zyski, koszty, wartość aktywów i pasywów. Opublikowane w nim rekomendacje pociągnęły za sobą 
kolektywną odpowiedź globalnych inwestorów finansowych, którzy wezwali największe światowe banki 
do podjęcia działań opartych na rekomendacjach TCFD oraz do ujawnienia informacji dotyczących 
ekspozycji na ryzyko klimatyczne.

W 2017 roku Program Środowiska Narodów Zjednoczonych - Inicjatywa Finansowa (UNEP FI) rozpoczął 
pilotażowy projekt, w którym 16 wiodących banków na świecie opracowuje scenariusze, modele i wskaźniki, 
umożliwiające wdrożenie rekomendacji TCFD, a tym samym analizę szans i zagrożeń, jakie dla sektora 
stanowi zmiana klimatu. Z analiz TCFD wynika, że w ciągu roku od ogłoszenia raportu liczba podmiotów 
wspierających działania grupy wzrosła ze 101 do 513 wspierających. Wśród nich jest m.in. 457 spółek, 
których łączna kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 7,9 biliona USD.

Zrównoważone finansowanie staje się także kluczowym elementem architektury europej-
skiego rynku finansowego. W nawiązaniu do zapowiedzi towarzyszących komunikatowi Komisji 
Europejskiej dotyczącemu reformy pozwalającej na utworzenie unii rynków kapitałowych, w 2016 
roku powołano Grupę Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonych Finansów (High-Level 
Expert Group on Sustainable Finance (HLEG)), która w marcu 2018 opublikowała raport zawiera-
jący m.in. rekomendacje dot. wdrożenia wytycznych TCFD na szczeblu unijnym, a także zaczątek 
taksonomii zrównoważonych finansów, tj. podstawy jednolitej klasyfikacji umożliwiającej instytu-
cjom finansowym na wdrożenie jednolitego standardu w całym sektorze. W zaledwie dwa miesią-
ce po opublikowaniu raportu HLEG (w maju 2018 r.) KE przyjęła pakiet środków zawierający opis 
kluczowych działań umożliwiających rozwój sektora finansowego zgodnie z zasadami zrównowa-
żonego rozwoju (HLEG 2018). Propozycje regulacji dotyczą przede wszystkim czterech obsza-
rów: jednolitego systemu klasyfikacji (taksonomia); obowiązku inwestorów w zakresie ujawniania 
informacji; wskaźników referencyjnych – wskaźnik niskoemisyjności oraz pozytywnego wpływu  
na emisyjność; preferencji konsumenta dotyczących czynników środowiskowych, społecznych 
i związanych z ładem korporacyjnym przez firmy inwestycyjne i dystrybutorów ubezpieczeń  
(KE 2018b). Głównym celem planu Komisji jest przy tym stworzenie ram i korzystnych warunków 
dla instytucji sektora finansowego, które pozwolą (KE 2018c):

• przekierować publiczny i prywatny kapitał, by wspierał zrównoważone inwestycje;

• zidentyfikować niezbędne kroki, które powinny zostać podjęte przez instytucje sektora finan-
sowego i regulujące go organy, by zapewnić stabilizacje systemu finansowego w obliczu ryzyk 
związanych ze zmianą klimatu;

• na uzyskanie większej transparentności na rynku finansowym.
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Szybkie tempo prac oraz wprowadzane zmiany mają pozwolić na zwiększenie spójności po-
między politykami sektorowymi a polityką energetyczno-klimatyczną, umożliwiając tym samym 
kompleksowy proces niskoemisyjnej transformacji w UE oraz podnosząc konkurencyjność insty-
tucji sektora finansowego w obliczu zachodzących zmian. W chwili obecnej prace nad szczegóła-
mi regulacji w wymienionych sferach toczą się w ramach powołanej w czerwcu 2018 Technicznej 
Grupy Ekspertów ds. zrównoważonego finansowania (TEG), której członkami zostali reprezen-
tanci europejskich instytucji finansowych i gospodarczych, a także organizacji pozarządowych 
i środowiska akademickiego. Wśród nich są przedstawiciele m.in. europejskich organów nadzoru, 
Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Odzwierciedlając 
dynamiczny rozwój działań Komisji w zakresie wdrażania idei zrównoważonego finansowania,  
już w styczniu 2019 roku Techniczna Grupa Ekspertów opublikowała pierwszy z czterech przewi-
dzianych na ten rok raportów dotyczący ujawniania informacji niefinansowych (Technical Expert 
Group on Sustainable Finance 2019). Zgodnie z harmonogramem prac TEG, kolejne wyniki prac 
grupy roboczej zostaną opublikowane w pierwszej połowie roku.

Tabela 6. Opis propozycji Komisji Europejskiej

Opis regulacji Wpływ regulacji

Taksonomia

Dostrzegając problemy, które wynikają z braku jednolitego 
system klasyfikacji pozwalającej zweryfikować czy i w jaki 
sposób dana inwestycja oddziałuje na środowisko czy spo-
łeczeństwo, Komisja Europejska zapowiedziała utworzenie 
taksonomii. Dla zachowania spójności i w celu zminimalizo-
wania rozbieżności, kryteria będą wykorzystywały istnieją-
ce inicjatywy oraz praktyki rynkowe. Wypracowany przez 
Komisję Europejską uniwersalny system kategoryzacji, pro-
mujący priorytety Unii Europejskiej w zakresie polityki zrów-
noważonego rozwoju, w tym polityki środowiskowej, będzie 
także stanowić podstawę wyznaczania norm i systemu ozna-
kowania zrównoważonych produktów finansowych, których 
utworzenie zostało także zapowiedziane w planie działań KE 
na rzecz zrównoważonego finansowania.
Po zaakceptowaniu propozycji regulacji przez Parlament Eu-
ropejski oraz Radę Europejską, taksonomia wraz z metodo-
logią pozwalająca na identyfikacje działań zrównoważonych 
będą uwzględnione w Aktach Delegowanych, które zostaną 
przyjęte pomiędzy końcem 2019 roku a rokiem 2022.

Określone na poziomie unijnym kryteria oraz definicje 
działań, pozwolą inwestorom jednoznacznie określić,  
czy dana działalność gospodarcza przyczynia się do 
realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym jaki 
jest jej wpływ na środowisko. Tym samym inwestorzy 
w sposób świadomy będą mogli budować portfolio tak, 
by ograniczyć jego podatność na ryzyka klimatyczne. 
Ponadto, taksonomia będzie stanowiła punkt odniesie-
nia dla przedstawicieli sektora finansowego przy pro-
jektowaniu i wdrażaniu „zielonych” produktów finanso-
wych.  Jednocześnie, proponowane regulacje w sposób 
bezpośredni utrudnią uzyskanie finansowania na pro-
jekty emisyjne, a także pozwolą uwydatnić zagrożenia 
z nimi związane.

Obowiązek inwestorów w zakresie ujawniania informacji

Proponowane przez Komisje regulacje sprawią, że instytucje 
sektora finansowego będą musiały ujawnić informacje do-
tyczące sposobu uwzględniania czynników ESG w procesie 
podejmowania decyzji inwestycyjnych. Obowiązek dotyczą-
cy ujawniania informacji niefinansowych zostanie wdrożony 
poprzez Akty Delegowane na kolejnych etapach realizacji 
planu działań Komisji.

Instytucje zarządzające aktywami oraz inwestorzy insty-
tucjonalni oferujący produkty i usługi finansowe będą mu-
sieli przedstawić czy i w jaki sposób realizują one kryteria 
środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego. 
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Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności

Propozycje komisji Europejskiej przewidują także wprowa-
dzenie wskaźnika niskoemisyjności – takiego, który pozwoli 
na wybór inwestycji charakteryzujących się niższym pozio-
mem emisyjności niż te określone przez wskaźnik ważony 
kapitałowo, oraz wskaźnika pozytywnego wpływu na emi-
syjność – zgodnego z założeniami Porozumienia Paryskiego. 
Akty Delegowane określające wskaźniki przedstawią także 
minimalne standardy oraz zakres informacji, które powinny 
być ujawnione przez podmioty przedstawiające wskaźniki.

Wskaźniki umożliwią inwestorom dostosowanie portfela 
inwestycji do ambicji określonych przez Porozumienie 
Paryskie dotyczących ograniczenia wzrostu globalnego 
ocieplania do poziomu poniżej 2°C.

Doradzanie klientom w sprawie zrównoważonego rozwoju

Komisja Europejska planuje także zmianę aktów delegowa-
nych MiFID II oraz Dyrektywy dot. dystrybucji ubezpieczeń 
tak, by wymusić na firmach inwestycyjnych oraz dystrybu-
torach ubezpieczeń uwzględnienie kwestii środowiskowych, 
społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym w po-
radach udzielanych klientom detalicznym. 

Wprowadzone zmiany umożliwią uwzględnienie prefe-
rencji konsumenta odnośnie aspektów związanych z ce-
lami zrównoważonego rozwoju.

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie KE (2018a)

Realizacja idei zrównoważonego finansowania 
w architekturze rynków finansowych

Coraz więcej działań skupionych wokół koncepcji zrównoważonego finansowania jest realizowa-
nych także na poziomie poszczególnych państw. Temat stał się bowiem jedną z osi prioryteto-
wych dyskusji w ramach spotkań G20 oraz G7, a w ponad dziesięciu krajach (w tym m.in. Francji,  
we Włoszech czy w Chinach) na poziomie centralnym wdrożono strategiczne inicjatywy, które 
mają na celu identyfikację i umożliwienie rozwoju działań koniecznych do przyspieszenia integra-
cji przez sektor finansowy założeń zrównoważonego rozwoju. 

Wnioski płynące z tych procesów wskazują przy tym na szereg elementów uniwersalnych, 
niezależnych od lokalnej specyfiki i charakterystyki funkcjonowania sektora finansowego w da-
nym kraju. Większość opracowań podkreśla np., że realizacja idei zrównoważonego finansowania 
zależna jest od trzech kluczowych czynników: 

1. wyraźnego sygnału na poziomie regulacyjnym określającego kierunek i tempo realizacji idei 
zrównoważonego finansowania, 

2. usprawnienia procesu analizy ryzyk finansowych wynikających ze zmiany klimatu w procesie 
podejmowania decyzji inwestycyjnych poprzez zwiększenie efektywności i użyteczności pro-
cesu raportowania informacji niefinansowych oraz przeprowadzanie stress-testów,  

3. efektywnego procesu wymiany wiedzy oraz doświadczeń w tym zakresie pomiędzy krajowymi 
i międzynarodowymi instytucjami sektora finansowego. 
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Z perspektywy polskiego sektora finansowego wszystkie te sfery są jednakowo ważne. 
Harmonizacja krajowych regulacji i ramowych polityk na poziomie krajowym ze zobowiązania-
mi międzynarodowymi, do których Polska się przyłączyła znacząco pomogłaby w zmniejszeniu 
postrzeganej niepewności dotyczącej niskoemisyjnych inwestycji w kraju, tym samym przyczy-
niając się do przyspieszenia wdrożenia założeń idei zrównoważonego finansowania. Z kolei uzu-
pełnienie procedur analiz ryzyka finansowego o aspekty ryzyka klimatycznego ma duże znaczenie  
dla instytucji zaangażowanych w finansowanie sektora wydobywczego i energetycznego, których 
ekspozycja na wzrost cen CO2 jest szczególnie wysoka, co w perspektywie roku 2030 może istot-
nie wpłynąć także na bilanse polskich banków. Wreszcie, wobec zapóźnienia krajowej dyskusji 
o zrównoważonym finansowaniu czynnikiem szczególnie wspomagającym zmiany w polskim sek-
torze finansowym powinien być transfer najlepszych praktyk z zagranicy uzyskany dzięki włącze-
niu się instytucji krajowych (bankowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych ale i instytucji nad-
zorczych takich jak KNF) w międzynarodowe inicjatywy i gremia poświęcone zrównoważonemu 
finansowaniu. Każdy z tych aspektów omawiamy w szczegółach w sekcji następnej. 

Tabela 7. Krajowe działania mające na celu wpisanie założeń zrównoważonego finansowania 
w architekturę rynków finansowych 

Kraj Opis działania Kluczowe rekomendacje / kolejne kroki

Ja
po

ni
a1

W 2015 roku Japońskie Mini-
sterstwo Środowiska utworzyło 
grupę doradczą, której celem 
było wypracowanie rozwiązań 
pozwalających na integrację 
aspektów związanych ze zrów-
noważonym rozwojem z pro-
cesem podejmowania decyzji 
inwestycyjnych. Działania grupy 
dążyły do podniesienia pozio-
mu świadomości dot. czynni-
ków niefinansowych, w tym  
w szczególności środowiskowych.

W 2017 roku został opublikowany katalog rekomendacji skierowanych za-
równo do udziałowców, firm inwestycyjnych jak i przedstawicieli biznesu, 
który ujednolica rozumienie zrównoważonych inwestycji, jak i przedstawia 
praktycznie rozwiązania pozwalające na efektywne wdrożenie zasad zrów-
noważonego rozwoju przez każdą z tych grup.

Ch
in

y2

W 2016 roku Rada Państwa za-
twierdziła „Wytyczne dotyczące 
utworzenia systemu finanso-
wego przyjaznego środowisku”, 
które mają na celu między innymi 
zwiększenie udziału zielonych 
kredytów i obligacji w strukturze 
rynku, a także popularyzowa-
nie procesu raportowania niefi-
nansowego, uwzględniającego 
wpływ działań instytucji na śro-
dowisko. 
Od 2017 roku na pięciu obsza-
rach administracyjnych realizo-
wane są działania, które pozwa-
lają na przetestowanie różnych 
rozwiązań z zakresu zrównowa-
żonego finansowania.

Wytyczne utworzone przez 7 ministerstw zawierają 35 rekomendacji wy-
muszających dostosowanie regulacji tak, by umożliwiały one utworzenie 
zrównoważonego systemu finansowego. Rekomendacje dotyczyły zagad-
nień takich jak:
• utworzenie narodowego i regionalnych „zielonych” funduszy rozwoju
• rozwój rynku zielonych obligacji
• opracowanie zielonych indeksów i produktów
• wprowadzenie obowiązku raportowania informacji niefinansowych
• wspieranie międzynarodowej współpracy umożliwiającej rozwój 

zrównoważonych finansów
• rozwój sektora ubezpieczeń (np. ustanowienie obowiązkowego sys-

temu ubezpieczenia od zanieczyszczeń środowiska w obszarach 
wysokiego ryzyka środowiskowego).
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Fr
an

cj
a3,

4

W 2017 roku DG Trésor, Banque 
de France and Autorité de Con-
trôle Prudentiel et de Résolu-
tion (ACPR) przyczyniły się do 
powstania raportu dotyczącego 
oceny ryzyk klimatycznych dla 
francuskiego sektora bankowe-
go. 

Raport przede wszystkim zwraca uwagę na konieczność wdrożenia analizy 
scenariuszowej oraz wypracowania metodologii pozwalającej na zbieranie 
danych niezbędnych do tego procesu, w celu uzyskania lepszego zrozumie-
nia i identyfikacji zagrożeń dla sektora finansowego związanych ze zmianą 
klimatu. Ponadto, autorzy podkreślają konieczność:
• Uwzględnienia czynników środowiskowych, społecznych i ładu korpo-

racyjnego w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
• Wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy podmiotami sektora fi-

nansowego, w szczególności z organizacjami sektora ubezpieczeń oraz 
środowiskiem akademickim.

W 2017 roku francuski Mini-
ster Środowiska oraz Minister 
Gospodarki i Finansów zlecili 
przygotowanie Strategii rozwoju 
finansów klimatycznych.  

Przygotowana strategia, została oparta o cztery filary:
• Integracje analizy ryzyk klimatycznych w strategii rozwoju sektora fi-

nansowego.
• Zaangażowanie sektora prywatnego w proces finansowania transfor-

macji niskoemisyjnej.
• Finansowanie transformacji niskoemisyjnej w krajach rozwijających się. 
• Integracja działań – tworzenie i zarządzanie zintegrowanym ekosyste-

mem, który uwzględnia wymagania zdywersyfikowanego grona inte-
resariuszy.

W
ło

ch
y5

W 2017 roku opublikowano 
wyniki rocznych konsultacji 
dot. tematu zrównoważone-
go finansowania, w którym zi-
dentyfikowano następne kroki 
i możliwości dalszego rozwoju 
włoskiego rynku finansowego 
zgodnie z zasadami zrównowa-
żonego rozwoju.

Autorzy raportu zaprezentowali 18 rekomendacji, które pozwolą zwiększyć 
skalę przepływów zrównoważonych finansów i poprawić zarządzanie ryzy-
kiem, w tym:
• Konieczność zdefiniowania krajowej strategii zrównoważonego finan-

sowania.
• Potrzeba identyfikacji mechanizmów zwiększających dostęp do zrów-

noważonych finansów dla małych i średnich przedsiębiorstw.
• Utworzenie nowych instrumentów finansowych umożliwiających po-

prawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, komer-
cyjnych i publicznych.

• Wdrożenie działań mających na celu wsparcie rozwoju rynku zielo-
nych obligacji.

• Utworzenie konsorcjum w celu opracowania metodologii wdrażania 
klimatycznych stress-testów.

W
ie

lk
a 

Br
yt

an
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W 2018 roku brytyjski Organ 
Nadzoru Ostrożnościowego 
opublikował raport, w którym zi-
dentyfikowano ryzyka wynikają-
ce ze zmiany klimatu, które mają 
wpływ na krajowy sektor finan-
sowy, w tym w szczególności na 
banki oraz firmy inwestycyjne, 
oraz zweryfikowano jakość dzia-
łań podejmowanych przez insty-
tucje w celu ich minimalizacji.

W ramach raportu Organ Nadzoru Ostrożnościowego zadeklarował wdro-
żenie działań, które w sposób bezpośredni mają przyczynić się do ograni-
czenia ryzyk dla sektora finansowego i bardziej skutecznego wdrożenia idei 
zrównoważonego finansowania:
• Określenie oczekiwań nadzorczych wobec banków i sektora ubezpie-

czeń w zakresie dostosowania sposobu zarzadzania firmą, budowania 
strategii i zarządzania ryzykiem, tak by uwzględniał on ryzyka finanso-
we wynikające ze zmiany klimatu.

• Utworzenie Climate Financial Risk Forum – struktury pozwalającej  
na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sekto-
ra finansowego w zakresie tematów związanych ze zrównoważonym 
finansowaniem – jak np. dostępność danych niezbędnych do modelo-
wania ryzyk finansowych związanych ze zmianą klimatu.

Ka
na

da
7

W 2018 roku Grupa Ekspertów 
ds. Zrównoważonego Finan-
sowania opublikowała raport 
półroczny, w którym przedsta-
wiono obecne działania umoż-
liwiające rozwój i wdrażanie 
założeń zrównoważonego fi-
nansowania w Kanadzie, oraz 
podjęto się identyfikacji działań 
niezbędnych do zwiększenia 
skali inwestycji, które wspierają 
niskoemisyjny wzrost gospodar-
czy.

Raport pozwolił na identyfikację kluczowych warunków, które są istotne 
z perspektywy zwiększenia skali nakładów potrzebnych na realizację nisko-
emisyjnych inwestycji:
• Klarowne określenie kierunku rozwoju polityki sektora finansowego 

oraz polityki energetyczno-klimatycznej.
• Dostęp do danych, niezbędnych do modelowania wpływu zmiany kli-

matu na sektor finansowy.
• Raportowanie informacji niefinansowych dotyczących czynników śro-

dowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.
• Zwiększenie świadomości inwestorów odnośnie obowiązków w zakresie 

uwzględniania czynników niefinansowych w procesie inwestycyjnym.
• Stworzenie ekosystemu interesariuszy (prawnicy, audytorzy, agencje 

ratingowe etc.) wspierającego realizację idei zrównoważonego finan-
sowania oraz proces wymiany wiedzy i doświadczeń.

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie 1ESG Working Group (2017), 2The State Council the People’s Republic  
of China (2017), 3G20 Green Finance Study Group (2017), 4Lemmet i Ducret (2017), 5UNEP i MATTM (2016), 6Bank of England 
(2018), 7Environment and Climate Change Canada (2018)
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Zrównoważone finansowanie na rzecz klimatu 
w Polsce – transfer najlepszych praktyk

1. Regulacje i konsekwentna integracja założeń zrównoważonego finansowania na rzecz klimatu

Obecne ramy polskiej polityki energetyczno-klimatycznej nie są wystarczająco stabilne,  
aby umożliwić integrację czynników niefinansowych, szczególnie tych związanych z oddziaływa-
niem inwestycji na środowisko, z procesem inwestycyjnym. Ponadto, czas realizacji ryzyka zwią-
zanego z czynnikami niefinansowymi jest zazwyczaj dłuższy niż okres, który jest obecnie brany 
pod uwagę przy analizie wpływu krajowych decyzji regulacyjnych na gospodarkę. Duża zmien-
ność polityczna w Polsce powoduje, że poszczególne regulacje nie wywierają wystarczającej presji 
na poszczególne branże i sektor finansowy, aby te podjęły się realizacji działań zapobiegawczych 
wdrażając działania pozwalające na ograniczenie podatności na zagrożenia wynikające ze zmian 
klimatu i regulacji wspólnotowych. 

W sytuacji, w której brakuje klarownego sygnału ze strony rządu i opozycji odnośnie konieczno-
ści wypełnienia celów ONZ przez Polskę, rynek kapitałowy pozostaje bierny, a czasem wręcz prze-
ciwny zaangażowaniu w finansowanie zrównoważonych inwestycji. Niespójne zmiany legislacyjne 
jakie miały miejsce w ostatnich trzech latach dotyczące rozwoju energetyki, w szczególności odna-
wialnych źródeł energii, znacząco wpłynęły na ryzyko finansowe w tej branży, podmywając opła-
calność inwestycji wiatrowych i powodując istotne straty dla banków, a tym samym przyczyniając 
się do spadku aktywności podmiotów sektora finansowego w energetyce odnawialnej sensu largo. 

Źródłem niepewności odnośnie tego jak będzie kształtowała się polityka Polski wobec 
branży energetycznej jest także rozbieżność założeń krajowej polityki energetycznej do 2040 
roku (PEP2040) przedstawionych pod koniec 2018 roku z celami określonymi przez Komisję 
Europejską (Ministerstwo Energii 2018). Rozbieżności te dotyczą zarazem działań sektorowych, jak 
i zrównoważonego finansowania. Widoczny w Planie brak realnych rozstrzygnięć strategicznych  
w zakresie działań redukcyjnych, nie tylko będzie generował straty ekonomiczne, lecz także znacz-
nie utrudni finansowanie niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki w przyszłości. 

Oznacza to, że włączenie się polskich instytucji finansowych w rozwój gospodarki zgodny 
z zasadami zrównoważonego rozwoju będzie możliwy dopiero, gdy przedstawiciele branży uzy-
skają pewność, że polityki sektorowe polskich władz realnie zauważają i uwzględniają globalne 
i europejskie trendy. Zaangażowanie sektora finansowego w transformacje niskoemisyjną zależne 
jest zatem także od wykazania krajowych ambicji w ramach polityki klimatyczno-energetycznej. 
Precyzyjnie zdefiniowane cele strategiczne na poziomie sektorowym oraz towarzyszące im zmia-
ny regulacyjne w branżach pozafinansowych pozwolą na lepsze zarządzanie oczekiwaniami rynku 
finansowego, zapewniając jego rzeczywiste zaangażowanie.

2. Analiza ryzyk finansowych

Konkurencyjność polskich instytucji sektora finansowego w coraz większym stopniu będzie za-
leżała od efektywności procesu analizy ryzyka finansowego związanego z czynnikami ESG (ang. 
Environmental, Social and Governance). Analiza ta nie jest jak dotąd powszechnym elementem 
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procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych na poziomie firm komercyjnych, choć jednocze-
śnie jest niezbędna do tego, aby właściwie ocenić konsekwencje transformacji niskoemisyjnej 
dla roli, jaką aktywa węglowe czy inwestycje wysoko emisyjne będą odgrywać dla bilansów in-
stytucji finansowych w sytuacji przedwczesnego wycofania z użytku poszczególnych instalacji 
(ang. stranded assets).

Z perspektywy regulatora rynku finansowego pomijanie tego wymiaru jest ryzykowną stra-
tegią, ponieważ uniemożliwia ograniczenie podatności polskich banków czy funduszy inwestycyj-
nych na systemowe zagrożenia wynikające z polityki klimatycznej, jaką może być trwała utrata 
rentowności niektórych aktywów energetycznych czy niemożność restrukturyzacji branży gór-
niczej. Jednym z aspektów który wymaga zmiany, jest dostęp do informacji niezbędnych do oce-
nienia zagrożeń wynikających z czynników niefinansowych. Zwiększył się on formalnie w wyniku 
nowelizacji ustawy o rachunkowości w 2017 roku, która umożliwiła – co do zasady - implementa-
cję unijnej dyrektywy dotyczącej ujawniania danych niefinansowych. W praktyce jednak brakuje 
w Polsce regulacji skierowanych do instytucji sektora finansowego wymuszających na nich ujaw-
nianie własnej podatności na ryzyka klimatyczne i umożliwiających weryfikację tego, czy ryzyka 
związane z czynnikami ESG są w każdej z nich adekwatnie zaadresowane. Polska pozostaje pod 
tym względem wyraźnie w tyle za innymi krajami UE, bowiem działania tego rodzaju zostały już 
wdrożone w ponad dziesięciu państwach europejskich. Wprowadzono w nich m.in. obowiązek 
raportowania informacji niefinansowych przez fundusze emerytalne, a nawet wymóg analizy po-
datności na ryzyka klimatyczne i oceny portfela inwestycyjnego pod kątem realizacji postanowień 
Porozumienia Paryskiego przez inwestorów instytucjonalnych, jak w przypadku Francji. 

Polscy interesariusze powinni zwracać uwagę także na działania Komisji Europejskiej 
– w tym w szczególności na opublikowany na początku 2019 roku raport Technicznej Grupy 
Ekspertów. Publikacja dotycząca ujawniania informacji niefinansowych zawiera rekomenda-
cje umożliwiające uaktualnienie obecnych wytycznych Unii Europejskiej zgodnie z założeniami 
TCFD oraz uwzględniając propozycje Komisji odnośnie powstającej europejskiej taksonomii. 
Rekomendacje wskazują nie tylko na potrzebę określenia w jaki sposób firmy adresują w swoich 
strategiach zagrożenia płynące ze zmiany klimatu, lecz także ujawnienia informacji odnośnie 
wpływu działalności poszczególnych firm na ten proces. O ile zaproponowana przez KE forma 
raportowania na razie funkcjonuje jedynie jako szablon, który instytucje raportujące mogą do-
browolnie wykorzystać, bardzo prawdopodobne jest, że w przyszłości ujawnienie tego rodzaju 
informacji zacznie stanowić normę. 

Krajowe instytucje są przy tym w ograniczonym stopniu zaangażowane w dobrowolne ini-
cjatywy (jak np. TCFD), które promują wdrożenie działań ograniczających ryzyko finansowe 
płynące z czynników ESG. Obecnie jedynie dwa fundusze inwestycyjne w Polsce zostały sygna-
tariuszami Principles for Responsible Investment (PRI) – największej globalnej inicjatywy pro-
mującej uwzględnienie czynników niefinansowych w procesie podejmowania decyzji inwestycyj-
nych, która zrzesza ponad 2000 inwestorów zarządzających aktywami wycenionymi na ponad  
80 bln USD. Żaden z funduszy nie przeprowadza jednak analizy wariantowej ani nie modeluje 
wpływu, jaki ryzyka finansowe związane z czynnikami ESG będą miały w przyszłości na wartość 
aktywów, którymi zarządzają.
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3. Tworzenie struktur umożliwiających wymianę wiedzy

Debata poświęcona tematowi zrównoważonych finansów została w Polsce rozpoczęta, jednak 
skala wyzwań oraz konieczność przekierowania przepływów finansowych tak, by wspierały in-
westycje niskoemisyjne, wymaga jej znacznej intensyfikacji. Wdrożenie działań umożliwiających 
transfer najlepszych praktyk z innych krajów oraz wymianę informacji na szczeblu międzynarodo-
wym jest koniecznością. Polscy interesariusze powinni więc brać czynny udział w dobrowolnych, 
globalnych inicjatywach (TCFD, PRI, CDP etc.), aktywnie uczestniczyć w unijnych przedsięwzię-
ciach oraz dążyć do zwiększenia przepływu informacji na poziomie krajowym.  

Brak obecności przedstawicieli krajowego sektora finansowego oraz jedynie ograniczony 
udział reprezentantów państw Europy Środkowo-Wschodniej w międzynarodowych inicjatywach 
uniemożliwia uwzględnienie wyzwań, z jakimi zmaga się ta część Europy w debacie europejskiej. 
W konsekwencji wypracowywane rozwiązania krystalizujące idee zrównoważonego finansowania 
w realnych ramach regulacyjnych mogą w niewielkim stopniu odpowiadać oczekiwaniom instytu-
cji środkowoeuropejskich. To samo można powiedzieć o ograniczonym procesie wymiany infor-
macji wiedzy między zagranicznymi organizacjami, dla których zrównoważone finansowanie sta-
nowi główną oś wyznaczania strategii inwestycyjnych, a polskimi instytucjami, które dotychczas 
nie uwzględniały tego trendu w swoich działaniach.  

Na poziomie lokalnym, zorganizowana przez Ministerstwo Finansów konferencja w połowie 
2018 roku poświęcona roli, jaką zrównoważone finansowanie odgrywa we wzmacnianiu polskiej 
gospodarki, była dobrym przykładem działania inicjującego dialog między kluczowymi interesa-
riuszami w kraju. Wydarzenie umożliwiło wymianę wiedzy pomiędzy przedstawicielami polskich 
i międzynarodowych instytucji finansowych, środowiskiem naukowym oraz przedstawicielami or-
ganizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkania odnosząc się do ogłoszeń Komisji Europejskiej 
dotyczących implementacji zasad zrównoważonego finansowania, podsumowali jak obecnie wy-
gląda sytuacja w Polsce oraz podkreślili, że tylko aktywne, ambitne działania sektora finansowego 
w tym zakresie pozwolą w pełni wykorzystać szanse, jakie niesie ze sobą niskoemisyjna transfor-
macja. Była to jednak inicjatywa jednorazowa nie znajdująca kontynuacji w kolejnych spotkaniach. 
W obliczu dynamicznych prac KE incydentalne interwencje nie są wystarczającym rozwiązaniem, 
ponieważ budowa realnego potencjału w kraju wymaga przekucia tego typu spotkań w sformali-
zowaną, ustrukturyzowaną współpracę między przedstawicielami polskiego sektora finansowego, 
reprezentującymi różne grupy interesariuszy.  
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Ramka 4. Principles for Responsible Banking

Obecnie 28 banków, których aktywa wyceniane są na 17 bilionów USD (w tym m. in. Europejskie instytucje 
takie jak: Barclays (Wielka Brytania), ING (Holandia), Santander (Hiszpania), Nordea (Szwecja), Societe 
Generale (Francja)), współpracują ze sobą, mając na celu wypracowanie skutecznych modeli biznesowych 
oraz rozwiązań, których wdrożenie pozwoliłoby bankom na realizacje postanowień Porozumienia 
Paryskiego oraz rozwój sektora bankowego w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  Wytyczne, 
których konsultacje publiczne trwają do końca maja 2019 roku, zwracają uwagę m. in. na konieczność:

• restrukturyzacji sektora bankowego, tak by jego działania umożliwiły realizację celów zrównoważonego 
rozwoju określonych m.in. w Agendzie 2030, Porozumieniu Paryskim czy dokumentach regionalnych 
i krajowych

• utworzenia wskaźnika pozwalającego na określenie, czy strategia danej organizacji pozwala  
na prowadzenie zrównoważonej bankowości

• budowania świadomości i motywowania organizacji sektora bankowego, poprzez wymuszenie 
określenia celów nie tylko biznesowych, lecz także środowiskowych i społecznych oraz utworzeniu 
wymogu raportowania postępów w tym zakresie

• zapewnienia transparentności w odniesieniu do wpływu, jaki banki mają na społeczeństwo i środowisko.

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie UNEP FI (2019)

 
Korzyści komercyjne ze zrównoważonego finansowania

Zmiany zachodzące w strukturze światowego i europejskiego systemu finansowego nie wynikają 
jedynie z regulacji dot. bezpośrednio sektora finansowego. Od kilku lat liczba globalnych instytu-
cji bankowych, ubezpieczeniowych czy funduszy inwestycyjnych dostrzegających korzyści płynące  
dla branży finansowej z aktywnego włączenia się w finansowanie transformacji niskoemisyjnej zna-
cząco wzrosła. Dotyczy to także podmiotów, które zauważają ryzyko powstania znacznych strat 
w wyniku zbyt długiej bierności w zakresie integracji czynników środowiskowych, społecznych i ładu 
korporacyjnego do relacji ze swoimi klientami. Akceptując zmiany regulacyjne i technologiczne w re-
alnej gospodarce i przystosowując się do nich z wyprzedzeniem, instytucje finansowe mogą zyskać 
przewagę konkurencyjną i materializować korzyści wynikające z zaangażowania w finansowanie 
inwestycji wspierających zrównoważony rozwój, jednocześnie minimalizując ryzyko utraty części 
środków w wyniku zaangażowania w finansowanie działalności zagrożonych polityką klimatyczną.

Schemat 8. Zrównoważone finansowanie w architekturze rynków kapitałowych

 

 
Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

NOWE RYZYKA I SZANSE ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM TRWAŁEGO ROZWOJU

ZMIANY W STRUKTURZE RYNKÓW FINANSOWYCH

Globalne / Międzynarodowe (TCFD / KE) Krajowe (Chiny, Francja, Kanada etc.)

NOWE MECHANIZMY RYNKOWE

Zmiana strategii i modeli biznesowych Produkty, metodologie i zarządzanie informacjami
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By to osiągnąć, instytucje finansowe podejmują działania, które mają dwojaki charakter:  
1) dostosowują swój model biznesowy i strategie rozwoju, tak by były one podporządkowane 
idei zrównoważonego rozwoju i uwzględniały wyzwania związane z procesem transformacji po-
przez działania takie jak np. integracja czynników środowiskowych, społecznych i ładu korpora-
cyjnego, czy stosowanie negatywnej selekcji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych,  
albo 2) tworzą nowe produkty finansowe lepiej dostosowane do potencjału przyszłości. Stosowanie 
negatywnej selekcji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, tj. zrezygnowanie z finan-
sowania projektów, które powszechnie uznane są za sprzeczne z ideą zrównoważonego rozwoju 
(np. inwestycje związane z energetyką węglową, handlem bronią, czy te wspierające przemysł 
tytoniowy) jest obecnie najczęściej wybieraną strategią w wielu globalnych funduszach inwesty-
cyjnych, dotykającą już prawie połowy zarządzanych aktywów w Europie (Eurosif 2016). W przy-
szłości przełożyć się to może także na profil działania instytucji finansowych w Polsce, z których 
dziś wiele wciąż aktywnie wspiera realizację projektów wysokoemisyjnych, zwiększając własną 
ekspozycję na ryzyka z tym związane. 
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3. Klimatyczny wymiar 
polityki rozwojowej

3.1 Ku nowoczesnej polityce klimatycznej

Energetyka, przemysł ciężki i transport są sektorami z natury konserwatywnymi. Nie powinno  
to dziwić w branżach, w których cykl wymiany aktywów trwa kilkadziesiąt lat, przełomy techno-
logiczne są rzadkie, a oczekiwania odbiorców, co do pewności dostaw oraz poziomu cen, wyśru-
bowane. W efekcie energetycy i przemysłowcy, a także zajmujący się nimi decydenci, potrzebują 
dużo czasu i wyjątkowych okoliczności, by znacząco zmienić utarte schematy myślenia o produkcji 
stali i cementu, czy wytwarzaniu i dystrybucji energii elektrycznej. Do takich przełomów doszło 
w ostatnim półwieczu dwukrotnie. 

Po pierwsze, pod koniec lat 70. XX wieku w następstwie kryzysów naftowych pojawiło się 
przekonanie o konieczności zmniejszenia uzależnienia od importu paliw kopalnych. Większość 
państw rozwiniętych zaczęła poszukiwać sposobu na poprawę własnego bezpieczeństwa m.in. 
poprzez przebudowę systemów energetycznych i dywersyfikację źródeł dostaw ropy naftowej 
i gazu. Równolegle w przemyśle ciężkim i motoryzacyjnym zaczęto intensywnie poszukiwać re-
zerw efektywnościowych. W produkcji stali zaowocowało to zastąpieniem tradycyjnych pieców 
martenowskich przez konwertory tlenowe i piece elektryczne, a w przemyśle motoryzacyjnym 
doprowadziło do opracowania nowych, znacznie bardziej oszczędnych paliwowo modeli samo-
chodów. Jednocześnie w wielu krajach przyspieszył rozwój energetyki jądrowej, a w niektórych 
także kogeneracji. Kryzysy naftowe przyniosły zarazem renesans zainteresowania innowacjami, 
czego przejawem był znaczący wzrost nakładów publicznych na badania i rozwój w energetyce. 
Wobec unormowania się cen ropy w latach 80. determinacja decydentów na tym polu okazała 
się jednak krótkotrwała, a finansowanie dla innowacji energetycznych szybko ograniczono. Nic 
więc dziwnego, że pierwsze owoce wysiłku badawczego gotowe do komercjalizacji pojawiły się 
dopiero w XXI wieku, kiedy na rynek trafiły dostatecznie tanie i efektywne siłownie wiatrowe 
i słoneczne, użytkowe technologie eksploatacji złóż gazu łupkowego, a ostatnio także magazyny 
energii wytwarzane po koszcie umożliwiającym masową produkcję samochodów elektrycznych. 
Prace badawcze w innych sferach, w tym zwłaszcza w energetyce nuklearnej i fuzji termojądrowej 
kontynuowano, jednak wobec zmniejszonego finansowania nie przyniosły one, jak dotąd, rezulta-
tów gotowych do zastosowania w praktyce.

Drugi punkt zwrotny można umiejscowić w pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy w strategiach 
światowych koncernów przemysłowo-energetycznych zaczęto uwzględniać potrzebę dywersyfi-
kacji dotychczasowego modelu działania, motywując to m.in. zmieniającym się kierunkiem poli-
tyki publicznej. U podłoża tej zmiany leżało wykrystalizowanie się konsensusu naukowego przy-
pisującego obserwowany wzrost ziemskich temperatur emisji gazów cieplarnianych w przemy-
śle, energetyce i transporcie. Konsensus ten, uwidoczniony m.in. w cyklicznych raportach IPCC, 
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prognozuje narastanie problemu globalnego ocieplenia w XXI wieku, aż do poziomu zagrażającego 
stabilności cywilizacji przemysłowej. Tym tropem podążyły liczne organizacje społeczne, propa-
gując pilną potrzebę głębokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych w skali świata, co – poprzez 
aktywność ruchów ekologicznych – zaczęło oddziaływać na treść debaty publicznej oraz ewolu-
cję stanowisk głównych partii politycznych w państwach uprzemysłowionych. Przejmując hasła 
ekologów, stronnictwa polityczne głównego nurtu zaczęły głosić konieczność prowadzenia świa-
domej polityki klimatycznej na szczeblu krajowym i międzynarodowym, stopniowo przenosząc  
debatę na forum Narodów Zjednoczonych oraz regionalnych porozumień takich jak Unia 
Europejska. Umożliwiło to w roku 1997 (Kioto) i 2015 (Paryż) wynegocjowanie multilateralnych 
traktatów wskazujących na konieczność znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych do po-
łowy stulecia. Stroną drugiego z tych porozumień stała się także Unia Europejska, zapewniając,  
że jej państwa członkowskie będą kontrybuować do wspólnych celów środowiskowych w oparciu 
o ujednolicone ramy regulacyjne. Minimalizuje to ryzyko naruszania zasady równej konkuren-
cji, ale i powoduje, że polityka klimatyczna UE postrzegana jest przez część europejskiej opinii  
publicznej jako pomysł technokratyczny o niskim stopniu legitymizacji. 

Stymulowanie redukcji emisji gazów cieplarnianych za pomocą instrumentów polityki publicz-
nej jest zadaniem koncepcyjnie złożonym i bardzo trudnym do praktycznego wdrożenia. Wynika 
to po pierwsze z kumulatywnego charakteru globalnego ocieplenia, którego skutków w ograni-
czonym stopniu doświadczają generacje, mające dziś wpływ na politykę, a także popierające ich 
elektoraty. Po drugie utrzymanie wzrostu temperatur globalnych w granicach zalecanych przez 
IPCC wymaga fundamentalnych zmian w wielu segmentach światowej gospodarki. Oznacza to,  
że jakakolwiek polityka klimatyczna nieuchronnie narusza ustaloną równowagę sił między intere-
sariuszami dotychczasowego status quo: firmami przemysłowymi i usługowymi, emisyjnymi ga-
łęziami gospodarki oraz poszczególnymi krajami, utrudniając zgromadzenie niezbędnego popar-
cia politycznego. Wreszcie, a priori nie jest znana paleta instrumentów polityki publicznej, jakie 
należy wdrożyć, by zakładany skutek środowiskowy (redukcja emisji) został osiągnięty nie tylko 
w zalecanym przez naukę czasie, ale i w sposób spójny z innymi priorytetami polityki publicznej 
(wzrost gospodarczy, konkurencyjność międzynarodowa, spójność społeczna itp.). Właściwe sfor-
mułowanie celów stawianych poszczególnym sektorom, dobór najlepszych narzędzi polityki pu-
blicznej, uchwalenie niezbędnych ram prawnych, a także budowa dedykowanych instytucji wspo-
magających ich osiągnięcie, wymagają kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu lat projektowania i eks-
perymentowania oraz gromadzenia doświadczeń i poparcia politycznego. Z tego punktu widzenia  
na politykę klimatyczną – tak tę realizowana na poziomie krajowym, jak regionalną i globalną – na-
leży raczej patrzeć w kategoriach procesu politycznego, niż jednorazowego aktu reformatorskiego.
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Schemat 9. Składniki efektywnego systemu zarządzania polityką klimatyczną na poziomie krajowym

 
Źródło: Rüdinger et al. (2018)

Nie inaczej jest w Unii Europejskiej, w której na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat zakres 
oraz instrumentarium działań nakierowanych na ochronę klimatu uległy głębokiej, choć zarazem 
zachodzącej relatywnie wolno, przemianie. Odzwierciedla ona zmianę kontekstu zewnętrznego 
(efekty negocjacji klimatycznych na szczeblu ONZ oraz postępu technologicznego), a także miesza-
ny technokratyczno-gospodarczo-polityczny charakter funkcjonowania Wspólnoty, która kształtuje 
własne działania w równym stopniu pod wpływem przesłanek naukowych, co gry interesów mię-
dzy różnymi branżami gospodarki i stanowiskami poszczególnych państw członkowskich. W okresie  
początkowym – pierwszy komunikat KE dot. konieczności redukcji emisji CO2 ukazał się w 1991 
roku – dyskusja koncentrowała się wokół kwestii fundamentalnych: (i) tego, w jakim stopniu polityka 
klimatyczna powinna być realizowana na szczeblu europejskim, a w jakim krajowym; (ii) których sfer 
powinna dotyczyć oraz (iii) jakimi instrumentami się posługiwać. Przeważyły opinie za koordynacją 
na szczeblu UE oraz za wyodrębnieniem obowiązującego do dziś zestawu priorytetów: redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych, rozwoju energetyki odnawialnej i podniesienia efektywności energetycz-
nej. Główna oś sporu politycznego dotyczyła wówczas potrzeby wprowadzenia podatku węglowe-
go, który – wobec sprzeciwu m.in. Wielkiej Brytanii – został ostatecznie zastąpiony systemem typu 
cap-and-trade, z jednej strony pozwalający na bezpośrednie kontrolowanie efektu środowiskowego 
(cap), a z drugiej wyznaczający koszt redukcji nie na zasadach administracyjnych, lecz rynkowych. 
System ten, pod nazwą EU ETS, jest od roku 2005 wprowadzany fazami (czwarta faza rozpocznie 
się w roku 2021), przy czym jego znaczenie jako zachęty do podejmowania wysiłku redukcyjnego 
stopniowo rośnie wraz z ograniczaniem wolumenu uprawnień do emisji w obrocie gospodarczym 
oraz zmniejszaniem wielkości ich darmowego podziału między wybrane branże gospodarki. Poza 
systemem ETS, polityka klimatyczna UE opiera się o regulacje sektorowe dotyczące m.in. biopaliw, 
projektowania ekologicznego (ang. ecodesign), odnawialnych źródeł energii, norm emisyjnych dla 
silników spalinowych, czy standardów środowiskowych w elektroenergetyce. Jej ostatnim aktem 
jest zakończenie pod koniec 2018 r. kilkuletnich negocjacji nad reformą szeroko rozumianego rynku 
energii (tzw. Pakiet Zimowy), która ma pomóc krajom członkowskim osiągnąć głęboką redukcję emi-
sji gazów cieplarnianych poprzez upowszechnienie w ich bilansach energetycznych odnawialnych 
źródeł energii, wzrost efektywności energetycznej w przemyśle, transporcie i budynkach oraz zmia-
ny na rynku energii elektrycznej promujące wymianę źródeł ją wytwarzających na niskoemisyjne 
oraz integrację regionalną krajowych rynków energii.

FUNDAMENTY POLITYKI KLIMATYCZNEJ

DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA NISKOEMISYJNA

FORMUŁOWANIE I REALIZACJA

Ramy prawne

Opracowanie Wdrożenie Monitorowanie Ewaluacja

Diagnoza Scenariusze pożądanych zmian Instrumenty realizacji 

Długookresowe cele Udział interesariuszy

Korekta

Dedykowane instytucje
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Tabela 8. Ewolucja europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej od lat 90-tych XX w. 
 

Przed 
Protokołem 
z Kioto

Europejski Program 
Zmian Klimatycz-
nych (ECCP)
wraz z dodatko-
wym ustawodaw-
stwem

Pakiet energetyczno-
klimatyczny
wraz z dodatkowym 
ustawodawstwem

Ramy klimatyczno-
energetyczne
Pakiet zimowy
wraz z dodatkowym 
ustawodawstwem

(1990-1997)
cel na 2000 
rok

(1998-2006)
cel na 2010 rok 
(oraz okres  
2008-2012)

(2007-2010)
cel na 2020 rok

(2011 – 2019)
cel na lata 2020-2030

Redukcja 
emisji 
gazów 
cieplar-
nianych

Brak polityki 
europejskiej 
(dyskusja na 
temat podat-
ku od CO2, 
który finalnie 
nie został 
przyjęty)

→ Głównie 
polityki 
krajowe

Unijny System Handlu 
Uprawnieniami do 
Emisji (EU ETS, 2003)

Aktualizacja Unijnego 
Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji 
(EU ETS, 2008, 2009)
(Jeden unijny cel ETS / 
włączenie lotnictwa)

Aktualizacja EU ETS 
(faza czwarta, m. in . 
szybsze coroczne redukcje 
przydziałów emisji)

Decyzja w sprawie 
wysiłków zmierzających 
do zmniejszenia emisji
gazów cieplarnianych
(Krajowe cele dotyczące 
sektorów spoza ETS)

Rozporządzenie w sprawie 
rocznych wiążących 
ograniczeń emisji gazów 
cieplarnianych (Zaostrzenie 
krajowych celów 
redukcyjnych)

Regulacje dotyczące 
Gazów Fluorowanych

Aktualizacja Regulacji 
dotyczących Gazów 
Fluorowanych

Aktualizacja Regulacji doty-
czących Gazów Fluorowa-
nych (Zmniejszenie emisji 
gazów fluorowanych o dwie 
trzecie w porównaniu z po-
ziomem z 2014r.)

Dyrektywa dotycząca 
Mobilnych Systemów 
Klimatyzacyjnych

Dalsze wdrażanie  
(faza druga, 2011)

Dalsze wdrażanie  
(faza trzecia, 2017)

Dobrowolne porozu-
mienie z producen-
tami samochodów 
(1998/1999)

Obowiązkowe normy 
emisyjne dla samochodów 
osobowych i dostawczych

Porozumienie aktualizujące 
rozporządzenie określające 
normy emisji dla nowych 
samochodów osobowych 
i lekkich samochodów 
dostawczych (2019)

Odna-
wialne 
źródła 
energii

Program 
ALTENER

Dyrektywa w sprawie 
wspierania produkcji 
na rynku wewnętrz-
nym energii elek-
trycznej wytwarzanej 
ze źródeł odnawial-
nych (2001)

Dyrektywa w sprawie 
promowania stosowania 
energii ze źródeł odna-
wialnych (2009)

Aktualizacja dyrektywy 
w 2018 r.

Dyrektywa w sprawie 
wspierania użycia 
w transporcie biopa-
liw lub innych paliw 
odnawialnych (2003)
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Efek-
tywność 
energe-
tyczna

Program 
SAVE

Dyrektywa w sprawie 
efektywności końco-
wego wykorzystania 
energii i usług ener-
getycznych (2006)

Dyrektywa w sprawie 
efektywności  
energetycznej (2012) Dyrektywa w sprawie cha-

rakterystyki energetycznej 
budynków i efektywności 
energetycznej (2018)

Aktualizacja dyrektywy 
w sprawie charakte-
rystyki energetycznej 
budynków (2010)

Dyrektywa ustana-
wiająca ogólne zasady 
ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu 
dla produktów związa-
nych z energią (2009)

Dalsze wdrażanie, dyskusja 
na temat poszerzenia 
zakresu dyrektywy 
o kwestie związane 
z gospodarką o obiegu 
zamkniętym

Dyrektywa w sprawie 
wskazania poprzez ety-
kietowanie oraz standar-
dowe informacje o pro-
dukcie, zużycia energii 
oraz innych zasobów 
przez produkty związane 
z energią (2010)

Dyrektywa ustanawiająca 
ramy etykietowania  
energetycznego (2017)

 
Źródło: Prahl i Hofmann (2014), aktualizacja WiseEuropa dla lat 2011-2019

Szczególne miejsce w ramach Pakietu Zimowego zajmuje Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego w sprawie Zarządzania Unią Energetyczną. Ma ono za zadanie zapewnić skutecz-
ną realizację jej celów, w tym ograniczenia do roku 2030 emisji gazów cieplarnianych o ponad 
40%, uzyskania ponad 30% udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym 
Wspólnoty oraz podniesienia efektywności energetycznej o podobną wielkość. By to osiągnąć, 
rozporządzenie zakłada między innymi, że co 10 lat (poczynając od roku 2019) każde państwo 
członkowskie ma opracować wieloletni Zintegrowany Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu, 
określający cele krajowej polityki energetyczno-klimatycznej oraz instrumenty, jakimi zamierza 
ona je zrealizować. Państwa członkowskie zostały także zobowiązane do wzięcia pod uwagę  
we własnych planach konieczności przyczynienia się każdego z nich do celów UE. Plany i pro-
jekty mogą być przy tym aktualizowane w razie potrzeby po upływie pięciu lat, lecz aktualizacje 
nie mogą spowodować ustalenia niższych ambicji od już podjętych. Dodatkowo państwa człon-
kowskie będą składać Komisji regularne sprawozdania ze stanu realizacji swoich zamierzeń m.in. 
w sferze redukcji emisji GHG; energii odnawialnej, efektywności i bezpieczeństwa energetyczne-
go oraz adaptacji do zmian klimatu. Z kolei Komisja może wydawać zalecenia dla państw człon-
kowskich m.in. w zakresie planowanego przez nie „poziomu ambicji” w osiąganiu poszczególnych 
celów, których ewentualne niewykonanie musi być uzasadnione. 

Zasady zarządzania Unią Energetyczną, czy szerzej cały Pakiet Zimowy, wpisują się w stra-
tegiczny wymiar unijnej polityki klimatycznej, wychodzący z założenia, że dobrobyt Starego 
Kontynentu jest bardzo silnie zależny od stabilności światowego porządku polityczno-gospodar-
czego. W odróżnieniu od USA, państwa europejskie leżą bowiem w pobliżu regionów silnie na-
rażonych na negatywne skutki globalnego ocieplenia, a przez to nie mogą cieszyć się komfortem 
jaki daje geograficzna izolacja. Ze względu na to położenie, wzrost globalnych temperatur zagra-
ża Europie nie tylko bezpośrednio (np. poprzez silniejsze deficyty wody, częstsze występowanie 
ekstremów pogodowych czy utratę terenów brzegowych w wyniku wzrostu poziomu mórz), ale 
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też pośrednio, poprzez nasilenie ryzyka destabilizacji politycznej w Afryce, na Bliskim Wschodzie 
i w Azji Centralnej. Gospodarka europejska jest dużo silniej niż amerykańska zintegrowana  
ze światem zarówno przez większe uzależnienie od importu zasobów naturalnych, jak i przez duży 
wolumen eksportu wytworów europejskiego przemysłu, którego podtrzymanie wymaga nieza-
kłóconego funkcjonowania globalnych szlaków handlowych. Zachwianie równowagi światowej 
z jakichkolwiek przyczyn, w tym klimatycznych, zagraża więc pomyślności Unii Europejskiej dużo 
silniej niż Stanów Zjednoczonych korzystających zarówno z komfortu posiadania własnych zaso-
bów naturalnych, jak i z relatywnie małego udziału handlu zagranicznego w PKB. 

Na proaktywną postawę Europy wobec redukcji emisji gazów cieplarnianych można więc pa-
trzeć jak na swoistą ucieczkę do przodu. Ma ona za zadanie zmniejszyć prawdopodobieństwo 
zaistnienia najbardziej niepożądanych scenariuszy geopolitycznych, a zarazem pozwolić na to,  
by Unia odniosła możliwie największe korzyści z przestawienia własnej i światowej gospodarki na 
tory niskowęglowe. Nic więc dziwnego, że już w latach 90. ubiegłego wieku w ramach wewnętrz-
nych negocjacji dotyczących pożądanego kierunku polityki klimatycznej, sama idea dekarboni-
zacji nie była kwestionowana. Zamiast dyskusji wokół pryncypiów debata skoncentrowała się  
na kwestiach praktycznych: (i) wskazaniu adekwatnych średnio- i długoterminowych celów reduk-
cyjnych, realokacyjnych (OZE) oraz efektywnościowych; (ii) doborze najlepszych instrumentów 
zapewniających zrównoważony podział kosztów i korzyści między sektorami i krajami członkow-
skimi oraz (iii) określeniu właściwego tempa wdrażania postulowanych inicjatyw regulacyjnych. 
Rozstrzygnięcie tych, czysto pragmatycznych kwestii nie jest sprawą łatwą, nie tylko ze względu 
na ich dużą techniczną i organizacyjną złożoność, ale i widoczną od samego początku sprzeczność 
między krótko- i długookresowymi interesami tak całej UE, jak jej poszczególnych krajów człon-
kowskich oraz różnych branż gospodarki i ich przedstawicieli (np. „klasycznej” i „nowej” energety-
ki, przemysłu ciężkiego i maszynowego, producentów samochodów z silnikami różnego typu itp.). 
Wybór ścieżek redukcji emisji satysfakcjonujących wszystkich, a jednocześnie właściwy dobór 
instrumentów polityki gospodarczej, wymagał przeprowadzenia odpowiednich prac przygoto-
wawczych. Z tego względu przy okazji wdrażania polityki klimatycznej znacznemu udoskonaleniu 
musiała ulec jej warstwa analityczno-strategiczna. 
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Tabela 9. Wymiar klimatyczny polityki unijnej wg obszaru działań

Obszar działań Wymiar klimatyczny

Wyłączne  
kompetencje UE

Reguły konkurencji  
na wspólnym rynku ++ Reguły pomocy publicznej określające zasady wsparcia 

transformacji energetyki, przemysłu oraz innych sektorów

Unia celna i polityka 
handlowa + Handel niskoemisyjnymi dobrami

Współdzielone 
kompetencje 
państw 
członkowskich  
i UE

Energia +++
Cele redukcji emisji, rozwoju OZE oraz poprawy  
efektywności energetycznej jako integralna część  
Unii Energetycznej

Środowisko +++ Ochrona klimatu jako jeden z głównych priorytetów 
polityki środowiskowej UE

Transport i sieci  
transeuropejskie +++

Wspieranie niskoemisyjnych technologii oraz infrastruk-
tury, cel obniżenia emisji sektora o co najmniej 60%  
do połowy wieku względem 1990r.

Rolnictwo +++
Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi  
oraz ochrona klimatu wśród priorytetów Wspólnej  
Polityki Rolnej

Spójność gospo-
darcza, społeczna 
i terytorialna

++
Niskoemisyjny rozwój jako jeden z priorytetów polityki 
regionalnej UE, 25% unijnego budżetu na lata 2021-2027 
przeznaczone na cele klimatyczne

Badania naukowe 
i przestrzeń  
kosmiczna

++

Wsparcie projektów badawczych w zakresie ochrony 
klimatu, niskoemisyjnej energetyki, efektywności  
energetycznej, zrównoważonego transportu oraz  
przemysłu w ramach programu Horyzont 2020

Ochrona  
konsumentów + Dyrektywy dotyczące etykietowania przyjaznych  

środowisku, efektywnych energetycznie produktów

Współpraca na rzecz 
rozwoju i pomoc 
humanitarna

+
Inwestycje w niskoemisyjne technologie oraz adaptację 
do zmian klimatu jako jeden z obszarów współpracy 
rozwojowej

Kompetencje 
państw człon-
kowskich z rolą 
pomocniczą UE

Przemysł +++
Rozwój branż dostarczających rozwiązania przyjazne 
klimatowi oraz niskoemisyjne innowacje procesowe  
jako integralny element polityki przemysłowej UE

Szczególne  
kompetencje UE

Realizacja wspólnej 
polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa

+ Zarządzanie ryzykiem klimatycznym jako jedno  
z zadań dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE

 
Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

Zarówno Komisja Europejska, jak i poszczególne kraje członkowskie UE negocjując wspól-
notowe cele redukcyjne, a także pracując nad kolejnymi pakietami regulacyjnymi, stopniowo do-
skonaliły swój warsztat analityczny, coraz lepiej przygotowując się do przestawienia gospodarki 
europejskiej na tory niskoemisyjne. Ostatnią odsłoną tego procesu jest opublikowana 28 listo-
pada 2018 roku strategia „A Clean Planet for all - a European strategic long-term vision for a pro-
sperous, modern, competitive and climate neutral economy”. Zawiera ona bardzo szczegółową 
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(niemal 400 stron) analizę alternatywnych wariantów głębokiej dekarbonizacji gospodarki  
UE w perspektywie roku 2050, poczynając od energetyki, przez budownictwo i transport  
na rolnictwie, przemyśle i usługach kończąc. Dokument prezentuje dostępne opcje technicz-
ne, omawia ich wzajemne powiązania i parametry ekonomiczne, przedstawiając jednocześnie 
możliwe pola wyboru oraz rolę, jaką w animowaniu zmian mogą odegrać różnego rodzaju akto-
rzy: kraje członkowskie, władze lokalne, a także biznes i społeczeństwo obywatelskie. Analiza 
– wraz z załącznikami – jest swego rodzaju przewodnikiem dla rządów europejskich, które  
na mocy Pakietu Zimowego zobowiązane są do przygotowania własnych Planów na rzecz Energii 
i Klimatu oraz długoterminowych strategii niskoemisyjnych, a więc propozycji krajowych kon-
trybucji do ogólnoeuropejskich zobowiązań wynikających z Porozumienia Paryskiego. Zapewnia 
to z jednej strony swobodę różnicowania działań między państwami, a z drugiej zmusza człon-
ków UE do dokonania strategicznych rozstrzygnięć w obszarze dekarbonizacji: wyznaczenia 
krajowych celów klimatycznych, określenia preferowanych ścieżek redukcji emisji, zakreślenia 
ram koniecznych dostosowań na poziomie sektorowym, a także wskazania instrumentarium,  
za pomocą którego tak określone założenia będą wdrażane.

Podejście Komisji Europejskiej jest współdzielone przez większość krajów członkowskich  
UE, w tym zwłaszcza przez państwa Europy Zachodniej. Część z nich (m.in. Wielka Brytania, 
Francja, Szwecja czy Dania, a z opóźnieniem także Niemcy) na kilka lat przed uzgodnieniem Pakietu 
Zimowego i opublikowaniem strategii „Clean Planet for All” opracowała i rozpoczęła wdrażanie 
własnych, krajowych planów dekarbonizacyjnych. Duży zakres transformacji powoduje, że Plany 
te są dopiero w początkowej fazie realizacji, niemniej jednak można zidentyfikować ich cechy 
wspólne. Po pierwsze, są to plany długoterminowe zakładające głęboką lub całkowitą redukcję 
emisji gazów cieplarnianych w horyzoncie roku 2050 i oceniające działania bieżące poprzez pryz- 
mat tych długoterminowych celów. Po drugie, wypływają one z europejskiej i globalnej wymia-
ny idei dot. niskoemisyjnej transformacji, a co za tym idzie są z nią nie tylko nie sprzeczne, lecz 
wręcz komplementarne. Po trzecie, strategie klimatyczne państw zachodnich patrzą na politykę 
klimatyczną jako część szerszej polityki rozwojowej, nie tylko nie odmienną, ale wręcz wspierającą 
osiągnięcie innych celów o charakterze gospodarczym, zdrowotnym i społecznym. Po czwarte, 
ich zapisy są wynikiem regularnych kontaktów i konsultacji z przemysłem, instytucjami badaw-
czymi i społeczeństwem obywatelskim, co pozwala nie tylko na uzyskanie szerokiej akcpetacji 
politycznej, ale i budowę solidnego fundamentu faktograficznego, a więc lepsze projektowanie 
poszczególnych działań. Po piąte, zawierają plany kompleksowe, obejmujące wszystkie sektory 
kontrybuujące do redukcji emisji, a także działania wspierające m.in. w sferze badań i rozwoju, 
polityki społecznej, ochronie konsumentow, czy polityki przemysłowej sensu largo. 

Ważną operacyjną cechą aktywności państw zachodnich na polu polityki klimatycznej jest 
gotowość przeznaczenia na jej rzecz istotnych środków krajowych finansujących nie tylko plano-
wanie i wdrażanie poszczególnych polityk na szczeblu rządowym, ale i ich projektowanie i pro-
mowanie z udziałem zewnętrznych interesariuszy. Oznacza to m.in. fundowanie niezależnych 
krajowych projektów badawczych dot. zarówno innowacji technicznych, jak i warstwy decyzyjnej 
(projektowanie polityk) oraz relacji międzynarodowych (dyplomacja klimatyczna). W ten sposób 
kraje rozwinięte są nie tylko lepiej przygotowane do wdrażania agendy klimatycznej u siebie, ale 
i lepiej koordynują własne działania z innymi państwami oraz wpływają na kierunki ewolucji po-
lityki globalnej w zgodzie z własnym interesem. Alokacja odpowiednich zasobów dotyczy także 
samej administracji – w wielu krajach zagadnieniami klimatycznymi w pełnym wymiarze czasu 
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zajmują się dedykowane do tego celu instytucje o realnym wpływie na politykę kraju. Dzięki temu 
rozwiązaniu poszczególne rządy zyskują realną zdolność do projektowania, wdrażania i monito-
rowania polityk sektorowych, a więc także do ich modyfikacji w reakcji na zmieniające się oko-
liczności. Jest to czynnik silnie różnicujący Zachód i Wschód kontynentu europejskiego, w wyniku 
czego kraje postsocjalistyczne są, generalnie rzecz biorąc, gorzej przygotowane do zmian przyno-
szonych przez Porozumienie Paryskie, niż państwa wybrzeża Atlantyku. 

3.2 Polityka klimatyczna w Europie Środkowej 
i Polsce
 
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej przez długi czas pozostawały na obrzeżu europejskiej de-
baty klimatycznej. Głównym powodem była ich gospodarcza i polityczna odrębność, izolująca je 
od negatywnych skutków szoków naftowych lat 70. XX wieku. Niskie koszty pracy, duże zasoby 
węgla oraz import taniego gazu i ropy z ZSRR umożliwiał krajom środkowoeuropejskim industria-
lizację wedle wzorca socjalistycznego opartego o rozbudowę przemysłu ciężkiego, elektroenerge-
tyki i górnictwa w oderwaniu od ekonomicznej przydatności poszczególnych inwestycji. Wzorzec 
ten uległ gwałtownej zmianie po tzw. Jesieni Ludów roku 1989 i włączeniu dotychczasowego 
bloku wschodniego w obręb gospodarki światowej. W konfrontacji z zazwyczaj dużo wydajniejszą 
konkurencją zagraniczną środkowoeuropejskie huty, cementownie i zakłady chemiczne musiały 
albo przejść głęboką modernizację, albo ulec likwidacji. Zaowocowało to skokowym wzrostem 
wydajności oraz wyraźną poprawą materiało- i energochłonności gospodarek regionu, a co za tym 
idzie, także adekwatnym zmniejszeniem popytu na energię elektryczną, węgiel kamienny i gaz. 
Wobec tego, że duża część aktywów wytwórczych w energetyce była relatywnie nowa, całe po-
kolenie decydentów zaczęło więc funkcjonować w strefie relatywnego komfortu, w której temat 
modernizacji mocy niemal nie istniał.

W tej sytuacji w latach 90. XX wieku percepcja problemu globalnego ocieplenia była w Europie 
Środkowo-Wschodniej odmienna niż na Zachodzie. Idei dekarbonizacji nie znała lub nie rozumiała 
ani branża energetyczna, ani przedstawiciele przemysłu, ani środowiska naukowe, ani administra-
cja państwowa czy politycy. Myślenie elit zdominowane było przez dyskurs konwergencyjny, na-
stawiony na nadrabianie zaległości do państw rozwiniętych. Eliminacja widocznych gołym okiem 
luk w infrastrukturze, płacach, poziomie uprzemysłowienia, stanie tkanki miejskiej, czy stopie bez-
robocia stała się absolutnym priorytetem, a zadania nie służące wprost poradzeniu sobie z tymi 
wyzwaniami, nie były dostrzegane. Krystalizująca się równolegle europejska polityka klimatycz-
na, rządom i obywatelom Europy Środkowej i Wschodniej przez długi czas była albo nieznana, 
albo jawiła się jako egzotyczny pomysł świata rozwiniętego, mogący w najlepszym razie utrudnić, 
a w najgorszym uniemożliwić likwidację różnic rozwojowych na kontynencie europejskim. Nic 
więc dziwnego, że udzielona w toku negocjacji członkowskich zgoda na uczestnictwo w niej była 
traktowana w Europie Środkowo-Wschodniej jako niepożądany, choć konieczny koszt przystąpie-
nia. Rozdźwięk między treścią polityki UE a stopniem zaawansowania debaty nad nią w krajach re-
gionu był bowiem bardzo duży. Dotyczyło to zwłaszcza Polski, w której większość elit patrzyła na 
dekarbonizację przede wszystkim przez pryzmat ekonomicznego ryzyka i kosztów transformacji. 
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Na to negatywne nastawienie silnie wpływała baza polskiej polityki, w której dużą rolę odgrywali 
interesariusze branż wysokoemisyjnych na czele z górnictwem i energetyką węglową.

Przeświadczenie o szkodliwości redukcji emisji dla rozwoju gospodarczego w dużej mierze 
utrzymuje się do dziś mimo wyraźnego wzrostu świadomości zagadnień klimatycznych wśród 
elit i opinii publicznej. Obawa przed kosztem ekonomicznym i politycznym nawet ograniczonej 
dekarbonizacji powoduje, że przedstawiciele polskiego państwa unikają podejmowania decyzji 
naruszających historyczne status quo lub starają się odłożyć ich wejście w życie możliwie daleko 
w przyszłość, kierując uwagę opinii publicznej na inne sfery aktywności państwa. W przypad-
ku elektroenergetyki cechą charakterystyczną tej polityki są nawracające, nieskuteczne próby 
opóźniania reform na szczeblu UE i wydłużona absorpcja ich treści w kraju. Dokumenty takie jak 
Polityka Energetyczna Państwa przygotowywane są z wieloletnim opóźnieniem, powielając dużo 
wcześniejsze plany państw zachodnich. Dotyczy to zarówno zakresu zmian w krajowym bilansie 
energetycznym (cele w tym zakresie są o ok. jedną trzecią mniej ambitne niż w analogicznych 
planach zachodnioeuropejskich), jak i instrumentarium, za pomocą którego rząd zamierza wdra-
żać proponowane przez siebie zmiany, które często jest niedookreślone lub niedopracowane. Nic 
więc dziwnego, że prawo regulujące polską energetykę charakteryzuje wysoki stopień zmien-
ności. Nowelizacje ustaw dot. produkcji i dystrybucji energii uchwalane są kilkukrotnie w ciągu 
jednego cyklu politycznego, podmywając pewność inwestycyjną oraz obniżając aktywność firm 
energetycznych niezależnie od tego, czy pozostają one pod kontrolą Skarbu Państwa, czy są w rę-
kach prywatnych. Niestabilność prawa oznacza obciążenie inwestycji w sektorze znacznym ryzy-
kiem regulacyjnym, co przekłada się wprost na niechęć instytucji finansowych do angażowania 
się w budowę nowych bloków konwencjonalnych, siłowni wiatrowych i słonecznych, podnosząc 
bezpośrednio lub pośrednio (np. przez żądanie odpowiednich zabezpieczeń) koszt pożyczanego 
kapitału i wydłużając procedury jego pozyskania. W przypadku inwestorów prywatnych do tego 
czynnika dochodzi obawa o stratę środków własnych w następstwie niespodziewanej zmiany re-
guł gry, podczas gdy spółki państwowe spętane są ręcznym sterowaniem ze strony rządu, przeja-
wiającym się dużą niestabilnością składów zarządów i rad nadzorczych, promowaniem przedsię-
wzięć o politycznym znaczeniu, obniżoną rentownością i produktywnością pracy oraz wydłużo-
nym okresem przygotowania nowych inwestycji. 

Słabości polityki energetycznej państwa widoczne są także poza elektroenergetyką. 
Przykładem może być górnictwo węgla kamiennego, które mimo niezmienności werbalnego 
wsparcia udzielanego branży przez kolejne rządy, oscyluje między okresami niepewnej stabilizacji, 
a głębokimi kryzysami finansowymi, wymuszającymi skokową redukcję zatrudnienia i wydobycia 
oraz zamknięcie najmniej wydajnych kopalni. Podyktowana okolicznościami pomoc ratunkowa 
udzielana przez Skarb Państwa lub podporządkowane mu podmioty (np. spółki energetyczne) 
zastępuje myślenie strategiczne nad przyszłością sektora. Państwo polskie – w odróżnieniu od 
krajów zachodnich – nie jest gotowe do zadeklarowania jego schyłkowego charakteru, co po-
zwoliłoby na zastąpienie modelu nawracających zapaści finansowych i sanacji w sytuacji kryzysu, 
wieloletnim planem kontrolowanego wygaszenia branży z przyczyn ekonomicznych. Przeciwnie 
– w „Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego 2016-2030” rząd deklaruje wolę utrzy-
mania tego typu działalności w długim terminie, w czym rozmija się z rzeczywistą praktyką pole-
gającą na niemal corocznym ograniczaniu wydobycia i zatrudnienia. Podobne, choć mniej widocz-
ne dla opinii publicznej dysfunkcje procesu politycznego dotykają ciepłownictwa. Pozostaje ono 
w dużej części w gestii samorządów, co przekłada się na jego niedoinwestowanie i zapóźnienie 
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technologiczne, wynikające z niechęci organów założycielskich do działań, których efektem byłby 
wzrost wydajności uzyskany dzięki modernizacji technicznej. Implikowałby on bowiem zmniej-
szenie nadmiernego zatrudnienia w samorządowych przedsiębiorstwach energetycznych, co po-
strzegane jest przez polityków jako sytuacja niepożądana. W efekcie polska branża ciepłownicza 
jest źle przygotowana do wprowadzenia zaostrzonych norm środowiskowych (tzw. BAT) po roku 
2020, pozostając zarazem na obrzeżach zainteresowania polityki państwa, w której – w odróżnie-
niu np. od Danii - nie przewiduje się dla niej roli pełnoprawnego realizatora działań redukujących 
emisje gazów cieplarnianych w perspektywie długoterminowej. 

Poza obawami o stricte politycznym charakterze, źródeł pasywnej postawy polskiej polityki 
klimatycznej należy szukać we współdzielonych z innymi państwami środkowoeuropejskimi pro-
blemach z zakresu public governance. Administracja publiczna ma w całym regionie duże trudności 
z przygotowaniem i wcielaniem w życie wieloletnich strategii gospodarczych o ponadsektorowym 
charakterze, przy czym niedorozwój funkcji strategiczno-zarządczych państwa w wypadku agen-
dy klimatycznej przejawia się także w tym, że sfera ta jest silnie niedofinansowana. W większości 
krajów regionu tematyką redukcji emisji zajmuje się na co dzień kilku lub kilkunastu urzędników 
rozproszonych po resortach właściwych ds. gospodarki, środowiska, energii, czy transportu, przy 
czym w najlepszym razie kilku z nich pracuje nad zagadnieniami pozaenergetycznymi. Dzieje się 
tak pomimo tego, że transformacja w kierunku modelu zeroemisyjnego jest bezprecedensowym 
wyzwaniem  gospodarczym wymagającym prowadzenia skoordynowanych działań w wielu róż-
nych gałęziach gospodarki, w tym szczególnie ważnych z punktu państw środkowoeuropejskich 
przemyśle przetwórczym i transporcie. 

Na mankamenty administracji nakładają się słabości środowiska naukowego i pozarządowego. 
Środkowoeuropejskie instytucje są niemal nieobecne w międzynarodowych projektach badaw-
czych dot. polityki klimatycznej, a wiedza tych nielicznych, które to robią nie jest wykorzystywana 
przez administrację. W odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej państwa Europy Środkowej nie 
przeznaczają także (lub robią to w bardzo ograniczonym stopniu) własnych środków na budowę 
krajowych kompetencji z obszaru niskoemisyjnej transformacji. Brak grantów badawczych dla in-
stytucji niezależnych oraz próby wyłonienia w ramach administracji państwowej ośrodków wiedzy 
o polityce klimatycznej owocuje strategiczną wtórnością i reaktywnym podejściem całego regionu 
do technologicznych i politycznych trendów z zakresu polityki klimatycznej. W rezultacie mimo 
organizowania przez Polskę kilku globalnych szczytów klimatycznych wpływ Europy Środkowej na 
międzynarodowe i europejskie ramy polityki klimatycznej jest niemal zerowy. 

Wobec tych słabości główną opcją dostępną krajom regionu jest więc absorpcja rozwiązań 
opracowanych zagranicą. Szczupłość kompetentnych kadr w administracji oraz niedostateczna 
współpraca ze światem naukowym i interesariuszami przemysłowymi powoduje jednak, że tempo 
korygowania i doskonalenia krajowej polityki jest powolne, a powstające w jej ramach plany krótko-, 
średnio- i długoterminowe są często wzajemnie sprzeczne i opóźnione. W odróżnieniu od więk-
szości państw zachodnioeuropejskich Europa Środkowa, a zwłaszcza Polska, nie wydaje się więc 
traktować polityki klimatycznej jako formy polityki rozwojowej, w której działania podnoszące efek-
tywność obiegu energii w gospodarce oraz redukujące emisje gazów cieplarnianych, uważane są za 
inwestycje w nowe przewagi konkurencyjne. Postrzeganie polityki klimatycznej jako zewnętrznego 
czynnika oddziałującego, nie będącego elementem strategii wzrostu per se, wydaje się być przy tym 
poważnym błędem rzutującym na niską skuteczność podejmowanych w jej ramach decyzji. 
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Schemat 10. Polityka klimatyczna a polityka rozwojowa w Europie Zachodniej oraz w Polsce

 

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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wbrew wcześniejszym nadziejom polskich decydentów. Na zmianę stanowiska polityków wpływ 
mają także czynniki wewnętrzne w postaci rosnącego zainteresowania Polaków problemem 
smogu, dostrzeżenia przez przemysł rosnącego rynku technologii niskoemisyjnych oraz wzrostu 
obecności zagadnień klimatycznych w świadomości społecznej. Efektem jest niewielka korekta 
dotychczasowego kursu przejawiająca się m.in. w podniesieniu walki ze smogiem do rangi jed-
nego z rządowych priorytetów, za czym poszło wprowadzenie norm dla kotłów węglowych oraz 
(relatywnie mało ambitnych) wymagań dot. jakości paliw stałych, a także rozpoczęcie (do tej pory 
mało skutecznych) nowych programów termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła. 
Pomimo niskiej akceptacji opinii publicznej wobec wzrostu opodatkowania paliw płynnych, rząd 
wprowadził opłatę emisyjną, która zasila Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz przygotował 
przepisy definiujące kierunki jego wydatkowania.

Ważnym znakiem znamionującym początki rewizji polskiej postawy wobec polityki klima-
tycznej UE jest także opublikowany w styczniu 2019 roku projekt Krajowego Planu na Rzecz 
Energii i Klimatu do roku 2030. Niedawne deklaracje dotyczące utrzymania do połowy stulecia 
co najmniej 50% udziału węgla w polskim miksie elektroenergetycznym ustąpiły w nim progno-
zom wskazującym na ok. 1/3 udział technologii węglowych już w roku 2040. Mimo, że poziom 
ten jest nadal niespójny z celami z Paryża, strategią Komisji Europejskiej i deklaracjami większo-
ści innych państw członkowskich UE można go traktować jako pewien postęp w porównaniu 
z wcześniejszymi planami rządowymi. Nieprzystawanie celów redukcyjnych KPEiK do zamierzeń 
innych krajów europejskich wynika przy tym z niedostatecznego osadzenia polskiego myślenia 
o polityce klimatycznej w globalnych trendach technologicznych i regulacyjnych. Krajowa klasa 
polityczna nie zna pełni zmian zachodzących na rynku technologii zeroemisyjnych, nie doceniając 
zarazem nieuchronności światowej polityki w tym obszarze. W rezultacie forsowane przez nią 
plany klimatyczne są nadal raczej próbą usatysfakcjonowania krajowych interesariuszy węglowe-
go status quo, niż realnym działaniem nastawionym na osiąganie celów rozwojowych. Świadczy 
o tym szereg zapisów KPEiK i PEP2040, w tym m.in. postulowana w nich wymiana starych bloków 
węglowych na nowe, czy deklarowany w oderwaniu od realiów ekonomicznych rozwój górnictwa, 
albo stawianie – wbrew faktom – na tzw. „czyste technologie węglowe”, jako na realnie przyszło-
ściową opcję technologiczną dla branży wydobywczej. Plany te nie tylko pozostają w wyraźnej 
sprzeczności z działalnością innych państw czy postulatami Porozumienia Paryskiego, ale nawet 
nie gwarantują osiągnięcia celów klimatycznych na rok 2030, powtarzając błędy dotychczasowe-
go modelu działania, którego efektem jest niewywiązanie się kraju z deklaracji dotyczących roku 
2020 i ryzyko poniesienia z tego tytułu poważnych konsekwencji finansowych w przyszłości. 

Schemat 11. Wspólne wyzwania dla polityki klimatycznej oraz polityki rozwojowej

 

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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Nieprzezwyciężalną cechą polskiej polityki klimatycznej wydaje się więc operacyjne zagubie-
nie. Dokumenty takie jak PEP2040 czy KPEiK wymieniają co prawda szereg szczegółowych dzia-
łań, jakie miałyby zostać podjęte w związku z realizacją zamierzeń rządowych, jednak nie są spię-
te klamrą wspólnej polityki rozwojowej prowadzącej do jasno określonego celu gospodarczego.  
Nic więc dziwnego, że nie dokonują one realnych wyborów, stawiając w równym stopniu na energe-
tykę węglową, jądrową, gazową i odnawialną (każdego rodzaju), obiecując rozwój górnictwa węgla 
kamiennego i brunatnego wspólnie z restrukturyzacją regionów górniczych, a także postulując roz-
budowę infrastruktury dla samochodów elektrycznych i zasilanych paliwami alternatywnymi. KPEiK 
zakłada m.in. zwiększenie udziału docieplonych budynków mieszkalnych o ok. 10 pkt. proc. w ciągu 
dekady, nie definiując zarazem standardu tego docieplenia oraz wpływu, jaki jego osiągnięcie będzie 
miało na zużycie energii pierwotnej w kraju oraz w jakim stopniu pomoże ono w kontrybuowaniu 
Polski do ogólnoeuropejskich celów klimatycznych. Działania „miękkie” oraz rozwiązania przyczy-
niające się do redukcji emisji w niewielkim stopniu (np. wzrost pochłaniania CO2 w systemach przy-
rodniczych), stawiane są w nim na równi z działaniami „twardymi” o dużym potencjale redukcyjnym 
(rozwój OZE czy energii jądrowej). Jednocześnie sektor przemysłowy, którego dekarbonizacja jest 
jednym z najtrudniejszych zadań w horyzoncie roku 2050, niezmiennie znajduje się na marginesie 
zainteresowań sektora publicznego. Dedykowanych mu działań brakuje, a te, które są przewidziane, 
są na tyle nieprecyzyjne, że w praktyce donikąd nie prowadzą. 

Część problemów operacyjnych z wdrażaniem polityki klimatycznej w Polsce ma przy tym 
swoje źródło w jej warstwie strategicznej. Państwo, przygotowując dokumenty takie jak PEP2040 
czy KPEiK, nie stawia sobie podstawowych pytań dotyczących tego, co chce osiągnąć w horyzon-
cie roku 2030, 2040 i 2050 oraz czy cele te i przypisane im działania operacyjne są wzajemnie 
komplementarne. Czytając dokumenty rządowe z zakresu polityki klimatycznej, trudno się oprzeć 
wrażeniu, że rząd – mimo znacznej poprawy technicznej sprawności zespołów tworzących kolejne 
wersje polskich strategii energetyczno-klimatycznych – nie traktuje ich jako rzeczywistych pla-
nów rozwojowych, patrząc na nie raczej jako na pracę domową zleconą przez Komisję Europejską. 
Tak jak średni uczeń dąży do usatysfakcjonowania nauczyciela przez nauczenie się na pamięć za-
danego materiału, tak polska administracja poprzestaje na formalnym wypełnieniu minimalnych 
obowiązków z zakresu polityki energetyczno-klimatycznej bez zrozumienia jej szerszego kontek-
stu i wewnętrznej struktury. Efektem jest reaktywność podejmowanych działań, ich wenętrzna 
niespójność, sprzeczności między priorytetami krótko-, średnio- i długoterminowymi oraz nie-
umiejętność odpowiedniej kwantyfikacji celów i doboru pasujących do nich narzędzi polityki pu-
blicznej. Bez zmiany tego modelu, ryzyko, że problem roku 2020 powtórzy się także w przyszłości 
pozostanie wysokie, a Polska będzie systematycznie pozostawała w ogonie europejskiego pele-
tonu klimatycznego, nie tylko nie wykorzystując szans, jakie daje tzw. renta zapóźnienia, ale i po-
nosząc realne koszty opóźnionego i nieumiejętnego wdrażania kolejnych pakietów europejskich. 
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Podsumowanie

 
Przeciwdziałanie zmianom klimatu na trwałe dołączyło 
do priorytetów globalnej oraz europejskiej polityki 
rozwojowej. Dla państw Europy implikuje to konieczność 
sformułowania spójnej długoterminowej wizji budowy 
gospodarki zeroemisyjnej oraz przełożenia jej na efektywne 
ramy działania na poziomie sektorów. Unia Europejska jako 
jeden z najzamożniejszych regionów świata, a jednocześnie 
obszar narażony na szereg strategicznych zagrożeń 
klimatycznych, od lat pozycjonuje się jako globalny lider 
niskoemisyjnej transformacji, stawiający na wczesne 
inwestowanie w rozwój nowych technologii oraz dawanie 
przykładu innym regionom świata. W strategię tą wpisują 
się cele stawiane energetyce odnawialnej, efektywności 
energetycznej, czy wprowadzenie oraz stałe usprawnianie 
systemu handlu emisjami EU ETS.  

Polska, będąc jednocześnie członkiem Unii Europejskim oraz krajem silnie zależnym od ener-
getyki węglowej, stoi przed dużym wyzwaniem, a zarazem szansą rozwojową. Opublikowany przez 
rząd Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu zakłada stopniowe redukowanie udziału węgla w kra-
jowym systemie energetycznym, a także modernizację oraz dywersyfikację technologiczną w bu-
dynkach i transporcie. Planowane zmiany są jednak zbyt wolne względem założeń globalnej polityki 
klimatycznej, wynikających z Porozumienia Paryskiego, a także wyłaniającej się z nich perspektywy 
budowy gospodarki zeroemisyjnej do połowy wieku. Zbyt zachowawcze podejście do transformacji 
stawia Polskę w niekorzystnej pozycji względem innych krajów Europy, które przykładają do niej 
znacznie większą wagę. Ryzyko poniesienia realnego kosztu opóźniania zmian w polskim systemie 
paliwowo-energetycznym wiąże się nie tylko z aktywnością innych państw europejskich, ale też 
z szerszymi procesami o podłożu globalnym. Dotyczy to zwłaszcza zmian na międzynarodowych 
rynkach surowcowych i przemysłowych oraz rozpoczynającej się właśnie rewolucji w sektorze  
finansowym, coraz niechętniej angażującym się w finansowanie tzw. brązowej gospodarki.
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Właściwą odpowiedzią na bieżące problemy oraz długoterminowe wyzwania wynikające z trans-
formacji w kierunku zeroemisyjnym powinno być nowe otwarcie polityki krajowej, obejmujące:

• rzeczywiste włączenie polityki klimatycznej do szerszej agendy rozwojowej, z zapewnieniem 
adekwatnych zasobów do przygotowywania, konsultowania i wdrożenia założeń strategicz-
nych oraz ram prawnych wspierających zeroemisyjną transformację polskiej gospodarki, 
w tym także do budowania kompetencji polskiej administracji publicznej, instytucji badaw-
czych, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych w tym obszarze;

• stworzenie przez rząd spójnej, długookresowej wizji przejścia do zeroemisyjnej gospodarki 
w perspektywie 2050 roku, która powinna być jednocześnie punktem odniesienia dla celów 
średniookresowych oraz bieżących zmian prawnych;

• wzrost ambicji na rok 2030 zawartych w KPEiK, uwzględniający konieczność przygotowania 
się Polski na szybką redukcję emisji w latach trzydziestych i czterdziestych oraz przekładający 
się na spójny zestaw interwencji sektorowych z zapewnionym finansowaniem i systemem 
monitorowania w fazie wdrażeniowej;

• akceptację schyłkowego charakteru górnictwa i konieczności wycofania konwencjonalnej 
energetyki węglowej w perspektywie kolejnych 20-30 lat oraz przesunięcie debaty wokół 
przyszłości elektroenergetyki w Polsce na dyskusję o realnych sposobach zbudowania niemal 
zeroemisyjnego systemu energetycznego w połowie stulecia, dostarczającego nawet dwu-
krotnie więcej energii niż obecnie;

• przygotowanie kompleksowej strategii modernizacji budynków mieszkalnych i użytkowych, 
łączącej (zrewidowane wobec stanu obecnego) pilne działania na rzecz ograniczenia smogu 
(normy paliw, wymiana źródeł ciepła) z rozłożonymi w czasie inwestycjami w głęboką termo-
modernizację oraz eliminację paliw kopalnych jako źródła ciepła;

• zapewnienie terminowej rozbudowy infrastruktury dla elektromobilności oraz paliw alterna-
tywnych wraz z adekwatnym finansowaniem rozwoju transportu publicznego (zarówno mię-
dzy miastami, jak i w ich obrębie) w sposób pozwalający na trwałe odwrócenie trendu wzrostu 
zużycia paliw ropopochodnych;

• stworzenie strategii niskoemisyjnej transformacji polskiego przemysłu oraz zapewnienie 
sprzyjających ram regulacyjnych, umożliwiających wczesne wdrożenie przełomowych inno-
wacji procesowych w kraju;

• uwzględnienie globalnych wyzwań polityki klimatycznej w polityce zagranicznej oraz proeks-
portowej Polski;

• wdrożenie zasad zrównoważonego finansowania oraz monitorowania ekspozycji polskich  
instytucji finansowych na ryzyka klimatyczne, w tym na ryzyko zaangażowania w schyłkowych 
branżach emisyjnych.
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