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synteza

Polityczno-naukowy konsensus dotyczący zmian
klimatu jest dzisiaj faktem. Uznano, że człowiek
ma w tym zakresie istotny i negatywny wpływ
i celem ochrony przed potencjalnie katastrofalnymi skutkami zmian klimatu postanowiono ten
wpływ zneutralizować metodami politycznymi.
11 grudnia 2019 roku Komisja Europejska
zaprezentowała „Europejski Zielony Ład”,
plan będący drogowskazem dla polityki gospodarczej i inwestycyjnej państw członkowskich.
Do 2050 roku ma on doprowadzić Wspólnotę Europejską do neutralności klimatycznej
(dekarbonizacji UE). Niniejszy raport identyfikuje ekonomiczne szanse i zagrożenie dla
kraju związane z próbą realizacji tego celu oraz
analizuje różne jej scenariusze przez pryzmat
miksu energetycznego i jego ekonomicznych
i społecznych kosztów.
„Europejski Zielony Ład” przewiduje, że od początku funkcjonowania nowego unijnego budżetu wszelkie inwestycje finansowane przez
Brukselę będą musiały spełniać kryteria ekologiczne, mające prowadzić do redukcji emisję CO2
do atmosfery. Poza sektorem energetyki, plan
uwzględnia zmiany w przemyśle, rolnictwie,
transporcie i budownictwie, a także promowanie rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu
zamkniętym, zalesienia oraz ściślejszej ochrony
terenów zielonych i ekosystemu.
Biorąc pod uwagę ambicje Unii Europejskiej w
zakresie neutralności klimatycznej, koszty procesu transformacji w tym kierunku oraz stan
emisyjności polskiej gospodarki, uzasadnione
jest pytanie, czy istnieje możliwość, by Polska
dopasowała się do planów UE w tej materii.
Niepewność tę widać było w politycznych działaniach polskiego rządu, który wstrzymywał się
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z deklarowaniem gotowości do uznania celu neutralności klimatycznej, sygnalizując następnie,
że Polska będzie potrzebować więcej czasu, by
sprostać tym wymogom, gdyż startuje z innego
poziomu niż pozostałe kraje Unii Europejskiej.
Przed polską energetyką stoją potężne wyzwania
związane z dochodzeniem do stanu neutralności
klimatycznej. Funkcjonowanie w ramach porządku prawnego Unii Europejskiej wymusi
na Polsce głęboką transformację gospodarczą, związaną z redukcjami emisji przede
wszystkim w sektorze energetycznym oraz
przemysłowym. Koszty tego procesu będą bardzo wysokie – ich ostateczny szacunek zależeć
będzie od szeregu czynników, takich jak wybór
określonej ścieżki transformacji energetycznej
i technologicznego układu miksu energetycznego,
pojawienie się nowych technologii w zakresie
magazynowania energii czy wychwytu dwutlenku węgla oraz ceny uprawień do emisji CO2.
Nakłady na transformację ukierunkowaną na
neutralność klimatyczną będą mogły zostać –
choćby częściowo – skompensowane poprzez
zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz wpływy z nowopowstałych branż przemysłowych.
Wraz za legislacyjnym kijem Unii Europejskiej
podąża też za potencjalna marchewka w postaci
dziesiątków miliardów euro na kompleksową
transformację energetyczną. W budżecie Wspólnoty na lata 2021-2027 aż 46,5 mld euro będzie
mogło być wydane wyłącznie na cele realizujące założenia Europejskiego Zielonego Ładu
– nawet bez zgody Polski na przystąpienie do
tego programu. Dlatego tak ważne jest, aby
wszystkie strategie dla przemysłu, transportu
i energetyki, nad którymi pracuje polski rząd, zostały określone w horyzoncie czasowym do roku
2050, a więc do przyjętej przez Unię Europejską
daty osiągnięcia neutralności klimatycznej. Pozwoli to uzyskać niezbędną elastyczność w doborze narzędzi transformacji przy jednoczesnym
uwzględnieniu nadrzędnego celu, jakim jest ich
przyjazność dla środowiska.
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główne wnioski

1.

Neutralność klimatyczna
jako część polskiej
strategii energetycznej.

Polska nie będzie mogła zupełnie abstrahować
od unijnych ambicji osiągnięcia celu neutralności
klimatycznej. Istotna część nowego budżetu UE
przypadająca Polsce będzie musiała zostać wykorzystana na działania służące zielonej transformacji. Będzie to kwota ponad 50 miliardów euro
w ciągu siedmiu lat. Jednak utrzymując podobne
finansowanie w kolejnych perspektywach finansowych (co wydaje się mało prawdopodobne), Polska
otrzymałaby około 215 mld euro, a to nie pokrywa
nawet ostrożnych szacunków dotyczących kosztów
transformacji polskiej gospodarki.

2.

Nowy budżet unijny wymusi inne
wydatkowanie środków.

Nowy budżet unijny wymusi inne wydatkowanie
środków. W ostatnich latach polski rząd wydawał
pieniądze pozyskane w ramach unijnego systemu
handlu uprawnieniami do emisji na zamrożenie opłat
za energię. W konsekwencji środki te nie mogły zostać wykorzystane na transformację energetyczną. W
planowaniu transformacji energetycznej Polski, trzeba
wziąć pod uwagę, że tego rodzaju działania nie będą
możliwe przy nowym unijnym budżecie.

3.

Neutralność technologiczna
w realizacji neutralności
klimatycznej.

Polska powinna działać na rzecz jak najszerszej neutralności Unii Europejskiej w doborze technologii
służących do osiągnięcia neutralności klimatycznej,
przez co rozumieć należy zagwarantowanie swobody
wsparcia lub (w opcji minimalnej) uznania dla rozwoju
określonych rozwiązań technologicznych.

Warsaw Enterprise Institute

4.

Dywersyfikacja źródeł energii.

Podstawową przeszkodą stojąca na drodze do neutralności klimatycznej UE jest bardzo głębokie uzależnienie
unijnej gospodarki od emisyjnych paliw kopalnych.
Wysoki stopień oparcia gospodarek o paliwa kopalne
stwarza technologiczne trudności zastąpienia tych
nośników energii zeroemisyjnymi substytutami. Przypadkom ograniczania zużycia najbardziej emisyjnych
paliw (tj. węgla brunatnego i kamiennego) za pomocą
szeroko promowanych w UE źródeł odnawialnych towarzyszy skokowy wzrost zużycia gazu ziemnego, również
będącego paliwem kopalnym. Paliwo gazowe, zwłaszcza
w przypadku Polski stwarza jednak potencjalne ryzyko
uzależnienia się od rosyjskiego dostawcy. Konieczna
jest programowa dywersyfikacja źródeł pozyskiwanej energii.

5.

Neutralność na poziomie UE,
a nie krajowym.

Jedną z kluczowych kwestii do rozstrzygnięcia
w ramach nowej polityki UE jest zakres neutralności
klimatycznej, tj. rozciągnięcie jej na całą Unię lub na
każde państwo członkowskie z osobna. Z perspektywy Warszawy znacznie korzystniejszym jest wariant
pierwszy. Pozwala on bowiem zaciągnąć emisyjną
„pożyczkę” u innych państw członkowskich, pokrywając nią własne trudności z redukcją emisji gazów
cieplarnianych. Obecnie Komisja Europejska skłania
się ku postrzeganiu neutralności klimatycznej Unii jako
całości, bez rozkładania tego celu na każde państwo
członkowskie z osobna. W interesie Polski jest utrzymanie powyższego podejścia Komisji Europejskiej.

6.

Długoterminowe planowanie
strategiczne.

Wszystkie długoterminowe i kompleksowe dokumenty
programowe oraz strategie dla przemysłu, transportu
i energetyki, nad którymi pracuje polski rząd, powinny
zostać określone w horyzoncie czasowym do roku
2050, a więc do przyjętej przez Unię Europejską daty
osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dotyczyć to
powinno w szczególności dokumentu strategicznego
„Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku”, który
w obecnej formie ma zbyt zachowawczy charakter i
nie gwarantuje osiągnięcia neutralności klimatycznej
przez Polskę w 2050 roku.
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7.

Długoterminowe planowanie
strategiczne.

W ostatnich latach polski rząd decydował się wydawać pieniądze pozyskane w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji na zamrożenie
opłat za energię. W konsekwencji środki te nie mogły
zostać wykorzystane na transformację energetyczną.
W planowaniu transformacji energetycznej Polski,
trzeba wziąć pod uwagę, że tego rodzaju działania
nie będą możliwe przy nowym unijnym budżecie.

8.

Energetyka jądrowa niezbędną
technologią.

Bez rozbudowy energetyki jądrowej cel neutralności
klimatycznej Unii Europejskiej może być nie do zrealizowania ze względu na trudne do usunięcia emisje
tradycyjnego sektora elektroenergetycznego.

Warsaw Enterprise Institute
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i.

wstęp

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwych skutków unijnego programu realizowanego pod hasłem Green New
Deal (nowy zielony ład). Program ten należy
określić jako olbrzymi i daleko idący instrument finansowo-grantowy, wymuszający zmiany
w modelu gospodarczym państw członkowskich,
w tym Polski. Celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej. Program
Green New Deal został opisany i zdefiniowany
w pierwszym rozdziale opracowania.
Nowy Zielony Ład bazuje na wcześniejszych
tego rodzaju rozwiązaniach. Jego nazwa odwołuje się do New Deal – polityki gospodarczej
Theodore Roosevelta, mającej na celu przeciwdziałać negatywnym skutkom Wielkiego
Kryzysu. Twórcy Nowego Zielonego Ładu
odwołują się również do Planu Marshalla –
będącego pierwszą tego rodzaju interwencją w
rynek na szczeblu ponadnarodowym. Na tym
podobieństwa się nie kończą. Plan Marshalla
miał dwa cele. Pierwszym z nich było wspieranie
gospodarki państw Europy Zachodniej. Udało się to zrealizować jedynie częściowo. Drugi
z nich dotyczył włączenia państw europejskich
w orbitę polityczną USA – tutaj sukces finansującego był niewątpliwy. Podobnie ma się rzecz
z Nowym Zielonym Ładem. Z jednej strony UE
przyświeca cel w postaci rozwoju innowacyjnych i przyszłościowych technologii. Z drugiej
strony program ten ma cel polityczny – przekształcenie modelu gospodarki i społeczeństwa
państw członkowskich w kierunku neutralności
klimatycznej i osiągnięcie jej w 2050 roku. Plan
Marshalla, jako program interwencji w rynek,
był również przedmiotem szerokiej krytyki przez ekonomistów. Zostało to opisane w
drugim rozdziale raportu. Argumenty krytyczne teoretyków ekonomii w dużej mierze
odnosi się również do rozwiązań Nowego
Zielonego Ładu.

Warsaw Enterprise Institute

Trzecia część opracowania stanowi analizę
„zielonej” części budżetu UE. Przedstawione
zostało jakie środki zostały przewidziane na
działania związane z Green New Deal, oraz czym
warunkowane jest ich wydatkowanie. Szczególna uwaga została zwrócona na polski komponent unijnego budżetu. Pokazano, jakie środki
w ramach nowego unijnego budżetu nasz kraj
będzie zobowiązany przeznaczyć na zieloną
transformację gospodarki.
Ostatni rozdział raportu poświęcony jest zagadnieniu neutralności klimatycznej, której
osiągnięcie stanowi fundament Nowego Zielonego Ładu. W części tej zostało przedstawione
to, jak należy rozumieć cel neutralności klimatycznej oraz jakie skutki może przynieść on
unijnej i polskiej gospodarce. Zostały również
przedstawione najważniejsze wyzwania i ryzyka dotyczące transformacji polskiej i unijnej
gospodarki w kierunku braku emisyjności.

Autorzy raportu

Szymon Dziubicki

Marcel Lesik

Jakub Wiech
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iI. New Green Deal –
Europejski
Zielony Ład

Europejski Zielony Ład to zaprezentowany 11
grudnia 2019 roku plan Komisji Europejskiej
będący drogowskazem dla polityki gospodarczej
i inwestycyjnej państw członkowskich. W myśl
przyjętych założeń program ten ma do 2050 roku
doprowadzić Wspólnotę Europejską do neutralności klimatycznej. Jego nazwa odwołuje się do
odrzuconego przez amerykański Senat Zielonego
Nowego Ładu – projektu członkini Izby Reprezentantów Alexandrii Ocasii-Cortez i Senatora
Eda Markeya. Jego europejski odpowiednik jest
jednak bardziej realistyczny. Program zakłada dekarbonizację unijnej gospodarki w 30 lat,
a nie w 10, co miało zostać osiągnięte w jego
amerykańskim odpowiedniku.
Europejski Zielony Ład przewiduje, że od początku funkcjonowania nowego unijnego budżetu
wszelkie inwestycje finansowane przez Brukselę będą musiały spełniać kryteria ekologiczne, mające prowadzić do redukcji emisję CO2
do atmosfery. Poza sektorem energetyki, plan
uwzględnia zmiany w przemyśle, rolnictwie,
transporcie i budownictwie, a także promowanie rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu
zamkniętym, zalesienia oraz ściślejszej ochrony
terenów zielonych i ekosystemu.
Choć Unia Europejska odpowiada za jedynie
ok. 10 proc. światowej emisji CO2, jej decydenci uważają, że rola pioniera w zakresie
zielonej transformacji nie tylko przysłuży się
klimatowi naszej planety, ale także zwiększy
konkurencyjność europejskiej gospodarki.
Znalezienie sposobu na efektywne zaspokojenie potrzeb energetycznych regionu w sposób
neutralny dla środowiska ma dać Unii przewagę m.in. nad relatywnie sceptycznymi wobec
tego typu rozwiązań Amerykanami i Chinami,

Warsaw Enterprise Institute

nadal będącymi największymi emitentami CO2
na świecie.
Mając na uwadze ten cel, Europejski Zielony
Ład zawiera w sobie Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, którego wartość oceniana
jest na co najmniej 150 miliardów euro. Instrument ten ma nie tylko prowadzić do sfinansowania inwestycji w zieloną gospodarkę. Jego drugim
celem ma być w założeniu pomóc regionom
w sposób negatywny dotkniętych transformacją
energetyczną, na przykład regionom górniczym.
Z punktu widzenia Polski rozwiązania te są
szczególne istotne dla regionu śląskiego.

Europejski Zielony Ład przewiduje, że
od początku funkcjonowania nowego
unijnego budżetu wszelkie inwestycje
finansowane przez Brukselę będą musiały
spełniać kryteria ekologiczne, mające
prowadzić do redukcji emisję CO2 do
atmosfery.

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji składa się z 3 filarów. Najważniejszym z nich jest
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który
z założenia ma łagodzić socjoekonomiczny
wpływ transformacji gospodarczej m.in. poprzez
finansowanie przekwalifikowania siły roboczej
czy też granty dla nowych małych i średnich
przedsiębiorstw pragnących prowadzić działalność na przyjaznych ekologicznie rynkach. Na
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Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji – III filary
1. Fudusz Sprawiedliwej
Transformacji

3. Nowy instrument pożyczkowy
Europejskiego Banku
Inwestycyjnego

2. investEU

budżet:

budżet grantów:

granty:

cel:

budżet na
gwarancje
finansowe:

Pożyczki EBI:

40 000 000 000 Euro

1 500 000 000 Euro

1 800 000 000 Euro

Łagodzenie społecznych
i ekonomicznych skutków
transformacji.

Do 10 000 000 000 Euro

15 200 000 000 Euro

informacje
dodatkowe:

Gwarancja finansowa do
40% wartości projektu
inwestycyjnego EBI.

Każde euro wypłacone
w ramach Funduszu
musi być uzupełnione od
1,5 do 3 euro ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego bądź
Europejskiego Funduszu
Społecznego Plus.

cel:

Finansowanie dużych projektów infrastrukturalnych
m. in. z zakresu energetyki
i transportu.

założenia:

Łączna kwota przeznaczona
na cele 1 filara może sięgnąć nawet 107 mld euro.

Tabela. I

Program ma pobudzić
inwestycje o wartości
30 mld Euro.

mechanizm
sprawiedliwej
transformacji

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji – III filary
wsparcie bezzwrotne

•
•
•

40 mld Euro z Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji
1,8 mld Euro z InvestEU
1,5 mld Euro z nowego
instrumentu EBI

Warsaw Enterprise Institute

zaangażowanie funduszy z innych
programów ue

instrumenty pożyczkowe

•

10 mld Euro

•

Do 67 mld Euro
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ten pakiet UE przeznaczyła 40 miliardów euro,
jednak jest on powiązany z innymi unijnymi
środkami. Aby móc skorzystać z finansowania,
każde euro wypłacone w ramach Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji będzie musiało
być uzupełnione od 1,5 do 3 euro ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego bądź Europejskiego Funduszu Społecznego
Plus. W ten sposób łączna kwota przeznaczona
na cele pierwszego filaru może sięgnąć nawet
107 mld euro.
Drugi filar Funduszu nosi nazwę InvestEU.
W ramach tego programu finansowane mają
być większe projekty infrastrukturalne, między
innymi w zakresie energetyki czy transportu.
Unia Europejska na ten cel przeznaczyła 1,8 mld
euro, które według szacunków mają pobudzić
inwestycje o wartości około 30 mld euro. Ostatnim, trzecim filarem jest nowy instrument
pożyczkowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W tym przypadku na cele inwestycyjne
przeznaczone zostanie 1,5 mld euro grantów oraz
do 10 miliardów euro w ramach pożyczek EBI.
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma w założeniu zapewniać finansowanie przede wszystkim
w formie dotacji. Jest to rozwiązanie zbliżone
do tego znanego obecnym beneficjentom programów unijnych. Program InvestEU tymczasem będzie funkcjonował na zasadzie gwarancji finansowych. Europejski Bank Inwestycyjny
udzielał będzie pożyczek gwarantowanych
w 40 proc. swojej wartości przez Unię Europejską – na ten cel w budżecie na lata 2021-2027
zarezerwowano 15,2 mld euro. Za przyznawanie
gwarancji odpowiadać ma Komitet Inwestycyjny,
który ma zostać powołany w otwartym procesie
w taki sposób, by niezależni eksperci opiniowali
kandydujące projekty. Bruksela liczy, że w za
wzorem EBI pójdą także prywatne banki, które
będą chciały kultywować swój wizerunek finansujących zielone inwestycje, udzielając kredytów
na tego typu projekty na kolejne ok. 10 mld euro.

Warsaw Enterprise Institute
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iII. Ocena skuteczności
programów grantowych
jako instrumentów
polityki gospodarczej
na przykładzie
Planu Marshalla

1. plan Marshalla
Aby dokonać oceny skuteczności dużych programów interwencyjnych warto sięgnąć nie tylko
do teorii ekonomii, ale również do danych historycznych. Wykorzystanie kombinacji grantów,
pożyczek i rządowych gwarancji w celu realizacji
określonych celów gospodarczych ma sięgającą
II wojny światowej historię. Najsłynniejszym
z tego rodzaju programów był Plan Marshalla.
To właśnie do tego rozwiązania odwołuje się
przewodnicząca Komisji Europejskiej oraz inne
osoby i środowiska promujące rozwiązania Europejskiego Zielonego Ładu.
W 1948 roku amerykański Kongres przeznaczył 12 miliardów dolarów na pomoc w odbudowie powojennej Europy. W ramach planu
funkcjonowały zarówno nisko oprocentowane
pożyczki, jak i granty. Program działał w latach
1948-1951. Jego największymi beneficjentami
były Wielka Brytania i Francja. Otrzymały one
odpowiednio 3,3 mld i 2,3 mld dolarów wsparcia, z czego 85% było bezzwrotnymi dotacjami,
a 15% pożyczkami1. Z kolei Niemcy Zachodnie
uzyskały ok. 1,5 mld dolarów, jednak w założeniu
zobowiązane były spłacić je w całości – dopiero
porozumienie z 1953 roku zredukowało ich dług
wobec Stanów Zjednoczonych w taki sposób, że
ich końcowa relacja dotacji do pożyczek zbliżona
była do tych przysługujących Wielkiej Brytanii
i Francji.
1
2

Państwa członkowskie w różny sposób spożytkowały uzyskane środki. Wielka Brytania niemal
całość gotówki przeznaczyła na spłatę długu
publicznego, a Francja i Niemcy zdecydowały
się zainwestować we wzrost produkcji. Odbyło
się to z różnym skutkiem2. Program ten spotkał
się z mieszanym odbiorem wśród ekonomistów.
W latach 1948-1952, a więc w okresie obowiązywania programu, produkcja przemysłowa
wzrosła o 35%, a produkcja rolna znacznie przekroczyła poziomy przed II wojną światową.

Tabela. II
Rozdysponowanie Planu Marshalla według państw

Kraj

kwota w mln
dolarów
2 826

1,8

2 444,8

2,2

1 315,7

2,3

niemcy zach.

1 297,3

1,5

Niderlandy

877,2

4

austria

560,8

5,7

belgia i luks.

546,6

2,2

dania

257,4

2,2

norwegia

236,7

2,5

szwecja

118,5

0,4

wlk. brytania
Francja

źródło: Bossuat (2008), Eichengreen i Uzan (1992)

2. Ocena efektywności interwencyjnych
programów grantowych
Mało kto przypisuje te osiągnięcia w całości Planowi Marshalla, jako że odbudowa Europy po
wojnie rozpoczęła się przed wdrożeniem programu. Wielu ekspertów wskazuje jednak, że plan
ten zmusił do współpracy do niedawna skłócone

Guinnane, Timothy, Financial VergangenheisbewÄltigung: The 1953 London Debt Agreement, Yale
University, 2004
Crafts, Nicholas, The Marshall Plan: A Reality Check, University of Warwick, 2011

Warsaw Enterprise Institute

Drogi Nowy Ład | 10

państwa Europy Zachodniej, co pozwoliło uniknąć sporów podobnych do tych, jakie miały miejsce w okresie międzywojennym. W celu obsługi
środków z Planu Marshalla powołano do życia
Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD), która funkcjonuje do dzisiaj i ma za zadanie promowanie wolnorynkowych rozwiązań
oraz wolnego handlu. W konsekwencji amerykańscy historycy nazywają Plan „najbardziej
udanym w historii programem strukturalnego
dostosowania”3. Podobny cel przyświeca Unii
Europejskiej. Europejski Zielony Ład ma za zadanie zachęcić, a wręcz wymusić współpracę ku
zielonej transformacji wśród wszystkich państw
członkowskich.
Wielu ekonomistów od początku poddawało
krytyce działania interwencjonistyczne zawarte
w Planie Marshalla. Wilhelm Röpke, niemiecki
ekonomista uważany za jednego z ojców społecznej gospodarki rynkowej, uważał, że trwały rozwój gospodarczy państwa powojennej
Europy wystąpi pod warunkiem ograniczeniu
centralnego planowania oraz przywracania
mechanizmów gospodarki rynkowej. Było to
szczególnie ważne w krajach, w których przez
lata implementowano rozwiązania faszystowskie i korporacjonistyczne. Z punktu widzenia
Röpkego Plan Marshalla miał charakter hamulca realnych reform. Program ten subsydiował
i petryfikował obowiązujący wówczas a nieefektywny system. Ludwig Erhard, minister gospodarki w rządzie Konrada Adenauera, wdrożył
w praktyce teoretyczne rozważania Röpkego
w życie. Doprowadziło to do spektakularnego
sukcesu Zachodnich Niemiec4 – średni roczny
wzrost PKB w Niemczech w latach 1949-1960 wynosił 8,3%, bezrobocie spadło z 11 % w 1950 roku
do 1,3% w 1960 roku mimo wzrostu populacji
o 5 mln obywateli. Jednocześnie wynagrodzenia
podwoiły się w ciągu dekady. Były to najlepsze
3
4
5
6

wyniki gospodarcze na świecie, lepsze nie tylko
od największych beneficjentów Planu Marshalla,
a więc Francji i Niemiec, ale także od jego sponsora, a więc Stanów Zjednoczonych5.

OJCOWIE NIEMIECKIEGO
CUDU GOSPODARCZEGO
Wilhelm Röpke
Ludwig Erhard

Innym krytykiem Planu Marshalla był czołowy ekonomista austriackiej szkoły ekonomii
Ludwig von Mises. W 1951 roku pisał on, że
„najgorszą metodą walki z komunizmem jest ta
zawarta w Planie Marshalla. Amerykańskie subsydia pozwalają europejskim rządom częściowo
ukryć katastrofalne skutki różnych przyjętych
przez nich socjalistycznych środków”6. Z kolei
Henry Hazlitt, wpływowy ekonomista i dziennikarz argumentował na łamach swojej książki
pt. Czy dolary uratują świat?, że dotacje nie są
źródłem bogactwa narodów: „ożywienie gospodarcze odbywa się poprzez oszczędności, aku-

De Long, Bradford J., Barry Eichengreen, The Marshall Plan: History’s Most Successful Structural
Adjustment Program, MIT Press, 1993
Ludwig Erhard: Veröffentlichung von Wilhelm Röpke. W: Erich et al. Hoppmann: In Memoriam
Wilhelm Röpke. Universität Marburg, Rechts-und-Staatswissenschaftlice Fakultät, 1968, s. 22.
(niem.)
Rittershausen, Johannes R. B. (2007) : The postwar West German economic transition: From ordoliberalism to Keynesianism, IWP Discussion Paper, No. 2007/1, Universität zu Köln, Institut für Wirtschaftspolitik (iwp), Köln
Von Mises, Ludwig, Profit and Loss, w: Planning for Freedom, South Holland, Libertarian Press,
1952, South Holland, Illinois, USA
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mulację kapitału i prywatne przedsiębiorstwa,
a nie przez duże dotacje gotówkowe”7. Co więcej,
jak wykazuje Nicholas Crafts, Plan Marshalla
podniósł PKB całej Europy o maksymalnie
0,3 proc. Badania brytyjskiego naukowca dowodzą ponadto, iż nie ma korelacji pomiędzy sumą dotacji pozyskanej z tytułu Planu,
a szybkością odbudowy gospodarczej państwa – Francja i Wielka Brytania dostały więcej
pieniędzy na gorszych warunkach, a to Niemcy
Zachodnie rozwijały się wyraźnie szybciej.
Konkludując, powojenny program wsparcia
dla Europy miał relatywnie niewielki wpływ
w kontekście swojego głównego celu, a więc
odbudowy Starego Kontynentu po zniszczeniach II wojny światowej. Miał natomiast spory wpływ na amerykanizację regionu, częściowe uzależnienie od amerykańskiej energetyki
i technologii, ale także skłonienie zwaśnionych
dotąd państw do współpracy gospodarczej. Działania te w późniejszym okresie zaowocowały
powstaniem Unii Europejskiej.

7

Hazlitt, Henry, Will Dollars Save The World?, Kessinger Publishing, 1947, Nowy Jork
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iV. Analiza instrumentów
Green new Deal
w budżecie UE

1. Środki na zieloną politykę
energetyczną przewidziane
w budżecie UE
Cały wynegocjowany w lipcu budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 osiągnął wysokość
1,824 biliona euro. Na kwotę tą składa się szereg
komponentów. 1,074 bln euro stanowi zwyczajowa Wieloletnia Perspektywa Budżetowa. Nowym elementem budżetu UE jest 390 mld euro
w formie grantów i 360 mld euro w formie pożyczek. Zostało to uwzględnione w ramach Nowej
Generacji UE – pakietu ratunkowego przewidzianego na pokrycie negatywnych ekonomicznych
skutków pandemii Covid-19. Patrząc na ogólną
skalę budżetu Unii Europejskiej, kwota 43,3
mld euro przeznaczona na bezzwrotne wydatki
w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji wydaje się statystycznie nieistotna. Warto
jednak zaznaczyć, że wydatki w ramach pakietu
Nowej Generacji UE w latach 2021-2023 mają
zostać przeznaczone w co najmniej 30% na inwestycje w zielony rozwój i cyfryzację. Tak jak
w konkluzjach Rady Europejskiej z 21 lipca 2020
roku podobny udział wydatków został również
przewidziany w przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a więc największego komponentu „zwykłego” unijnego budżetu.
Tak więc w ciągu następnych 7 lat nawet 350
miliardów euro zostanie przeznaczone na wydatki związane z polityką klimatyczną, przede
wszystkim inwestycje w energetykę.
Komponent klimatyczny jest również bardzo
ważnym elementem nowej części unijnego
budżetu – Nowej Generacji UE. W ramach tego
komponentu o wartości 750 mld euro ma zostać
zrealizowanych 7 kluczowych programów. Trzy
z nich bezpośrednio dotyczą rewolucji energetycznej, kolejne trzy - rewolucji technologicznej.
Natomiast ostatni z programów ma służyć finan-
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sowaniu zmiany kwalifikacji pracowników. Ma
to doprowadzić do tego, aby byli oni w stanie
podejmować aktywność zawodową w ramach
działań realizowanych w ramach części składowych Nowej Generacji UE.
Pierwszy z programów dotyczących energetyki, realizowanych w ramach Nowej Generacji
UE został nazwany Zwiększenie Mocy. Ma on
na celu wspieranie nowoczesnych i czystych
technologii oraz przyspieszenie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w każdym z państw członkowskich. Drugi program,
o nazwie Renowacja, przewiduje zwiększenie
efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych. Trzeci z nich dotyczy Doładowania i Tankowania. Ma on za zadanie promować nowoczesne i nieemisyjne technologie.

Budżet Unii Europejskiej
Na lata 2021 – 2027
Łączna wartość – 1,824 biliona euro

Wieloletnia perspektywa finansowa
1,074 biliona euro
30 % Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego przeznaczone
na zieloną transformację

Nowa Generacja UE
750 miliardów euro:
390 miliardów w formie grantów
360 miliardów w formie pożyczek
30% przeznaczone na wydatki
związane z rozwojem zielonej
gospodarki i cyfryzację
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Skutkiem ostatniego działania ma być rozwój
sektora transportu w kierunku przyjaznym dla
środowiska.
Ogółem środki bezpośrednio powiązane
z Europejskim Zielonym Ładem stanowią jedynie 2,4% ogółu budżetu UE, który został
zaprojektowany na okres 7 lat. Nie znaczy to
jednak, że polityka ta nie będzie miała wpływu
na gospodarki państw członkowskich. Wraz z
wejściem w życie nowej perspektywy budżetowej
możliwość skorzystania z większości programów
infrastrukturalnych będzie uwarunkowana realizowaniem ich zgodnie z wytycznymi stworzonymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.
W konsekwencji zarówno Polska, jak i pozostali
członkowie UE będą musieli realizować inwestycje w niskoemisyjne i ekologiczne źródła
energii, tak aby mieć możliwość uzyskania
unijnego finansowania.

Część budżetu Unii Europejskiej
przynależna Polsce – 174 mld euro
Regularny budżet
Unii Europejskiej
110 mld euro

•

•

•

42 mld euro w ramach
Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
10,75 mld euro
w ramach Funduszu
Spójności
2,25 mld euro
w ramach programu
„Łącząc Europę”
30% środków musi
zostać przeznaczonych
na realizację zielonej
gospodarki
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Nowa Generacja UE
64 mld euro

•
•
•

30 mld euro
w formie grantów
34 mld euro
w formie pożyczek
co najmniej
30% środków
powinno zostać
przeznaczonych
na cyfryzację
i zieloną gospodarkę

2. Wysokość środków przeznaczonych
na rzecz Polski i warunki
ich wykorzystania
Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki po szczycie Rady Europejskiej, do Polski
w ramach nowego unijnego budżetu trafi łącznie
w różnej formie ok. 174 mld euro (ok. 780 mld
zł). Z tej kwoty 110 mld euro pochodzić będzie
z regularnego budżetu UE na lata 2021-2027, a 64
mld euro z funduszu Nowa Generacja UE. Środki
uzyskane z tego drugiego komponentu dzielą się
na bezzwrotne granty i pożyczki. W założeniu
pożyczki będą spłacane do 2058 roku i zostaną
przyznane na atrakcyjnych, niskoprocentowych
warunkach. Polska może liczyć na około. 30 mld
euro przyznane w formie bezzwrotnych grantów
i 34 mld euro zapewnione w formie pożyczek.
W ramach przypadającej Polsce części budżetu
UE 55 mld złotych ma zostać przeznaczone na
projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (42 mld),
Funduszu Spójności (10,75 mld) oraz programu
„Łącząc Europę” (2,25 mld). Wszystkie środki
przyznane w ramach wyżej opisanych programów będą objęte zasadą opisaną w poprzednim
rozdziale niniejszego opracowania. W myśl tej
zasady przynajmniej 30 proc. tych środków musi
zostać przeznaczonych na realizację „zielonych”
celów. Warto zaznaczyć, że to unijni urzędnicy, a nie polski rząd, będą oceniać, czy dana
inicjatywa spełnia wymogi potrzebne do realizacji tych celów. Może to prowadzić do re-

ewentualnie
dodatkowe
8 mld euro w ramach
Green New Deal pod
warunkiem przyjęcia
celu neutralności
klimatycznej
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alnego ograniczenia możliwości wykorzystania
tych środków na działania służące rozwojowi
polskiej gospodarki.
Co więcej, projekt unijnego budżetu zakłada, że jeśli Polska zdecyduje się przystąpić
do Europejskiego Zielonego Ładu, zostanie
jego największym kwotowo beneficjentem.
W takim przypadku w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Polsce przypadnie
8 mld złotych. Wynika to z tego, że w naszym
kraju relatywnie wiele miejsc pracy jest bezpośrednio lub pośrednio zależnych od wysokoenergetycznego przemysłu, a to właśnie
z myślą o tego typu pracownikach program
ten utworzono.
Podsumowując zatem, mimo nie przystąpienia
polski do Europejskiego Zielonego Ładu, oraz
nominalnie niskich kwot przeznaczonych na ten
cel, istotna część funduszy przysługujących Polsce w ramach unijnego budżetu, będzie musiała
zostać wykorzystana na cele polityki klimatycznej. Spośród ok. 140 mld euro bezzwrotnych,
przeznaczonych dla Polski środków z Unii
Europejskiej na kolejne 7 lat, co najmniej
46,5 mld euro (a więc ponad 200 mld złotych)
będzie mogło być wykorzystane wyłącznie
na cele realizujące założenia Europejskiego
Zielonego Ładu, w tym przede wszystkim „zielonej” transformacji energetycznej.
W ostatnich latach polski rząd decydował się
wydawać pieniądze pozyskane w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
na zamrożenie opłat za energię. W konsekwencji
środki te nie mogły zostać wykorzystane na transformację energetyczną. Tego rodzaju działania
nie będą możliwe w nowym unijnym budżecie.

3. Skuteczność instrumentów
przewidzianych w ramach
Green New Deal
Ambicja Unii Europejskiej dotycząca zmiany
modelu gospodarki na system niskoemisyjny
wpisuje się w podobne inicjatywy takich państw
jak np. Wielka Brytania. Kraj ten już w czerwcu
2019 roku zobowiązał się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Należy mieć na
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uwadze, że zarówno w przypadku Zjednoczonego Królestwa, jak i Unii Europejskiej, argument
w postaci ochrony klimatu nie jest jedynym
przemawiającym za wprowadzeniem tego rodzaju rozwiązać. Zarówno UK jak i UE wychodzą
z założenia, że zielona transformacja, podobnie
jak digitalizacja, może przynieść gospodarcze
„nowe rozdanie”. Jeśli tak się stanie, bycie pionierem we wdrażaniu i opracowaniu nowych
technologii tego typu może zapewnić strategicznie uprzywilejowaną pozycję w światowym
handlu, jak i przekonującą kartę przetargową
w globalnej dyplomacji ekonomicznej.
W krótkim opisie flagowych programów energetycznych Nowej Generacji UE dwukrotnie
pojawia się słowo „future-proof”, oznaczające
„przyszłościowe” i „ponadczasowe”. To jasno
sygnalizuje ambicje autorów programu. Ich celem jest to, aby ta inicjatywa zapewniła impuls
rozwojowy najnowocześniejszym i najlepszym,
niskoemisyjnym technologiom, kształtując przez
najbliższe 30 lat sektor energetyki i transportu.
Zasadnicza trudność, która pojawia się w tym
przypadku, polega jednak na niemożności dokładnego przewidzenia rozwoju gospodarczego
i technologicznego, przez okres tak długi jak 30
lat. Pandemia Covid-19 doskonale ukazała to,
jak nieprzewidziane zdarzenia mogą wpłynąć
na światową gospodarkę. Program rozpisany
na okres trzydziestoletni bez wątpienia będzie
musiał być modyfikowany i aktualizowany, tak
aby nadążyć za najnowszymi technologicznymi
i gospodarczymi trendami.
Należy wyrazić obawę czy przyjęte na moment tworzenia programu kryteria, wytyczne
i wskaźniki nie ulegną dezaktualizacji przez
okres najbliższych trzydziestu lat. Interwencyjne
programy grantowe posiadają istotną słabość
„betonowania” status quo z etapu implementowania takich programów. Ponadto badania wykazują, że urzędnicy nie są najlepszymi osobami
do oceny zasadności innowacyjnych projektów
biznesowych, a możliwość politycznej ingerencji
i potencjalna istotna zmiana priorytetów co kadencję jest zagrożeniem wewnętrznej spójności
takich inicjatyw.
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V.		 Scenariusze działania
UE i Polski wobec
celu neutralności
klimatycznej

1. Czym jest neutralność klimatyczna
Na wstępie rozważań dotyczących możliwości
osiągnięcia poziomu neutralności klimatycznej
przez Unię Europejską i Polskę warto określić,
co kryje się pod tym terminem. Pod pojęciem
tym rozumie się taki profil gospodarki, który
posiada zerową lub ujemną emisyjność netto, tj.
stan, gdzie produkowane emisje gazów cieplarnianych (przede wszystkim dwutlenku węgla,
w odniesieniu wyłącznie do CO2 używa się terminu „neutralność węglowa”) są balansowane
przez ich pochłanianie – naturalne lub techniczne. Osiągnięcie neutralności klimatycznej
wymaga zatem redukcji emisji oraz zwiększania
możliwości ich pochłaniania, czyli zdolności
bilansowania8.
Celem Unii Europejskiej, przyjętym w ramach
Europejskiego Zielonego Ładu, jest osiągnięcie
neutralności klimatycznej do roku 2050. Obecny
tok rozmów wskazuje na to, że UE chce osiągnąć
neutralność klimatyczną jako całość, tj. poziom
zbilansowania emisji będzie wyliczany kumulatywnie na podstawie danych ze wszystkich
państw członkowskich. Niemniej, Unia wzywa
swoich członków do stawiania własnych celów
w zakresie neutralności klimatycznej. Takie
zobowiązania przyjęły już: Szwecja (neutralność klimatyczna do 2045 roku) oraz Dania,
Francja, Niemcy i Węgry (neutralność klimatyczna do 2050 roku)9.

8
9
10

Polska jak do tej pory nie przyjęła żadnej daty
neutralności klimatycznej. W toku dyskusji na
forum Unii Europejskiej polski rząd nie przyjął
też celu neutralności na rok 2050, sygnalizując,
że polska gospodarka będzie potrzebować dłuższego czasu dojścia do tego poziomu.10

te państwa zobowiązały
się osiągnąć neutralność
klimatyczną

do 2045 roku

szwecja

do 2050 roku

dania
Francja
niemcy
Węgry

P. Capros, G. Zazias, S. Evangelopoulou I in., Energy-system modelling of the EU strategy towards
climate-neutrality, Energy Policy v. 134. 2019
Źródło: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050 [Dostęp: 10.09.2020 r.]
Źródło: https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/jakie-szanse-na-neutralnosc-klimatyczna-polski-do-2050-r/ [Dostęp: 10.09.2020 r.]
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2. OFFSeT EMISJI CO2
Unia Europejska stawia obecnie nacisk na
tzw. offset emisji, tj. kompensowanie wzrostów produkcji gazów cieplarnianych w jednym sektorze poprzez ich redukcję w innych
sektorach. Służą temu unijne wysiłki m.in.
w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii
oraz efektywności energetycznej11.
Jednym z najważniejszych narzędzi UE w ramach
offsetu emisji jest unijny system handlu emisjami
(EU ETS). Polega on na przyznawaniu pozwoleń
(z których część jest odpłatna) do emisji dwutlenku węgla. W założeniu, system ten ma odgrywać
rolę bodźca do obniżenia wysokości emisji12.

ny), karbonatyzacji mineralnej (czyli tworzeniu
związków węglanowych, w których CO2 łączy
się z mineralnym ciałem stałym, np. z tlenkiem
żelaza) lub karbonatyzacji odpadowej (wiązanie

Według Komisji Europejskiej droga do
neutralności klimatycznej UE ma wieść przez
siedem głównych elementów strategicznych:
1. maksymalizację efektywności
energetycznej, szczególnie
w obszarze budownictwa
2. maksymalizację wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii oraz
elektryfikacji gospodarki

Warto w tym momencie podkreślić, że neutralność klimatyczna nie oznacza redukcji emisji
gazów cieplarnianych – liczonej w liczbach bezwzględnych – do zera. Osiągnięcie tego stanu
wylicza się na podstawie emisji netto. Oznacza to, że gospodarka, która wciąż wytwarza
określone emisje takich substancji, może być
neutralna klimatycznie, jeśli tylko dysponuje
określonym potencjałem absorpcji.

3. przyjęcie zasady czystej
mobilności

Najpopularniejszą i najszerzej dostępną obecnie
formą uwięzienia dwutlenku węgla jest wiązanie
tego gazu w ekosystemach. Można to osiągnąć
poprzez zalesianie oraz odnawianie terenów
zdegradowanych działalnością przemysłową13.

6. pełne wykorzystywanie zalet
biogospodarki i stworzenie
technologii wychwytu
i pochłaniania CO2

Obecnie ludzkość prowadzi prace nie tylko
nad ograniczaniem bieżących emisji i zwiększaniem możliwości ich bilansowania, ale
również nad wychwytem CO2 wyemitowanego
do atmosfery w dalszej przeszłości. Pozwalają
na to tzw. technologie CCS (Carbon Capture
and Storage), czyli wychwytu i składowania
dwutlenku węgla. Metody te polegają m.in. na
geologicznym podziemnym składowaniu CO2 (np.
w formacjach, z których wydobyto uprzednio
węgiel kamienny, ropę naftową lub gaz ziem-

11
12
13

4. zachowanie konkurencyjności
przemysłu UE i wdrożenie gospodarki
obiegowej celem redukcji emisji
gazów cieplarnianych
5. rozwój inteligentnej
infrastruktury sieciowej

7. rozwiązanie problemu powstałych
emisji CO2 za pomocą technologii
wychwytu dwutlenku węgla (CCS)
źródło: Neutralność klimatyczna do 2050 r.,
Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie
klimatu (Komisja Europejska), Bruksela 2019
dwutlenku węgla z odpadami, np. popiołami
lotnymi czy odpadami azbestowymi). Potencjał
technologii CCS jest wciąż ograniczony ze względu na duże koszty instalacji i procesu.

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050 [Dostęp: 10.09.2020 r.]
Neutralność klimatyczna do 2050 r., Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie klimatu (Komisja
Europejska), Bruksela 2019
Źródło: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050 [Dostęp: 10.09.2020 r.]
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Niektóre ośrodki badawcze na świecie toczą też
prace nad technologiami CCU (Carbin Capture
and Utilization), czyli metodami wychwytu oraz
utylizacji dwutlenku węgla. Rozwiązania te mają
pomóc w zagospodarowaniu CO2 jako materiału
przemysłowego i użyciu go do produkcji innych
substancji (np. plastików czy biopaliw). Na ten
moment badania nie przyniosły jednak satysfakcjonujących wyników w kwestii możliwej skali
wychwytu dwutlenku węgla, a jego zastosowania
w przemyśle są relatywnie mocno ograniczone.
W Polsce promowana była swego czasu koncepcja zwiększania możliwości absorpcji dwutlenku węgla przez lasy. Zapowiedzi dotyczące
możliwości stworzonych przez ten proces składały zarówno ministerstwo środowiska jak i Lasy
Państwowe. Według tych podmiotów odpowiednia gospodarka leśna mogłaby zagwarantować
zakumulowanie w lasach ok. 40 mln ton CO2
w ciągu dekady14. Nie jest to jednak poziom,
który pozwala na przerzucenie całości reduk-

cji emisji na leśnictwo. Opłacalność absorbowania CO2 gospodarką leśną wzrasta przy skoku cen
uprawnień do emisji tego gazu – przedsięwzięcie
takie staje się zyskowne przy poziomie cen ok.
100 euro za tonę CO215.
Wyzwaniem, przed którym stoi Unia Europejska jest pogodzenie celu neutralności
klimatycznej z rozwojem gospodarczym.
Rozwiązaniem tego problemu – przynajmniej
w części – mogą być tzw. „zielone” miejsca pracy,
czyli etaty tworzone w branżach związanych
z transformacją energetyczną. Komisja Europejska szacuje, że w 2019 roku w Unii Europejskiej było ok. 4 mln „zielonych miejsc pracy”,
a wdrażanie celów klimatycznych na rok 2020
przyczyniło się do wzrostu zatrudnienia o 1-1,5%.
Dążenie do gospodarki neutralnej klimatycznie
może mieć jeszcze bardziej pozytywny wpływ na
unijny rynek pracy. Nie zmienia to jednak faktu,
że niektóre branże (np. górnictwo węglowe)
odczują wyraźny spadek zatrudnienia16.

Tabela. III
Całkowite zużycie energii w Polsce (błękit– węgiel, niebieski – gaz naturalny, seledynowy – biopaliwa i odpadki, żółty – ropa)

źródło: IEA https://www.iea.org/countries/poland

teksasŹródło: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/994409,eksperci-pochlanianie-co2-przez-lasy-nie14
-zrekompensuje-emisji-z-przemyslu.html [Dostęp: 03.10.2020]
15
Źródło: Ibidem
16
Neutralność klimatyczna do 2050 r., Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie klimatu (Komisja
Europejska), Bruksela 2019
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Tabela. IV
Trajektoria cięcia emisji gazów cieplarnianych dla celu neutralności klimatycznej 2050 wg scenariuszy zakładających
emisyjność na poziomie net zero

źródło: Make the European Green Deal real: Combining climate neutrality and economic recovery, Hainsch,
Karlo et al., DIW Berlin: Politikberatung kompakt, No. 15, 2020 rok

3. Neutralność klimatyczna
Unii Europejskiej

Porozumienia Paryskiego. Dlatego też UE przygotowała osiem scenariuszy obniżania emisji,
z których 7. oraz 8. przewidują redukcję do
poziomu zerowych emisji gazów cieplarnianych netto w roku 2050.

Osiągnięcie celu neutralności klimatycznej
przez Unię Europejską w 2050 roku to główna
oś polityki Zielonego Ładu. Jest to jednocześnie
największe wyzwanie stojące przed państwami członkowskimi. Polska ma szczególnie dużą
pracę do wykonania na tym polu – wynika to
przede wszystkim z głębokiego uzależnienia
od węgla brunatnego i kamiennego w zużyciu
energii oraz ze słabo rozwiniętych alternatywnych źródeł energii.

Rozmach ambicji UE w zakresie redukcji emisji
dwutlenku węgla najlepiej pokazują wykresy
zawierające odniesienia do mniej radykalnych
scenariuszy albo do scenariusza tzw. Business
As Usual (BAU) (tabela. V), który polega na porzuceniu wszelkich wymuszonych działań na
rzecz redukcji emisji.

Według scenariuszy Komisji Europejskiej najgłębsze i najszybsze redukcje emisji UE mają
nastąpić w latach 2030-2050. Obecnie uzgodnione
polityki i cele na rok 2030 oraz prawodawstwo
unijne pozwolą osiągnąć redukcję na poziomie
45% (względem roku 1990) do roku 2030 oraz
ok. 60% do roku 205017. Nie jest to jednak wystarczający pułap, by można było mówić o stanie neutralności klimatycznej w połowie XXI
wieku, ani też by realizować postanowienia tzw.

Przeprowadzenie tak forsownej transformacji
pociągnie za sobą pokaźne koszty. Jak wylicza
Komisja Europejska, osiągnięcie neutralności
klimatycznej w 2050 roku będzie wymagało
podniesienia poziomu inwestycji w system
energetyczny i towarzyszącą mu infrastrukturę
z poziomu 2 do 2,8% unijnego produktu krajowego brutto. Oznacza to wydatki wysokości 520-575 mld euro rocznie, co – względem
obecnego poziomu – będzie wymuszało wzrost

17

Źródło: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
[Dostęp: 12.09.2020 r.]
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inwestycji o 175-290 mld euro rocznie18. Komisja zaznacza jednak, że nakłady te będzie można skompensować poprzez obniżki wydatków
w innych sektorach, m. in. w opiece zdrowotnej.
Według wyliczeń KE osiągnięcie neutralności
klimatycznej doprowadzi do zmniejszenia kosztów zdrowotnych o ok. 200 mld euro rocznie19.
KE twierdzi jednak, że ogólne skutki gospodarcze
osiągnięcia neutralności klimatycznej są pozytywne – i to pomimo dodatkowych nakładów
inwestycyjnych. Według wyliczeń Komisji nawet przy pełnej dekarbonizacji gospodarka Unii
Europejskiej do 2050 roku powiększy się ponad
dwukrotnie względem poziom z roku 199020. Wybór ścieżki prowadzącej do zerowej emisji gazów
cieplarnianych netto w roku 2050 ma wywrzeć
umiarkowany lub pozytywny wpływ na unijny

PKB. Korzyści sięgnąć mogą do 2% PKB do 2050
roku w porównaniu z poziomem bazowym21.
Koszty osiągania neutralności klimatycznej
nie będą rozłożone równomiernie na wszystkie państwa członkowskie – zachodzą bowiem
między nimi duże różnice, np. w zakresie
emisyjności miksów energetycznych. Dobrze
pokazuje to tzw. Wskaźnik Transformacji Energetycznej (Energy Transition Index, ETI). Według
tej miary liderami transformacji w Europie są
kraje Skandynawii – Szwecja, Finlandia oraz
Dania. Na końcu tabeli uplasowały się natomiast
Polska i Bułgaria, które wyraźnie odstają od
reszty państw członkowskich Unii Europejskiej.

Tabela. V
Trajektoria cięcia emisji gazów cieplarnianych dla celu neutralności klimatycznej 2050 wg scenariuszy zakładających
emisyjność na średnim poziomie

źródło: Komunikat Komisji Europejskiej „Czysta planeta dla wszystkich”, COM (2018) 773
18
19
20
21

Źródło: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
[Dostęp: 12.09.2020 r.]
Źródło: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
[Dostęp: 12.09.2020 r.]
Źródło: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
[Dostęp: 12.09.2020 r.]
Ibidem.
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Tabela. VI
Dodatkowe roczne potrzeby inwestycyjne na rzecz neutralności klimatycznej UE w zależności od stopnia ambicji
w zakresie redukcji emisji

źródło: Komunikat Komisji Europejskiej „Czysta planeta dla wszystkich”, COM (2018) 773

3. Przeszkody na drodze do neutralności
klimatycznej Unii Europejskiej
Cel neutralności klimatycznej do 2050 roku, który postawiła sobie Unia Europejska, jest bardzo
ambitny – jego osiągnięcie będzie wymagało głębokiej transformacji całości gospodarki, prowadzonej równolegle ze wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych. Proces ten – kosztowny,
innowacyjny i kompleksowy – napotkać może
szereg istotnych trudności. Od ich pokonywania
zależeć będzie tempo jak i ostateczny rezultat
dochodzenia do stanu neutralności klimatycznej.
Podstawową przeszkodą stojąca na drodze do
neutralności klimatycznej UE jest bardzo głębo-

22
23

kie uzależnienie unijnej gospodarki od emisyjnych paliw kopalnych. Patrząc na wykres dot.
konsumpcji energii pierwotnej w rozróżnieniu
na nośniki energii, widać dokładnie, że ok 75%
z nich to paliwa emisyjne (przede wszystkim
ropa naftowa i produkty ropopochodne oraz gaz
ziemny)22. Źródła odnawialne oraz energetyka
jądrowa (czyli nisko- lub praktycznie zeroemisyjne źródła energii) wciąż odgrywają zbyt małą
rolę, co przekłada się na produkcję gazów cieplarnianych. Problemy w tym zakresie dobrze
widać na przykładzie Niemiec, które – pomimo
wielomiliardowych nakładów na transformację
energetyczną23 w kierunku neutralności klimatycznej – zmagały się (m.in. w okresie 2013-2016)
ze wzrostem emisji, podążającym ramię w ramię

Źródło: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/primary-energy-consumption-by-fuel-7/assessment [Dostęp: 30.09.2020]
Źródło: https://www.energetyka24.com/gospodarka-ponad-wszystko-niemcy-staja-w-obronie-swoich-interesow-analiza [Dostęp: 30.09.2020]
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Tabela. VII
Wskaźnik Transformacji Energetycznej

źródło: World Economic Forum

ze wzrostem gospodarczym24. Co więcej, wykres
emisji gazów cieplarnianych produkowanych
przez RFN pokazuje również, że okres odbudowy gospodarki po spowolnieniach cechuje się
zwiększoną emisyjnością.
24

Tak wysoki stopień oparcia gospodarek o paliwa
kopalne rodzi pytania o technologiczne możliwości zastąpienia tych nośników energii nisko- lub
zeroemisyjnymi substytutami. Obecna paleta
możliwości jest ograniczona, a przypadkom ogra-

Źródło: https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-greenhouse-gas-emissions-and-climate-targets [Dostęp: 30.09.2020]
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Tabela. VIII
Europejskie zużycie energii pierwotnej

źródło: EEA

Tabela. IX
Produkcja energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1920-2020

źródło: British Business Energy
niczania zużycia najbardziej emisyjnych paliw
(tj. węgla brunatnego i kamiennego) za pomocą
szeroko promowanych w UE źródeł odnawialnych towarzyszy skokowy wzrost zużycia gazu
ziemnego, którzy przecież również jest paliwem
kopalnym (choć mniej emisyjnym od węgla).

Warsaw Enterprise Institute

O trudnościach związanych z rezygnacją
z emisyjnych nośników energii może świadczyć transformacja energetyczna Wielkiej
Brytanii. Państwo to w dość szybkim czasie
(ok. 25 lat) zredukowało praktycznie do zera
udział energii węglowej w swym miksie ener-
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Tabela. X
Produkcja energii elektrycznej w Niemczech w latach 1990-2019

źródło: Clean Energy Wire
getycznym. Było to możliwe dzięki skokowemu zwiększeniu mocy w energetyce gazowej,
jądrowej i odnawialnej25. Największe wzrosty
zużycia zanotował jednak gaz ziemny, co nie
pozwala na określenie tego modelu transformacji całkowicie odpowiednim w kontekście celu
neutralności klimatycznej.
Problem związany z redukowaniem zużycia
jednego paliwa kopalnego kosztem zwiększenia
zużycia innego dobrze obrazuje również przykład Niemiec, gdzie ograniczanie spalania węgla
za pomocą źródeł odnawialnych pociągnęło za
sobą wzrost zużycia gazu do największego poziomu w historii26.
Przykład brytyjski różni się jednak od niemieckiego istotnym szczegółem, który rzutować może
na przyszłość całej europejskiej energetyki oraz
25
26
27

możliwości osiągnięcia przez Unię Europejską
neutralności klimatycznej – chodzi mianowicie
o podejście do energii jądrowej. O ile Wielka
Brytania korzysta pełnymi garściami z atomu
i rozbudowuje swój park jednostek wytwórczych w tej technologii, o tyle Niemcy – najsilniejsze gospodarczo i politycznie państwo UE
– zamykają własne elektrownie jądrowe oraz
dążą do wygaszenia całego unijnego sektora
atomowego.
Według decyzji niemieckiego rządu federalnego
wszystkie pracujące w RFN elektrownie jądrowe
mają zostać zamknięte do 2022 roku. Ostatnią
zamkniętą elektrownią jądrową w Niemczech
była jednostka w Philippsburgu, wygaszona
w grudniu 2019 roku. Obecnie w RFN działa 9,5
GW mocy zainstalowanych w atomie27.

Źródło: https://britishbusinessenergy.co.uk/electricity-100-years/ [Dostęp: 30.09.2020]
Źródło: https://www.cleanenergywire.org/news/gas-fired-power-generation-reaches-record-high-germany [Dostęp: 30.09.2020]
Źródło: https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-energy-consumption-and-power-mix-charts [Dostęp: 30.09.2020]
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Niemiecki rząd jednak rozmaite działania polityczne zmierzające do ograniczenia europejskiego potencjału energetyki jądrowej – taki cel jest
zapisany wprost w umowie koalicyjnej łączącej
chadeków (CDU/CSU) i socjaldemokratów (SPD),
czyli partie sprawujące obecnie władzę w Niemczech28. RFN dąży do realizacji tego postulatu
przede wszystkim poprzez działania na forum
Unii Europejskiej – było to doskonale widoczne
podczas negocjacji w sprawie tzw. taksonomii,
czyli de facto agendy inwestycyjnej UE, z której
Niemcy chcieli wykluczyć energetykę jądrową29.
Tymczasem, jak podaje Międzyrządowy Panel
ds. Zmian Klimatu (IPCC) w swych raportach,
atom jest praktycznie niezbędny do realizacji globalnych celów klimatycznych, czyli
ograniczenia wzrostu średniej temperatury
powierzchni Ziemi. Elektrownie jądrowe są
bowiem prawie bezemisyjne, mogą pracować
nieprzerwanie bez względu na warunki pogodowe i dostarczają duże ilości energii30.
Atom jest też – wbrew obiegowej opinii – technologią bezpieczną. W przypadku energetyki
jądrowej współczynnik zgonów na bilion kilowatogodzin wyprodukowanej energii wynosi 90
osób, podczas gdy w przypadku amerykańskiego
atomu – zaledwie 0,1 osoby. Dla porównania,
generowanie takiej liczby kWh z węgla oznacza
średnio w skali świata śmierć ok. 100 tysięcy
osób. Z kolei np. chińska energetyka węglowa
jest znacznie bardziej niebezpieczna, gdyż produkcja biliona kilowatogodzin oznacza w ChRL
śmierć aż 170 tysięcy osób31.
Z kolei o potencjale dekarbonizacyjnym atomu świadczyć może przykład Szwecji, która
w latach 1970-1990 zmniejszyła swą emisję
CO2 o połowę, choć jej gospodarka wzrosła
o 50%, a produkcja energii ponad dwukrotnie.
28
29
30
31
32

Szwedom udało się to dzięki rozbudowanemu
parkowi siłowni jądrowych32. Podobne wnioski
płyną też z doświadczeń Francji (lidera energetyki jądrowej w Europie) czy Kanady.

(...) o potencjale dekarbonizacyjnym atomu świadczyć może przykład Szwecji,
która w latach 1970-1990 zmniejszyła
swą emisję CO2 o połowę, choć jej gospodarka wzrosła o 50%, a produkcja
energii ponad dwukrotnie.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, można postawić tezę, że bez rozbudowy energetyki jądrowej cel neutralności klimatycznej Unii
Europejskiej może być nie do zrealizowania ze
względu na trudne do usunięcia emisje sektora elektroenergetycznego. Opieranie się w tym
zakresie wyłącznie na źródłach odnawialnych
może być niewystarczające, nawet jeśli moce
w tych technologiach będą rosnąć gwałtownie.
Widać to dobrze na przykładzie Niemiec, które
pomimo zwiększenia w latach 2015-2016 mocy
zainstalowanych parku turbin wiatrowych o wy-

Źródło: https://www.energetyka24.com/niemiecka-wojna-jadrowa-dlaczego-berlin-walczy-z-atomem-w-europie-analiza [Dostęp: 30.09.2020]
Źródło: https://www.energetyka24.com/niemiecka-wojna-jadrowa-dlaczego-berlin-walczy-z-atomem-w-europie-analiza [Dostęp: 30.09.2020]
Źródło: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter7.pdf [Dostęp:
30.09.2020]
Źródło: https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2012/06/10/energys-deathprint-a-price-always-paid/#b8033d7709b7 [Dostęp: 30.09.2020]
Źródło: https://www.energetyka24.com/atom/5-najlepszych-argumentow-do-dyskusji-z-antyatomowcami-komentarz [Dostęp: 30.09.2020]
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sokiej wydajności o 10%, wygenerowały z wiatru
jedynie 1% energii elektrycznej więcej (wskutek
niekorzystnych warunków pogodowych)33. Warto tymczasem podkreślić, że według przeważającej większości scenariuszy zapotrzebowanie UE
na energię elektryczną w najbliższych dekadach
będzie rosnąć.
Problemem stojącym na drodze do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w 2050 roku
może być trwająca pandemia koronawirusa
i kryzys gospodarczy, jaki sprowadziła ona na
świat. Choć krótkoterminowy efekt COVID-19 dla
globalnych emisji gazów cieplarnianych jest korzystny (ze względu na spowolnienie w sektorze
produkcji przemysłowej i transporcie światowe
emisje tych substancji spadły), to w dłuższej
perspektywie jego skutki mogą storpedować
harmonogram transformacji państw UE w kierunku neutralności. Może bowiem dojść do powstawania deficytów w wydatkach sektorowych,
a więc niedostatecznych nakładów na przebudo-

wę unijnej gospodarki. Z kolei podtrzymywanie
forsownych celów klimatycznych w dobie kryzysu ekonomicznego może być pożywką dla rozmaitych europejskich ugrupowań politycznych,
które będą domagać się poluzowania rygorów
transformacji lub nawet jej wstrzymania na czas
spowolnienia czy recesji.

5. Polska droga do neutralności klimatycznej – stan obecny
Biorąc pod uwagę ambicje Unii Europejskiej w
zakresie neutralności klimatycznej, koszty procesu transformacji w tym kierunku oraz stan
emisyjności polskiej gospodarki, uzasadnione
jest pytanie, czy istnieje możliwość, by Polska
dopasowała się do planów UE w tej materii. Niepewność tę widać było w politycznych działaniach polskiego rządu, który wstrzymywał się
z deklarowaniem gotowości do uznania celu neutralności klimatycznej, sygnalizując następnie,

Tabela. XI
Polskie emisje gazów cieplarnianych (ok. 80% to CO2)

źródło: KOBiZE
33

Źródło: https://www.energetyka24.com/atom/5-najlepszych-argumentow-do-dyskusji-z-antyatomowcami-komentarz [Dostęp: 30.09.2020]
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że Polska będzie potrzebować więcej czasu, by
sprostać tym wymogom, gdyż startuje z innego
poziomu niż pozostałe kraje Unii Europejskiej.
Problemy stojące na drodze do polskiej neutralności klimatycznej dobrze obrazuje przygotowany przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i
Zarządzania Emisjami wykres rocznych emisji
gazów cieplarnianych w latach 1988-2017. Widać
na nim, że po okresie głębokich redukcji emisji związanych z transformacją gospodarczą,
która szła w parze z upadkiem bloku socjalistycznego, polskie emisje osiągnęły względnie
stabilny poziom ok. 400 Mt ekwiwalentu CO2.
Dokładny pułap emisyjności zmieniał się wraz
z rozwojem bądź wyhamowaniem gospodarki.
W ostatnich latach pokaźnego wzrostu produktu
krajowego brutto (2014-2017) emisje również
wyraźnie wzrosły.
Pod względem emisyjności Polska wyraźnie
odstaje od ogólnej tendencji widocznej w Unii
Europejskiej, która jest spadkowa. Według danych Eurostatu unijne emisje dwutlenku węgla
ze spalania paliw kopalnych spadły w 2018 roku
o 2,5% w porównaniu do roku 2017. Największe redukcje CO2 osiągnięto w Portugalii (-9%),
Bułgarii (-8,1%) i w Irlandii (-6,8%). Największe
wzrosty odnotowano z kolei na Łotwie (+8,5%),
na Malcie (+6,7%) i w Estonii (+4,5%). Polska ze
wzrostem w wysokości 3,5% uplasowała się na
piątej pozycji tego rankingu34.
Polska odpowiadała w 2018 roku za 10,3% unijnych emisji dwutlenku węgla, co plasowało ją
na trzecim miejscu w Unii Europejskiej – za
Niemcami (22,5%) i Wielką Brytanią (11,4%).

6. Możliwe scenariusze

członkowskie celem zmniejszenia obciążeń, jakie
będą musiały ponieść.
Warto na wstępie zaznaczyć, że Unia Europejska
– choć według traktatów powinna uznawać swobodę państw członkowskich w kształtowaniu ich
miksów energetycznych – przestaje być neutralna w kwestii doboru technologii służących do
niskoemisyjnej transformacji energetycznej.
Taka postawa UE była szczególnie widoczna podczas prac nad tzw. taksonomią (toczonych między
Parlamentem Europejskim a Radą UE), czyli
klasyfikacją projektów gospodarczych mających
przyczyniać się do zrównoważonego (pod względem klimatycznym) rozwoju unijnej gospodarki.
Powołana celem stworzenia takiej klasyfikacji
Grupa Ekspertów Technicznych, opracowująca
generalne rekomendacje, wykluczyła z tego katalogu energetykę jądrową, co spotkało się ze
sprzeciwem m.in. Finlandii, ale też z uznaniem
Niemiec czy Austrii35.

Coraz mniejsza neutralność technologiczna UE oraz brak tolerancji dla rozwoju
poszczególnych technologii skorelowany jest z polityką kluczowych państw
członkowskich Unii, przede wszystkim
zaś Niemiec, które aktywnie działają m.in.
na rzecz ograniczenia potencjału europejskiej energetyki jądrowej

Europejski Zielony Ład nie jest jeszcze w pełni
przygotowany w zakresie regulacyjnym, dlatego też niektóre państwa UE, mające problemy
z realizacją założeń tej polityki (w tym Polska)
starają się wciąż oddziaływać na pozostałe kraje
34
35

Źródło: https://www.energetyka24.com/polska-trzecim-emitentem-unii-potrzebujemy-naszej-wlasnej-energiewende-komentarz [Dostęp: 13.09.2020 r.]
Źródło: https://www.energetyka24.com/sobolewski-taksonomia-czyli-boj-o-unijne-pieniadze-dla-atomu-komentarz [Dostęp: 09.10.2020]
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Dotychczasowe prace nad taksonomią nie
określiły ostatecznie, czy energetyka jądrowa
zostanie włączona w krąg technologii służących zrównoważonemu rozwojowi europejskiej gospodarki (a co za tym idzie – czy będzie
wspierana przez unijne fundusze). Kwestia
ta będzie doprecyzowana w najbliższych miesiącach podczas prac szczegółowych. Niemniej,
warto zauważyć, że energetyka jądrowa pod tym
względem dzieli ten sam los, co gaz ziemny, choć
surowiec ten jest przecież paliwem kopalnym,
emitującym istotne ilości gazów cieplarnianych36.
Tego rodzaju podejście do energetyki jądrowej
stawia Unię Europejską w kontrze do tego, co
o technologii tej pisze Międzyrządowy Panel ds.
Zmian Klimatu (IPCC). W zdecydowanej większości scenariuszy przygotowywanych przez
Panel widać wyraźnie, że skuteczne redukcje
emisji gazów cieplarnianych nie będą możliwe
bez odpowiedniego udziału energetyki jądrowej.
Coraz mniejsza neutralność technologiczna UE
oraz brak tolerancji dla rozwoju poszczególnych
technologii skorelowany jest z polityką kluczowych państw członkowskich Unii, przede wszystkim zaś Niemiec, które aktywnie działają m.in.
na rzecz ograniczenia potencjału europejskiej
energetyki jądrowej37.
Tego typu okoliczności niejako formatują postulowany przez UE przyszły miks energetyczny
Europy, kształtując go w oparciu o źródła odnawialne wspierane gazem jako paliwem przejściowym, z czasem zastępowanym odpowiednimi technologiami magazynowania energii czy
rozwojem potencjału wodorowego. Zwiększa to
istotnie niepewność i ryzyka dotyczące przyszłości transformacji UE w kierunku neutralności
klimatycznej – o ile energetyka jądrowa dysponuje już technologiami umożliwiającymi głęboką
i stabilną dekarbonizację, o tyle budowa miksu
opartego w dużej mierze na wciąż nieistniejących
rozwiązaniach (odpowiednio pojemne magazyny
energii czy dostatecznie rozwinięty potencjał
36
37
38

gospodarki wodorowej) stawiają pod znakiem
zapytania sukces całego procesu. Rodzi to z kolei
pytania o efektywność, a dokładnie: czy partykularna polityka względem tej czy innej technologii
powinna wziąć górę nad ukierunkowaniem na
cel, którym jest neutralność klimatyczna UE do
2050 roku.
Coraz bardziej widoczny kurs technologiczny
Unii Europejskiej powinien być brany pod uwagę
w działaniach politycznych zmierzających do
zagwarantowania Polsce maksymalnie sprawiedliwej i sprawnie poprowadzonej transformacji.
Ewentualne problemy związane z rozwojem
danej technologii w ramach porządku prawnego
Unii Europejskiej mogą istotnie podnieść koszty
transformacji lub rozciągnąć ją w czasie.
Innym kluczowym uwarunkowaniem nowej
polityki UE, które zaważyć może na skutkach
transformacji proponowanej przez Zielony Ład
jest zakres neutralności klimatycznej, tj. rozciągnięcie jej na całą Unię lub na każde państwo
członkowskie z osobna. Z perspektywy Warszawy
znacznie korzystniejsza była pierwsza opcja – pozwala ona bowiem zaciągnąć emisyjną „pożyczkę” u innych państw członkowskich, pokrywając
nią własne problemy z redukcją emisji gazów
cieplarnianych. Obecnie Komisja Europejska
skłania się do postrzegania neutralności klimatycznej Unii jako całości, bez rozłożenia tego
celu na każde państwo członkowskie z osobna38.

7. KOSZT POLSKIEJ NEUTRALNOŚCI
Obojętnie od ostatecznego sposobu rozliczenia
neutralności klimatycznej UE, w najbliższych
dekadach Polska będzie musiała wykonać potężny wysiłek, jeśli chce zadośćuczynić celom
Unii Europejskiej oraz Porozumienia paryskiego. Dobrze obrazują to szacunki z raportu firmy McKinsey pt. Neutralna emisyjnie Polska
2050, które zakładają, że Polska już w 2030 roku
osiągnie redukcję emisji gazów cieplarnianych

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_19_6804 [Dostęp: 09.10.2020]
Źródło: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter7.pdf [Dostęp:
09.10.2020]
Źródło: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
[Dostęp: 18.09.2020 r.]
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Tabela. XII
Polskie emisji i cele ich obniżenia w polsce

źródło: McKinsey, Neutralna emisyjnie Polska 2050

w wysokości ok. 40% w odniesieniu do poziomów
z roku 1990.
Analitycy McKinsey stwierdzają, że osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie oznaczało dla polskiej gospodarki poniesienie ciężaru
w wysokości ok. 857 mld euro, z czego wydatki
inwestycyjne wyniosą 381 mld euro, a koszty
operacyjne – 476 mld euro. Według raportu zerowe emisje netto w 2050 roku będą wymagać od
polskich władz zwiększenia mocy wytwórczych
w gazie ziemnym do 18 GW, budowy 45 GW w
energetyce wiatrowej na morzu oraz 35 GW w
energetyce wiatrowej na lądzie oraz powstania
do 9-10 GW mocy w elektrowniach jądrowych.
Całościowy scenariusz McKinsey można zestawić z drogą transformacji energetycznej

Warsaw Enterprise Institute

przewidzianą w Polityce energetycznej Polski
do 2040 roku (PEP 2040). Dokument ten ma
być planem działań polskiej transformacji energetycznej na następne dwie dekady. Jednakże
w wielu miejscach nie przystaje do uwarunkowań i realiów, jakie przyniosło zaostrzenie polityki energetyczno-klimatycznej Unii
Europejskiej. Przede wszystkim PEP 2040 nie
sięga swym horyzontem czasowym roku 2050,
uznanego za punkt osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE. Po drugie, ścieżka redukcji emisji zarysowana w PEP 2040 jest zbyt
zachowawcza – obejmuje jedynie konkretny
cel redukcyjny na rok 2030 w wysokości 30%,
a w sektorze elektroenergetyki – o 50% do
2040 roku. Są to o wiele za skromne ambicje,
by mogły służyć za podstawę do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę
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w 2050 roku. Koszty PEP 2040 w samym sektorze elektroenergetycznym szacowane są na 140
mld euro39.
Rozważając kształt transformacji przewidziany w PEP 2040 należy mieć na uwadze,
że kluczowe wyzwanie zarysowane w tym
dokumencie, czyli ograniczenie wykorzystania węgla w energetyce, jest wciąż kwestią
otwartą – wynika to z najnowszych ustaleń
między rządem a związkami zawodowymi
górników. Według porozumień zawartych we
wrześniu 2020 roku, ostateczny kształt PEP 2040
zależeć będzie od umowy społecznej wypracowanej wraz ze stroną społeczną do 15 grudnia
2020 roku40. Jest to sytuacja dość kuriozalna,
gdyż – jak się okazuje – kluczowy dokument ma-

jący być planem działań polskiej transformacji
energetycznej, znajdujący się obecnie w ostatnim
stadium prac, będzie musiał zostać dostosowany
do funkcjonowania jednego sektora gospodarki.
Analizując zachowawczy scenariusz zarysowany
w PEP 2040 warto wziąć pod uwagę obserwacje
i wnioski analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którzy stwierdzili w swym raporcie
Time for decarbonisation, że Polska jest w stanie
osiągnąć neutralność klimatyczną do 2056 roku41.
Innymi scenariuszami wartymi uwagi w kontekście neutralności klimatycznej Polski są
przygotowane przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych oraz Krajowy Ośrodek
Bilansowania i Zarządzania Emisjami Scenariu-

Tabela. XIII
prognoza mocy zainstalowanej energii elektrycznej w latach 2020-2040

źródło: Ministerstwo Klimatu
39
40
41

Źródło: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/zaktualizowany-projekt-polityki-energetycznej-polski-do-2040-r [Dostęp: 17.09.2020 r.]
Źródło: https://www.energetyka24.com/polska-konczy-z-weglem-rzad-zastosuje-niemiecki-model-dekarbonizacji-analiza [Dostęp: 09.10.2020]
Źródło: https://pie.net.pl/polska-moze-osiagnac-neutralnosc-klimatyczna-w-2056-r-w-bazowym-wariancie-obliczen-pie-liderami-transformacji-energetycznej-w-ue-sa-szwecja-finlandia-i-dania/
[Dostęp: 17.09.2020 r.]
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Tabela. XIV
produkcja netto energii elektrycznej według źródeł energii dla polski (twh)

źródło: prezentacja własne CAKE/KOBiZE
sze Niskoemisyjnego Sektora Energii w Polsce
i UE w Perspektywie Roku 205042. Ten pakiet
potencjalnych dróg rozwoju polskiego sektora
elektroenergetycznego zawiera drogi dojścia do
neutralności klimatycznej energetyki.
W scenariuszu DEEP i DEEPNN w roku 2050
następuje redukcja emisji dwutlenku węgla
o odpowiednio 96 i 97% względem stanu na rok
2015, co umożliwia osiągnięcie neutralności klimatycznej sektora. W ramach tych scenariuszy
nakłady inwestycyjne na same nowe moce wytwórcze (elektrownie, elektrociepłownie, źródła
odnawialne oraz ciepłownie) sięgają w latach
2021-2050 odpowiednio 206 i 179 mld euro.
Szacowanie kosztów transformacji Unii Europejskiej i Polski w kierunku neutralności
klimatycznej to zadanie bardzo trudne i obarczone istotnym ryzykiem błędu. Ustalenie
koniecznych nakładów finansowych jest problematyczne z uwagi na szereg niewiadomych
dotyczących m.in.:
–

–

42

kosztów poszczególnych technologii będących obecnie na wstępnym etapie rozwoju
(magazyny energii, małe reaktory jądrowe,
gospodarka wodorowa);
zmiennych wynikających z czynników rynkowych i regulacyjnych (ceny uprawnień

–
–
–

do emisji dwutlenku węgla, ceny surowców
energetycznych);
rudnego do oszacowania zapotrzebowania
na energię elektryczną;
trudnego do oszacowania potencjału w zakresie energooszczędności;
problemów w konsekwentnym i skutecznym realizowaniu polityk energetycznych
w krajach UE.

Przed polską energetyką stoją potężne wyzwania
związane z dochodzeniem do stanu neutralności klimatycznej. Funkcjonowanie w ramach
porządku prawnego Unii Europejskiej wymusi
na Polsce głęboką transformację gospodarczą,
związaną z redukcjami emisji przede wszystkim
w sektorze energetycznym oraz przemysłowym.
Koszty tego procesu będą bardzo wysokie – ich
ostateczny szacunek zależeć będzie od szeregu
czynników, takich jak wybór określonej ścieżki
transformacji energetycznej i technologicznego
układu miksu energetycznego, pojawienie się
nowych technologii w zakresie magazynowania
energii czy wychwytu dwutlenku węgla oraz
ceny uprawień do emisji CO2. Nakłady na transformację ukierunkowaną na neutralność klimatyczną będą mogły zostać – choćby częściowo
– skompensowane poprzez zmniejszenie kosztów
operacyjnych oraz wpływy z nowopowstałych
branż przemysłowych.

Źródło: http://climatecake.pl/wp-content/uploads/2019/11/CAKE_energy-model_EU_low_emission_
scenarios_streszczenie_final_cover.pdf [Dostęp: 17.09.2020 r.]
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Tabela. XV
Rysunek 10

model elastyczności energetycznej
Potencjalna struktura miksu energetycznego w Polsce i przewidywane moce wytwórcze
%

Udział energetyki
wiatrowej i słonecznej
w proc.

Energia słoneczna

Power-to-gas

Gaz

Energetyka wodna

Morska energetyka wiatrowa

Interkonektory

Węgiel brunatny

Energetyka atomowa

Lądowa energetyka wiatrowa

Biomasa

Węgiel z CCS

Baterie

Gaz z CCS

Węgiel
458

Produkcja
TWh/rok

429

27

32
354
19

244
7
35

208

179
16
14

1
5

36

1
29
1

10
5
43

282
12

43
1

5

44
1

79

4

15
27

8
8

-1
-1

10%

46

53
3

4

20%

6

48

34

103

153

78

61

37

243

210

4

8
8

35%

4
25

90

6
25

6
1
23
1
5
4 9
50

37

-4

48%

90

80

2
4

-9

6

14
4

2
7

66

-13

-32
-8
-40

-48
-4
-52

71%

77%

79%

165

Moc
GW zainstalowane

21

148
25
118

45

15
91

42
7
1
6

8
8

16

18

18

4 1 1

4 1 1

18

18

54
3
1
3
3

19
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źródło: McKinsey, Neutralna emisyjnie Polska 2050

Źródło: Model elastyczności energetycznej McKinsey & Company, październik 2019 r.
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