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Czy w poszukiwaniu czystej energii 
przemysł przeniesie się na północ 
Polski?
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W  Polsce rozpoczął się już proces samoczynnej dekarbonizacji przedsiębiorstw 
przemysłowych. Jest on następstwem szybko narastającej presji na zeroemisyjność 
narzucanej tak przez zagranicznych partnerów biznesowych, jak również przez rynek 
kapitałowy. Rodzi to ogromną szansę dla północnych regionów Polski – nowy, zielony 
przemysł, zgodny z filozofią unijnego Green Dealu, będzie się bowiem lokował tam, 
gdzie możliwa będzie produkcja o  niskim śladzie węglowym, przy wykorzystaniu 
energii z OZE. Takie procesy będą faworyzowały ten obszar kraju jako miejsce lokali-
zacji zielonych inwestycji. Czy zatem w perspektywie kilkudziesięciu lat „stary” prze-
mysł pozostanie skoncentrowany na południu kraju, natomiast centrum nowocze-
snej, zielonej działalności industrialnej zostanie północ?

Zachęcamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Głos Kongresu Obywatelskiego: 
„Między miastem a wsią – opowieść o nowej wspólnotowości”.

Odmienność perspektyw

Polska, która odziedziczyła po  PRL wysokoemisyjny i  energochłonny przemysł, oparty 
o scentralizowany model wytwarzania energii i bazujący na własnych zasobach węgla, ma 
zupełnie inny punkt startowy do  transformacji energetycznej w  celu osiągnięcia neutral-
ności klimatycznej, niż państwa za naszą zachodnią granicą. Między innymi z tych powodów 
nie do końca odnajdujemy się w perspektywie „starej UE”, która właściwie od pierwszego 
kryzysu sueskiego z lat 70. (który doprowadził do gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej 
i  surowców energetycznych), systematycznie planuje i  projektuje polityki pozwalające 
na stopniowe uniezależnienie się od paliw kopalnych.

https://open.spotify.com/episode/72IhdYfV1Mtu4zwUGFHGyg
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Można powiedzieć, że  ta  rozbieżność sprowadza się do  tego, że  my w  Polsce rozumiemy 
bezpieczeństwo energetyczne jako oparcie się na własnych surowcach, głównie węglowych, 
względnie – jako dywersyfikację źródeł dostaw. Natomiast w logice Green Dealu bezpieczeń-
stwo energetyczne będzie polegać na uniezależnieniu gospodarki od paliw kopalnych i  ich 
importu oraz na silnych połączeniach i zależnościach między różnymi rynkami energii w UE. 
To spora różnica.

 “ W Polsce rozumiemy bezpieczeństwo 
energetyczne jako oparcie się na własnych 
surowcach, głównie węglowych, 
względnie – jako dywersyfikację źródeł 
dostaw. Natomiast w logice Green Dealu 
bezpieczeństwo energetyczne będzie 
polegać na uniezależnieniu gospodarki 
od paliw kopalnych i ich importu oraz 
na silnych połączeniach i zależnościach 
między różnymi rynkami energii w UE.

Pamiętajmy również, że roczny koszt importu paliw kopalnych do UE z państw „niekoniecznie 
demokratycznych” to  już przeszło 350  mld  euro rocznie. Logika Green Deal, oprócz prze-
słanek środowiskowych i  klimatycznych, ma zatem także bardzo konkretne argumenty 
ekonomiczne i geopolityczne.

Pod prąd czy z (zeroemisyjnym) prądem?

Silne bodźce do dekarbonizacji polskiej gospodarki pochodzą nie z polskiego energy policy 
(a szkoda!), ale z sektora prywatnego – firmy coraz powszechniej zaczynają bowiem dekar-
bonizować się na własną rękę. Wynika to z kilku rzeczy.

 “ Silne bodźce do dekarbonizacji polskiej 
gospodarki pochodzą nie z polskiego energy 
policy, ale z sektora prywatnego – firmy 
coraz powszechniej zaczynają bowiem 
dekarbonizować się na własną rękę.
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Po pierwsze, bardzo ważną rolę w procesie dekarbonizacji ogrywa duża zależność od gospo-
darki niemieckiej. Według wstępnych wyników Niemieckiego Urzędu Statystycznego opubli-
kowanych w lutym 2021 r., Polska po raz pierwszy została piątym najważniejszym partnerem 
handlowym Niemiec, wyprzedzając w  tym zestawieniu Włochy. Świadczy to  o  rosnącym 
znaczeniu naszej gospodarki dla niemieckiego handlu zagranicznego. Obroty handlowe 
między Polską a Niemcami wyniosły w 2020 roku 122,9 mld euro.

Kluczowe w tym kontekście jest niedawne orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyj-
nego w Karlsruhe o tym, że niemiecka ustawa o ochronie klimatu jest częściowo niezgodna 
z  konstytucją. Niemiecki Trybunał przychylił się do  skarg organizacji młodzieżowych oraz 
ekologicznych i stwierdził, że opieszałość pokolenia rządzącego obecnie w RFN to przerzu-
cenie kosztów i  wysiłków związanych ze  zmianami klimatycznymi na  następne pokolenia. 
Trybunał w Karlsruhe uznał, że  jest to niezgodne z zasadą sprawiedliwości międzypokole-
niowej zapisaną w  niemieckiej ustawie zasadniczej i  nakazał rządowi federalnemu zwięk-
szenie celów redukcji poziomów emisji. Wyrok wywołał szybką reakcję. Nowe cele klimatyczne 
Niemiec zaprezentowane przez rząd Wielkiej Koalicji na początku maja br. mówią o redukcji 
emisji do 2030 roku o 65 proc., 85‑90 proc. do 2040 roku i zerowej emisji netto do 2045 roku 
(w porównaniu z poziomami z 1990 roku). Dla przypomnienia, redukcyjny cel Polski wynika-
jący z Polityki Energetycznej Polski to –30 proc. do 2030 roku.

Nowe cele klimatyczne w RFN i zwiększenie tempa dekarbonizacji w dużej mierze rozleją się 
na niemieckie firmy i na niemiecki przemysł (co jest dość oczywiste), a pośrednio – na polskich 
poddostawców i na polskie firmy, które coraz silniej kooperują z niemieckimi i  zwiększają 
swoje znaczenie handlowe z RFN.

Nie możemy pozostać obojętni wobec tej zmiany w polityce klimatycznej Niemiec. Po pierwsze, 
niemieckie firmy dążąc do obniżenia emisyjności, będą wymagać i poszukiwać produktów 
o  niższym śladzie węglowym oraz tak zmieniać swój łańcuch wartości i  poddostawców, 
żeby ten ślad węglowy i  emisyjność produkcji obniżyć. Powstanie zatem presja rynkowa 
na  polskich poddostawcach, żeby się do  tego dostosować. Będzie ona wzmacniana przez 
nowe ustawodawstwo RFN, zwłaszcza przez tzw. prawo łańcucha dostaw, które nakłada 
na niemieckie firmy odpowiedzialność za weryfikację, czy ich dostawcy nie łamią praw czło-
wieka, nie stosują wyzysku i czy nie szkodzą środowisku naturalnemu.

 “ Niemieckie firmy dążąc do obniżenia 
emisyjności, będą wymagać i poszukiwać 
produktów o niższym śladzie węglowym 
oraz tak zmieniać swój łańcuch wartości 
i poddostawców, żeby ten ślad węglowy 
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i emisyjność produkcji obniżyć. Powstanie 
zatem presja rynkowa na polskich 
poddostawcach, żeby się do tego 
dostosować.

Już teraz możemy obserwować zaradność polskich firm, które zaczęły dostosowywać się 
do  nowych warunków dość elastycznie i  poszukują w  Polsce m.in.  dostaw zeroemisyjnej 
energii elektrycznej do  swoich zakładów. Zasadniczo jest to  dla nas dobra wiadomość, 
ponieważ niemieckie łańcuchy wartości w  Polsce będą coraz bardziej podnosić standardy 
środowiskowe. Odpowiedzialność środowiskowa będzie zatem coraz ważniejszym czynni-
kiem dla nowych inwestycji i  współpracy biznesowej. Zresztą Komisja Europejska planuje 
przyjęcie branżowych metod opomiarowania śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw.

Drugim argumentem za dekarbonizacją są oczekiwania rynku kapitałowego w Unii Europej-
skiej. Od kilku lat obserwujemy szybką zmianę polityk korporacyjnych sektora finansowego 
i bankowego. Coraz łatwiej i taniej jest pozyskać kapitał i finansowanie dla zrównoważonych 
projektów, które mają pozytywny wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatu. Natomiast 
finansowanie projektów opartych o paliwa kopalne jest coraz droższe i trudniejsze. Widzimy 
zresztą rosnącą popularność kredytów powiązanych z ratingiem ESG (Environmental, Social 
and Governance), co zmienia optykę poszukiwania kapitału i finansowania inwestycji w UE.

Coraz więcej banków podejmuje decyzję o  wycofaniu się z  przedsięwzięć, które szkodzą 
środowisku oraz zaniechaniu finansowania projektów związanych z  paliwami kopalnymi. 
Również Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił niecały rok temu nową politykę kredytową 
oznaczającą wycofanie się z finansowania paliw kopalnych, czym potwierdził swoją aspirację 
do  bycia bankiem klimatycznym. Coraz częściej podmioty finansujące pokazują rosnącą 
awersję do  finansowania projektów wysokoemisyjnych. Notabene, projekty dotyczące 
gazu również są traktowane jako wysokoemisyjne. Te zmiany mają swoje odzwierciedlenie 
w  najnowszych analizach. Przykładowo, agencja Bloomberg na  podstawie danych zebra-
nych od stu czterdziestu największych banków oraz instytucji finansowych świata podała, 
że do ubiegłego miesiąca środki przeznaczone na finansowanie zielonych projektów ener-
getycznych (203,6  mld  USD) przekroczyły poziom wsparcia dla projektów energetycznych 
opartych o paliwa kopalne (189,2 mld USD).

Powoduje to, że pozyskanie kapitału dla inwestycji bazujących na paliwach kopalnych będzie 
coraz trudniejsze i będzie generować niższą ocenę ratingową takich firm. Będzie się to przekła-
dało na koszt pozyskania kapitału dla projektów zielonych, który będzie niższy niż dla projektów 
związanych z paliwami kopalnymi. To wszystko jest bardzo silnym argumentem finansowym 
na rzecz przyspieszenia dekarbonizacji i inwestowania w nowe, zielone technologie. Ten impuls 
jest już widoczny również w polskich firmach, które wpisują się w światowe trendy.
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Co to oznacza dla Polski?

Dla polskich firm jest to spore wyzwanie, ponieważ obecnie wiele wskazuje na to, że w 2030 roku 
będziemy mieć system energetyczny o najwyższej emisyjności w UE, a co za tym idzie – jedne 
z  najwyższych cen energii elektrycznej. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że  jednostkowa cena 
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) będzie dążyć do poziomu 75‑100 euro 
za uprawnienie do 2030 roku, musimy zauważyć, że krajobraz energetyki systemowej dla 
polskich firm nie będzie korzystny.

Po pierwsze, jednostkowy koszt energii elektrycznej będzie coraz bardziej odczuwalny i będzie 
negatywnie wpływać na  konkurencyjność polskich firm, zwłaszcza w  przemyśle energo-
chłonnym. Oznacza to, że korzyści z niższych niż na Zachodzie kosztów pracy w Polsce będą 
się równoważyć z wyższymi kosztami środowiskowymi i wyższym śladem węglowym naszych 
produktów. Zachowanie konkurencyjności będzie zatem wymagało znaczących przekształceń.

Po drugie, będzie coraz większa presja na obniżanie śladu węglowego produktów wprowadza-
nych na rynek niemiecki. W przeciwnym wypadku wypadniemy z niemieckiego łańcucha dostaw. 
Polskie firmy będą więc zmuszone poszukiwać dostępu do zielonej energii – co nie tylko napędzi 
dekarbonizację, ale w przypadku braku zmian w energetyce państwowej zachęci firmy do rozwoju 
własnych zielonych źródeł energii np.  pozasystemowych farm wiatrowych albo wielkoskalo-
wych farm fotowoltaicznych (np. w modelu Power Purchase Agreement). Przemysł będzie miał 
natomiast coraz więcej argumentów, żeby budować pozasystemowe, małe jednostki gazowo‑
‑wodorowe o niższej emisyjności niż średnia dla całego polskiego systemu energetycznego.

Nowa zielona północ?

To  spore wyzwania dla polskich firm i  polskiej energetyki. Jednak są  regiony, dla których 
może być to szansa. Dobrym przykładem jest Pomorze. Wszystko wskazuje na to, że nowy, 
zielony przemysł, zgodny z filozofią Green Deal, będzie lokalizować się nie w logice Specjal-
nych Stref Ekonomicznych (ulgi podatkowe, granty na inwestycje i gotowe tereny) ale w logice 
„zielonych stref ekonomicznych”, czyli takich lokalizacji, które pozwolą na produkcję o niskim 
śladzie węglowym i z dostępem do energii z OZE.

 “ Wszystko wskazuje na to, że nowy, 
zielony przemysł, zgodny z filozofią Green 
Deal, będzie lokalizować się nie w logice 
Specjalnych Stref Ekonomicznych (ulgi 
podatkowe, granty na inwestycje i gotowe 
tereny) ale w logice „zielonych stref 
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ekonomicznych”, czyli takich lokalizacji, 
które pozwolą na produkcję o niskim 
śladzie węglowym i z dostępem do energii 
z OZE. Naturalnym kandydatem do takich 
inwestycji jest w Polsce Pomorze.

Naturalnym kandydatem w Polsce do takich inwestycji jest Pomorze, które ma świetne warunki 
wiatrowe i szczyci się dobrą jakością powietrza. Nie bez znaczenie jest też cały rządowy program 
budowy Morskich Farm Wiatrowych (MFW). Do 2040 roku mają one dać około 11 GW energii. 
Wydają się to założenia dość konserwatywne, gdyż eksperci szacują, że udział ten może być 
jeszcze większy w związku z m.in. rozwojem technologii turbin wiatrowych.

Inwestycje w MFW przyczynią się nie tylko do transformacji polskiego miksu energetycznego 
na bardziej zielony, ale także wpłyną na rozwój nowych branż związanych m.in. z obsługą 
czy serwisem, instalacją, montażem i  produkcją komponentów. Warto również spojrzeć 
na  te  inwestycje pod kątem przyszłościowym. To  właśnie Morskie Farmy Wiatrowe mają 
być głównym elementem w wytwarzaniu „zielonego” wodoru, czyli wodoru powstającego 
w procesie elektrolizy. Na polskim Wybrzeżu w perspektywie najbliższych lat będzie musiała 
powstać cała infrastruktura związana z  wytwarzaniem, transportem (korytarz wodorowy 
na południe Polski) i magazynowaniem wodoru. Skorzystają zatem porty, cała branża offshore 
i sektor wodorowy. Pomorze ma też naturalne, lepsze połączenia z gospodarkami nordyc-
kimi, które mogą być kapitałowo zainteresowane inwestycjami w nowy, zielony przemysł.

Może się zatem okazać, że w perspektywie kilkudziesięciu lat „stary” przemysł będzie skon-
centrowany na południu Polski, a nowy, zielony przemysł ulokuje się na północy. Ten trend 
zostanie wzmocniony przez spadające znaczenie kosztów pracy i rosnące znaczenie kosztów 
oddziaływania na środowisko i dostępu do czystej energii z OZE.

Artykuł ukazał się w dzisiejszym wydaniu Dziennika Bałtyckiego
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