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WPROWADZENIE

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Chinach skutecznie funkcjonował model 
rozwojowy oparty na eksporcie i inwestycjach. Dalsze utrzymanie wyso-
kiego tempa rozwoju gospodarczego będzie jednak wymagało zmian w tym 
zakresie i podjęcia intensywnych działań w kierunku pobudzenia popy-
tu wewnętrznego i zwiększenia rodzimej konsumpcji. Zmianom na rynku 
chińskim będzie zapewne towarzyszyć zwiększenie ilości importowanych 
towarów wysokiej jakości. Dynamiczny wzrost dochodów gospodarstw do-
mowych powinien przełożyć się również na pobudzenie rodzimej konsump-
cji. Przekształcenia na rynku pracy oraz postępujący proces urbanizacji będą 
napędzać zmiany w tym zakresie. Znamienne jest to, że spora część miesz-
kańców interioru coraz częściej porzuca pracę w rolnictwie i przemieszcza 
się na wschodnie wybrzeże, gdzie podejmuje lepiej płatne zajęcia. 

Percepcja pojęcia bezpieczeństwa każe postawić diagnozę, że główne 
zagrożenia, z jakimi będą musiały zmagać się Chiny w najbliższej przy-
szłości, będą zogniskowane wewnątrz kraju. Kluczowa pozostanie sprawa 
dotycząca legitymizacji partii komunistycznej. Utrzymanie władzy będzie 
zależało od stopnia elastyczności i możliwości adaptacyjnych partii w sto-
sunku do wyzwań współczesności. Wymagać to będzie podjęcia szeroko 
zakrojonych reform strukturalnych. Podstawowe kryteria oceny skuteczno-
ści rządów pozostaną jednak niezmienne. Zasadnicze cele będą się wiązały 
z utrzymaniem wysokiego tempa rozwoju gospodarczego, czemu powinna 
towarzyszyć poprawa sytuacji materialnej obywateli. Integralną częścią re-
form musi być również rozszerzenie świadczeń i usług społecznych służą-
cych zaspokajaniu rosnących potrzeb jednostek. Główne wyzwania wiązać 
się będą ze stworzeniem sprawnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń 
społecznych, ochrony zdrowia, a także edukacji i szkolnictwa. 

Chiny zamierzają podążać drogą zrównoważonego rozwoju. Istot-
ne miejsce muszą tu zatem zająć inicjatywy zmierzające do bardziej rów-
nomiernej dystrybucji bogactwa i zmniejszania nierówności gospodarczych 
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pomiędzy regionami. Polityka rozwojowa musi się opierać na efektywnych 
inwestycjach w badania i innowacyjne rozwiązania technologiczne. Skala 
i jakość inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego będą czynnikami decydu-
jącymi w kontekście zapewnienia państwu długoterminowych warunków 
rozwoju. 

Chiny realizują działania na rzecz pobudzenia konkurencyjności przez 
stymulację rynku wewnętrznego, politykę zrównoważonego rozwoju oraz 
zabezpieczenie dostaw surowców, co jest szczególnie ważne w obliczu 
rosnącego uzależnienia od importu energii i wyczerpywania się włas-
nych zasobów. Naczelne miejsce w tych rozważaniach zajmuje ochrona 
środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. To zmusza Chiny 
do wprowadzenia odpowiednich regulacji, które sprzęgają z sobą roz-
wój gospodarki z ochroną środowiska. Te dwa zagadnienia są już obec-
nie przedstawiane w ścisłej korelacji. Wydaje się jednak, że w najbliższej 
przyszłości ulegnie to zmianie, i to kwestia ochrony środowiska zyska pry-
mat. Stanie się to przypuszczalnie motywem przewodnim w następstwie 
rozstrzygnięć kolejnego zjazdu partii komunistycznej w 2017 r. Ugrunto-
wanie władzy przez środowisko skupione wokół obecnego przewodniczą-
cego Xi Jinpinga pozwoli wówczas na podjęcie bardziej zdecydowanych 
kroków w tej kwestii. 

Autor monografii postawił sobie za zadanie zdefiniowanie rzeczywistego 
potencjału w sektorze zielonej energii w Chinach oraz oceny skuteczności 
działań związanych z promocją odnawialnych źródeł energii na gruncie te-
orii ekonomii zrównoważonego rozwoju. Podjęte w toku przygotowywania 
tego opracowania badania pozwoliły określić, w jaki sposób Chiny definiują 
pojęcie zrównoważonego rozwoju oraz jakie elementy odgrywają zasadni-
czą rolę w kształtowaniu nowego modelu rozwojowego. Dotychczasowe 
rozwiązania, w których kładziono nacisk na szybki wzrost gospodarczy bez 
uwzględniania kosztów środowiskowych nie są możliwe dłużej do utrzy-
mania. Partia komunistyczna w pełni rozpoznała problem zanieczyszczeń 
środowiskowych i rozpoczęła działania na rzecz jego rozwiązania. Promo-
cja odnawialnych źródeł energii stała się częścią składową całego procesu 
rozwojowego państwa.

Zielony rozwój to rozwój zrównoważony, służący zapewnieniu bezpie-
czeństwa energetycznego państwa oraz rozwiązywaniu problemów surow-
cowych, a także sprzyjający ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmia-
nom klimatycznym. Chiny pozostają od kilku lat największym inwestorem 
w odnawialne źródła energii na świecie. Same wyznaczają cele związane 
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z ograniczaniem skali zanieczyszczeń, nie poddając się proponowanym 
regulacjom z zewnątrz. Budowa niskoemisyjnej gospodarki opartej na re-
strukturyzacji sektora węglowego, rozwoju sektora gazowego i jądrowego 
oraz promocji czystych i odnawialnych źródeł energii stała się w tej sytuacji 
strategicznym wyborem Chin. Działania rządu skierowane na poprawę efek-
tywności energetycznej, ograniczenie zanieczyszczeń środowiskowych oraz 
wzrost wydajności wykorzystywania surowców energetycznych powinny 
się przyczynić do wzmocnienia pozycji Chin na arenie międzynarodowej 
w toczącej się debacie na temat zmian klimatycznych. 

Główne tezy: 
 ● Chiny realizują ideę zrównoważonego rozwoju, sprzęgając z sobą roz-
wój gospodarczy i społeczny oraz kwestie związane z ochroną środo-
wiska naturalnego.

 ● Chiny wypracowują własny mechanizm rozwiązań w zakresie ochrony 
środowiska, dostosowany do uwarunkowań wewnętrznych.

 ● W przewidywanej perspektywie czasowej węgiel pozostanie najważ-
niejszym nośnikiem energii w Chinach. Dalszy rozwój gospodarczy 
państwa będzie w dużej mierze zależał od sukcesu przekształceń w ra-
mach sektora węglowego związanych z podnoszeniem jego konkuren-
cyjności oraz z rozwojem czystych technologii węglowych.

 ● W bilansie energetycznym Chin będzie zauważalny wyraźny wzrost 
znaczenia gazu ziemnego, szczególnie w kontekście zagospodarowa-
nia złóż niekonwencjonalnych.

 ● Będzie następowało podnoszenie mocy produkcyjnych w elektro-
wniach atomowych.

 ● Niskoemisyjny rozwój oraz promocja odnawialnych źródeł energii jest 
częścią składową całego procesu rozwojowego państwa. Działania te 
służą zarówno ograniczeniu skali zanieczyszczeń środowiskowych, 
jak i poprawie pozycji negocjacyjnej Chin na arenie międzynarodowej 
w odniesieniu do spraw klimatycznych.

 ● Rosnąca skala inwestycji w badania i rozwój w Chinach skorelowana 
jest z budową społeczeństwa innowacyjnego i podnoszeniem poziomu 
konkurencyjności Chin na świecie.

 ● Zanieczyszczenia środowiskowe oddziałują negatywnie na zdrowie 
ludzkie oraz stanowią zagrożenie dla rozwoju biznesu.

 ● Sukces w realizacji planu związanego z poprawą stanu środowiska na-
turalnego zależy przede wszystkim od determinacji i woli władz ko-
munistycznych na poziomie lokalnym.
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 ● Społeczeństwo staje się sojusznikiem rządu centralnego w kontek-
ście wprowadzania w życie polityki dotyczącej ochrony środowiska 
(przede wszystkim funkcji kontrolnych).

 ● Kwestie ekologiczne poruszające uwagę opinii publicznej mają cha-
rakter lokalny; brak rozwiniętych niezależnych ruchów ekologicznych.
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CZĘŚĆ I

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A OCHRONA 
ŚRODOWISKA





I

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

I.1. Operacjonalizacja pojęcia

Teoria zrównoważonego rozwoju zakłada zintegrowanie z sobą sfery ekono-
micznej, środowiskowej oraz społecznej. Podkreśla się w tym miejscu prze-
de wszystkim zdolność państwa do podtrzymania długotrwałego rozwoju 
z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój nie 
przeczy samej idei postępu, kładzie jednak nacisk na bardzo istotny ele-
ment umiaru w gospodarowaniu dostępnymi dobrami. Pozwala zaspokajać 
potrzeby obecnego pokolenia, bez pozbawiania szans na ich zaspokojenie 
przyszłych pokoleń. Polityka gospodarcza państwa powinna zatem brać pod 
uwagę w swoich założeniach zasady zrównoważenia. Szczególnie istotne 
pozostaje opracowanie długofalowej wizji rozwoju, uwzględniającej zarów-
no ograniczenia w wielkości zużycia zasobów, poprawę funkcjonowania do-
tychczasowych struktur społeczno-gospodarczych, określenia nowego ładu 
przestrzennego, jak i opracowania racjonalnych podstaw funkcjonowania 
w środowisku przyrodniczym. Ten ostatni element wymaga podkreślenia, 
biorąc pod uwagę, że to właśnie natura, jak się wydaje, winna wyznaczać 
właściwe granice dla funkcjonowania gospodarki. 

Problem pomiędzy celami ekonomicznymi a ekologicznymi wynika 
z faktu silnego sprzężenia tych dwóch systemów. Gospodarka wykorzystuje 
zasoby środowiskowe i wprowadza do środowiska odpady poprodukcyjne. 
Temu procesowi towarzyszy jednak nierównowaga będąca następstwem po-
bierania zbyt dużej ilości zasobów i generowania odpadów w wielkościach 
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przekraczających możliwości asymilacyjne środowiska1. W tych okolicz-
nościach największe zagrożenie dla środowiska wiąże się nie z perspektywą 
wyczerpania się tradycyjnych zasobów, ale z globalnym skażeniem środo-
wiska naturalnego produktami ich spalania, takimi jak pyły, tlenki siarki, 
azotu czy węgla2.

Kształtowanie idei trwałego i zrównoważonego rozwoju – w opinii Bo-
żeny Dobrzańskiej, Grzegorza Dobrzańskiego i Dariusza Kiełczowskiego 
– zależy nie tylko od uwarunkowań ekologicznych, ale również od wielu in-
nych czynników. Można tu wymienić kryzys cywilizacji (głównie w aspek-
cie społeczno-gospodarczym) znajdujący odzwierciedlenie w rosnącej 
dysproporcji w rozwoju i dobrobycie, przesłanki etyczne (kładące nacisk 
przede wszystkim na sprawiedliwość wewnątrz- i międzypokoleniową oraz 
sprawiedliwość wobec bytów pozaludzkich), a także zmiany w postrzeganiu 
i poznawaniu rzeczywistości (holizm i systemowość polegająca na ujmowa-
niu każdej rzeczy w powiązaniu z innymi elementami pozostają głównymi 
wyznacznikami takiego sposobu postrzegania)3.

Według profesora Holgera Rogalla z Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa 
(HWR) w Berlinie, „zrównoważony rozwój” oznacza „dążenie do zapew-
nienia wszystkim żyjącym obecnie ludziom i przyszłym pokoleniom dosta-
tecznie wysokich standardów ekologicznych, ekonomicznych i społeczno-
-kulturowych w granicach tolerancji natury przez wprowadzanie w życie 
zasady sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej”4. 
Rogall podkreśla, że zrównoważona gospodarka musi uwzględniać nie tyl-
ko wymiar ekologiczny, ale również ekonomiczny i społeczno-kulturowy. 
Zintegrowanie tych trzech elementów wyznacza właściwy kierunek w reali-
zacji zrównoważonej strategii rozwoju. 

Pojęcie zrównoważonego rozwoju w podobnym tonie definiują Bogu-
sław Fiedor i Romuald Jończy. Według nich polega on na „maksymaliza-
cji korzyści netto z rozwoju ekonomicznego, chroniąc jednocześnie oraz 
zapewniając odtwarzanie się użyteczności i jakości zasobów naturalnych 

1 J. Czerna-Grybiel, Finansowanie infrastruktury technicznej dla zrównoważonego rozwo-
ju, w: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpie-
czenia”, Nr 62, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 22.

2 W.M. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwo WNT, 
Warszawa 2012, s. 26.

3 Zob.: B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodnicze-
go, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 252–254.

4 H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, tłum. J. Gilewicz, 
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 24–25.
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w długim okresie. Rozwój gospodarczy musi wówczas oznaczać nie tylko 
wzrost dochodów per capita, ale także poprawę innych elementów dobro-
bytu społecznego. Musi on również obejmować niezbędne zmiany struktu-
ralne zarówno w gospodarce, jak i w całym społeczeństwie”5.

W przypadku określania zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym 
a dobrobytem powinny być uwzględniane granice biofizyczne oraz spo-
łeczno-etyczne gospodarowania. W tym tonie trudne do obrony wydaje się 
stwierdzenie, że dopiero wówczas, gdy wzrost gospodarczy pozwoli wzbo-
gacić społeczeństwo, będzie możliwe przeciwdziałanie degradacji środowi-
ska. W trakcie tego procesu mogą bowiem powstać nieodwracalne zmiany 
w środowisku, których nie będzie można usunąć nawet przy zaangażowaniu 
znaczących nakładów6.

Zagrożenia dla społeczeństwa nastawionego wyłącznie na wzrost go-
spodarczy – czego przez lata doświadczały Chiny – mają przede wszystkim 
podłoże ekologiczne oraz społeczno-kulturowe. Zagrożenia ekologiczne ge-
nerują koszty w następstwie emisji gazów cieplarnianych, degradacji śro-
dowiska, rosnącego zużycia zasobów nieodnawialnych, nadużywania zaso-
bów odnawialnych, a także wzrostu emisji szkodliwych substancji i hałasu. 
Zagrożenia społeczno-kulturowe odnoszą się z kolei do problemów spo-
łeczeństwa konsumpcyjnego. Społeczeństwo nastawione na wzrost może 
wymuszać na innych członkach społeczeństwa dążenie do wzrostu. Przy-
mus wzrostu może zaś powodować skrajną elastyczność, niszczącą więzi 
społeczne. Może kreować tendencje do rozwoju społeczeństwa konsump-
cyjnego i rozrywkowego. Może zdominować politykę, podporządkowując 
ją swym celom. Może prowadzić do wymuszania innowacji stających się 
celami samymi w sobie, bez uwzględniania realnych potrzeb społecznych. 
I wreszcie tam, gdzie przymus wzrostu wynika z dążenia do posiadania dóbr 
świadczących o statusie, skutkiem może być niemożność zaspokojenia po-
trzeb większości7.

Termin „zrównoważony rozwój” (sustainable development) został sfor-
mułowany w raporcie Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (World 
Commission on Environment and Development) z 1987 r. zatytułowanym 

5 B. Fiedor, R. Jończy, Globalne problemy interpretacji i wdrażania koncepcji sustainable 
development, w: Rozwój zrównoważony. Teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem ob-
szarów wiejskich, red. B. Fiedor, R. Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wroc-
ław 2009, s. 41.

6 B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska…, s. 217–218.
7 H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, s. 158–159.
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Our Common Future (Raport Brundtland). Według przyjętej definicji zrów-
noważony rozwój określa prawo do zaspokajania aspiracji rozwojowych 
obecnej generacji, bez ograniczania praw do zaspokajania własnych po-
trzeb rozwojowych przez przyszłe pokolenia. W dokumencie podkreślono, 
że zrównoważony model rozwoju prowadzący do stopniowej poprawy jako-
ści życia ludzi na ziemi musi być połączony z działaniami na rzecz ochrony 
środowiska. W tym celu muszą zostać opracowane racjonalne mechanizmy 
służące do ograniczenia zużycia zasobów oraz do poprawy stanu natural-
nych ekosystemów8.

Dalszy krok w tej materii został poczyniony w czasie Szczytu Ziemi, 
czyli Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”, kie-
dy została przyjęta deklaracja Rio Declaration on Environment and Deve-
lopment 1992 (14 czerwca 1992 r.). W jej treści można było przeczytać, 
że do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju niezbędna jest ochrona śro-
dowiska stanowiąca integralną część procesu rozwojowego. Podkreślono, 
że nie może ona być rozpatrywana w oderwaniu od tego zagadnienia9.

W trakcie konferencji w Rio de Janeiro przyjęto również dokument 
programowy, Agenda 21, określający strategię zrównoważonego rozwoju 
w skali globalnej. Pojawiły się w nim ważne zapisy mówiące o tym, że ludz-
kość znalazła się w przełomowym momencie swojej historii. To czas kie-
dy trzeba się odnieść do problemów związanych z pogłębianiem się różnic 
pomiędzy narodami i wewnątrz nich samych, z ubóstwem, głodem, złym 
stanem zdrowia, analfabetyzmem oraz z pogarszającym się stanem ekosy-
stemów. Agenda 21 uwypukliła najbardziej palące problemy współczesno-
ści, zamierzając przygotować świat na wyzwania, jakie pojawią się w XXI 
wieku. W dokumencie znalazło się stwierdzenie, że zintegrowanie kwestii 
dotyczących środowiska i rozwoju pozwoli w szerszym stopniu zaspokoić 
podstawowe potrzeby ludzi, poprawić standard ich życia, jak również stwo-
rzyć warunki do lepszej ochrony i zarządzania ekosystemami, tworząc bez-
pieczną i pomyślną przyszłość. Żadne z państw nie potrafi zrealizować tych 

8 Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Development, 
United Nations, 1987, http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf 
(11 II 2014). 

9 Rio Declaration on Environment and Development, United Nations Conference on En-
vironment and Development, United Nations Documents, 14 VI 1992, http://www.un-docu-
ments.net/rio-dec.htm (12 II 2014).
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celów samodzielnie, dlatego należy wspólnie z innymi budować globalne 
partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju10.

W Agendzie 21 określono zasady wprowadzania w życie programów 
zrównoważonego rozwoju, grupując je w czterech zakresach tematycznych. 
Pierwszy – wymiar społeczny i ekonomiczny – określał zadania dotyczą-
ce współpracy międzynarodowej dla zrównoważonego rozwoju, zwalcza-
nia ubóstwa, zmiany modelu konsumpcyjnego, zmian demograficznych, 
ochrony zdrowia, promowania rozwoju osiedli ludzkich, oraz zintegrowa-
nia w procesach decyzyjnych spraw dotyczących środowiska i rozwoju. 
Drugi – ochrona i zarządzanie zasobami dla rozwoju – wyznaczał zadania 
związane głównie z planowaniem i zarządzaniem zasobami gruntów, lasów 
oraz zasobami wody, z promocją bioróżnorodności, zrównoważonego roz-
woju wsi i rolnictwa, z bezpiecznym wykorzystywaniem biotechnologii, 
bezpiecznym dla środowiska zarządzaniem niebezpiecznymi odpadami oraz 
toksycznymi środkami chemicznymi. Trzeci – wzmocnienie roli głównych 
grup społecznych – formułował zadania dotyczące wzmocnienia pozycji 
kobiet, dzieci, młodzieży, społeczności autochtonicznych, organizacji po-
zarządowych, wykorzystywania inicjatyw władz lokalnych, wzmocnienia 
roli pracowników i związków zawodowych, środowisk biznesu i przemysłu, 
środowisk naukowych i technicznych, a także rolniczych, w realizacji trwa-
łego i zrównoważonego rozwoju. Czwarty – sposoby realizacji – określał 
środki i mechanizmy finansowania, transfer technologii proekologicznych, 
rolę badań naukowych, edukacji, międzynarodowej współpracy w zakresie 
opracowywania rozwiązań instytucjonalnych i prawnych, a także informacji 
do wykorzystywania w procesie decyzyjnym w celu osiągnięcia trwałego 
i zrównoważonego rozwoju11.

Pomimo kompleksowego zdefiniowania tych pojęć wątpliwości nadal 
budzi sprawa praktyki. Ocena implementacji założeń nakreślonych w Agen-
dzie 21 ciągle jest daleka od ideału i wykazuje wiele słabości. Zrównoważo-
ny rozwój nie stał się do tej pory główną zasadą, do której stosuje się wszyst-
kie dziedziny polityki. Pozostaje zagadnieniem pozbawionym konkretnej 
treści, przez co różne grupy aktorów społecznych, pomimo nawiązywania 
do tej idei, wyrażają odmienne poglądy. O jego niewielkiej sile oddziaływa-
nia świadczy również słaba percepcja tego pojęcia w społeczeństwie. Idea 

10 Agenda 21, United Nations Documents, http://www.un-documents.net/agenda21.htm 
(12 II 2014).

11 Ibidem. 
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przewodnia może dodatkowo kreować różne fałszywe wyobrażenia, stając 
się formą ideologicznej manipulacji. Egzystencjalne znaczenie naturalnych 
postaw życia może zostać zdominowane przez rozważania dotyczące reali-
zacji samych celów. Kolejną ułomnością jest skromny zakres podejmowa-
nych działań12.

Należy podkreślić, że w rozważaniach na temat zrównoważonego roz-
woju można wyodrębnić dwa nakładające się na siebie zagadnienia. Jed-
no odnosi się do jego znaczenia, a drugie koncentruje się na praktycznych 
aspektach, czyli jego implementacji. Celem zrównoważonego rozwoju 
staje się połączenie różnych interesów, które niekoniecznie muszą współ-
grać. Większość definicji kładzie akcent zarówno na „międzygeneracyjny 
udział”, gdzie dąży się do zapewnienia tych samych warunków przyszłym 
pokoleniom, jak i „wewnątrzgeneracyjny udział”, czyli dzielenie wszystkie-
go, co dostępne, pomiędzy wszystkie grupy13. Koncentruje się na realizacji 
trzech celów związanych ze wzrostem gospodarczym, ochroną środowiska 
oraz zdrowiem i szczęściem ludzkości. Dostrzega się tu jednak jaskrawy 
konflikt w samej koncepcji zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza pomiędzy 
chęcią uwzględniania ograniczeń środowiskowych a dążeniem do wzrostu 
i rozwoju. Zasadnicze pytanie, jakie się w tym miejscu wyłania, dotyczy 
tego, czy ambitne plany związane z wdrażaniem zrównoważonego rozwo-
ju mogą być osiągnięte w rzeczywistych sytuacjach na świecie i w odpo-
wiednich ramach środowiskowych. Takie ujęcie mogłoby jednak prowadzić 
do koncentracji polegającej w większym stopniu na przetrwaniu (surviva-
bility) niż na zrównoważeniu (sustainability), czyli do takiego podejścia 
rozwojowego, które nie stanowi ryzyka przede wszystkim dla przetrwania 
rodzaju ludzkiego14.

W rozważaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju Allan Johans-
son wyznaczył dwie ważne kwestie. Jedna z nich odnosiła się do potrzeb, 
głównie ludzi ubogich, którzy powinni mieć pierwszeństwo. Druga z kolei 

12 H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, s. 49–50. Obok tego, 
jednym z głównych problemów jest często wypaczenie samej idei zrównoważonej energety-
ki i utożsamianie jej wyłącznie ze sprawami ekologii. O zrównoważonej energetyce decydują 
bowiem – jak słusznie zauważył Bartłomiej Mayer na łamach „Dziennik. Gazeta Prawna” – 
oprócz ekologii również inne aspekty, przede wszystkim postęp technologiczny i rozwój in-
nowacji. One wpływają na oszczędne wykorzystywanie nieodnawialnych zasobów ziemi oraz 
odpowiednie gospodarowanie energią. [B. Mayer, Jaka energia jest naprawdę zrównoważona, 
„Dziennik. Gazeta Prawna”, 29 IV 2014].

13 C.J. Barrow, Environmental Management for Sustainable Development, Routledge, New 
York 2006, s. 29.

14 Ibidem, s. 30.
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wskazywała na świadomość ograniczeń, technologicznych i organiza-
cyjnych na zdolność środowiska do zaspokojenia potrzeb zarówno obec-
nych, jak i przyszłych pokoleń. Johansson podkreślał, że definicja odno-
si się do „całości przemian niezbędnych w gospodarce i społeczeństwie 
do osiągnięcia odległych celów”15. Dlatego tak ważna staje się debata 
na temat samych możliwości oraz technologicznych granic zrównoważo-
nego rozwoju. Szczególnie istotne jest zajmowanie się problemami w po-
wiązaniu ze środowiskiem rozumianym nie tylko jako przyroda ożywio-
na, ale również jako społeczeństwo16. Efektywne gospodarowanie energią 
to nie tylko produkcja taniej energii. Ważne jest bowiem zapoznanie się 
z samą istotą zapotrzebowania na energię, jak również określenie jej rze-
czywistej roli w systemie energetycznym. System energetyczny powinien 
być tu rozpatrywany jako ciąg elementów obejmujących źródła energii, 
technologie przemian energii, nośniki energii, technologie końcowego 
użytkowania oraz usługi17.

I.2. Efektywność energetyczna

Z pojęciem zrównoważonego rozwoju ściśle wiążą się działania na rzecz 
poprawy efektywności energetycznej, która wpływa zasadniczo na stan go-
spodarki państwa. Racjonalizacja zużycia energii decyduje o jakości i stop-
niu dokonującego się rozwoju. Efektywność energetyczna jest rozumiana 
jako „zespół działań, zachowań, warunków i mechanizmów, które powodu-
ją taki sposób użytkowania i wykorzystywania energii, któremu towarzy-
szą możliwie najmniejsze straty (rozpraszanie) energii do otoczenia”18.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency, 
IEA) definiuje ten termin przez pryzmat sposobu zarządzania i ogranicza-
nia wzrostu zużycia energii. Poprawa efektywności energetycznej może 
zmniejszyć potrzebę inwestycji w rozwój infrastruktury energetycznej, 
ograniczać wysokość rachunków za energię, wpływać na poprawę zdrowia, 

15 A. Johansson, Czysta technologia. Środowisko, technika, przyszłość, tłum. A. Doniec, 
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1992, s. 30.

16 Ibidem, s. 30.
17 Ibidem, s. 72–73.
18 J. Juściński, Perspektywy rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce do 2020 

roku, w: Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane prob-
lemy, red. F. Krawiec, Difin, Warszawa 2010, s. 52.
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podnoszenie konkurencyjności oraz ochronę środowiska. Międzynarodowa 
Agencja Energetyczna promuje politykę efektywności energetycznej prze-
de wszystkim w budownictwie, urządzeniach, transporcie oraz przemyśle19. 
W raporcie The Energy Efficiency Market Report 2013 Międzynarodowa 
Agencja Energetyczna podkreślała, że efektywność energetyczna przyczy-
nia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego państwa, redukcji emi-
sji dwutlenku węgla, jak również do wzrostu gospodarczego. Tym samym 
efektywność energetyczną należy postrzegać już nie jako „ukryte paliwo” 
(hidden fuel), ale raczej jako „pierwsze paliwo” (first fuel). Świadczyć 
o tym może obserwowana dzisiaj na świecie skala inwestycji w poprawę 
efektywności oraz oszczędność energii20. Amerykańska Agencja Informacji 
Energetycznej (Energy Information Administration, EIA) wyróżniła z ko-
lei dwa podejścia odnoszące się do efektywności energetycznej. Pierwsze 
wskazywało, że wzrosty efektywności energetycznej występują wówczas, 
gdy nakłady energii zostają zredukowane w stosunku do danego pozio-
mu usługi, albo nastąpi wzrost usług w stosunku do określonej ilości na-
kładu energii. Drugie traktowało efektywność energetyczną jako względną 
oszczędność, w sytuacji gdy określone nakłady energii są wykorzystywane 
do dostarczenia towarów lub usług21.

W podobnym tonie pojęcie efektywności energetycznej zostało zdefinio-
wane na polskim gruncie. W Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektyw-
ności energetycznej określa się ją jako „stosunek uzyskanej wielkości efektu 
użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typo-
wych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii 
przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzy-
skania tego efektu”22.

Oszczędność energii można osiągać przez modyfikacje systemów ener-
getycznych opartych na tradycyjnych nośnikach energii, tj. na węglu, ropie 
i gazie, zarówno w procesie wytwarzania, jak i w transporcie. Dodatkowym 

19 Energy efficiency, International Energy Agency (IEA), http://www.iea.org/topics/ener-
gyefficiency/ (10 II 2014).

20 The Energy Efficiency Market Report 2013. Market Trends and Medium-Term Prospects, 
OECD/IEA, 2013. 

21 Measuring Energy Efficiency In The United States’ Economy: A Beginning, Energy In-
formation Administration, Office of Energy Markets and End Use, U.S. Department of Energy, 
Washington, X 1995, http://www.eia.gov/emeu/efficiency/ee_report_html.htm (10 II 2014).

22 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, Dz.U. z 2011 r., Nr 94, 
poz. 551, Kancelaria Sejmu RP, Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU20110940551 (2 II 2013).
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elementem jest wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań technologicz-
nych w przemyśle, budownictwie, rolnictwie oraz gospodarstwach domo-
wych. Istotne znaczenie ma rozwój akcji promujących oszczędność ener-
gii oraz tworzenie zachęt ekonomicznych do oszczędzania. W tym ujęciu 
oszczędność powinna być zintegrowana z racjonalnym wykorzystywaniem 
energii23.

I.3. Chiny a koncepcja zrównoważonego rozwoju

Globalne zmiany klimatyczne, a co za tym idzie zmiany środowiskowe, 
stanowią największe ograniczenia, ale i zarazem wyzwanie dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego Chin. To zmusza je do opracowania nowe-
go modelu rozwojowego charakteryzującego się odejściem od koncen-
tracji jedynie na wzroście gospodarczym. Rozwój uwzględniający kosz-
ty środowiskowe (zielony rozwój w miejsce brudnego), musi cechować 
odejście od nadmiernego obciążania przyrody na rzecz harmonijnego 
współistnienia z naturą. Chiny mają szansę wypracowania nowego mode-
lu rozwojowego opartego na gospodarce niskoemisyjnej. Zielony rozwój 
Chin stanowi główny element w globalnej walce ze zmianami klimatu. 
Porażka Chin w tym zakresie będzie oznaczać klęskę dla wszystkich świa-
towych graczy walczących o poprawę warunków klimatycznych. Sukces 
będzie miał z kolei pozytywny wydźwięk dla całej społeczności między-
narodowej. Dlatego z tak wielką uwagą należy śledzić wydarzenia w Pań-
stwie Środka i analizować podejmowane przez władze komunistyczne 
działania w zakresie ochrony środowiska. Chiny są dzisiaj największym 
konsumentem energii, jak również największym emitentem dwutlenku 
węgla na świecie. Jednocześnie są największym inwestorem w tradycyjne 
i odnawialne źródła energii. Wzrost Chin może zatem nieść z sobą zarów-
no pozytywne, jak i negatywne następstwa – i w przestrzeni wewnętrznej, 
i w międzynarodowej. 

Władze w Pekinie nie dają sobie narzucić żadnych limitów emisji po-
mimo tego, że przyjęły protokół z Kioto z 1997 r., który uzupełniał Ramo-
wą Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Chiny 
samodzielne wyznaczają cele w tym zakresie, odrzucając jakiekolwiek 

23 Szerzej zob.: W.M. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii, s. 405–424.
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ograniczenia proponowane z zewnątrz. Dominuje tu przekonanie, że limity, 
jakie stara się narzucić Chinom oraz innym krajom rozwijającym się, są zbyt 
rygorystyczne, co rodzi poczucie niesprawiedliwości24.

Na konferencji klimatycznej w Paryżu w 2015 r. ma zostać przyjęte 
nowe globalne porozumienie w sprawie zmian klimatycznych, które zastąpi 
protokół z Kioto. W jego treści zapewne pojawią nowe zobowiązania doty-
czące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W przypadku Chin należy 
oczekiwać podtrzymania dotychczasowego stanowiska. Chiny będą dążyły 
w dalszym ciągu do redukcji emisji dwutlenku węgla i innych gazów cie-
plarnianych, niemniej same będą wyznaczały tempo zmian w tym zakre-
sie. Pośrednio potwierdzeniem tego były słowa wypowiedziane w Bonn 
w czerwcu 2014 r. przez Xie Zhenhua, chińskiego negocjatora w oenzetow-
skich rozmowach dotyczących klimatu, i zarazem wiceprzewodniczącego 
Państwowej Komisji ds. Rozwoju i Reform. Zaznaczył on, że Chiny ograni-
czą emisje zanieczyszczeń tak szybko jak to możliwe. Podkreślił, że celem 
jest znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy rozwojem gospodar-
czym a ochroną środowiska25. Jeden z doradców rządu w Pekinie powiedział 
nieco wcześniej, że Chiny rozważają wprowadzenie limitu emisji dwutlen-
ku węgla od 2016 r., od momentu rozpoczęcia nowego Planu Pięcioletniego. 
Xie Zhehua nie potwierdził jednak tych doniesień, mówiąc, że decyzja taka 
nie została jeszcze podjęta26.

Zagadnienie zrównoważonego rozwoju było szeroko analizowane w Chi-
nach na poziomie władzy centralnej już po zakończeniu konferencji w Rio 
de Janeiro. O tym, że Chiny zamierzają wyznaczać własne standardy, świad-
czyć może opracowana niedługo potem agenda China’s Agenda 21, któ-
ra określiła wytyczne działania na płaszczyźnie ogólnokrajowej. 25 marca 
1994 r. Rada Państwowa zatwierdziła dokument 中国 21 世纪议程. 中国 
21 世纪人口、环境与发展白皮书, (China’s Agenda 21. White Paper on 
China’s Population, Environment and Development in the 21st Century)27.

Agenda składała się z dwudziestu rozdziałów, niemniej ogólnie można 
wyodrębnić w niej cztery zasadnicze obszary działania. Były to:

24 J.P. Cabestan, Polityka zagraniczna Chin. Między integracją a dążeniem do mocarstwo-
wości, tłum. E. Brzozowska, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2013, s. 164.

25 A. Doyle, China aims to cap greenhouse gas output soon, but no date set, Reuters, 5 VI 
2014.

26 Ibidem.
27 中国 21 世纪议程. 中国 21 世纪议程. 中国 21 世纪人口、环境与发展白皮书 (Zhong-

guo 21 shiji yicheng. Zhongguo 21 shiji renkou, huanjing yu fazhan baipishu), The Administra-
tive Center for China’s Agenda 21, http://www.acca21.org.cn/cca21pa.html (12 II 2014).
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 ● kompleksowa strategia i polityka zrównoważonego rozwoju,
 ● zrównoważony rozwój społeczny,
 ● zrównoważony rozwój gospodarczy,
 ● racjonalne wykorzystanie zasobów i ochrony środowiska. 

Pierwszy określał strategiczne cele, priorytetowe programy oraz kon-
kretne działania w zakresie wprowadzania mechanizmów zrównoważone-
go rozwoju. Drugi odnosił się do takich kwestii, jak na przykład wielkość 
populacji, indywidualna konsumpcja, opieka socjalna, zwalczanie ubóstwa, 
ochrona zdrowia, równoważony rozwój osiedli ludzkich, łagodzenie skut-
ków katastrof. Trzeci wskazywał, że rozwój gospodarczy przyczynia się 
do redukcji ubóstwa, poprawy warunków bytowych społeczeństwa, jak rów-
nież do wzmocnienia ogólnej siły państwa. Ta część określała również zało-
żenia polityki zrównoważonego rozwoju w rolnictwie, przemyśle, transpor-
cie, telekomunikacji oraz w energetyce. Czwarty obejmował zrównoważone 
wykorzystywanie i ochronę zasobów naturalnych, ochronę bioróżnorodno-
ści, zapobieganie pustynnieniu, łagodzenie skutków katastrof naturalnych, 
ochronę atmosfery przez kontrolę skażeń powietrza i kwaśnych deszczów, 
a także określenie sposobów utylizacji odpadów stałych28.

W trakcie XVII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin w 2007 r. zostały 
przedstawione założenia reform w długiej perspektywie czasowej, pod-
kreślające konieczność przekształceń w ramach dotychczasowego mo-
delu rozwojowego. Przyjęta wtedy teoria „harmonijnego społeczeństwa” 
(和谐社会; hexie shehui) położyła nacisk na zrównoważony wzrost go-
spodarczy, rozwój regionów Chin Zachodnich i Centralnych oraz rozwój 
obszarów wiejskich. Skoncentrowano się na działaniach zmierzających 
do osiągnięcia większej równowagi w pięciu zagadnieniach: w rozwo-
ju pomiędzy miastem a wsią, pomiędzy regionami, pomiędzy rozwojem 
gospodarczym a społecznym, pomiędzy człowiekiem a środowiskiem, po-
między rozwojem wewnętrznym a polityką otwarcia na świat29. Zgodnie 
z nową wizją rozwojową lansowaną przez partię komunistyczną to społe-
czeństwo powinno stać się w większym stopniu beneficjentem rozwijającej 
się gospodarki. Partia komunistyczna ma świadomość, że wzrost dobro-
bytu stanowi podstawę legitymizacji jej władzy. Pogłębiające się różnice 
w dochodach i standardzie życia mieszkańców kraju mogą zaś prowadzić 

28 Ibidem.
29 Ł. Gacek, Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw 

na rynkach zagranicznych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 19.
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do wzrostu napięć społecznych i w konsekwencji do zakwestionowania 
pozycji rządzących30. Partia stara się reagować na współczesne wyzwania. 
Nie pozostaje bierna, lecz modyfikuje dotychczasową strategię działania. 
David Shambaugh podkreśla, że partia powstrzymuje skutecznie atro-
fię, nabywając stopniowo umiejętność adaptowania się do różnych uwa-
runkowań i zmian wewnętrznych31. Główne wyzwania, jakie stoją przed 
Chinami, są zogniskowane przede wszystkim wewnątrz kraju. Uzyskanie 
odpowiedniego statusu na arenie międzynarodowej zależy głównie od suk-
cesu wprowadzanych reform. Budowa dobrze prosperującego i silnego 
państwa, które cieszy się należytym szacunkiem w świecie, pozostaje klu-
czowa dla legitymizacji partii komunistycznej w Chinach32. Ye Zicheng 
podkreśla, że Chiny muszą podjąć próbę rozwiązania dziesięciu najważ-
niejszych problemów, tj. pomocy w osiedlaniu się robotników i utrzymania 
pełnego zatrudnienia, walki z korupcją i stworzenia sprawnie funkcjonują-
cego systemu prawnego, zmniejszenia dysproporcji w rozwoju pomiędzy 
regionami, redukcji różnic w dochodach, rozwoju systemu edukacyjnego 
i podniesienia zdolności innowacyjnych, utrzymania tempa rozwoju go-
spodarczego, kontroli przyrostu naturalnego, zapewnienia odpowiednich 
dostaw energii, ochrony środowiska, a także utrzymania stabilności spo-
łecznej. Część z tych zagadnień wymaga podjęcia natychmiastowych dzia-
łań, część zaś odnosi się do wyzwań rozpatrywanych w dłuższej perspek-
tywie czasowej. Jeśli rząd położy nacisk na innowacje, ograniczy korupcję 
i racjonalniej będzie dzielił korzyści wynikające z rozwoju gospodarczego, 
wówczas ma szansę uniknąć kryzysów33.

Sprzężenie między rozwojem gospodarczym a przeobrażeniami w innych 
dziedzinach bardzo wyraźnie zostało przedstawione w czasie XVIII Zjaz-
du KPCh w 2012 r. Przewodniczący Hu Jintao mówił wówczas, że ogólna 
koncepcja rozwojowa państwa powinna uwzględniać promowanie postępu 
gospodarczego, politycznego, kulturalnego, społecznego i ekologicznego. 

30 Idem, Chińskie elity polityczne w XX wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, 
s. 297.

31 Szerzej zob.: D. Shambaugh, China’s Communist Party. Atrophy and Adaptation, 
Woodrow Wilson Cen ter Press, Washington 2010.

32 Zob.: Deng Yong, China’s Struggle for Status. The Realignment of International Rela-
tions, Cambridge University Press, New York 2008, s. 65–68.

33 Ye Zicheng, Inside China’s Grand Strategy. The Perspective from the People’s Republic, 
The University Press of Kentucky, Kentucky 2011, s. 89–90.
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Celem podstawowym jest osiągnięcie modernizacji społecznej oraz wielkie 
odrodzenie narodu chińskiego34.

Szczególną uwagę zwróciło położenie silnego nacisku na kwestie śro-
dowiskowe. W swoim przemówieniu Hu Jintao podkreślał, że postęp eko-
logiczny jest celem długoterminowym, stanowiąc o dobrobycie obywateli 
i przyszłości państwa. Biorąc pod uwagę ograniczenia co do posiadanych 
zasobów, poważne zanieczyszczenia środowiskowe i degradację ekosyste-
mu, Chiny muszą podjąć działania w celu podniesienia świadomości spo-
łecznej w zakresie ochrony środowiska. 

Kluczowe znaczenie przypisano następującym celom:
 ● poprawie rozwoju chińskiej przestrzeni geograficznej (优化国土空间
开发格局; youhua guotu kongjian kaifa geju),

 ● promocji ochrony wszystkich zasobów (全面促进资源节约; quan-
mian cujin ziyuan jieyue),

 ● zwiększeniu ochrony ekosystemu oraz środowiska (加大自然生态系
统和环境保护力度; jiada ziran shengtai xitong he huanjing baohu 
lidu),

 ● wzmacnianiu systemu promocji postępu ekologicznego (加强生态文
明制度建设; jiaqiang zhengtai wenming zhidu jianshe)35.

Kierując się zasadą utrzymania równowagi pomiędzy ludnością, zasoba-
mi i środowiskiem z jednej strony a propagowaniem korzyści gospodarczych, 
społecznych i ekologicznych z drugiej, należy utrzymać tempo rozwoju pod 
kontrolą i regulować jego układ przestrzenny. Chiny powinny zainicjować 
rewolucję w dziedzinach związanych z produkcją i wykorzystaniem energii, 
popierając energooszczędny rozwój i niskoemisyjny przemysł, a także nowe 
i odnawialne źródła energii w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego 
państwa. Środowisko ekologiczne stanowi podstawowy warunek zrównowa-
żonego rozwoju ludzkiego i społecznego. Chiny powinny ustanowić system 
służący rozwojowi i ochronie geograficznej przestrzeni, system zapewniają-
cy najlepszą możliwą ochronę ziemiom uprawnym oraz systemy zarządzania 
zasobami wodnymi i ochroną środowiska36.

1 czerwca 2012 r. Chiny przedstawiły raport 中华人民共和国可持续发
展国家报告 (National Report on Sustainable Development), obrazujący ich 
rezultaty i osiągnięcia w aspekcie wprowadzania strategii zrównoważonego 

34 胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 (Hu Jintao zai Zhongguo 
gong chan dang di shiba ci quanguo daibiao dahui shang de baogao), Xinhua, 17 XI 2012.

35 Ibidem.
36 Ibidem.
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rozwoju, począwszy od 2001 r., istniejących wyzwań, a także przyszłych 
strategicznych inicjatyw podejmowanych w tym zakresie. Podkreślono, 
że w ciągu ponad dwóch ostatnich dekad Chiny aktywnie starły się rea-
gować na zmiany zachodzące zarówno wewnątrz kraju, jak i w środowi-
sku międzynarodowym. Podjęły skuteczne działania związane z restruk-
turyzacją gospodarki, poprawą życia obywateli, jak również z ochroną 
zasobów i środowiska naturalnego. Według chińskich statystyk w latach 
2000–2010 liczba osób żyjących w całkowitym ubóstwie zmniejszyła się 
z poziomu 94,22 mln (10,2% ogółu społeczeństwa) do 26,88 mln (2,8%). 
Jednocześnie nastąpiła wyraźna poprawa efektywności energetycznej w naj-
bardziej energochłonnych gałęziach przemysłu. Zaznaczono jednak, że Chi-
ny w dalszym ciągu muszą się zmagać z licznymi problemami i nadal są 
państwem rozwijającym się. Dowodem na to jest niski produkt krajowy 
brutto w przeliczeniu na głowę mieszkańca, sytuujący Chiny w okolicach 
setnego miejsca na świecie. Około 122 mln ludzi ciągle żyje w ubóstwie. 
Zasoby surowcowe oraz uwarunkowania środowiskowe zasadniczo wpły-
wają na rozwój ekonomiczny Chin. Widoczne są nierównomierne warunki 
rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami, a także niskie kompetencje 
w zakresie rozwijania innowacji naukowych i technologicznych. Dlatego 
Chiny muszą przetransformować swoje nastawienie w odniesieniu do poli-
tyki rozwojowej, wprowadzając nowe metody rozwoju. Dużą rolę powinna 
odgrywać w tym zakresie podejmowana współpraca międzynarodowa37.

Pełna wykładnia dotycząca sposobu pojmowania i interpretowania po-
jęcia zrównoważonego rozwoju przez nowe kierownictwo partyjne została 
przedstawiona 24 września 2013 r. w czasie spotkania w ramach forum Le-
aders Dialogue of the United Nations „High-level Political Forum on Su-
stainable Development” w Nowym Jorku przez ministra spraw zagranicz-
nych Chin Wang Yi. Mówił on wówczas, że koncepcja zrównoważonego 
rozwoju jest dobrze znana w Chinach. Pojęcie harmonii pomiędzy człowie-
kiem a naturą oraz przywiązanie do zasady, zgodnie z którą nie spuszcza 
się wody ze stawu, by złowić rybę, stanowią zasadniczy element rodzimej 
tradycji. Podkreślił, że zrównoważony rozwój stanowi podstawę polityki 
państwa. Rząd Chin dał do zrozumienia, że nie może dłużej podążać do-
tychczasową drogą, nie bacząc na zanieczyszczenia środowiskowe, ale musi 

37 中华人民共和国可持续发展国家报告 (Zhonghua Renmin Gongheguo kechixu fazhan 
guojia baogao), National Development and Reform Commission, 1 VI 2012, http://www.sdpc.
gov.cn/xwzx/xwtt/t20120601_483687.htm (11 II 2014). 
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wziąć odpowiedzialność zarówno za przyszłe pokolenia, jak i za spo-
łeczność międzynarodową. Realizacja naukowego rozwoju musi stawiać 
na pierwszym miejscu człowieka i musi być oparta na promocji wszech-
stronnego, skoordynowanego i zrównoważonego rozwoju. Należy dążyć 
do rozwoju gospodarczego, biorącego pod uwagę ochronę środowiska natu-
ralnego, gdyż to pozwala w większym stopniu zabezpieczać fundamentalne 
i długoterminowe interesy ludzi. Tak rozumiany zrównoważony rozwój sta-
nowi jedyną drogę do realizacji „chińskiego snu” (Chinese Dream)38.

W przemówieniu Wang Yi przedstawił wytyczne dotyczące działań 
na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z nimi:

 ● Należy promować rozwój ekologiczny, który pozostaje równie istotny 
jak wzrost gospodarczy. Inaczej rzecz ujmując, ochrona środowiska 
stanowi konieczny warunek rozwoju gospodarczego.

 ● Należy rozwijać przyjazne środowisko dla zrównoważonego rozwoju, 
który wymaga odrodzenia światowej gospodarki, pobudzenia han-
dlu międzynarodowego oraz sprzyjającego klimatu inwestycyjnego.

 ● Należy przestrzegać zasady „wspólny [cel], ale zróżnicowana odpo-
wiedzialność” (common but differentiated responsibilities), według 
której zrównoważony rozwój stanowi wspólny cel dla wszystkich 
państw, które powinny przyczyniać się do jego realizacji w miarę 
swoich możliwości. Inne zobowiązania powinny jednak spoczywać 
na państwach rozwiniętych, a inne na rozwijających się.

 ● Należy podkreślać znaczenie problematyki społecznej, gdyż siła i do-
brobyt państwa nie powinny być rozpatrywane wyłącznie w kategoriach 
gospodarczego wzrostu. Zrównoważony rozwój jest bowiem nie tylko 
„zrównoważonym rozwojem gospodarczym”, ale również społecznym.

 ● Należy przetransformować sposób myślenia, model oraz metodę do-
tyczącą rozwoju. Tradycyjne drogi rozwoju, wyczerpywanie się zaso-
bów i degradacja środowiskowa muszą zostać zastąpione innymi roz-
wiązaniami, kładącymi nacisk na podnoszenie jakości i efektywności 
rozwoju, poprawę struktury gospodarczej i podziału w różnych gałę-
ziach przemysłu39.

38 Sustainable Development – The Road to Achieve Chinese Dream and Human Progress, 
Remarks by H.E. Wang Yi Foreign Minister of the People’s Republic of China at the Leaders 
Dialogue of the United Nations High-level Political Forum on Sustainable Development, New 
York, 24 September 2013, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 26 IX 
2013, http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/zyjh/t1081238.shtml (11 II 2014). 

39 Ibidem. 
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10 września 2013 r. nowo wybrany premier Li Keqiang zapowiedział, 
że Chiny powinny oprzeć się na reformach służących osiąganiu długoter-
minowego, zrównoważonego i zdrowego rozwoju gospodarki. Kluczem 
do przeprowadzanych reform ekonomicznych musi być odpowiednie zrów-
noważenie roli rządu, rynku i społeczeństwa. Rząd powinien dać rynkowi 
więcej witalności. Podkreślał, że celem są reformy, które pozwolą więk-
szej liczbie ludzi cieszyć z ich rezultatów. Kwestia zanieczyszczeń środo-
wiskowych stanowi wynik intensywnego rozwoju. Rząd zamierza jednak 
zwiększyć wysiłki na rzecz eliminacji przestarzałych mocy produkcyjnych 
i rozwoju sektorów związanych z oszczędnością zasobów oraz z ochroną 
środowiska40.

Uzupełnieniem tej wypowiedzi były tezy zawarte w artykule autorstwa 
Li Keqianga, opublikowanym na łamach „Financial Times”. Pisał w nim, 
że Chiny będą podążać drogą reform i otwarcia. Gospodarka utrzyma zrów-
noważony wzrost opierający się na zdrowych podstawach. Najważniejszy 
element tego procesu będzie stanowił rosnący popyt wewnętrzny. Ogromny 
rynek konsumpcyjny oraz postępująca urbanizacja stanowią duży potencjał 
w kontekście wzrostu popytu wewnętrznego w długim przedziale czaso-
wym. Li podkreślał konieczność utrzymania uzasadnionej skali inwestycji, 
dającej priorytet takim kwestiom, jak oszczędność energii, ochrona środo-
wiska, rozwój projektów kolejowych w centralnych i zachodnich regionach 
oraz infrastruktury komunalnej41.

Biorąc pod uwagę jakościowe cele gospodarki zrównoważonej, kluczo-
we miejsce zajmują zagadnienia społeczne i ekologiczne. Zintegrowanie 
działań na rzecz realizacji tych celów stanowi zasadniczy wyznacznik doko-
nywanych przekształceń w ramach dotychczasowego modelu rozwojowego 
w Chinach. 

I.4. Zrównoważony rozwój a sprawy społeczne

Pod koniec lat 70. XX w. Chiny zainicjowały reformy zmieniające dotych-
czasową strukturę ekonomiczną państwa. Stopniowe odchodzenie od me-
chanizmów charakterystycznych dla gospodarek planowych i uwzględnianie 

40 China needs reforms for economic development: Premier, Xinhua, 10 IX 2013. 
41 Li Keqiang, China will stay the course on sustainable growth, „Financial Times”, 8 IX 

2013. 
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w większym stopniu rozwiązań rynkowych zaowocowało gwałtownym 
przyspieszeniem wzrostu gospodarczego. Chiny w ciągu kolejnych ponad 
trzech dekad rozwijały się w średniorocznym tempie około 10%, czemu 
towarzyszyło również wyraźne podniesienie standardu życia mieszkań-
ców kraju. Ostatnie lata pomimo wyraźnego spowolnienia gospodarczego 
nadal charakteryzują wysokie wskaźniki. W 2012 r. PKB Chin wyniósł 
51,93 bln RMB (8,28 bln USD), notując wzrost 7,8% w stosunku do roku 
poprzedniego42. W 2013 r. zostało utrzymane dotychczasowe tempo wzrostu 
na poziomie 7,7%. PKB wyniósł w tym czasie 56,9 bln RMB (9,3 bln USD), 
co stanowiło wynik lepszy o 0,2% w stosunku do tego, co zakładał wcześ-
niej rząd43. Prognozy na przyszłość sugerują podtrzymanie dotychczasowe-
go tempa rozwoju44. Utrzymanie stabilnego tempa wzrostu będzie się jednak 
wiązało z koniecznością podjęcia reform zmierzających do budowy bardziej 
zrównoważonego modelu rozwojowego. Podczas Boao Forum 10 kwietnia 
2014 r. premier Chin Li Keqiang zaznaczył, że gospodarka Chin ma szansę 
rozwijać się w szybkim tempie. Pobudzenie gospodarki będzie jednak wy-
magało dalszego pogłębiania reform oraz dokonania przekształceń w do-
tychczasowej strukturze gospodarczej. Zmiany powinny być oparte na pro-
mocji rozwoju zielonych gałęzi przemysłu, energii ekologicznej, rozwoju 
technologii oraz produktów służących oszczędności energii i przyjaznych 
środowisku, a także na likwidacji przestarzałych ośrodków produkcyjnych 
niespełniających wymogów środowiskowych. Immanentnym celem reform 
powinno być również dążenie do podniesienia jakości życia ludzi przez 
wzrost dochodów, poprawę sytuacji na rynku pracy oraz polepszenie opieki 
socjalnej45.

Według informacji chińskiego Państwowego Biura Statystycznego (Na-
tional Bureau of Statistics) tylko w okresie 2005–2010 udział PKB Chin 
w światowym PKB wzrósł z poziomu 5% do 9,5%46. W 2012 r. stanowił już 
13,27%47. W 2010 r. PKB Chin odpowiadał 40% PKB Stanów Zjednoczo-

42 China 2012 growth eases to 7.8 pct, Xinhua, 18 I 2013. 
43 Xinhua Insight: China economy grows 7.7 pct in 2013, beating government target, Xin-

hua, 20 I 2014. 
44 W czasie sesji parlamentu w marcu 2014 r. premier Li Keqiang zapowiedział, że Chiny 

zamierzają osiągnąć wzrost 7,5% na koniec roku. [China pledges stable growth, deepening 
reform, Xinhua, 5 III 2014].

45 李克强在博鳌亚洲论坛2014年年会开幕式上的主旨演讲 (Li Keqiang zai Bo’ao 
Yazhou luntan 2014 nian nianhui kaimushi shang de zhuzhi yanjiang), Xinhua, 10 IV 2014. 

46 Li Jia, China accounts for 9.5 percent of world’s GDP, „People’s Daily”, 25 III 2011. 
47 China GDP, Trading Economics, http://www.tradingeconomics.com/china/gdp (23 XII 

2013). 
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nych, podczas gdy pięć lat wcześniej było to tylko 18%48. W ciągu dekady, 
licząc od 2002 r., światowy PKB wzrósł 44 punkty procentowe. Największy 
udział w tym wzroście miały zdecydowanie Chiny (31%) Na dalszych pozy-
cjach znajdowały się Indie (10%), Stany Zjednoczone (9%), Unia Europej-
ska (8%), Rosja (4%) oraz Brazylia (3%)49.

Z analizy Centre for Economics and Business Research (CEBR) wynika, 
że w 2028 r. Chiny staną się największą gospodarką na świecie, detronizując 
dotychczasowego lidera, Stany Zjednoczone. Warto odnotować, że Chiny 
nawiązałyby wówczas do chlubnej tradycji z 1890 r., kiedy również dzierży-
ły palmę pierwszeństwa. W raporcie zaznaczono, że Chiny utrzymają wyso-
ki poziom rozwoju gospodarczego, niemniej planowane reformy mogą osła-
bić nieco dynamikę wzrostu PKB. Obserwowane ożywienie w gospodarce 
Stanów Zjednoczonych nie pozostanie również bez wpływu na późniejszy, 
niż wcześniej oczekiwano, moment zmiany na pozycji lidera50.

Tabela 1. Ranking największych gospodarek na świecie w 2012 i 2028 r. 

2012 2028

Pozycja Państwo
PKB 

(w mld USD)
Pozycja Państwo

PKB 
(w mld USD)

1 USA 16 245 1 Chiny 33 513

2 Chiny 8 221 2 USA 32 241

3 Japonia 5 960 3 Indie 6 560

4 Niemcy 3 430 4 Japonia 6 415

5 Francja 2 614 5 Brazylia 5 143

6 Wielka Brytania 2 477 6 Niemcy 4 398

7 Brazylia 2 353 7 Wielka Brytania 4 305

8 Włochy 2 078 8 Rosja 4 125

9 Rosja 2 030 9 Meksyk 3 697

10 Indie 1 842 10 Kanada 3 677

24 Polska 490 20 Polska 1 155

Źródło: opracowanie na podstawie: Cebr’s World Economic League Table, Centre for 
Economics and Business Research (CEBR), 26 XII 2013, s. 14, 17.

48 Li Jia, China accounts for 9.5 percent of world’s GDP. 
49 World Bank, IMF, J.G.J. Olivier, G. Janssens-Maenhout, M. Muntean, J.A.H.W. Peters, 

Trends in global CO2 emissions. 2013 Report, PBL Netherlands Environmental Assessment 
Agency, Hague 2013, s. 10. 

50 Szerzej zob.: Cebr’s World Economic League Table, Centre for Economics and Business 
Research (CEBR), 26 XII 2013. 
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Tabela 2. Indeks konkurencyjności 2013–2014

Pozycja Państwo Wynik (1–7)

1 Szwajcaria 5,67

2 Singapur 5,61

3 Finlandia 5,54

4 Niemcy 5,51

5 Stany Zjednoczone 5,48

6 Szwecja 5,48

7 Hongkong 5,47

8 Holandia 5,42

9 Japonia 5,40

10 Wielka Brytania 5,37

12 Tajwan 5,29

29 Chiny 4,84

42 Polska 4,46

Źródło: opracowanie na podstawie: K. Schwab, World Economic Forum, The Global 
Competitiveness Report 2013–2014, Genewa 2013, s. 15.

Z raportu IHS Economics z września 2014 r. wynika z kolei, że Chi-
ny wyprzedzą Stany Zjednoczone pod względem wielkości nominalnego 
PKB mierzonego w dolarach już w 2024 r. Nominalny PKB dla Chin wynie-
sie wówczas 28,25 bln USD, a Stanów Zjednoczonych 27,31 bln USD. Wy-
datki konsumenckie w Chinach wzrosną trzykrotnie, z obecnych 3,45 bln 
USD do 10,51 bln USD w 2024 r. W tym samym czasie udział PKB Chin 
w światowym PKB wzrośnie z 12 do 20%51.

Prognozy wskazują, że Chiny mają dużą szansę nadal utrzymywać wy-
sokie tempo rozwoju. Według raportu konkurencyjności The Global Com-
petitiveness Report 2013–2014 opracowanego przez World Economic 
Forum, określającego zdolności państw w zakresie zapewnienia długookre-
sowego rozwoju gospodarczego, Chiny plasowały się na 29. pozycji. W tym 
przypadku pomiar konkurencyjności opierał się na 12 filarach, w których 
skład wchodziły: instytucje, infrastruktura, środowisko makroekonomicz-
ne, zdrowie i podstawowa edukacja, wyższe wykształcenie i doskonalenie 

51 China to Become World’s Largest Economy in 2024 Reports IHS Economics, IHS, 7 IX 
2014, http://press.ihs.com/press-release/economics-country-risk/china-become-worlds-largest-
economy-2024-reports-ihs-economics (8 IX 2014). 
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zawodowe, efektywność rynkowa, efektywność rynku pracy, rozwój rynku 
finansowego, gotowość techniczna, rozmiar rynku, jakość środowiska bi-
znesowego, innowacyjność52.

Tabela 3. Indeks konkurencyjności dla Chin 2013–2014

CHINY
Pozycja Wynik (1–7)

29 4,84

Wymagania podstawowe 31 5,28

Instytucje 47 4,24

Infrastruktura 48 4,51

Środowisko makroekonomiczne 10 6,29

Zdrowie i podstawowa edukacja 40 6,06

Elementy poprawy wydajności 31 4,63

Wyższe wykształcenie i doskonalenie zawodowe 70 4,23

Efektywność rynkowa 61 4,32

Efektywność rynku pracy 34 4,63

Rozwój rynku finansowego 54 4,32

Gotowość techniczna 85 3,44

Rozmiar rynku 2 6,85

Elementy innowacyjności i rozwoju 34 4,10

Jakość środowiska biznesowego 45 4,31

Innowacyjność 32 3,89

Źródło: opracowanie na podstawie: K. Schwab, World Economic Forum, The Global 
Competitiveness Report 2013–2014, s. 18–22.

O rosnącej roli Chin w gospodarce światowej świadczy fakt, że w 2013 r. 
objęły one pozycję lidera w globalnym handlu. W tym czasie Państwo Środ-
ka zwiększyło swoje obroty handlowe, wyprzedzając Stany Zjednoczone. 
Łączna wartość eksportu i importu w 2013 r. wyniosła 4,16 bln USD, czy-
li o 7,6% więcej niż rok wcześniej. Według danych rządu Chin ze stycz-
nia 2014 r. eksport w całym 2013 roku wzrósł o 7,9%, import natomiast 
o 7,3%. W tym czasie zaznaczył się dodatni bilans handlowy, który w ciągu 

52 Szerzej zob.: K. Schwab, World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 
2013–2014, Genewa 2013.
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roku odnotował wzrost o 12,4% do poziomu 259,8 mld USD53. Wśród naj-
większych partnerów handlowych Chin znalazły się Unia Europejska, Stany 
Zjednoczone, państwa zrzeszone w Stowarzyszeniu Państw Azji Południo-
wo-Wschodniej (ASEAN) oraz Japonia.

Tabela 4. Najwięksi partnerzy handlowi Chin w 2013 r. 

Wartość (w mld USD)
Zmiana w skali roku 

(w procentach)

Unia Europejska 559,1 2,1

Export Chin do UE 339,0

Import Chin z UE 220,1

Stany Zjednoczone 521,0 7,5

Export Chin do USA 368,4

Import Chin z USA 152,6

ASEAN 443,6 10,9

Export Chin do ASEAN 244,1

Import Chin z ASEAN 199,5

Japonia 312,5 –5,1

Export Chin do Japonii 150,2

Import Chin z Japonii 162,2

Źródło: opracowanie na podstawie: China’s 2013 exports rise 7.9%, imports up 7.3%, 
Xinhua, „China Daily”, 10 I 2014; Li Jiabao, China-Japan trade outlook remains grim, 
„China Daily”, 10 I 2014; General Administration of Customs of China, za: ASEAN 
and China, ASEAN China Centre, http://www.asean-china-center.org/english/2010-
-06/23/c_13365143_2.htm (19 VII 2014); China Trade Quarterly – Domestic and 
Foreign, Fung Business Inteligence Centre, Issue 33, II 2014, http://www.funggroup.
com/eng/knowledge/research/ChinaTradeQuarterly1Q14.pdf (19 VII 2014).

W kontekście tych rozważań warto nadmienić, że w 2013 r. chiński yuan 
(RMB) stał się najczęściej używaną, po amerykańskim dolarze, walutą 
w handlu międzynarodowym. Z danych Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (SWIFT) wynikało, że udział yuana w wy-
mianie handlowej wyniósł w październiku 2013 r. 8,66%, podczas gdy jesz-
cze w styczniu poprzedniego roku było to zaledwie 1,89%. Dla porówna-
nia udział dolara stanowił 81,08% (spadek z 84,96%), z kolei euro 6,64% 

53 China’s 2013 exports rise 7.9%, imports up 7.3%, Xinhua, „China Daily”, 10 I 2014. 
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(spadek z 7,87%). Chiny, Hongkong, Singapur, Niemcy i Australia najczęś-
ciej używały w swoich rozliczeniach yuana54. Pozarynkowa regulacja kursu 
walutowego dokonywana przez władze w Chinach z pewnością nie sprzyja 
przełamaniu dominacji dolara w handlu międzynarodowym. Chcąc wymu-
sić zmiany w tym zakresie, Chiny będą zmuszone do urynkowienia w więk-
szym stopniu swojej waluty i modyfikacji obowiązujących obecnie regula-
cji. Zdaniem Chen Yulu, rektora Renmin University w Pekinie oraz członka 
Rady Polityki Pieniężnej (Monetary Policy Committee), reformy systemu 
ustalania kursu yuana powinny zostać zakończone w 2017 r., co umożliwi-
łoby całkowite otwarcie rynku kapitałowego w ciągu kolejnych trzech lat. 
Tym samym w 2020 r. chińska waluta byłaby w pełni wymienialna. Obecnie 
yuan jest używany w transakcjach międzynarodowych do rozliczeń za to-
wary i usługi. Rozliczenia kapitałowe związane z pośrednimi inwestycjami 
zagranicznymi, inwestycjami portfelowymi, wpłatami na rachunek rezerwo-
wy i z innymi inwestycjami finansowymi są kontrolowane przez państwo 
z obawy o nagłe przepływy kapitału55.

W przyszłości RMB może się stać jedną z głównych walut rezerwo-
wych, jak również kluczowym środkiem płatności na świecie. Aktualnie 
ponad 10 tys. międzynarodowych instytucji finansowych prowadzi rozlicze-
nia w RMB, podczas gdy w połowie 2011 r. było ich tylko 900. Warto za-
uważyć, że od 2010 r. do chwili obecnej wykorzystywanie chińskiej waluty 
RMB do rozliczania wymiany handlowej samych Chin wzrosło z 3 do 18%. 
Według prognoz HSBC w 2015 r. będzie to już 30%56.

Chiny stają się państwem coraz bardziej przyjaznym dla zagranicznych 
przedsiębiorców. Budowa konkurencyjnej gospodarki – opartej na rozwinię-
tym pod względem technologicznym przemyśle oraz na wykwalifikowanej 
sile roboczej – kreuje atrakcyjny wizerunek Chin jako dogodnego miejsca 
do lokowania inwestycji zagranicznych. W raporcie Grant Thornton Global 
Dynamism Index (GDI) 2013, przygotowanym przez Economist Intelligen-
ce Unit (EIU) zostały określone pozytywne i negatywne warunki dotyczące 
prowadzenia biznesu w 60 największych gospodarkach świata. Model zo-
stał opracowany na bazie 22 wskaźników dynamizmu podzielonych na pięć 

54 F. Li, Yuan Passes Euro as 2nd-Most Used Trade-Finance Currency, Bloomberg, 
3 XII 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-12-03/yuan-passes-euro-to-be-second-most- 
-used-trade-finance-currency.html (31 VII 2014). 

55 Song Shengxia, Adviser urges interest rate reform completion by 2017, „Global Times”, 
26 V 2014.

56 M. Zhang, Chinese Yuan May Become Fully Convertible Within 2–3 Years: HSBC, „In-
ternational Business Times”, 21 III 2014.
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kategorii; są to: gospodarka i wzrost (economics & growth), otoczenie dla 
prowadzenia biznesu (business operating environment), system finansowy 
(financing environment), rynek pracy i kapitał ludzki (labour & human ca-
pital) oraz nauka i technologia (science & technology). Indeks uwypuklił te 
zagadnienia, które rządy mogą wykorzystywać w celu przyciągnięcia więk-
szej liczby inwestorów.

W rankingu za 2013 r. Chiny zajęły trzecią lokatę, za Australią i Chile. 
Podkreślenia wymaga jednak to, że w ciągu roku odnotowały spektakularny 
awans aż o 17 pozycji.

Tabela 5. Porównanie Chin i Polski według kryteriów dynamizmu (GDI 2013)

Chiny Polska

Miejsce 3 24

Ogólna dynamika 62,7 54,2

Miejsce 2 37

Gospodarka i wzrost 89,3 49,4

Miejsce 48 30

Otoczenie dla prowadzenia biznesu 56,8 75,3

Miejsce 38 5

System finansowy 46,8 69,8

Miejsce 1 23

Rynek pracy i kapitał ludzki 75,3 53,7

Miejsce 14 46

Nauka i technologia 45,4 22,7

Punktacja: maksymalny wynik = 100, minimalny wynik = 0.
Źródło: opracowanie na podstawie: Grant Thornton, Global Dynamism Index (GDI) 2013. 
India: Business growth fundamentals, Economist Intelligence Unit (EIU), s. 27–28, http://
gtw3.grantthornton.in/assets/India_on_the_Global_Dynamism_Index.pdf (16 V 2014).

Wielonarodowe korporacje oraz przedsiębiorstwa z kapitałem za-
granicznym coraz częściej realizują działalność związaną z badaniami 
i rozwo jem (R&D) w Chinach. Podejmując takie decyzje, kierują się nie 
tylko względami biznesowymi, ale również chęcią sytuowania się blisko 
stale rozszerzającego się chińskiego rynku. Według raportu grupy kon-
sultacyjnej KPMG Innovated in China: New frontier for global, R&D 
z sierpnia 2013 r. zagraniczne koncerny przesuwają swoje centra badaw-
cze na rynki docelowe, by być blisko klientów i dostosowywać produkcję 
do preferencji lokalnych odbiorców. Na taki stan rzeczy wpływ ma przede 
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wszystkim polityka rządu w Pekinie, który stworzył dogodne warunki dla 
dokonywania inwestycji w rozwój nowych technologii oraz przyczynił się 
do rozwoju parków przemysłowych, co sprzyja innowacjom57.

Pomimo tych optymistycznych danych świadczących o ogromnym po-
tencjale chińskiej gospodarki należy pamiętać o licznych problemach, ja-
kich doświadczają zwykli ludzie. Chiny nadal pozostają co najwyżej krajem 
rozwijającym się. W ciągu ostatniego półwiecza Chiny doświadczyły gwał-
townego przyrostu liczby ludności, co oczywiście musi być brane pod uwa-
gę w kontekście określania potencjału gospodarczego i społecznego pań-
stwa. Dziś populacja Chin liczy ponad 1,3 mld mieszkańców, czyli dwa razy 
więcej niż nieco ponad pół wieku temu. W 2020 r. zwiększy się o kolejne 
200 mln i przekroczy 1,5 mld. 

Tabela 6. Wzrost populacji Chin w latach 1980–2013

1980 1990 2000 2010 2012 2013

981 235 000 1 051 040 000 1 262 645 000 1 337 705 000 1 350 695 000 1 357 380 000

Źródło: opracowanie na podstawie: Population (total), The World Bank, 2014, http://
data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL (15 VII 2014).

Od momentu zainicjowania polityki otwarcia z końcem lat 70. ubiegłego 
wieku status materialny Chińczyków wyraźnie się poprawił. W latach 1990–
2012 PKB per capita zwiększył się dwudziestokrotnie, a w ciągu ostatniej 
dekady sześciokrotnie58. Obecnie stanowi on około połowy PKB przeciętne-
go Polaka. To oczywiście tylko średnia, która niezbyt dobrze odzwierciedla 
ogromną skalę zróżnicowania wielkości dochodów pomiędzy mieszkańca-
mi poszczególnych regionów. Bank Światowy podawał, że w 2009 r. nadal 
11,8% populacji w Chinach żyło za mniej niż 1,25 dolara dziennie czyli 
poniżej granicy ubóstwa59, a 27,2% za mniej niż 2 dolary dziennie60 (według 
cen z 2005 r.). Dla lepszego zobrazowania tej sytuacji – w Polsce ten współ-
czynnik wynosił odpowiednio 0,1% i 0,2%. 

57 China 360. Innovated in China: New frontier for global R&D, KPMG Global China 
Practice, VIII 2013. 

58 GDP per capita (current US$), The World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.PCAP.CD (23 XII 2013).

59 Poverty headcount ratio at $1.25 a day (PPP) (% of population), The World Bank, 
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY (24 VII 2014). 

60 Poverty headcount ratio at $2 a day (PPP) (% of population), The World Bank, http://
data.worldbank.org/indicator/SI.POV.2DAY (24 VII 2014). 
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Tabela 7.  Dynamika zmian PKB i PKB per capita w latach 1980–2012

Rok PKB (w mld USD) PKB per capita (w USD) Wzrost gospodarczy (w %)

1980 189 193 7,8

1981 194 195 5,2

1982 203 201 9,1

1983 228 223 10,9

1984 257 248 15,2

1985 306 292 13,5

1986 297 279 8,8

1987 270 249 11,6

1988 309 281 11,3

1989 343 307 4,1

1990 356 314 3,8

1991 379 330 9,2

1992 422 363 14,2

1993 440 374 14,0

1994 559 469 13,1

1995 728 604 10,9

1996 856 703 10,0

1997 952 774 9,3

1998 1019 821 7,8

1999 1083 865 7,6

2000 1198 949 8,4

2001 1324 1042 8,3

2002 1453 1135 9,1

2003 1640 1274 10,0

2004 1931 1490 10,1

2005 2256 1731 11,3

2006 2712 2069 12,7

2007 3494 2651 14,2

2008 4521 3414 9,6

2009 4991 3749 9,2

2010 5930 4433 10,4

2011 7321 5447 9,3

2012 8227 6091 7,8

Źródło: opracowanie na podstawie: GDP (current US$), The World Bank, http://data.
worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries (23 XII 2013); GDP per capita 
(current US$), The World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 
(23 XII 2013); GDP growth (annual %), The World Bank, http://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries?display=default (23 XII 2013).
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Z informacji podanej w czasie konferencji prasowej w Pekinie w paździer-
niku 2014 r. przez wiceministra w biurze ds. walki z ubóstwem przy Radzie 
Państwowej Zheng Wenkaia, wynikało, że prawie 82,5 mln ludzi w Chinach 
nadal żyje za mniej niż 1 dolara dziennie. Definicja ubóstwa w Chinach ozna-
cza dochód roczny na poziomie około 375 USD lub niższym, czyli właśnie 
1 dolara dziennie. Różni się to nieco od formuły przyjętej przez Bank Świa-
towy, który ustalił granicę ubóstwa na poziomie 1,25 dolara dziennie. Zhang 
podkreślił przy tej okazji, że najbiedniejsza część chińskiego społeczeństwa 
zamieszkuje regiony zmagające się z licznymi trudnościami, tj. brakami 
w dostępie do wody pitnej, rozbudowanej infrastruktury drogowej, prądu, 
edukacji, opieki zdrowotnej oraz kredytów bankowych61. Do tego obrazu 
należy dodać, opierając się na wynikach badań przeprowadzonych przez 
Beijing University, że  w 2012 r. 1% najbogatszych gospodarstw w Chi-
nach kontrolowało ponad jedną trzecią krajowego bogactwa, podczas gdy 
25% gos podarstw o najniższych dochodach zaledwie jedną dziesiątą62.

Tabela 8. Rozkład bogactwa na świecie

Łączne 
bogactwo

Zmiana w poziomie 
bogactwa

Poziom 
bogactwa 

przypadający 
na dorosłą 

osobę

Zmiana 
w poziomie 
bogactwa 

dorosłej osoby

2013
(w mld USD)

2012–2013
(w mld USD)

2012–2013 
(w %)

2013
(w mld USD)

2012–2013
(w mld USD)

Afryka 2 711 32 1,2 4 929 –1,5

Azja-Pacyfik 48 075 –4 510 –8,6 43 445 –10,2

Chiny 22 191 1 402 6,7 22 230 5,5

Europa 76 254 5 475 7,7 130 712 7,6

Indie 3 613 249 7,4 4 706 5,1

Ameryka Łacińska 9 139 317 3,6 23 265 1,8

Ameryka Północna 78 898 8 362 11,9 296 004 10,5

Świat 240 881 11 328 4,9 51 634 3,3

Źródło: opracowanie na podstawie: J. Davies, R. Lluberas, A. Shorrocks, Credit Suisse 
Global Wealth Databook 2013, za: Global Wealth Report 2013, Research Institute Credit 
Suisse, Zurich, X 2013, s. 5.

61 A. Yuen, 82 million still under poverty line in China, „Global Times”, 15 X 2014. 
62 1 pct of Chinese own one-third of national wealth: report, Xinhua, 26 VII 2014. 
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W kontekście przytoczonych danych niepokój musi budzić nierówno-
mierny rozkład bogactwa w Chinach. Potwierdził to raport Global Wealth 
Report 2013, przygotowany przez szwajcarski bank Credit Suisse przed-
stawiający rozkład światowego bogactwa. W swojej analizie brał on pod 
uwagę wartość aktywów finansowych i pozafinansowych, a także długi go-
spodarstw domowych. Z badania wynikało, że średni dochód przypadający 
na mieszkańca Chin nadal pozostaje prawie sześć razy niższy w porównaniu 
z Europą i ponad trzynaście razy niższy w porównaniu z Ameryką Północ-
ną. Warto jednocześnie dodać, że dochód ten był ponaddwukrotnie mniejszy 
niż średnia światowa.

Wyniki dowiodły, że poziom bogactwa na świecie w 2013 r. wyniósł pra-
wie 241 bln USD, co oznacza, że w ciągu dekady nastąpił wzrost o 68%. 
Państwem o najwyższej średniej wartości majątku była Szwajcaria (ponad 
500 tys. USD przypada na dorosłego mieszkańca). Prognozy przewidują, 
że poziom globalnego bogactwa wzrośnie o około 40% w ciągu kolejnych 
pięciu lat, osiągając pułap 334 bln USD w 2018 r. Za wzrost będą odpo-
wiadały głównie rynki wschodzące (29% wzrostu). Same Chiny wygeneru-
ją blisko połowę całego wzrostu przypadającego na tę grupę państw. W ra-
porcie zaznaczono jednak, że dystrybucja bogactwa w Chinach w dalszym 
ciągu będzie przebiegała nierównomiernie. Do 2018 r. niemal podwoi się 
w Chinach liczba milionerów, osiągając poziom ponad 2,1 mln osób, przy 
dzisiejszym 1,1 mln63.

To niewątpliwie narastający problem, zważywszy, że od ponad trzech 
dekad sukcesywnie pogłębia się zróżnicowanie w dochodach Chińczyków. 
Dobrze obrazuje to wskaźnik nierówności społecznej, tzw. indeks GINI, 
stanowiący miernik nierówności dochodów. Jego wartość zawiera się po-
między 0 a 1, przy czym 0 oznacza pełną równomierność rozkładu docho-
dów, tzn. wszyscy osiągają dochód jednakowej wielkości, z kolei 1 ozna-
cza doskonałą nierówność, gdzie jedna osoba uzyskuje cały dochód, a inna 
nie uzyskuje żadnego. Indeks może też być wyrażany w formie punktowej, 
gdzie skala obejmuje przedział od 0 do 100, lub też procentowo. Stosuje się 
tu taki sam przedział wartości. 

Współczynnik GINI dla Chin dowodzi, że od momentu zainicjowania 
reform przez Deng Xiaopinga z końcem lat 70. ubiegłego stulecia następuje 
coraz większe zróżnicowanie w dochodach mieszkańców Chin. W 2009 r. 

63 Szerzej zob.: Global Wealth Report 2013, Research Institute Credit Suisse, Zurich, 
X 2013. 
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wynosił on ponad 42 punkty. Dla porównania – w grupie państw BRICS 
tylko Brazylia i Republika Południowej Afryki notowały wyższe współ-
czynniki od Chin. Odpowiednio 54,7 oraz 63,1 punktów w 2009 r. W przy-
padku pozostałych państw grupy był on już niższy. Wynik Indii stanowił 
33,9 punktów w 2010 r., a Rosji 40,1 punktów w 2009 r. W tym zestawieniu 
Polska notowała współczynnik 32,7 punktów w 2011 r.64

Tabela 9. Indeks GINI dla Chin w latach 1981–2009

Rok 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2009

Indeks GINI 29,1 27,7 29,9 32,4 35,5 35,7 39,2 42,6 42,5 42,6 42,1

Źródło: opracowanie na podstawie: GINI index, The World Bank, 2014, http://data.
worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI (7 V 2014).

Niepokój może budzić to, że Chiny lokują się w górnej części przedzia-
łu 30–45 oznaczającej średnie rozwarstwienie dochodów, gdzie wzrost 
PKB przekłada się co prawda na wzrost siły nabywczej znacznej części 
społeczeństwa, ale jednocześnie jest zauważalna znacząca grupa ludzi 
wykluczonych z życia społecznego. Przedział w granicach 45–70 dotyczy 
gospodarek państw charakteryzującymi się wysokim lub bardzo wysokim 
rozwarstwieniem dochodów, co oznacza, że wzrost gospodarczy przy-
nosi korzyści tylko wąskiej grupie społecznej. Na przeciwnym biegunie 
są gospodarki w przedziale 20–30, które można określić mianem państw 
opiekuńczych65.

Postępujący proces uprzemysłowienia oraz towarzyszący temu wzrost 
poziomu urbanizacji wytwarzają nowe potrzeby społeczne. Według Pań-
stwowego Biura Statystycznego populacja Chin w 2012 r. wyniosła 
1,354 mld (o 6,69 mln więcej niż w 2011 r.). W 2013 r. 53,7% obywateli Chin 
zamieszkiwało w miastach66. Dla porównania – w 1978 r. poziom urbaniza-
cji wynosił 17,92%. Od końca lat 70. XX w. poziom urbanizacji w Chinach 

64 GINI index, The World Bank, 2014, http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI 
(7 V 2014). 

65 M.K. Stawicka, Ekonomiczne rozwarstwienie społeczeństwa Unii Europejskiej po świa-
towym kryzysie gospodarczym – problematyka rozkładu dochodów, w: Nierówności społeczne 
a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, 
Zeszyt 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 128. 

66 Szerzej zob.: 授权发布:国家新型城镇化规划 (2014–2020年) (Shou quan fabu: Guojia 
xinxing chengzheng hua guihua (2014–2020 nian), Xinhua, 16 III 2014. 
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sukcesywnie wzrastał średnio o 1 punkt procentowy rocznie67. Szacunki 
Credit Suisse mówią, że w okresie 2012–2050 populacja miast w Chinach 
wzrośnie o dalsze 348 mln osób68. Z raportu Economist Intelligence Unit 
wynika z kolei, że poziom urbanizacji będzie stanowił 61% w 2020 r. i 67% 
dziesięć lat później. W latach 2010–2030 populacja w miastach wzrośnie 
o 268 mln ludzi. W rezultacie w 2030 r. w strefach zurbanizowanych bę-
dzie zamieszkiwało 940 mln ludzi, podczas gdy w obszarach wiejskich 
450 mln. Dopiero od połowy 2040 r. liczba populacji w miastach będzie 
stopniowo spadać. Największy wzrost napływu nowych mieszkańców od-
notują miasta na wschodnim wybrzeżu, głównie w prowincji Guangdong 
(124,4 mln), a także w regionach w centralnych Chinach (71,2 mln)69. Krót-
koterminowe prognozy Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (Chinese 
Academy of Social Sciences) sugerują, że poziom urbanizacji w Chinach 
tylko do 2018 r. przekroczy pułap 60%70. Warto w tym zestawieniu wspo-
mnieć o ponad 262,61 mln (2012) rzeszy migrujących pracowników, którzy 
stanowią blisko 20% ogółu populacji w Chinach. W większości to ludzie 
w młodym i średnim wieku. W 2012 r. średnia wieku tej grupy wynosiła 
37,3 lat, większość z nich stanowili mężczyźni (66,4%). Średnia miesięcz-
na pensja migrujących pracowników wynosiła 2290 RMB (370,48 USD)71, 
co oznacza że nie stanowiła ona nawet połowy średniej krajowej.

Wzrost poziomu zurbanizowania stał się jednym z podstawowych wy-
zwań stojących przed partią komunistyczną. W raporcie rządu z 5 marca 
2014 r. premier Li Keqiang podkreślał, że należy opracować system i mecha-
nizmy pozwalające zintegrować rozwój obszarów miejskich i wiejskich oraz 
wytyczyć nową drogę dla procesów urbanizacyjnych. Nowy typ urbanizacji 
powinien odwoływać się przede wszystkim do interesów społecznych. Powi-
nien uwzględniać między innymi ochronę środowiska ekologicznego. Plan 
przewidywał ponadto rozbudowę infrastruktury transportowej, ochronę za-
sobów wodnych, jak również rozwój usług energetycznych i komunalnych72.

67 China should follow sustainable urbanization path, Xinhua, „China Daily”, 7 IX 2013. 
68 Opportunities in an urbanizing world, Research Institute Credit Suisse, Zurich, IV 2012, 

s. 40. 
69 China’s urban dreams, and the regional reality, The Economist Intelligence Unit, Lon-

don, 2014.
70 China’s urbanization rate to hit 60% by 2018, Xinhua, „China Daily”, 27 XII 2013. 
71 Chinese migrant workers exceed 260 mln by 2012, Xinhua, 27 V 2013. 
72 政府工作报告. 2014年3月5日在第十二届全国人民代表大会第二次会议上国务院

总理 李克强 (Zhengfu gongzuo baogao. 2014 nian 3 yue 5 ri zai di shier jie quanguo renmin 
daibiao dahui di er ci huiyi shang guowuyuan zongli Li Keqiang), Xinhua, 14 III 2014.
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W marcu 2014 r. Komitet Centralny KPCh oraz Rada Państwowa ogłosiły 
pierwszy oficjalny plan dotyczący urbanizacji w Chinach National New-type 
Urbanization Plan (2014–2020). Można w nim przeczytać, że poziom urba-
nizacji w Chinach wzrósł w 2013 r. do poziomu 53,7%, co oznacza że jest 
on niższy niż średnia dla krajów rozwiniętych wynosząca 80% i średnia 
60% dla krajów rozwijających się z taką samą wielkością dochodu per ca-
pita jak Chiny. Problem pojawia się jednak w innym miejscu. Zgodnie z da-
nymi Państwowego Biura Statystycznego liczba zarejestrowanych miesz-
kańców miast lub tych, którzy posiadają miejski meldunek hukou, wynosiła 
w 2013 r. tylko 36%. Cel wyznaczony przez rząd zakłada zwiększenie tego 
udziału do 45% w 2020 r. Przewiduje się, że w tym czasie około 60% po-
pulacji będzie zamieszkiwało w miastach. Wzrastająca liczba migrujących 
pracowników pozbawionych dostępu do wielu usług publicznych, z któ-
rych korzystają osoby z meldunkiem miejskim, to nadal ogromny problem. 
Nowe regulacje dają nowe możliwości uzyskania miejskiego hukou około 
100 mln migrującym pracownikom oraz innym stałym mieszkańcom miast. 
Wraz z tym, na bazie realizacji planu „zielonego rozwoju” (绿色发展; lüse 
fazhan), Chiny zamierzają rozszerzyć budownictwo zielonych miast przez 
upowszechnianie ekologicznych rozwiązań, promując rozwój „zielonych” 
mechanizmów produkcyjnych i konsumpcyjnych oraz „zielony” styl ży-
cia. Zakłada to podjęcie działań na rzecz poprawy środowiska oraz dostępu 
do czystej wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miast73.

Oceniając te rozwiązania, należy wskazać, że działania na rzecz roz-
woju zrównoważonej urbanizacji stanowią jeden z priorytetów w polityce 
nowego kierownictwa. Bai Xuemei, Shi Peijun oraz Liu Yansui zwrócili 
uwagę na trzy główne kwestie, które mogą za tym przemawiać. Po pierw-
sze, urbanizacja i uprzemysłowienie stanowią motory napędowe moder-
nizacji i wzrostu gospodarczego. Państwa o wysokich dochodach cha-
rakteryzują się również wysokim poziomem zurbanizowania, dla państw 
OECD wynoszącym około 79–90%. To nie dotyczy jednak Chin, gdzie 
urbanizacja pozostaje w tyle za uprzemysłowieniem. Urbanizacja może 
sprzyjać wzrostowi gospodarczemu. Po drugie, Chiny powinny podjąć 
działania związane z pobudzaniem popytu wewnętrznego. Postępująca ur-
banizacja w tym przypadku może zwiększyć poziom krajowej konsumpcji, 
biorąc pod uwagę, że średnio dochód mieszkańców miast jest ponad trzy 
razy większy niż na wsiach. Po trzecie, urbanizacja może przyspieszać 

73 Szerzej zob.: 授权发布:国家新型城镇化规划 (2014–2020年). 
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rozwój regionalny. Zważywszy, że na jednego mieszkańca wsi przypada 
średnio mniej niż 0,1 ha, można założyć, że Chiny mają niewielkie szanse, 
by zwiększyć dochody przez rozwój rolnictwa. Większe zurbanizowanie 
stwarza możliwość zmniejszenia ubóstwa na wsiach i pobudzenia rozwoju 
obszarów wiejskich74.

Wydaje się, że sprawa sprzężenia pomiędzy środowiskiem a urbanizacją 
będzie decydowała o sukcesie wprowadzanych reform. Dużym wyzwaniem 
w tym kontekście będzie rozwiązanie problemu budownictwa mieszkanio-
wego. Zważywszy, że sektor budowlany w Chinach należy do najbardziej 
energochłonnych gałęzi przemysłu, poprawa efektywności całego sektora 
staje się wręcz priorytetem. W ciągu dwóch dekad musi powstać kilkaset 
większych i mniejszych miast, w których zbudowane zostaną mieszkania 
i biura dla 300 mln osób, które przemieszczą się ze wsi do miast. Dodatko-
wo muszą pojawić się domy dla 250 mln mieszkańców w obszarach wiej-
skich. Istotny będzie zatem sposób realizacji tego planu, szczególnie w kon-
tekście wyboru pomiędzy budową wielkich energochłonnych konstrukcji 
a zabudową zeroenergetyczną75. Poparcie dla danej opcji będzie wyraźnym 
sygnałem rzeczywistych intencji władz co do realizacji zielonej wizji roz-
woju. Zdaniem Zhang Zhanbina, profesora Chińskiej Akademii Zarządzania 
(Chinese Academy of Governance) ochrona środowiska musi stanowić skła-
dową część postępującego procesu urbanizacji. Smog pozostaje najbardziej 
jaskrawym dowodem na to, że trzeba dążyć do poprawy stanu środowiska. 
Chiny będą zmuszone przede wszystkim naprawić szkody, które powstały 
w następstwie realizacji dotychczasowych działań dających prymat wzro-
stowi PKB przed ochroną środowiska76.

74 Bai Xuemei, Shi Peijun, Liu Yansui, Society: Realizing China’s urban dream, „Nature”, 
No. 509, 8 V 2014. 

75 T.L. Friedman, Gorący, płaski i zatłoczony. Dlaczego potrzebna jest nam zielona rewo-
lucja i jak może ona odmienić Amerykę, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2009, s. 401–402. 
Od 2014 r. Chiny zamierzają położyć nacisk na wykorzystanie materiałów przyjaznych dla śro-
dowiska w realizacji nowych projektów budowlanych w dużych miastach. Yang Rong z Mini-
sterstwa Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i Wsi podkreślał, że plan zakłada budowę do 2020 r. 
70% nowych mieszkań, które będą odpowiadały zielonym standardom. Chiny dotują sumą 80 
RMB każdy metr kwadratowy takich zielonych domów. [China to promote green materials in 
affordable housing, Xinhua, „China Daily”, 28 IX 2014].

76 China follows green path to urbanization, Xinhua, „China Daily”, 21 XII 2013.
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I.5. Strategia na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej oraz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju działalności badawczo-rozwojowej 

W najbliższej przyszłości Chiny muszą się skoncentrować na osiąganiu 
wzrostu gospodarczego, który będzie się opierał na efektywnych inwesty-
cjach w badania oraz rozwój technologii i rozwiązań innowacyjnych. Dzia-
łania te muszą uwzględniać rozwój eksperymentalnych energooszczędnych 
technologii przyjaznych środowisku. Czynnikiem decydującym będzie 
umiejętne zachęcanie przedsiębiorców do podejmowania inwestycji w dzia-
łalność badawczo-rozwojową i wykorzystywanie w szerszym stopniu odna-
wialnych źródeł energii, niepowodujących skutków ubocznych dla otocze-
nia środowiskowego. 

W odniesieniu do Chin uwagę zwraca wiele podjętych już inicjatyw słu-
żących poprawie efektywności energetycznej w kraju. W listopadzie 2004 r. 
Państwowa Komisja ds. Rozwoju i Reform opublikowała dokument Medium 
and Long Term Energy Conservation Plan, który przedstawił cele w zakresie 
oszczędności energii oraz propozycje nowych inicjatyw (m.in. program Ten 
Key Projects). W tym samym roku Chiny zaczęły wprowadzać program 
Ten Key Energy-Saving Projects (Ten Key Projects) polegający na finanso-
wym wsparciu w wysokości miliarda dolarów dla krajowych przedsięwzięć 
związanych z oszczędnością energii. Został on włączony do XI Planu Pię-
cioletniego (2006–2010). Cel zakładał oszczędność 250 mln ton metrycz-
nych ekwiwalentu węgla (Mtce) oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla 
o ponad 600 mln ton77. W kwietniu 2006 r. Państwowa Komisja ds. Rozwo-
ju i Reform zainaugurowała kolejny program Top-1000 Enterprises Energy-
-Saving Program, związany z poprawą wydajności energetycznej w tysiącu 
największych przedsiębiorstw, które w sumie zużywały około jedną trzecią 
energii pierwotnej w Chinach. 

W 2010 r. całkowita konsumpcja energii w Chinach wyniosła 3,2 mld 
ton ekwiwalentu węgla. Celem przedłożonym w XII Planie Pięcioletnim 
(2011–2015) jest konsumpcja energii na poziomie 4 mld ton ekwiwalentu 
węgla w 2015 r. W opinii Zhang Guobao, byłego przewodniczącego Pań-
stwowej Administracji Energetycznej, w latach 2011–2015 Chiny powinny 

77 China’s Ten Key energy Efficiency Projects, China FAQs The Network for Climate 
and Energy Information, 12 XI 2009, http://www.chinafaqs.org/files/chinainfo/ChinaFAQs_
China%27s_Ten_Key_Energy_Efficiency_Projects.pdf (10 XI 2013).
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położyć nacisk na większą efektywność energetyczną. Chiny rozpoczęły 
w tym celu program służący do osiągnięcia do 2015 r. większej oszczęd-
ności energii, do redukcji zanieczyszczeń, wszechstronnego wykorzystania 
zasobów w takich sektorach, jak czysty węgiel, rafinacja, energia cieplna, 
energia jądrowa oraz energia odnawialna. Poprawie bezpieczeństwa ener-
getycznego, która stanowi ważny punkt Planu Pięcioletniego, ma służyć 
zwiększenie strategicznych rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego, jak rów-
nież budowa nowych magazynów dla gazu i węgla. Zawirowania polityczne 
na Bliskim Wschodzie nie pozostały bez wpływu na bezpieczeństwo ener-
getyczne, oddziałując na wzrost cen ropy na międzynarodowych rynkach. 
Zważywszy, że ropa naftowa stanowi główny element w budowaniu bez-
pieczeństwa energetycznego, Chiny powinny jak najszybciej przygotować 
grunt dla rozwoju alternatywnych źródeł energii78.

Na początku marca 2011 r. premier Wen Jiabao przedstawił główne cele 
związane z poprawą efektywności energetycznej w kraju. Zgodnie z nimi 
zakłada się:

 ● redukcję zużycia energii na jednostkę PKB o 16% w ciągu pięciu lat 
do 2015 r. (w latach 2006–2010 Chiny zmniejszyły zużycie energii 
na jednostkę PKB o 19,1%, będąc blisko osiągnięcia wcześniej zało-
żonego celu mówiącego o 20%),

 ● zmniejszenie do 2015 r. emisji dwutlenku węgla o 17% w stosunku 
do roku 2010,

 ● zmniejszenie emisji CO2 o 40–45% do 2020 r. w porównaniu z emisją 
z 2005 r.,

 ● wzrost udziału paliw niekopalnych w całkowitym zużyciu energii 
pierwotnej w Chinach do 11,4% do 2015 r. i 15% do 2020 r., w porów-
naniu z 8,3% w 2010 r.,

 ● w związku ze zmianami klimatycznymi oraz zanieczyszczeniem śro-
dowiska wzrost zasobów leśnych o 600 mln m³ oraz zwiększenie po-
wierzchni leśnej z 20,36% w 2010 r. do 21,66% w 2015 r.

 ● redukcję innych zanieczyszczeń środowiska z 8 do 10% w okresie 
2011–201579.

78 China to cap energy use at 4b tons of coal equivalent by 2015, Xinhua, „China Daily”, 
4 III 2011.

79 China announces 16 pct cut in energy consumption per unit of GDP by 2015, The Cen-
tral People’s Government of the People’s Republic of China, 5 III 2011, http://www.gov.cn/
english/2011-03/05/content_1816947.htm (12 X 2013). 
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Większa oszczędność i efektywność w wykorzystaniu energii będzie 
zależała od stopnia i tempa wprowadzania w życie innowacyjnych rozwią-
zań. Oszczędność energii będzie również warunkowana wykształceniem 
odpowiednich nawyków w społeczeństwie. To jednak można osiągnąć 
tylko drogą regulacji wprowadzanych odgórnie. Chiny, dysponując naj-
większym na świecie rynkiem konsumenckim, mogą wytwarzać ogrom-
ny popyt na czyste technologie, co z kolei może zaowocować spadkiem 
kosztów ich wytwarzania i tym samym podniesieniem ich konkurencyj-
ności w stosunku do innych nośników energii. Należy dobitnie podkre-
ślić, że inwestycje na badania i prace rozwojowe pozostają głównymi wy-
znacznikami wzrostu gospodarczego. To one w głównej mierze decydują 
o stopniu innowacyjności. Budowa gospodarki opartej na wiedzy kładzie 
nacisk na jakość, kompetencje oraz elastyczność, które pozwalają dosto-
sować się do wyzwań współczesnego świata. Chiny stwarzają ogromne 
perspektywy rozwoju innowacyjnych rozwiązań i podnoszenia konkuren-
cyjności swojej gospodarki. Mają aspiracje stać się nie tylko regionalnym, 
ale i globalnym liderem w zakresie nowoczesnych technologii, zamierza-
jąc wyznaczać standardy w takich kwestiach, jak poprawa efektywności 
energetycznej oraz promocja czystych i odnawialnych źródeł energii.

Raport Battelle z grudnia 2013 r. sugerował, że wydatki na badania 
i rozwój (research and development, R&D) w Chinach wyniosą w 2013 r. 
284 mld USD, czyli o 22% więcej niż w roku poprzednim. Dla porówna-
nia – wynik Stanów Zjednoczonych to 465 mld USD i wzrost tylko o 4% 
w skali roku. Prognozy oparte na dotychczasowej dynamice wzrostu (w cią-
gu ostatnich dwudziestu lat wzrost roczny oscylował na poziomie 12–20% 
rocznie) mówią, że Chiny pod względem wydatków na badania i rozwój już 
w 2018 r. wyprzedzą Europę, a cztery lata później również Stany Zjedno-
czone. W 2022 r. wydatki Chin i Stanów Zjednoczonych na R&D powinny 
oscylować na podobnym poziomie w granicach 600 mld USD80.

80 Szerzej zob.: 2014 Global R&D Funding Forecast, Batelle, „R&D Magazine”, XII 
2013, http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf?sfvrsn=4 (2 V 
2014); Dane przygotowane przez Battelle rok wcześniej sugerowały, że około 2023 r. Chiny 
powinny zastąpić Stany Zjednoczone na pozycji lidera. Pod koniec 2012 r. szacowano, że Sta-
ny Zjednoczone przeznaczą w 2013 r. 424 mld USD (wzrost o 1,2% w skali roku) na R&D, 
podczas gdy Chiny 220 mld USD (11,6% więcej niż w roku poprzednim). Prognozy przed-
stawione rok później pokazały, że inwestycje w R&D w obydwu przypadkach były większe. 
[P. Thibodeau, China set to surpass U.S. in R&D spending in 10 years, ComputerWorld, 24 XII 
2012, http://www.computerworld.com/s/article/9234976/China_set_to_surpass_U.S._in_R_D_
spending_in_10_years_?pageNumber=1] (29 I 2014).
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Rozwój innowacyjny Chin jest powiązany z narodowymi celami bu-
dowy zaawansowanej gospodarki i tym samym ze wzmocnieniem pozycji 
na arenie międzynarodowej. Według informacji Państwowego Biura Sta-
tystycznego współczynnik innowacyjności China Innovation Index (CII) 
wzrósł w 2012 r. do 148,2 punktów. W porównaniu z podstawą systemu 
obliczania wynoszącą 100 punktów w 2005 r. oznacza to, że Chiny odnoto-
wywały roczny wzrost na poziomie 5,8% w ciągu kolejnych siedmiu lat81. 
To jeden z najważniejszych elementów strategii budowy społeczeństwa 
innowacyjnego. 

W ramach XII Planu Pięcioletniego (2011–2015) Chiny zaplanowały 
wydatki na badania i rozwój (R&D) na poziomie 2,2% PKB. Dla porów-
nania – w 2010 r. wynosiły one 1,8% PKB82. W 2012 r. wydatki sięgnęły 
1 bln RMB (164,1 mld USD), co stanowiło wówczas około 1,98% PKB. Dla 
porównania – w 2008 r. stanowiły „tylko” 1,54% PKB. Wydatki na rozwój 
nauki i technologii zwiększyły się w latach 2006–2012 ponadtrzykrotnie, 
wzrastając ze 168,9 do 560 mld RMB83. Dla porównania, w Polsce nakłady 
na badania i rozwój pozostają – proporcjonalnie – na dużo niższym poziomie 
niż w Chinach. W 2011 r. wyniosły one zaledwie 0,77% w relacji do PKB, 
podczas gdy średnia dla państw UE-27 wynosiła 2,03%84. W komunikacie 
Komisji Europejskiej Europa 2020 wytyczono cel zwiększenia inwestycji 
w badania i rozwój do poziomu 3% PKB Unii Europejskiej w 2020 r.85

Instytucje zewnętrzne w swoich badaniach również odnotowują wyraźny 
awans Chin w rankingach innowacyjności. W raporcie The Global Innova-
tion Index 2013 dokonano klasyfikacji państw pod względem ich potencjału 
oraz wyników w zakresie innowacji. Badania przeprowadzono, opierając 
się na takich kryteriach, jak: instytucje, kapitał ludzki i badania, infrastruk-
tura, dojrzałość rynku, dojrzałość biznesu, wiedza i technologia, kreatyw-
ność. Chiny w tym zestawieniu zajęły 35. lokatę, uzyskując 44,66 punktów 
na 100 możliwych do zdobycia. Liście przewodziła Szwajcaria z wynikiem 
66,59 punktów. Należy podkreślić, że Chiny pozytywnie wyróżniały się 

81 China innovation index up 6.2% in 2012, Xinhua, „China Daily”, 18 II 2014. 
82 China to spend 2.2% of GDP on R&D by 2015, Xinhua, 5 III 2011.
83 China’s spending on R&D 1.98% of GDP, Xinhua, „China Daily”, 22 X 2013.
84 M. Gwizda, B. Mazurek, A. Zaleska, G. Rebkowiec, Rynek B+R w Polsce – wsparcie 

działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, Credo Taxand, PAiZ, Warszawa XII 2013, 
s. 60. 

85 Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważone-
go rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 3 III 2010, 
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (8 V 2014).
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spośród grupy państw BRICS. Republika Południowej Afryki zajęła 58. 
miejsce (37,60 punktów), Rosja 62. miejsce (37,20 punktów), Brazylia 64. 
(36,33 punktów), Indie 66. miejsce (36,17 punktów). W tym samym rankin-
gu Polska uplasowała się na 49. pozycji (40,12 punktów)86.

Na liście Bloomberga Global Innovation Index z kolei wśród 215 państw, 
które zostały poddane badaniom, Chiny zajęły wysokie, 25. miejsce, tuż 
za Polską (24.). Za najbardziej innowacyjne zostały uznane takie państwa, 
jak Korea Południowa (1.), Szwecja (2.), Stany Zjednoczone (3.), Japonia 
(4.) i Niemcy (5.). Wyniki Chin w poszczególnych kategoriach charaktery-
zowało jednak duże zróżnicowanie. Najlepiej wypadły w kategorii udział 
przemysłu w gospodarce (pierwsze miejsce), liczba publicznych przedsię-
biorstw zaawansowanych technologii (trzecie miejsce) oraz aktywności 
patentowej (czwarte miejsce). Przyzwoity wynik uzyskały w kategorii na-
kłady na badania i rozwój (21 miejsce) oraz kadra naukowa zaangażowana 
w badania i rozwój (45 miejsce). Słabsze wyniki zanotowano z kolei w ka-
tegoriach wydajność (74 miejsce) oraz wydajność szkolnictwa wyższego 
(93 miejsce)87. W porównaniu z zestawieniem z 2013 r. Chiny awansowały 
o cztery pozycje, z 29. na 25 miejsce. 

Ważnym miernikiem badań konkurencyjności danego państwa są dzia-
łania dużych przedsiębiorstw związanych z podnoszeniem potencjału inno-
wacyjności. Dokument EU Industrial R&D Investment Scoreboard (Sco-
reboard), corocznie publikowany przez Komisję Europejską, przedstawia 
dane ekonomiczne i finansowe światowych korporacji, które dokonały 
największych inwestycji w badania i rozwój w ostatnim roku sprawozdaw-
czym. W zestawieniu za 2011 r. uwzględniono dane z 1500 największych 
świa towych korporacji (405 z Unii Europejskiej oraz 1095 spoza UE), 
a za 2012 r. z 2000 korporacji (527 z UE oraz 1473 spoza UE). We wcześ-
niejszych rankingach uwzględniano tysiąc największych korporacji z UE 
oraz tysiąc spoza UE. W 2012 r. nakłady największych światowych firm 
na badania i rozwój wyniosły 538,8 mld euro, o 6,2% więcej niż rok wcześ-
niej. Wydatki dwóch tysięcy korporacji stanowiły około 90% wszystkich 
środków przeznaczanych w świecie na R&D88.

86 Szerzej zob.: The Global Innovation Index 2013. The Local Dynamics of Innovation, red. 
S. Dutta, B. Lanvin, Cornell University, INSEAD, WIPO, Geneva, Ithaca, Fontainebleau, 2013.

87 Lu Wei, M. Chang, 30 Most Innovative Countries, Bloomberg, 23 I 2014, http://www.
bloomberg.com/slideshow/2014-01-22/30-most-innovative-countries.html (2 V 2014).

88 The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, 2013.
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W przypadku Chin uwagę zwraca to, że systematycznie utrzymuje się 
wysoki wzrost wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwa na podniesie-
nie poziomu innowacyjności. W zestawieniu za 2006 r. uwzględniono tylko 
10 przedsiębiorstw z Chin. Wynik nieco ponad 1,4 mld euro nie był może 
oszałamiający, ale w porównaniu z poprzednim notowaniem przedsiębiorstwa 
z Chin przeznaczyły na badania i rozwój sumy o ponad 21% większe89. W ko-
lejnych dwóch latach notowano wzrost na poziomie 40%, przy jednoczes-
nym zwiększeniu liczby przedsiębiorstw w tym zestawieniu. W 2008 r. na li-
ście znalazło się już 15 firm z Chin, a rok później – 2190. W 2010 r. i 2011 r. 
inwesty cje chińskich przedsiębiorstw wzrosły o blisko 30%, w 2012 r. o ko-
lejne ponad 12%. To pokazuje, że Chiny starają się nadrabiać dystans w sto-
sunku do najbardziej rozwiniętych państw. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że proces ten będzie wymagał trochę czasu. Udział chińskich przedsiębiorstw 
w światowych inwestycjach na badania i rozwój stanowił w 2013 r. tylko 3%, 
co w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską czy Japonią 
nie było oszałamiającym wynikiem.

Tabela 10. Inwestycje w R&D w Chinach w latach 2010–2012

Rok 2010 2011 2012

Liczba przedsiębiorstw 19 56 93

Inwestycje R&D (w mld euro) 7,6 13,9 16,1

Zmiana w skali roku (w %) 29,5 28,1 12,2

Udział w światowych inwestycjach w R&D 1,7 2,7 3,0

Źródło: opracowanie na podstawie: The 2011 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, 
European Commission, 2011; The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, 
European Commission, 2012; The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, 
European Commission, 2013.

Podkreślenia wymaga fakt, że Chiny znajdują się w ścisłej czołówce 
na świecie pod względem liczby zgłaszanych patentów. Wynalazki, któ-
re mają duże znaczenie z punktu widzenia gospodarki, wymagają szero-
kiej ochrony patentowej. Zgłoszenia międzynarodowe wynalazków zgod-
nie z Układem o Współpracy Patentowej (ang. Patent Cooperation Treaty, 

89 The 2008 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, X 2008. 
90 The 2009 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, XI 2009; 

The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, 2010.



52 Zielona energia w Chinach

PCT) dają możliwość uzyskania takiej ochrony. Do układu należy obecnie 
148 państw. Chiny ratyfikowały układ 1 stycznia 1994 r. Skala zgłoszeń wy-
nalazków w trybie PCT stanowi swoistego rodzaju miernik innowacyjności 
danego kraju. 

Tabela 11. Inwestycje w R&D w UE, USA, Japonii i pozostałych państwach w 2012 r.

Unia
Europejska

Stany
Zjednoczone

Japonia
Pozostałe
państwa

Liczba przedsiębiorstw 527 658 353 462

Inwestycje R&D 2012 (w mld euro) 158 189,4 102,7 89,4

Zmiana w skali roku (w %) 6,3 8,2 0,4 8,8

Udział w światowych inwestycjach w R&D 29,3 35,2 18,9 16,6

Źródło: opracowanie na podstawie: The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, 
European Commission, 2013.

Zestawienie World Intellectual Property Organization (WIPO) z mar-
ca 2014 r. pokazało, że w 2013 r. zgłoszono 205 300 patentów na świecie, 
o nieco ponad 5% więcej niż rok wcześniej. Liderem klasyfikacji były Sta-
ny Zjednoczone. Dugą lokatę zajęła z kolei Japonia. Trzecie miejsce przy-
padło po raz pierwszy w historii Chinom z 21 516 zgłoszeniami patentów, 
co pozwoliło im znaleźć się przed Niemcami91. Dla porównania – Polska 
w 2012 r. zgłosiła 252 patenty, a w 2013 r. – 33092.

W podziale na poszczególne przedsiębiorstwa pozycja Chin stale się 
umacnia. W pierwszej dziesiątce Chiny mają dwie duże firmy z branży tele-
komunikacyjnej. Na drugiej pozycji pod względem liczby zgłoszonych paten-
tów w świecie za 2013 r. znalazł się koncern ZTE (2309), a na trzeciej Huawei 
Technologies Co. Ltd. (2094). Liderem był japoński Panasonic (2881)93. War-
to zauważyć, że w liczbie zgłoszeń patentowych prym wiodą głównie pań-
stwowe przedsiębiorstwa, co daje im ogromny potencjał innowacyjny. 

91 US and China Drive International Patent Filing Growth in Record-Setting Year, World 
Intellectual Property Organization (WIPO), 13 III 2014, http://www.wipo.int/pressroom/en/ar-
ticles/2014/article_0002.html (15 VII 2014). 

92 Annex 2: PCT international applications by country of origins, World Intellectual Prop-
erty Organization (WIPO), 13 III 2014, http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/
documents/pr_2014_755_a.pdf#annex1 (15 VII 2014).

93 Annex 3: Top PCT applicants (published PCT applications), World Intellectual Property 
Organization (WIPO), 13 III 2014, http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/docu-
ments/pr_2014_755_a.pdf#annex1 (15 VII 2014).
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Tabela 12. Lista zgłoszeń patentowych zgodnie z układem PCT (tzw. zgłoszenia 
międzynarodowego)

Państwo 2012 2013 (szacunki)
Udział procentowy 

(2013)
Wzrost procentowy 

(2012–2013)

Łącznie 195 312 205 300 100,0 5,1

Stany Zjednoczone 51 643 57 239 27,9 10,8

Japonia 43 660 43 918 21,4 0,6

Chiny 18 617 21 516 10,5 15,6

Niemcy 18 764 17 927 8,7 –4,5

Korea Południowa 11 847 12 386 6,0 4,5

Francja 7 851 7 899 3,8 0,6

Wielka Brytania 4 895 4 865 2,4 -0,6

Szwajcaria 4 192 4 367 2,1 4,2

Holandia 4 071 4 198 2,0 3,1

Szwecja 3 587 3 960 1,9 10,4

Pozostałe państwa 26 185 27 025 13,2 3,2

Źródło: Annex 1: Top PCT applicants (published PCT applications), World Intellectual 
Property Organization (WIPO), 13 III 2014, http://www.wipo.int/export/sites/www/
pressroom/en/documents/pr_2014_755_a.pdf#annex1 (15 VII 2014).

W kontekście liczby nowych zgłoszeń patentowych należy docenić do-
tychczasowe dokonania Chin. Tylko w ciągu roku odnotowały one ponad 
15-procentowe zwiększenie ich liczby, co oznaczało, że był to wzrost trzy-
krotnie wyższy niż średnia na świecie. Warto zauważyć, że w 1998 r. z Chin 
pochodziło zaledwie 345 zgłoszeń patentowych, by w ciągu piętnastu lat 
wzrosnąć do ponad 21 tysięcy.

Inwestycje w R&D w Chinach stwarzają duże szanse dla innowacyjnych 
rozwiązań w sektorach związanych z zieloną energią. Powstanie czystych 
technologii leży w interesie gospodarczym państwa, bo zwiększa sprzedaż 
produktów tego przemysłu na lokalnym rynku. Jednocześnie Chiny zamie-
rzają wykorzystać własne doświadczenia w rozwoju nowych technologii 
i skoncentrować się na rynkach eksportowych. 

Znaczenie innowacji w wydajnym wykorzystywaniu energii oraz za-
sobów wyraźnie podkreślał Thomas L. Friedman w swojej książce Gorą-
cy, płaski i zatłoczony. Dlaczego potrzebna jest nam zielona rewolucja 
i jak może ona odmienić Amerykę, zauważając że (…) koszt ekosystemu 
opar tego na energii odnawialnej, wspierającego innowacje w dziedzinie 
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wywarzania czystej energii oraz jej przesyłu, jak również wydajne wykorzy-
stanie energii i surowców oraz ochronę środowiska jest mniejszy od praw-
dziwego kosztu systemu opartego na spalaniu węgla, ropy i gazu94. 

Tabela 13. Lista zgłoszeń patentowych z Chin zgodnie z układem PCT (tzw. zgło-
szenia międzynarodowego) w latach 1998–2012

Rok System PCT Miejsce w światowym rankingu

1998 345 21

1999 276 22

2000 780 16

2001 1 729 11

2002 1 016 15

2003 1 299 14

2004 1 707 13

2005 2 503 10

2006 3 942 8

2007 5 455 7

2008 6 120 6

2009 7 900 5

2010 12 296 4

2011 16 402 4

2012 18 617 4

Źródło: International Applications via WIPO Administered Treaties, Statistical Country 
Profiles: China, WIPO statistics database, III 2014, http://www.wipo.int/ipstats/en/stati-
stics/country_profile/countries/cn.html (15 VII 2014).

Jego zdaniem szansą dla Chin powinno być przestawienie się na źródła 
czystej energii oraz rozwój narzędzi służących wydajnemu ich wytwarzaniu 
i wykorzystywaniu. Chiny, podejmując jako pierwsze takie kroki, zyskałyby 
przewagę konkurencyjną na świecie oraz znacząco poprawiłyby stan włas-
nego środowiska naturalnego95.

Podobnego zdania był profesor Jin Canrong z Renmin University, któ-
ry podkreślał, że warunkiem postępu technicznego pozostają innowacje. 

94 T.L. Friedman, Gorący, płaski i zatłoczony…, s. 269.
95 Ibidem, s. 268–269. 
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Strategiczny plan naukowo-technicznego rozwoju dla sektorów wschodzą-
cych, w szerokiej perspektywie uwzględnia sektor nowej energii. Sektory 
wschodzące powinny się stać siłą napędową całego procesu rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego państwa. Dzięki realizacji tej strategii Chiny mogą 
nie tylko skutecznie obniżać emisje gazów cieplarnianych, ale mogą rów-
nież uzyskać lepszą pozycję w międzynarodowych negocjacjach na temat 
zmian klimatycznych96.

Tabela 14. Sprzedaż niskoemisyjnych i ekologicznych towarów oraz usług w da-
nym roku fiskalnym (w mln £)

Rok fiskalny 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2011/2012

Sprzedaż na świecie 
(łącznie)

3 140 697 3 196 624 3 314 983 3 441 782 100,0%

1. USA 632 779 629 303 644 769 660 760 19,2%

2. Chiny 418 927 426 610 435 323 444 324 12,9%

3. Japonia 197 338 197 816 205 372 213 295 6,2%

4. Indie 194 149 199 115 204 860 210 815 6,1%

5. Niemcy 131 673 135 677 140 370 145 267 4,2%

Źródło: opracowanie na podstawie: Low Carbon Environmental Goods and Services 
(LCEGS). Report for 2011/2012, Department for Business Innovation & Skills, VII 2013.

Warto zauważyć, że Chiny już zajmują niezwykle mocną pozycję na mię-
dzynarodowym rynku sprzedaży niskoemisyjnych i ekologicznych towarów 
oraz usług (Low Carbon Environmental Goods and Services, LCEGS). War-
tość tej sprzedaży na świecie w roku rozliczeniowym 2011/2012 wyniosła 
3,4 bln funtów, notując wzrost w skali roku o 3,8%. Największe transak-
cje dotyczyły sektora technologii niskoemisyjnych (48% ogólnej sumy), 
a w dalszej kolejności – energii odnawialnej (31%) oraz środowiska (21%). 
W podziale regionalnym Azja odpowiadała za 38% globalnej sprzedaży 
LCEGS, sytuując się przed obiema Amerykami (29%) oraz Europą (28%). 
Największymi rynkami były Stany Zjednoczone (19%), Chiny (13%), Ja-
ponia, Indie (po 6%) oraz Niemcy (4%). Chiny bezsprzecznie dominowały 
na rynku systemów fotowoltaicznych97.

96 Jin Canrong, Przyszłość Chin, tłum. J. Kułaczkowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2013, s. 81. 

97 Low Carbon Environmental Goods and Services( LCEGS). Report for 2011/2012, De-
partment for Business Innovation & Skills, VII 2013. 
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Podsumowując, trzeba stwierdzić, że wielkość inwestycji na badania 
i rozwój w sektorach nowej energii będzie uzależniona od kilku czynników. 
Skłonność do wydatkowania środków w sektorze alternatywnych źródeł 
energii będzie niewielka, jeśli paliwa kopalne będą pozyskiwane po konku-
rencyjnej cenie. Niedobory surowców, głównie ropy, zmuszają Chiny do re-
strukturyzacji przestarzałych ośrodków produkcyjnych i położenia nacisku 
na innowacje. Tu wiele jednak zależy od państwa. Bez należytego wsparcia 
administracji publicznej branże związane z odnawialnymi źródłami energii 
nie mają żadnych szans, by efektywnie konkurować z tradycyjnymi nośnika-
mi energii. Skutecznym sposobem, by to zmienić, są odpowiednie regulacje 
prawne oraz ulgi podatkowe, które promują sektory czystej energii i sprzy-
jają pobudzaniu innowacyjnych rozwiązań. Przyjęcie takich rozwiązań za-
chęciłoby zapewne firmy oraz ośrodki naukowe do podejmowania dalszych 
badań i w konsekwencji późniejszej komercjalizacji ich wyników. Popyt 
na rynku zależy głównie od ceny, co sprawia, że duża skala podejmowa-
nych przedsięwzięć pozwoliłaby znacząco obniżyć koszty produkcji. Dlate-
go rola państwa wspierającego sektory czystej energii jest tu najważniejsza. 
Inwestorzy i naukowcy muszą mieć pewność, że będzie istniał wystarczają-
co duży rynek zbytu dla wytworzonych przez nich produktów. Taki system 
powinien być budowany równolegle z eliminacją nadmiernych i przestarza-
łych mocy produkcyjnych, niebędących konkurencyjnymi na rynku i nie-
spełniających właściwych parametrów technologicznych. Temu powinno to-
warzyszyć również podnoszenie efektywności i oszczędności w istniejących 
ośrodkach produkcyjnych, a także opodatkowanie największych emitentów 
zanieczyszczeń środowiska przez wprowadzenie systemu handlu emisjami.



II

OCHRONA ŚRODOWISKA

II.1. Wpływ zmian klimatycznych na Chiny

Rozwój gospodarczy i wzrost dochodów mieszkańców w Chinach ma nie-
stety swoją cenę. Jest nią środowisko naturalne. Daniel Yergin podkreślał: 

Z suchych danych dotyczących PKB i zużycia energii wyczytać można 
niezwykłą historię. Świat nigdy wcześniej nie widział, żeby tak wiele osób 
w tak szybkim tempie wydostawało się z ubóstwa i stawało się tym samym 
częścią świata cieszącego się rozwojem gospodarczym i z rosnącymi moż-
liwościami. Plaga głodu i niedożywienia szybko ustępuje, ale pewną cenę 
za to płaci środowisko naturalne. Woda to wielki problem – zarówno z po-
wodu potencjalnych niedoborów, jak i zanieczyszczeń wynikających z nie-
oczyszczania ścieków. Jednak ciężar szybko rosnącego zużycia energii po-
nosi głównie powietrze. Chińczycy czują jego zanieczyszczenie w swoich 
płucach, co odbija się na ogólnym stanie ich zdrowia98.

Chiny przez długi czas rozwijały się w szybkim tempie, nie bacząc 
na koszty, jakie wyrządza to otaczającej przyrodzie. W rezultacie doprowa-
dziło to do ogromnego wzrostu zanieczyszczeń powietrza, wód oraz gleb, 
zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu. Nastąpił jednak moment, kiedy 
stało się jasne, że ten model nie jest możliwy dłużej do utrzymania i trze-
ba wypracować nowe mechanizmy rozwiązań rozwojowych biorące pod 
uwagę również ochronę środowiska. Wzrost świadomości tego problemu 

98 D. Yergin, The Quest. W poszukiwaniu energii. O energii, bezpieczeństwie i definiowa-
niu świata na nowo, tłum. A. Grzegrzułka, A. Janowska, Kurhaus Publishing, Warszawa 2013, 
s. 204–205. 
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zmusił władze do natychmiastowej reakcji. Partia komunistyczna dostrze-
gała problem zanieczyszczeń środowiskowych i rozpoczęła aktywne działa-
nia na rzecz promocji czystych źródeł energii. Realizacja tych celów będzie 
wymagać jednak opracowania właściwych rozwiązań technologicznych 
w sposób pozwalający z jednej strony chronić środowisko, a z drugiej utrzy-
mać konkurencyjność gospodarczą państwa. Chiny potrzebują opracowania 
komplementarnej strategii dotyczącej ochrony środowiska, aby dalszy roz-
wój mógł przebiegać z uwzględnieniem granic wyznaczonych przez naturę. 
Musi obejmować stosowanie odpowiednich narzędzi prawnych, środków fi-
nansowych i pozafinansowych oraz kampanie edukacyjne. Krótko mówiąc, 
w odniesieniu do ochrony środowiska i promocji czystych źródeł ener-
gii musi bezwzględnie dominować myślenie systemowe. W innym przypad-
ku trudno będzie oczekiwać rewolucyjnych zmian w tym zakresie. 

Struktura bodźców zachęcająca lokalne władze do realizowania polityki 
rozwojowej za wszelką cenę została wypracowana w okresie rządów Deng 
Xiaopinga. Rozwój gospodarczy utrzymywał prymat wobec ideologii, zgod-
nie z hasłem „nieważne, czy kot jest biały, czy czarny, byle łowił myszy”. 
Ta metafora dzisiaj musi jednak zostać przedefiniowana i nabrać nieco inne-
go kształtu. Zdaniem ekonomisty Hu Anganga, „kolor kota” w tym przypad-
ku ma znaczenie, bo rozwój będący udziałem Chin w ostatnich dekadach był 
wzrostem „czarnego kota”. Mierzenie wzrostu winno uwzględniać koszty 
związane z degradacją środowiska, co Hu określał jako „rozwój zielonego 
kota” (Black Cat GDP growth). Dlatego trudno w pełni pozytywnie ocenić 
obowiązujący od lat 80. XX w. model hołdujący zasadzie, że najpierw trze-
ba się wzbogacić, a dopiero potem należy sprzątać. Restrukturyzacja gospo-
darki powinna być realizowana tak, by móc uniknąć kopiowania zachodnich 
rozwiązań opartych głównie na wysokiej konsumpcji surowców oraz dużym 
zanieczyszczeniu. Powinna obejmować zwolnienia podatkowe, regulacje za-
chęcające do większej efektywności, rozwoju odnawialnych źródeł energii 
i tworzenia zielonych miejsc pracy nowej generacji99.

Można się spodziewać, że ekstremalne zjawiska pogodowe, jakich do-
świadczają dzisiaj Chiny, będą coraz częściej przyczyną występowania klęsk 
żywiołowych, takich jak susze czy powodzie. Będzie niosło to z sobą wiele 
negatywnych następstw zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla roz-
woju społecznego i gospodarczego. Zmiany klimatyczne prowadzą przede 
wszystkim do spadku wielkości plonów. Wpływają na obniżenie poziomu 

99 M. Leonard, What Does China Think?, Fourth Estate, London 2008, s. 42.
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wód, co z kolei często wywołuje susze lub powodzie oraz prowadzi do dal-
szego wzrostu niedoborów wody pitnej. Obserwowana w dalszym ciągu wy-
soka aktywność człowieka w obszarach obarczonych największym ryzykiem 
zmian środowiskowych będzie się przyczyniać do pogłębienia problemu.

Oczywiście w tego typu rozważaniach trudno jednoznacznie orzec, 
że działalność człowieka na Ziemi, połączona ze wzrostem emisji zanie-
czyszczeń, w bezpośredni sposób przekłada się na zmiany temperatur. 
Z jednej strony można stwierdzić, że wzrost zanieczyszczenia powietrza 
dwutlenkiem węgla oraz wzrost temperatury na Ziemi jest wynikiem dzia-
łalności człowieka, co przyczynia się do wzrostu efektu cieplarnianego. 
Z drugiej jednak strony koncepcja ta zderza się z inną, która mówi, że efekt 
cieplarniany w niewielkim tylko stopniu zależy od człowieka. Para wodna 
będąca głównym gazem cieplarnianym odpowiada za dwie trzecie natural-
nego efektu cieplarnianego. Działalność człowieka nie przyczynia się zatem 
do wzrostu ilości pary wodnej w atmosferze. Zmiany temperatur w przyro-
dzie mają charakter cykliczny i w tej sytuacji to nie dwutlenek węgla był-
by przyczyną gwałtownych zmian. Spalanie paliw przyczynia się w dużym 
stopniu do zwiększenia stężenia szkodliwych zanieczyszczeń w atmosferze. 
Niemniej udział człowieka w całkowitej emisji dwutlenku węgla niekoniecz-
nie musi być największy. Niezależnie jednak od tego, który punkt widzenia 
zyska prymat, należy stwierdzić, że dzisiejszy świat doświadcza gwałtow-
nych zmian klimatu. Chiny nie są oczywiście wolne od tych zagrożeń.

Hu Angang, profesor w School of Public Policy and Management oraz 
dyrektor Center for China Studies w Tsinghua University, określił wręcz 
Chiny mianem największej ofiary zmian klimatycznych (worst victim of cli-
mate change)100. Chiny – z największą na świecie populacją, ogromnym te-
rytorium oraz naturalnymi ekosystemami – są państwem szczególnie narażo-
nym na zmiany klimatyczne. W jego opinii na historię Chin można patrzeć 
przez pryzmat doświadczanych katastrof naturalnych. W ciągu dwóch tysięcy 
lat od czasów panowania dynastii Zhou aż do czasów mandżurskiej dyna-
stii Qing101 Chiny doświadczyły 1052 susz, 1029 powodzi, a także 473 plag 
szarańczy. Katastrofy pociągały za sobą gwałtowny spadek populacji. Rów-
nież współcześnie w Chinach gwałtownie rośnie liczba ludzi cierpiących 
wskutek katastrof naturalnych. Generują one przede wszystkim ogromne 

100 Hu Angang, China in 2020. A New Type of Superpower, Brookings Institution Press, 
Washington 2011, s. 124.

101 Dynastia Zhou panowała w okresie 1046–256 p.n.e., a dynastia Qing w latach 
1644–1911.
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szkody w rolnictwie. Pomimo że Chiny są największym producentem żyw-
ności, w wyniku katastrof naturalnych notują na tym polu największe ubytki. 
Obok tego pojawiają się straty ekonomiczne. W latach 90. ubiegłego wieku 
Chiny traciły z tego tytułu 3–4% PKB. W pierwszej dekadzie XX w. oscylo-
wały one wokół 1% PKB. Wyjątkiem był rok 2008, kiedy szkody szacowano 
na ponad bilion RMB. W tym czasie doszło jednak do trzęsienia ziemi o sile 
8 stopni w skali Richtera w powiecie Wenchuan, co pociągnęło za sobą stra-
ty na poziomie 845,1 mld RMB. Kolejny problem wiąże się z tym, że naj-
uboższe warstwy społeczne w Chinach są najbardziej wrażliwe na działania 
zmian klimatycznych. Anomalia pogodowe najczęściej występują w regio-
nach górskich, wyżynach lessowych oraz obszarach jałowych, czyli tam, 
gdzie zamieszkują głównie najubożsi mieszkańcy kraju102.

Tabela 15. Straty ekonomiczne z tytułu katastrof naturalnych

Rok
Straty ekonomiczne

(w mld RMB)
Udział w PKB na dany rok

(w %)

1990 66,6 3,6

1991 (powódź) 121,5 5,6

1992 85,4 3,2

1993 99,3 2,9

1994 187,6 4,0

1998 (powódź) 300,7 3,8

2003 (SARS) 148,2 1,1

2005 204,2 1,1

2006 252,8 1,2

2007 236,2 0,96

2008 1 175,2 3,9

Źródło: National Bureau of Statistics of China, Report of the Damage Caused by 
Disaster in China: 1949–1995 (1995), s. 403–407, National Bureau of Statistics of 
China, Statistical Bulletin on Economic and Social Development, author’s calculations, 
za: Hu Angang, China in 2020: A New Type of Superpower, Brookings Institution Press, 
Washington 2011, s. 128.

O tym, z jak poważnym wyzwaniem Chiny mają do czynienia, może 
świadczyć wydany 4 czerwca 2007 r. dokument 中国应对气候变化国家方

102 Hu Angang, China in 2020: A New Type of Superpower, s. 124–129.
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案 (China’s National Climate Change Program), w którym rząd Chin zapo-
wiedział podjęcie natychmiastowych działań związanych z restrukturyzacją 
gospodarki, promowaniem czystych technologii energetycznych oraz popra-
wą wydajności energetycznej103.

W dokumencie przedstawiono symulację tendencji rozwojowych będą-
cych następstwem zmian klimatycznych w Chinach. Diagnoza nie brzmiała 
zbyt optymistycznie:

 ● Średnia temperatura w ciągu ostatnich stu lat wzrosła o 0,5~0,8ºC 
i była nieco większa niż średnia światowa. Najwyższy wzrost odno-
towano jednak w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Biorąc pod uwagę 
rozkład regionalny, wzrost temperatur był znacznie wyższy w zachod-
nich, wschodnich i północnych Chinach, aniżeli w obszarach zloka-
lizowanych na południe od Rzeki Jangcy. Szczególnie duże wzrosty 
temperatur obserwowano w okresach zimowych.

 ● Od lat 50. XX w. notowano stopniowy spadek sumy opadów atmosfe-
rycznych do poziomu 2,9 mm wody104 w ciągu każdej dekady. Dopiero 
w okresie 1991–2000 nastąpiła zmiana tej tendencji i zaczął następo-
wać powolny wzrost. W zestawieniu regionalnym spadki wielkości 
opadów najdotkliwiej dotknęły północne Chiny, gdzie średnia opadów 
w ciągu dekady wyniosła 20~40 mm. Ilość opadów znacząco wzrosła 
z kolei w południowych i południowo-wschodnich regionach, osiąga-
jąc średnią w ciągu dekady na poziomie 20~60 mm.

 ● W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat dochodziło do częstych załamań 
pogody w całym kraju, czego przejawem były susze w północnych 
i północno-zachodnich Chinach, jak również powodzie obserwowane 
w środkowym i dolnym biegu Jangcy oraz południowo-zachodnich 
Chinach. Intensywność opadów wyraźnie zaczęła wzrastać od lat 90., 
co stało się przyczyną licznych katastrof naturalnych.

 ● Od lat 50. następowało podniesienie poziomu wód wzdłuż chińskiego 
wybrzeża o 2,5 mm rocznie, czyli więcej niż wynosi średnia na świecie.

 ● W omawianym czasie następowało również topnienie górskich 
lodowców105.

103 中国应对气候变化国家方案 (Zhongguo yingdui qihou bianhua guojia fangan), Na-
tional Development and Reform Commission, VI 2006, http://www.ccchina.gov.cn/WebSite/
CCChina/UpFile/File189.pdf (2 III 2013). 

104 Suma opadów przedstawianych w milimetrach wody (mm) odpowiada ilości litrów 
wody na metr kwadratowy (l/m²).

105 中国应对气候变化国家方案.
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Wedle prognoz chińskich naukowców w przyszłości można się spodzie-
wać dalszych zmian klimatu, co będzie niosło z sobą wiele negatywnych 
skutków dla całego ekosystemu. Badania wykazały, że:

 ● Roczna temperatura powietrza będzie sukcesywnie wzrastać w przy-
szłości, przyczyniając się do dalszego postępu topnienia lodowców.

 ● Średnia roczna temperatura może wzrosnąć o 1,3~2,1ºC do 2020 r. oraz 
o 2,3~3,3ºC do 2050 r., przyjmując za rok bazowy rok 2000.

 ● Ilość opadów atmosferycznych może wzrosnąć o 2~3% do 2020 r. oraz 
o 5~7% do 2050 r. W tym przypadku największy wzrost opadów stałby 
się udziałem regionów południowo-wschodniego wybrzeża.

 ● Istnieje możliwość częstszego występowania ekstremalnych załamań 
pogodowych, które będą oddziaływać na rozwój społeczno-gospodar-
czy i życie ludzi.

 ● Prawdopodobnie zwiększy się ilość terenów jałowych oraz będzie 
wzrastało zagrożenie pustynnieniem.

 ● Poziom morza wzdłuż wybrzeża Chin będzie się podnosił.
 ● Będzie postępowało topnienie lodowców na Wyżynie Tybetańskiej 
oraz w Górach Tianshan106.

Wkrótce po publikacji tego dokumentu, jesienią 2007 r., Lu Xuedu, wi-
cedyrektor Global Environmental Affairs Office w Ministerstwie Nauki 
i Technologii, zwracał uwagę, że w ostatnich latach zmiany klimatyczne sil-
nie oddziaływały na Chiny, dlatego nie można już czekać z podjęciem kon-
kretnych działań, bo będzie za późno. Podkreślał, że od połowy lat 80. ubie-
głego stulecia Chiny doświadczyły dziewiętnastu ciepłych zim. Opierając 
się na danych Państwowego Centrum Meteorologicznego (National Meteo-
rological Center), wykazał, że w 2006 r. średnia temperatura w zimie wynio-
sła 9,92ºC, co było najwyższym notowanym poziomem od 1951 r. Zmiany 
klimatyczne doprowadziły w drugiej połowie XX w. również do spadku 
aż o 37% wielkości plonów głównych upraw, tj. pszenicy, ryżu oraz kuku-
rydzy. Globalne ocieplenie wpłynęło ponadto na obniżenie poziomu rzek, 
a to z kolei było powodem częstszych niż zwykle susz i powodzi. Zdaniem 
Lu niedobór wody pitnej w zachodnich Chinach może wynieść 20 mld m³ 
pomiędzy 2010 a 2030 r.107

Podjęta przez władze w Pekinie polityka w zakresie przeciwdziała-
nia zmianom klimatu stanowi odpowiedź na liczne susze, powodzie i inne 

106 Ibidem.
107 Ding Yimin, Combating climate change: China goes on offensive, Xinhua, 4 X 2007. 
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katastrofy naturalne, jakich doświadczały Chiny w ciągu ostatnich dekad. 
Dostrzeżono, że pustynnienie i degradacja ziem stanowi ogromny problem 
dla krajowej produkcji rolniczej. Podnoszenie się poziomu mórz zagraża 
z kolei najbardziej rozwiniętym gospodarczo regionom zlokalizowanych 
wzdłuż wschodniego wybrzeża.

II.2. Ochrona środowiska w Chinach

W kontekście budowy zrównoważonej gospodarki w Chinach istotne miej-
sce muszą zająć kwestie dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Defi-
nicja autorstwa Dobrzańskiej, Dobrzańskiego i Kiełczewskiego mówi, że: 

Ochrona środowiska jest zespołem idei, środków i działań zmierzających 
do utrzymania środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki 
bytowania człowieka i gwarantującym ciągłość najważniejszych proce-
sów w biosferze jako podstawy produkcyjnej i konsumpcyjnej działalności 
człowieka108.

Kładzie zatem nacisk na symbiozę w funkcjonowaniu człowieka i przy-
rody. Środowisko odgrywa podstawową rolę dla zapewnienia właściwych 
warunków rozwoju.

Chiny dostrzegły fakt, że ich polityka rozwojowa musi brać pod uwagę 
koszty środowiskowe. Dotychczasowy model rozwoju, w którym najważ-
niejszym wyznacznikiem była wielkość PKB, odchodzi stopniowo do prze-
szłości. Chiny dzisiaj muszą dokonać rewolucji systemowej, kładąc nacisk 
na zielony rozwój. Wydaje się niemal pewne, że w perspektywie najbliższych 
dekad oparcie się na wykorzystywaniu w szerokim zakresie czystej energii 
będzie podstawowym standardem polityki rozwojowej. Chiny mają więc 
szansę w zasadzie od razu stać się globalnym liderem na tym polu. Wszystko 
zależy od drogi, którą wybiorą. Kraje rozwinięte budowały swoje bogactwo, 
opierając się głównie na wykorzystywaniu paliw kopalnych. Chiny mogą się 
starać powielać ten schemat rozwoju, w swojej polityce korzystając z nie-
zwykle energochłonnych wzorców konsumpcyjnych. Mogą przywoływać 
argumenty, że ciągle są krajem rozwijającym się, i potrzebują czasu, by do-
łączyć do grona najbardziej rozwiniętych gospodarek naszego globu. Mogą 

108 B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska…, s. 36. 
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podkreślać, że teraz ich kolej, by się wzbogacić, a dopiero później będą my-
śleć o ochronie środowiska. Jest jednak inne wyjście. Chiny mogą zadecydo-
wać o wyborze alternatywnej drogi rozwoju, podejmując swoistego rodzaju 
rewolucję przez położenie nacisku na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych w dziedzinie wykorzystywania czystych i odnawialnych 
źródeł energii. W niedługim czasie pozwoliłoby to Chinom uzyskać przewa-
gę konkurencyjną na międzynarodowych rynkach. Dzięki wprowadzeniu ta-
kich rozwiązań to one uzyskałyby szansę wyznaczania zasadniczych kierun-
ków dla zielonego rozwoju w zglobalizowanym świecie. W samych Chinach 
nie brakuje zwolenników takich rozwiązań. W opinii profesora Yu Kepinga, 
dyrektora Center for Government Innovations w Beijing University, ciągłe 
rozważanie, czy pierwszeństwo powinien mieć rozwój nad środowiskiem lub 
odwrotnie, bądź czy należy równorzędnie sytuować te dwie kategorie, nie ma 
uzasadnienia. Chiny muszą najpierw podjąć decyzję o ochronie środowiska, 
a dopiero później myśleć o rozwoju gospodarki. W przeciwnym wypadku 
nie tylko przyszłe pokolenia będą odczuwały skutki dewastacji środowiska, 
ale również obecne nie będzie mogło osiągnąć zrównoważonego rozwoju109. 
Czy tak się jednak stanie, będzie zależeć od wielu czynników, którym warto 
przyjrzeć się nieco bliżej.

Ochrona środowiska w Chinach znalazła odzwierciedlenie w zapisach 
ustawowych. W Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej z 1982 r. znajdują 
się liczne odniesienia do kwestii środowiska naturalnego, jak również ochro-
ny zasobów. W artykule 9 można przeczytać, że zasoby mineralne, wody, lasy, 
góry, łąki, nieużytki, plaże i inne zasoby naturalne stanowią własność pań-
stwa, tj. własność ogólnonarodową z wyjątkiem lasów, gór, łąk, nieużytków 
i plaż, które są zgodnie z prawem własnością kolektywów. Państwo zapewnia 
racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych i chroni rzadkie zwierzęta 
i rośliny. Przywłaszczanie lub niszczenie w jakikolwiek sposób zasobów natu-
ralnych przez jakąkolwiek organizację lub jednostkę jest zabronione110.

Artykuł 10 mówi, że 

Grunty stanowią własność państwa. Grunty w obszarach wiejskich i pod-
miejskich stanowią własność kolektywów, z wyjątkiem tych obszarów, które 
należą zgodnie z prawem do państwa; domostwa, prywatne pola uprawne 
i górskie stanowią również własność kolektywów. Państwo może, w interesie 

109 Yu Kemping, Five Key Balances fr China’s Near Future, w: China International Strat-
egy Review 2013, Foreign Language Press, Beijing 2013, s. 92. 

110 Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej, tłum. Wu Lan, M. Dargas, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 24.
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publicznym, za odszkodowaniem dokonać wywłaszczenia lub rekwizycji 
gruntów dla własnego zgodnego z prawem użytku. Żadna organizacja lub 
jednostka nie może przywłaszczyć sobie, kupować, sprzedawać lub niele-
galnie przekazywać gruntów w innej formie. Prawo do użytkowania grun-
tów może być przekazywane zgodnie z ustawą. Wszystkie organizacje i oso-
by użytkujące ziemię muszą zapewnić jej racjonalne wykorzystywanie111.

W artykule 22 pojawia się ponadto zapis, że 

Państwo chroni miejsca o znaczeniu historycznym, cenne zabytki kultury, 
relikty oraz inne ważne przedmioty historycznego i kulturalnego dziedzictwa 
Chin”112. Artykuł 26 z kolei mówi, że „Państwo chroni i poprawia warunki ży-
cia ludu i środowisko naturalne. Zapobiega zanieczyszczeniom i innym pub-
licznym zagrożeniom oraz kontroluje je. Państwo organizuje i popiera zalesia-
nie i ochronę lasów113.

W praktyce do początku nowego milenium Chiny w niewielkim stop-
niu przestrzegały tych wytycznych. Systematyczne naruszanie norm środo-
wiskowych doprowadziło do katastrofalnej sytuacji, która zmusiła władze 
do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. W opinii Thomasa 
L. Friedmana partia komunistyczna w Chinach po zakończeniu ery maoi-
stowskiej zawarła niepisaną umowę z własnym społeczeństwem w zakresie 
ewolucji komunizmu w „PKB-izm”, co oznaczało, że w zamian za akcep-
tację społeczną dla reguł narzucanych przez partię, ta zagwarantuje społe-
czeństwu wzrost dobrobytu. Obecnie następuje przejście do kolejnego etapu 
ze zwykłego PKB-izmu do zielonego PKB-izmu114. Friedman podkreślał, 
że partia komunistyczna, angażując się w promocję zielonego rozwoju pań-
stwa, coraz bardziej uzależnia swoją wiarygodność od osiągnięcia tego celu. 
W tej sytuacji można oczekiwać wzmocnienia społeczeństwa obywatelskie-
go, głównie w kontekście jego prawa do kontrolowania przestrzegania okre-
ślonych regulacji z zakresu ochrony środowiska. Paradoksalnie to właśnie 
zaangażowani obywatele czuwający nad egzekucją prawa mogą się okazać 
jedynym sojusznikiem partii w konfrontacji ze zwolennikami „brudnego 
PKB-izmu” w aparacie biurokratycznym czy w prywatnych firmach115.

Zmiana jakościowa w stosunku Chin do kwestii środowiskowych nastą-
piła w czerwcu 2006 r., kiedy państwo opublikowało dokument 中国的环

111 Ibidem.
112 Ibidem, s. 28.
113 Ibidem, s. 29.
114 T.L. Friedman, Gorący, płaski i zatłoczony…, s. 381–382.
115 Ibidem, s. 393.
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境保护1996–2005 (Environmental Protection in China). Wynika z niego, 
że Chiny są najludniejszym państwem na świecie. Od końca lat 70. gospo-
darka regularnie rozwija się w szybkim tempie. W tym czasie uwidacznia 
się jednak wiele problemów związanych z ekologią. Konflikt pomiędzy śro-
dowiskiem a rozwojem staje się coraz bardziej znaczący. Ochrona środowi-
ska wpływa na procesy modernizacji i długoterminowe warunki rozwoju. 
Niedobory surowcowe oraz problemy ekologiczne stanowią główną prze-
szkodę w rozwoju państwa116.

W ogłoszonym niemal w tym samym czasie XI Planie Pięcioletnim 
(2006–2010) nakreślono schemat działań na rzecz poprawy stanu środowi-
ska. Pojawiły się założenia zmniejszenia konsumpcji energii na jednostkę 
PKB o 20%. Redukcja głównych zanieczyszczeń środowiska została usta-
lona na poziomie 10%. Przewidywano także zwiększenie areału obszarów 
zalesionych z 18,2% do 20%117.

W kontekście zaproponowanych zmian ważna okazała się deklaracja 
rządu Chin mówiąca o przyspieszeniu tempa nad „trzema zmianami” (三个
转变; san ge zhuanbian). Pierwsza wskazywała na odejście od uwypukla-
nia jedynie wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym ignorowaniu ochro-
ny środowiska na rzecz zestawiania łącznie tych dwóch elementów. Druga 
podkreślała modyfikację modelu sytuującego ochronę środowiska w tyle 
za wzrostem gospodarczym w kierunku ich zsynchronizowania. Trzecia mó-
wiła o przekształceniach w zakresie stosowania głównie administracyjnych 
środków w ochronie środowiska na rzecz wszechstronnego uwzględniania 
narzędzi prawnych, gos podarczych, technicznych i niezbędnych środków 
administracyjnych w rozwiązywaniu problemów ekologicznych118. Te zmia-
ny należy odczytywać niewątpliwie w kategoriach przełomu, gdyż po raz 
pierwszy sprawy ekologii znalazły tak mocne oparcie w zarysowanej strate-
gii rozwojowej. 

Istotnym argumentem świadczącym o konsekwencji w realizacji tej po-
lityki były zobowiązania poczynione od tego czasu przez Chiny. W prze-
mówieniu na forum ONZ we wrześniu 2009 r. przewodniczący ChRL Hu 
Jintao mówił, że zmiany klimatyczne, ściśle powiązane z kwestią ludzkiej 

116 中国的环境保护 (1996–2005) (Zhongguo de huanjing baohu (1996–2005)), VI 2006, 
Zhongguo Zhengfu Baipishu 2005–2006, (White Papers of Chinese Government), Information 
Office of the State Council of the People’s Republic of China, Foreign Languages Press, Bei-
jing 2007, s. 426.

117 Ibidem, s. 447.
118 Ibidem, s. 448.
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egzystencji i rozwojem, stanowią wyzwanie dla wszystkich państw na świe-
cie. Zmiany klimatu to kwestia nie tylko ochrony środowiska, ale przede 
wszystkim rozwoju. Hu przedstawił wówczas czteropunktowy plan prze-
ciwdziałania zmianom klimatycznym. Zgodnie z nim Chiny powinny pod-
jąć wysiłki na rzecz:

 ● oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej, a także 
znaczącego zmniejszenia do 2020 r. emisji dwutlenku węgla na jed-
nostkę PKB w porównaniu z 2005 r.,

 ● rozwoju energetyki odnawialnej oraz jądrowej, pozwalającego zwięk-
szyć udział paliw niekopalnych w zużyciu energii pierwotnej do około 
15% w 2020 r.,

 ● zwiększenia objętości połaci leśnych,
 ● promocji zielonej, niskoemisyjnej i obiegowej gospodarki przez 
wsparcie dla badań, rozwoju i upowszechnianie technologii przyja-
znych środowisku119.

27 lutego 2011 r. premier Wen Jiabao oświadczył, że celem rządu będzie 
utrzymanie wzrostu gospodarczego na poziomie 7% w okresie 2011–2015. 
Rząd położy jednak nacisk na jakość dokonującego się wzrostu oraz po-
prawę poziomu życia obywateli. Te założenia zostały obniżone w stosun-
ku do 7,5% pułapu założonego w poprzednich pięciu latach (gospodarka 
średniorocznie notowała rzeczywiście wyższy wzrost o około 10% w latach 
2006–2010). Z ust Wena padła wówczas ważna deklaracja mówiąca o tym, 
że Chiny nigdy nie będą dążyć do osiągania wysokiego poziomu wzrostu 
gospodarczego kosztem środowiska, gdyż to mogłoby wpłynąć na niezrów-
noważony rozwój, któremu towarzyszą nadwyżki produkcyjne i intensywna 
konsumpcja zasobów. Dlatego rząd centralny chciałby przyjąć nowe kryte-
ria oceny lokalnych szczebli administracyjnych, przywiązując większą wagę 
do kwestii wydajności, ochrony środowiska oraz poprawy stopy życiowej 
obywateli. Należy przede wszystkim zmienić kryteria oceny pracy urzęd-
ników, uwzględniając w większym stopniu odczucia samego społeczeń-
stwa120. To kolejna ważna deklaracja podkreślająca silne sprzężenie pomię-
dzy wzrostem gospodarczym a działaniami na rzecz ochrony środowiska. 

119 Join Hands to Address Climate Challenge, Statement by H.E. Hu Jintao President of 
the People’s Republic of China At the Opening Plenary Session of The United Nations Summit 
on Climate Change, New York, 22 September 2009, Ministry of Foreign Affairs of the People’s 
Republic of China, 23 IX 2009, http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/gjs/gjsxw/t606275.
shtml (8 XI 2013).

120 Premier Wen: China targets slower growth to focus on people, Xinhua, 27 II 2011.
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Uwagę zwracały również sugestie, by pracę lokalnych urzędników oceniać 
pod kątem realizacji wytycznych w sprawach ekologii. 

Zagadnienia związane z ochroną środowiska w Chinach reguluje ustawa 
中华人民共和国环境保护法 (Environmental Protection Law of the Peo-
ple’s Republic of China) z dnia 26 grudnia 1989 r. W treści dokumentu pod-
kreślano, że formułowane przez państwo plany dotyczące ochrony środowi-
ska muszą być sprzężone z planami rozwoju gospodarczego i społecznego. 
Widać tu zatem wyraźnie podporządkowanie środowiska do potrzeb polity-
ki ekonomicznej. Według ustawy rządy lokalne różnych szczebli miały być 
odpowiedzialne za stan środowiska w obszarach znajdujących się pod ich 
jurysdykcją, a także za podejmowane kroki na rzecz jego poprawy. Przed-
siębiorstwa i instytucje odpowiedzialne za spowodowanie zanieczyszczeń 
zostały zobowiązane do informowania o tym właściwych władz odpowie-
dzialnych za sprawy środowiska naturalnego. Wywoływanie zanieczysz-
czeń przekraczających określone krajowe lub lokalne normy miało pociągać 
za sobą odpowiedzialność finansową. Przedsiębiorstwa i instytucje, które 
dopuściły się zanieczyszczeń, zobowiązywano do usunięcia szkód i kontroli 
stanu skażenia w określonym czasie. Wprowadzony został również zakaz 
importu technologii oraz sprzętu, których wykorzystanie mogłoby naruszać 
krajowe normy środowiskowe121.

W kwietniu 2014 r. Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia 
Przedstawicieli Ludowych zatwierdził zmiany w tej ustawie. Zostały zawar-
te w 70 artykułach, w porównaniu z 47 w dokumencie z 1989 r. Znowe-
lizowane zapisy prawa zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Warto 
dostrzec, że wprowadzają one diametralną zmianę jakościową w stosun-
ku do obowiązujących wcześniej rozwiązań. Zgodnie z nimi rozwój gospo-
darczy i społeczny powinien być już skoordynowany z ochroną środowiska. 
Chiny zapowiedziały przeprowadzenie studiów określających wpływ zmian 
środowiskowych na zdrowie obywateli, jak również podjęcie działań zwią-
zanych z zapobieganiem chorobom wywoływanym przez zanieczyszczenia. 
Padła zapowiedź ustanowienia systemu wczesnego ostrzegania, monitorują-
cego stan środowiska oraz zdrowia mieszkańców kraju. W ustawie była po-
nadto mowa o zaostrzeniu kar za naruszenia obowiązujących norm środowi-
skowych. Szefowie przedsiębiorstw nieprzestrzegających ustalonych zasad 

121 中华人民共和国环境保护法 (Zhonghua Renmin Gongheguo huanjing baohu fa), 
26 XII 1989, Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China, http://
www.zhb.gov.cn/ztbd/rdzl/2010sdn/zcfg/201001/t20100113_184209.htm (24 IV 2014).
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będą mogli być pozbawieni wolności na okres 15 dni. W wyniku zmian 
większa odpowiedzialność za sprawy środowiskowe została przeniesiona 
na szczeble lokalne. Urzędnicy mogą nawet utracić stanowisko lub zostać 
zdegradowani za tuszowanie problemów ekologicznych122.

Najistotniejsze zmiany w ustawie o ochronie środowiska odnoszą się 
do wprowadzenia większej odpowiedzialności rządów lokalnych za ochronę 
środowiska. Ważna pozostaje przede wszystkim klauzula, która zobowią-
zuje je do zwiększenia nakładów finansowych przeznaczanych na ochronę 
środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom, oraz opracowania bardziej 
efektywnego mechanizmu wydatkowania tych środków. Co więcej, sposób 
i jakość ochrony środowiska stały się wreszcie podstawą oceny rządów lo-
kalnych. Podkreślenia wymaga również zaostrzenie kar za wywoływanie 
zanieczyszczeń środowiskowych.

Piąta generacja przywódców partyjnych, która przejęła stery władzy 
na przełomie 2012 i 2013 r., od początku podkreślała zasadę, zgodnie z którą 
rozwój gospodarczy musi uwzględniać w swoich założeniach ochronę środo-
wiska naturalnego. 24 maja 2013 r. przewodniczący ChRL Xi Jinping mówił, 
że Chiny nie poświęcą środowiska dla osiągnięcia tymczasowego rozwoju 
gospodarczego. Ważne jest zbudowanie równowagi pomiędzy tymi dwie-
ma sprawami. Ochrona środowiska pozwala zachować odpowiednią wydaj-
ność, a poprawa jakości tej ochrony przyczynia się do rozwoju wydajności. 
Xi zwracał szczególną uwagę na kwestię odpowiedzialności w stosunku 
do przyszłych pokoleń123. W grudniu 2013 r., podczas dorocznej konferencji 
Central Economic Work Conference, Xi Jinping podtrzymał to stanowisko, 
podkreślając, że rząd powinien wzmocnić działania na rzecz ochrony środo-
wiska, rozwój ekonomiczny powinien być ściśle skoordynowany z ochro-
ną środowiska, a krótkotrwały wzrost gospodarczy nie może odbywać się 
kosztem degradacji środowiska124. Uczestnicy tego spotkania zobowiązali się 
wówczas do opracowania skuteczniejszego systemu zarządzania środowi-
skiem, szczególnie w zakresie inwestycji, do wprowadzenia zintegrowanego 
systemu kontroli i ochrony różnych regionów, a także do rozwijania systemu 
zarządzania jakością powietrza125.

122 中华人民共和国环境保护法自2015年1月1日起施行 (Zhonghua Renmin Gongheguo 
huanjing baohu fa zi 2015 nian 1 yue 1 ri qi shixing), The Central People’s Government of 
the People’s Republic of China, 24 IV 2014, http://www.gov.cn/xinwen/2014-04/25/con-
tent_2666328.htm (25 IV 2014).

123 President Xi pledges not to sacrifice environment, Xinhua, „China Daily”, 24 V 2013.
124 Economic growth tied to environment protection, „China Daily”, 27 XII 2013. 
125 Ibidem. 
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W podobnym tonie brzmiały wcześniejsze wypowiedzi premiera Li 
Keqianga. 3 marca 2013 r. wzywał on do stawienia czoła problemom zanie-
czyszczenia i bezpieczeństwa żywności. Podkreślał, że Chiny nie powinny 
jedynie podążać za wzrostem gospodarczym kosztem środowiska, gdyż taki 
rozwój nie satysfakcjonuje ludzi. Zapowiadał wprowadzenie wielu rozwią-
zań służących budowie nowego modelu rozwojowego126. Dwa dni później 
premier w czasie sesji parlamentu ogłosił, że Chiny rozpoczynają wojnę 
z zanieczyszczeniem środowiska. Stwierdził, że państwo będzie podejmo-
wać kroki na tym polu z wielką determinacją, tak jak niegdyś walczyło 
z biedą. W związku z tym, że smog stał się przyczyną wzmożonej troski 
zarówno o środowisko, jak i zdrowie ludzkie, rząd zastosuje środki służące 
zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń, koncentrując się przede wszystkim 
na dużych miastach i regionach, gdzie smog występuje w dużym stężeniu. 
Działania te mają zmierzać głównie w kierunku redukcji szkodliwych py-
łów PM10 oraz PM2,5, przebudowy struktury przemysłowej, poprawy efek-
tywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń spalin, a tak-
że zapobieganiu i monitorowania stężenia pyłów w powietrzu127. Według 
przedłożonego planu na 2014 r. w elektrowniach węglowych miały zostać 
zastosowane instalacje technologiczne obejmujące procesy odsiarczania, 
denitryfikacji spalin oraz odpylania. Z chińskich dróg zaś miało zniknąć 
około 6 mln pojazdów powodujących wysoką emisję spalin. Jednocześnie 
zapowiedziano, że promowane będą pojazdy ekologiczne. Ogłoszona strate-
gia uwzględniała ponadto ochronę źródeł wody pitnej, zapobieganie i kon-
trolę zanieczyszczenia wód w dorzeczach głównych rzek, a także realizację 
procesów renaturalizacji. Premier Li Keqiang zapowiedział wzmocnienie 
działań na rzecz oszczędności energii i redukcji emisji zanieczyszczeń. 
Chiny wyznaczyły cel zmniejszenia energochłonności gospodarki o ponad 
3,9% w 2014 r. Jednocześnie założono zwiększenie udziału paliw nieko-
palnych w produkcji energii elektrycznej, czemu służyć miała promocja 
rozwoju energetyki wiatrowej, słonecznej, biomasy, realizacja projektów 
hydroenergetycznych oraz jądrowych, jak również zwiększenie poszuki-
wań i wydobycia gazu ziemnego ze źródeł niekonwencjonalnych128. War-
to zaznaczyć, że obecny premier, jeszcze jako gubernator prowincji Henan 
podkreślał konieczność ochrony środowiska, zwracając uwagę na szkody, 

126 Jin Zhu, Promise of iron fist against pollution, „China Daily”, 18 III 2013.
127 政府工作报告. 2014 年3月5日在第十二届全国人民代表大会第二次会议上国务院

总理 李克强.
128 Ibidem.
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jakie mogą nastąpić w wyniku niekontrolowanego rozwoju gospodarczego. 
W tym czasie wysuwał także bardzo istotny postulat, by obarczać osobistą 
odpowiedzialnością lokalnych szefów partii za naruszenia norm w zakresie 
ochrony środowiska129.

W ramach XII Planu Pięcioletniego (2011–2015) Chiny zapowiedziały 
wydatki na działania związane z poprawą oszczędności energii oraz prze-
mysłem ochrony środowiska na sumę około 10 bln RMB. To oznacza, 
że nakłady będą wyższe aż o 40% w porównaniu z poprzednim Planem Pię-
cioletnim (2006–2010). Przedstawiciel Ministerstwa Ochrony Środowiska 
Wang Tao zapowiedział w lipcu 2013 r., że rząd wyda ponad 3 bln RMB 
(489,3 mld USD) na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i wody. Pro-
gram redukcji zanieczyszczeń będzie wsparty inwestycjami rządu centralne-
go na poziomie 1,7 bln RMB. Dodatkowe 2 bln RMB zostanie spożytkowa-
ne na rozbudowę systemu monitorującego zasoby wody pitnej oraz kontrolę 
trujących substancji zanieczyszczających. Oprócz tego ministerstwo planuje 
ustalenie krajowego standardu jakości wód powierzchniowych. Projekt po-
winien zostać zatwierdzony w 2014 r., wcześniej jednak zostanie poddany 
konsultacjom społecznym130. 

Tabela 16. Koszty związane z kontrolą zanieczyszczeń powietrza według różnych 
scenariuszy (w mld euro rocznie)

Rok 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Current Policies Scenario 16,8 30,8 50,1 70,6 84,7 93,0 100,8

New Policies Scenario 49,5 67,6 78,7 83,4 87,0

High Energy Efficiency Scenario 48,2 63,2 70,7 71,7 71,2

450 Scenario 48,2 62,4 65,7 61,3 56,8

Źródło: opracowanie na podstawie: J. Cofala, I. Bertok, J. Borken-Kleefeld, C. Heyes, 
Z. Klimont, P. Rafaj, R. Sander, W. Schöpp, M. Amann, Emissions of Air Pollutants 
for the World Energy Outlook 2012 Energy Scenarios, Draft Final Report, International 
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), IX 2012, s. 28–31.

Na samą ochronę środowiska Chiny przewidują przeznaczyć ponad 
5 bln RMB (817 mld USD) latach 2011–2015. Według informacji podanych 
przez wiceministra ochrony środowiska Wu Xiaoqinga – w 2011 r. wartość 

129 A.J. Nathan, B. Gilley, China’s New Rulers: The Secret Files, The New York Review of 
Books, New York 2003, s. 210.

130 China to spend trillions on pollution battle, Xinhua, 28 VII 2013.
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wydatków w tym zakresie osiągnęła sumę 602,6 mld RMB, w 2012 r. – 
825,3 mld RMB, a w 2013 r. szacunkowo około 1 bln RMB. Zgodnie z tymi 
doniesieniami w 2014 r. rządowe inwestycje miały być jeszcze wyższe131. 
Przewiduje się, że w perspektywie długoterminowej Chiny będą zmuszone 
przeznaczać coraz większe sumy finansowe na kontrolę zanieczyszczeń śro-
dowiskowych. Różne prognozy sugerują bowiem wyraźny wzrost kosztów 
z tym związanych w perspektywie dwóch najbliższych dekad. 

Realizacja ambitnych celów napotyka jednak liczne przeszkody. Według 
oceny Państwowej Komisji ds. Rozwoju i Reform (National Development 
and Reform Commission) z grudnia 2013 r. wyniki Chin w czterech dziedzi-
nach związanych z ochroną środowiska były niewystarczające w kontekście 
celów dotyczących rozwoju gospodarczego i społecznego do 2015 r. Komi-
sja analizowała rozwój w 28 kategoriach obejmujących kwestie odnoszące 
się do wzrostu gospodarczego, technologii, edukacji, środowiska oraz środ-
ków do życia dla ludzi. Trzy spośród czterech dziedzin, w których dotych-
czasowe wyniki nie były zadowalające, dotyczyły zużycia energii. Pierwsza 
z nich to konsumpcja paliw niekopalnych, gdzie planowano wzrost o 3,1% 
w ciągu pięciu lat od 2010 r. Tymczasem wzrosła ona tylko o 0,8% w cią-
gu 2011 i 2012 r., co sprawia, że cel założony na 2015 r. może być trudny 
do realizacji. Kolejny problem to zużycie energii na jednostkę PKB oraz 
wielkość emisji dwutlenku węgla na jednostkę PKB, które zmniejszyły się 
tylko o około 6% w 2013 r., podczas gdy cel na 2015 r. zakładał spadek 
o około 17%. Trzeci to całkowita emisja tlenku azotu, która powinna zostać 
zmniejszona o 10% w 2015 r., zamiast tego jednak w 2012 r. odnotowano 
wzrost o 2,82% w porównaniu z bazowym rokiem 2010132. Wpływ na tę sy-
tuację ma fakt, że restrukturyzacja przemysłowa przebiega znacznie wolniej 
niż pierwotnie zakładano. Przede wszystkim spółki niezbyt chętnie podcho-
dzą do kwestii ograniczenia skali zanieczyszczeń. 

Podnoszenie efektywności musi się wiązać z restrukturyzacją sektora 
przemysłowego i ograniczaniem nadprodukcji. Politykę gospodarczą po-
winno charakteryzować odejście od przestarzałych nieefektywnych roz-
wiązań na rzecz promowania innowacji technologicznych. W czasie konfe-
rencji Central Economic Work Conference w grudniu 2013 r. podkreślano, 
że Chiny będą przeciwdziałać nadprodukcji. Decyzje rządu centralnego oraz 

131 China’s 2011–2015 green investment to hit 5 trillion yuan, Xinhua, 9 III 2014. 
132 Wu Wencong, An Baijie, Nation lags on environmental targets, „China Daily”, 26 XII 

2013. 
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ustalenia w tym zakresie powinny być bezkompromisowo wprowadzane 
w życie. Zwracano uwagę, że droga do rozwiązania problemu nadprodukcji 
wiedzie przez innowacje133.

Częściowo działania w tym zakresie zostały już zainicjowane. Dobrym 
przykładem zmian służących poprawie efektywności energetycznej są prze-
kształcenia w ramach sektora stalowego. Chiny zaplanowały w ciągu pięciu 
lat do 2017 r. redukcję mocy produkcyjnych w hutnictwie o 80 mln ton. W pro-
wincji Hebei, gdzie produkuje się największą ilość stali, ma zostać zlikwido-
wanych 60 mln ton mocy, czyli jedna trzecia obecnych mocy produkcyjnych. 
Rząd lokalny w Hebei zapowiedział redukcję o 15 mln ton mocy w 2014 r. 
Wyburzone zostaną stare piece, nastąpi również odcięcie zasilania do linii pro-
dukcyjnych, co uniemożliwi hutom wznowienie produkcji. Zdaniem Li Xin-
chuanga, prezesa China Metallurgical Industry Planning and Research Institu-
te, Chiny nie powinny realizować nowych projektów w przemyśle stalowym. 
Redukcja w tym sektorze powinna być warunkowana koniecznością ochro-
ny środowiska oraz eliminacji nieuczciwej konkurencji ze strony hut, które 
nie inwestowały w wyposażenie ograniczające skalę emisji zanieczyszczeń. 
W okresie 2008–2012 produkcja stali wzrosła z 500 do 717 mln ton. W tym 
samym czasie moce produkcyjne hut wzrosły z 600 mln ton do 1 mld ton134.

Trzeba tu zauważyć, że Chiny starają się reagować na zamiany do-
strzegalne na rynkach międzynarodowych. Nie da się ukryć, że głównym 
problemem dla sektora stalowego w najbliższych latach będą nadwyżki 
produkcyjne. Z raportu Komisji Europejskiej z czerwca 2013 r. wynika, 
że nadwyżka zdolności produkcyjnych sektora produkcji stali na świecie 
wynosiła 542 mln ton, podczas gdy na same Chiny przypadało 200 mln ton. 
Utrzymanie na tym samym poziomie dotychczasowych zdolności pro-
dukcyjnych po 2014 r., przy obecnym tempie wzrostu popytu, spowo-
duje, że popyt zrównoważy wielkość produkcji dopiero za 5–7 lat. Chiny 
odpowiadają za blisko 50% światowej produkcji, będąc jednocześnie naj-
większym eksporterem stali. Swoje zdolności produkcyjne jednocześnie 
zwiększyły także Rosja, Ukraina i Turcja. Do tego również Stany Zjedno-
czone mogą stać się eksporterem stali netto, co dodatkowo zaostrzy kon-
kurencję na międzynarodowych rynkach. W przypadku Chin, Indii, Ro-
sji i Egiptu widoczne jest stosowanie ochrony w stosunku do rodzimych 

133 Xinhua Insight: China vows policy continuity, efforts to address debt and overcapacity, 
Xinhua, 13 XII 2013. 

134 Du Juan, Drastic measures: Steel production to be pared over next five years, „China 
Daily”, 26 XII 2013. 
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producentów, a także wprowadzanie ograniczeń, ceł eksportowych na su-
rowce. Dodatkowo w Chinach i Stanach Zjednoczonych pojawiają się ogra-
niczenia na rynku krajowym w zakresie inwestycji w sektorze stalowym 
oraz stosowanie preferencji przy udzielaniu zamówień publicznych135.

Kwestia nadprodukcji to nie jedyny problem, z jakim Chiny będą mu-
siały się zmagać. Według raportu Bloomberg New Energy Finance z sierp-
nia 2013 r. chiński sektor energetyczny czeka wiele istotnych przekształ-
ceń. Zgodnie z przewidywaniami twórców raportu do 2030 r. z nowych 
elektrowni rocznie będzie dodawane 88 GW nowych mocy. To oznacza, 
że w ciągu niespełna dwóch dekad Chiny mogą dodać ponad 1,5 tys. GW 
nowych mocy zainstalowanych w elektrowniach oraz zainwestować ponad 
3,9 bln USD w aktywa sektora energetycznego. Dzięki takim rozwiązaniom 
emisja dwutlenku węgla powinna zacząć wyraźnie się zmniejszać dopiero 
około 2027 r.136 To jednak optymistyczny wariant. Według wyliczeń gaze-
ty „Financial Times”, bez podjęcia radykalnych zmian, najwyższy poziom 
emisji zanieczyszczeń wystąpi około 2050 r.137

Problem, jaki się tu wyłania, dotyczy finansowania poszczególnych in-
westycji. W przedstawionym na początku 2014 r. raporcie 2013 China Cli-
mate Finance Report opracowanym przez Research Center for Climate and 
Energy Finance oraz Counselors’ Office przy Radzie Państwowej, podkre-
ślano że Chiny będą musiały zniwelować finansową lukę na poziomie po-
nad 2 bln RMB (330,6 mld USD), która uwidoczni się w budżecie przezna-
czonym na walkę ze zmianami klimatycznymi oraz inwestycjami w rozwój 
niskoemisyjny do 2020 r. Wynika to z faktu, że średniorocznie na ten cel 
przeznaczane jest tylko 525,6 mld RMB. Tym samym w 2040 r. luka finan-
sowa może przekroczyć 3 bln RMB138.

Kolejny, i jak się wydaje – kluczowy, problem w odniesieniu do realiza-
cji celów ograniczenia skali zanieczyszczeń to rozdźwięk pomiędzy polity-
ką rządu centralnego a rządami lokalnymi. Należy zauważyć, że Państwowa 
Komisja ds. Rozwoju i Reform scedowała już większe uprawnienia na lokal-
ne władze w kwestii zatwierdzania projektów inwestycyjnych w większości 
sektorów, co ma usprawnić procedurę administracyjną. Tylko w wybranych 

135 Ensuring a future for steel in Europe, European Commission, Brussels, 11 VI 2013, 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-523_en.htm (29 I 2014). 

136 Jun Ying, China’s Power Sector Heads Towards a Cleaner Future, Bloomberg New Ene-
rgy Finance, 27 VIII 2013, http://bnef.com/Downloads/pressreleases/320/pdffile/%E2%80%8E 
(29 XI 2013).

137 L. Hornby, China debates how to impose carbon caps, „Financial Times”, 19 IX 2014. 
138 Lyu Chang, Huge gap in funding for climate finances, „China Daily”, 22 I 2014. 
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sektorach gospodarki, tj. w przemyśle stalowym czy aluminiowym, gdzie 
zauważalne są nadwyżki mocy produkcyjnych, Państwowa Komisja ds. 
Rozwoju i Reform zachowała prawo do ostatecznego zatwierdzenia in-
westycji. Zgoda na realizację projektów związanych z budową nowych 
elektrowni węglowych oraz poszukiwaniem złóż węgla należy do rządu 
centralnego. 

Duży zakres kompetencji sprawia, że rządy lokalne często tworzą para-
sole ochronne dla przedsiębiorstw stwarzających zagrożenia dla środowi-
ska. Zdaniem Zhou Dadi, wiceprzewodniczącego China Energy Research 
Society, lokalne rządy w dalszym ciągu koncentrują się na wzroście PKB, 
pomimo że rząd centralny kładzie nacisk na rozwój zrównoważony. Wolą 
zatwierdzać nieefektywne inwestycje w sektorach przemysłowych, takich 
jak produkcja stali czy cementu, co w oczywisty sposób prowadzi do wzro-
stu emisji zanieczyszczeń oraz większego zużycia energii139.

Właściwa realizacja celów wyznaczonych przez rząd centralny, a co za  
tym idzie, sukces zielonej strategii rozwojowej będzie zatem zależeć w głów-
nej mierze od dobrej woli lokalnych urzędników, którzy są odpowiedzialni 
za wprowadzanie nowych rozwiązań. Ci jednak mogą w imię pogoni za wzro-
stem gospodarczym, który pozostaje nadal kluczowym wyznacznikiem oceny 
ich działania, elastycznie kierować się tymi zasadami140. Richard McGregor 
podkreślał, że wśród lokalnych urzędników istnieje konsensus dotyczący 
strategii działania w odniesieniu do wielu zagadnień, na przykład Tybetu, 
Xinjiangu czy monopartyjnych rządów. Inaczej wygląda to w odniesieniu 
do zarządzania gospodarką, gdzie często górę biorą lokalne interesy finanso-
we, co sprawia, że „to już nie przypomina płynącej ze stolicy rwącej rzeki, 
a raczej system śluz, za pomocą którego w każdym miejscu ludzie biorą z po-
litycznego nurtu to, co im się podoba”141.

Dotychczasowe doświadczenia każą sądzić, że proces implementacji po-
lityki rządowej w zakresie ochrony środowiska na szczeblu lokalnym nie 
będzie przebiegał bez zakłóceń. Należy raczej podejrzewać, że urzędnicy 
w regionach nadal w większym stopniu będą dbać o utrzymywanie dobrych 
relacji z lokalnymi przedsiębiorcami, przymykając oko na naruszenia przez 
nich norm środowiskowych. Sprzężenie wzajemnych interesów i korzyści 

139 Wu Wencong, An Baijie, Nation lags on environmental targets. 
140 Chinese Research Perspectives on the Environment, Special Volume: Annual Review of 

Low-Carbon Development in China (2011–2012), red. Ye Qi, BRILL, 2013, s. 265–270.
141 R. McGregor, Partia. Sekretny świat komunistycznych władców Chin, tłum. M. Król, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 204. 
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finansowych na szczeblu lokalnym staje w naturalnej sprzeczności z regula-
cjami narzucanymi z góry. Należy wierzyć, że zmiany w ustawie o ochronie 
środowiska pozwolą w większym stopniu kontrolować poczynania urzędni-
ków dopuszczających się nadużyć. Ujawnione do tej pory przypadki to jed-
nak ciągle tylko wierzchołek góry lodowej.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2013 r. w prowincji Guangdong pro-
kuratura przeprowadziła dochodzenie wobec 440 urzędników partyjnych 
i państwowych, w 381 przypadkach zarzucając im spowodowanie zagrożeń 
dla środowiska naturalnego. Ta liczba była trzykrotnie wyższa od liczby ta-
kich przypadków w trzech poprzednich latach142.

24 października 2013 r. Ministerstwo Kontroli ujawniło dziesięć przy-
padków szkód środowiskowych, za które ukarano lokalnych urzędników. 
Zarzucano im, że nie potrafili zapobiec tym szkodom lub podjęli działania 
dopiero w momencie wystąpienia poważnych zanieczyszczeń. W wyda-
nym oświadczeniu ministerstwo zaznaczyło, że ochrona zabytków kultury 
oraz ochrona środowiska to istotne obowiązki spoczywające na władzach 
wszystkich szczebli. Wśród ujawnionych spraw uwagę zwracały kary, 
które otrzymali zastępca burmistrza Hezhou w regionie autonomicznym 
Guangxi-Zhuang oraz kilkudziesięciu urzędników oskarżonych o brak re-
akcji na nielegalne działania kopalni utylizujących odpady, co wywołało 
poważne zanieczyszczenia lokalnych wód. W dystrykcie Dagang w Tianji-
nie trzech urzędników ukarano za niedopatrzenia dotyczące działań sześciu 
fabryk (m.in. papiernia Julong), które doprowadziły do poważnych szkód 
środowiskowych. W pozostałych ośmiu przypadkach ukarano urzędników 
w prowincjach Hebei, Shanxi, Shandong, Henan oraz w Szanghaju143.

W październiku 2013 r. Ministerstwo Ochrony Środowiska poinformo-
wało o przeprowadzeniu trwającej kilka miesięcy, do marca 2014 r., in-
spekcji związanej z kontrolą zanieczyszczeń w obszarach Pekinu, Tianji-
nu, prowincji Hebei, regionów leżących w deltach rzek Jangcy i Perłowej, 
środkowej i północno-wschodniej części prowincji Liaoning, centralnej 
części prowincji Hunan oraz strefy przybrzeżnej w Cieśninie Tajwańskiej. 
Inspektorzy mieli zbadać, w jakim stopniu lokalne władze wprowadzają 
w życie założenia planu (大气污染防治行动计划; The Airborne Pollu-
tion Prevention and Control Action Plan (2013–2017), który wprowadzał 

142 Zheng Caixiong, Guangdong probes 440 officials in ecological crimes, „China Daily”, 
25 IX 2013. 

143 China punishes officials for not punishing polluters, Xinhua, 24 X 2013. 
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zaostrzone limity w zakresie redukcji zanieczyszczeń powietrza. Zapowie-
dziano, że małe przedsiębiorstwa łamiące rozporządzenia kontroli zosta-
ną zamknięte. Lokalni urzędnicy naruszający prawo będą zaś pociągnięci 
do odpowiedzialności. W tym przypadku do uczestnictwa w pracach inspek-
torów zaproszono przedstawicieli mediów144.

Pod koniec 2013 r. pojawiła się informacja, że planowane jest ukaranie 
kolejnych 805 przedsiębiorstw za naruszenia regulacji dotyczących ochrony 
środowiska. Zostały one zidentyfikowane podczas przeprowadzonej w listo-
padzie 2013 r. szerokiej inspekcji przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. 
Sprawdzono w sumie 29 285 przedsiębiorstw przemysłowych i gastrono-
micznych w 37 miastach. Nazwy 33 firm odpowiedzialnych za spowodowa-
nie poważnych zanieczyszczeń powietrza zostały opublikowane przez mini-
sterstwo. W następstwie tej publikacji kolejnych 890 niewielkich zakładów 
pracy zostało zamkniętych. Warto zaznaczyć, że w inspekcji wzięli udział 
również dziennikarze, których zaproszono, by czynnie uczestniczyli w kon-
troli zakładów. Wśród nielegalnych praktyk zarzucanych firmom wskazy-
wano na wykorzystywanie obiektów w sposób naruszający przepisy środo-
wiskowe, nadmierną emisję zanieczyszczeń, zaniedbania w podnoszeniu 
zdolności technologicznych i przemysłowych, a także niedozwolone utyli-
zowanie niebezpiecznych odpadów i pyłów145.

Niedługo potem, w lutym 2014 r., Ministerstwo Ochrony Środowiska 
publicznie skrytykowało działania kilku fabryk w prowincji Henan, które 
odmówiły poddania się kontroli. Ministerstwo zbadało około 50 potencjal-
nych trucicieli powietrza w Zhengzhou i stwierdziło poważne nadużycia. 
Podkreśliło, że na większości placów budowy w Zhengzhou nie podjęto żad-
nych środków, które pozwoliłyby ograniczyć skalę emisji pyłów. Kolejnym 
przykładem było miasto Xingtai w sąsiedniej prowincji Hebei, gdzie kil-
ka lokalnych fabryk nadal działało, pomimo że powinny być już zamknięte 
z powodu nadmiernej emisji zanieczyszczeń. Prowincje Henan oraz Hebei 
znalazły się w grupie tych miejsc, gdzie zanieczyszczenie powietrza było 
szczególnie duże146.

Dotychczasowe śledztwa pokazały, że problem będzie niełatwy do roz-
wiązania, aczkolwiek należy tu podkreślić dużą determinację władz cen-
tralnych w ujawnianiu przypadków naruszeń obowiązujących przepisów 

144 China to inspect air pollution control, Xinhua, 24 X 2013. 
145 805 companies face punishment for pollution, Xinhua, „China Daily”, 30 XII 2013. 
146 Environment watchdog slams factories for obstructing inspection, Xinhua, 21 II 2014.
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środowiskowych. Na podstawie przytoczonych przypadków kontroli można 
zauważyć, że społeczeństwo oraz środowiska dziennikarzy mogą się stać 
ważnymi sprzymierzeńcami centralnych władz w walce o ochronę środo-
wiska. To właśnie dziennikarze mogą kontrolować poczynania lokalnych 
urzędników i nagłaśniać nielegalne praktyki, jakich ci się dopuszczają, 
chroniąc firmy, których działalność przyczynia się do degradacji środo-
wiska. Urzędnicy oraz przedsiębiorstwa naruszające normy środowisko-
we muszą mieć świadomość odpowiedzialności za swoje czyny.

Na początku marca 2014 r. minister ochrony środowiska Zhou Shengxian 
wezwał społeczeństwo do ujawniania działalności przynoszącej szkody dla 
środowiska. Zwracając się do reporterów zgromadzonych w czasie sesji par-
lamentu, powiedział że wcześniejsze kontrole przeprowadzane z inicjaty-
wy ministerstwa wykazały nadużycia w tym zakresie kilku przedsiębiorstw. 
Zaznaczył jednocześnie, że niektóre lokalne rządy chronią przedsiębior-
stwa, które nielegalnie wypuszczają szkodliwe substancje do środowiska147. 
W tym samym czasie podczas sesji parlamentu członek Stałego Komitetu 
Biura Politycznego Zhang Dejiang zapowiedział, że wywoływanie szkód 
ekologicznych musi się wiązać z konsekwencjami ponoszenia za to odpo-
wiedzialności148. Meng Wei, przewodniczący Chinese Research Academy of 
Environmental Sciences oraz wykładowca w Chińskiej Akademii Nauk Tech-
nicznych (Chinese Academy of Engineering), podkreślał z kolei, że urzędni-
cy muszą być odpowiedzialni za zapewnienie mieszkańcom danych regionów 
korzyści nie tylko liczonych w postaci produktu krajowego brutto, lecz rów-
nież polegających na utrzymaniu ekologicznego środowiska149.

II.3. Stan środowiska naturalnego i wyzwania przed nim 
stojące

O tym, przed jak ogromnym wyzwaniem stoją obecne władze Chin, świad-
czy katastrofalny stan środowiska. Ranking Environmental Performance In-
dex (EPI), klasyfikujący 178 państw na świecie pod względem stopnia czy-
stości oraz jakości środowiska naturalnego, który co dwa lata przygotowują 

147 Environmental minister calls for public involvement, Xinhua, „China Daily”, 6 III 2014.
148 China to improve environment legislation amid lingering smog, Xinhua, „People’s Dai-

ly”, 9 III 2014.
149 Wu Wencong, Xi pledges to safeguard the environment, „China Daily”, 25 V 2013.
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wspólnie uniwersytety Yale oraz Columbia, umieścił Chiny dopiero na 118. 
pozycji. Metodologia badań została opracowana na podstawie dwudzie-
stu wskaźników wyodrębnionych w dziewięciu kategoriach, włączając 
w to między innymi jakość powietrza, lasy, łowiska, klimat i energię. Punk-
ty przydzielano zaś od 0 do 100 (im wyższa liczba, tym lepszy wynik)150.

Tabela 17. Ranking wybranych zielonych państw według wskaźnika wydajności 
środowiskowej (Environmental Performance Index), 2014

Miejsce Państwo Wynik Zmiana w skali roku (w %)

1 Szwajcaria 87,67 0,80

2 Luksemburg 83,29 3,02

3 Australia 82,40 2,32

4 Singapur 81,78 0,94

5 Czechy 81,47 3,47

6 Niemcy 80,47 1,89

7 Hiszpania 79,79 1,82

8 Austria 78,32 1,82

9 Szwecja 78,09 1,30

10 Norwegia 78,04 2,79

30 Polska 69,53 2,67

33 Stany Zjednoczone 67,52 2,23

72 RPA 53,51 6,04

73 Rosja 53,45 4,21

77 Brazylia 52,97 3,72

118 Chiny 43,00 2,60

155 Indie 31,23 5,40

Źródło: opracowanie na podstawie: Country Rankings, Environmental Performance 
Index (EPI) 2014, http://www.epi.yale.edu/epi/country-rankings (1 V 2014).

Pomimo że wynik Chin nie był najlepszy, należy docenić ich dotychcza-
sowe wysiłki związane z promocją czystych źródeł energii. Te działania po-
zwoliły Chinom zająć wysokie, 21. miejsce w kategorii dotyczącej klimatu 
i energii. 

150 Szerzej zob.: Environmental Performance Index, http://www.epi.yale.edu/epi (1 V 2014). 
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Tabela 18. Wskaźnik wydajności środowiskowej dla Chin, 2014

Wskaźnik Wynik Miejsce na świecie
Zmiana w okresie dekady 

(w %)

Ogólny wynik 43 118 2,6

Wpływ na zdrowie 76,23 80 3,22

Jakość powietrza 18,81 176 –14,15

Dostęp do wody i warunki sanitarne 33,15 109 59,07

Zasoby wodne 18,18 67

Rolnictwo 33,85 166 –22,31

Lasy 25,34 80

Łowiska 14,68 89 –20

Bioróżnorodność gatunków i siedlisk 66,63 76 0,66

Klimat i energia 65,16 21

Źródło: Country Profile: China, Environmental Performance Index (EPI) 2014, http://
www.epi.yale.edu/files/country_files/china.pdf (1 V 2014).

Chiny są dzisiaj największym emitentem dwutlenku węgla na świecie. 
W czerwcu 2013 r. Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowa-
ła, że emisja dwutlenku węgla na świecie w 2012 r. wyniosła 31,6 mld ton, 
notując wzrost o 1,4% w skali rocznej. W przypadku Chin wzrost był jed-
nym z najniższych w ciągu ostatniej dekady. W skali roku wzrósł o 300 mln 
ton (o 3,8%)151. W 2010 r. Chiny odpowiadały za 35% światowego zanie-
czyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki (SO2), 25% tlenkiem azotu (NOx) 
oraz 35% pyłami PM2,5152.

W odniesieniu do Chin należy jednak pamiętać o kilku kwestiach. 
Po pierwsze, to ciągle gospodarka rozwijająca się. Władze w Pekinie pod-
kreślają, że powinny posiadać takie same szanse rozwoju, jakie przez dzie-
sięciolecia przysługiwały państwom uprzemysłowionym. Trudno w tej sy-
tuacji wyznaczać Chinom takie same standardy. Po drugie, dane pokazują, 
że wykorzystanie energii oraz skala emisji dwutlenku węgla w Chinach 

151 World Energy Outlook Special Report. Redrawing the Energy-Climate Map, red. 
R. Priddle, International Energy Agency (IEA), 10 VI 2013, s. 26.

152 J. Cofala, I. Bertok, J. Borken-Kleefeld, C. Heyes, Z. Klimont, P. Rafaj, R. Sander, 
W. Schöpp, M. Amann, Emissions of Air Pollutants for the World Energy Outlook 2012 Energy 
Scenarios, Draft Final Report, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), IX 
2012, s. 23–24.
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w przeliczeniu na mieszkańca jest znacznie niższa niż w państwach najbar-
dziej rozwiniętych gospodarczo. Niepokój może jednak budzić dynamika 
wzrostu zanieczyszczenia per capita w Chinach – wzrosło ono w ciągu 
dwóch dekad o ponad 170% i to pomimo dużej aktywności centralnych 
władz w dziedzinie zielonej energii. Przyczyną takiego stanu rzeczy po-
zostaje utrzymujące się wysokie tempo rozwoju gospodarczego. Z danych 
Międzynarodowej Agencji Energetycznej wynika, że emisja dwutlenku 
węgla na mieszkańca Chin wynosiła 5,4 tony w 2010 r., wzrastając po-
nadtrzykrotnie od momentu zainicjowania polityki otwarcia pod koniec lat 
70. ubiegłego stulecia. Jest ona jednak nadal niemal o połowę niższa niż 
średnia dla państw zaliczanych do Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD). Podobne dane wyłaniają się z obliczeń Banku Świato-
wego. Po trzecie, Chiny argumentują, że wzrost zużycia energii oraz emi-
sji zanieczyszczeń stanowi również pochodną przeniesienia działalności 
produkcyjnej z rozwiniętych gospodarczo państw Ameryki Północnej oraz 
Europy na ich terytorium.

Tabela 19. Emisja CO2 na mieszkańca w Chinach na tle wybranych państw świata 
(w tonach rocznie) – IEA

1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010
1990–
2010

Chiny 0,95 1,15 1,44 1,63 1,97 2,50 2,42 3,89 4,92 5,12 5,40 174,3%

Rosja* 8,14 10,09 11,50 11,51 14,69 10,63 10,29 10,59 11,22 10,72 11,16 –24,1%

USA 20,66 20,19 20,47 19,06 19,46 19,28 20,18 19,48 18,33 16,86 17,31 –11,0%

Indie 0,36 0,39 0,41 0,54 0,69 0,83 0,96 1,06 1,26 1,35 1,39 102,5%

Niemcy 12,49 12,40 13,48 13,06 11,97 10,63 10,04 9,81 9,74 9,12 9,32 – 22,2%

Polska 8,74 9,94 11,61 11,28 9,00 8,65 7,60 7,68 7,83 7,52 7,99 –11,2%

OECD** 10,47 10,48 10,93 10,24 10,49 10,51 10,97 10,92 10,50 9,81 10,10 –3,7%

Non-OECD 1,46 1,72 1,97 2,01 2,19 2,07 2,04 2,51 2,86 2,88 2,99 36,7%

* do 1990 r. jako ZSRR.
** Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju skupia 34 państwa najbardziej roz-
winięte gospodarczo o ustroju demokratycznym. 
W zestawieniu Estonia i Słowenia do 1990 r. zaliczane są do grona państw spoza OECD, 
a po 1990 r. jako uczestnicy OECD. 

Źródło: opracowanie na podstawie: CO2 Emissions from Fuel Combustion 2012 – 
Highlights, International Energy Agency (IEA), Paris 2012, s. 99–101, http://www.iea.
org/co2highlights/co2highlights.pdf (13 XI 2013).
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Tabela 20. Emisja CO2 na mieszkańca w Chinach na tle wybranych państw świata 
(w tonach rocznie) – Bank Światowy (World Bank)

2009 2010

Chiny 5,8 6,2

Rosja 11,1 12,2

USA 17,3 17,6

Indie 1,7 1,7

Niemcy 8,9 9,1

Polska 7,8 8,3

Źródło: opracowanie na podstawie: CO2 emissions (metric tons per capita), The World 
Bank, http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC (29 V 2014).

II.4. Koszty zanieczyszczeń środowiskowych

Zanieczyszczenia środowiskowe mają niestety swoją cenę. W połowie 
2006 r. zastępca przewodniczącego Państwowej Administracji Ochrony 
Środowiska Zhu Guangyao powiedział, że problemy związane z zanie-
czyszczeniem środowiska kosztują Chiny ponad 200 mld USD rocznie. 
Wezwał przy tej okazji do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz więk-
szego zrównoważenia pomiędzy ochroną środowiska a rozwojem gospodar-
czym. Według jego szacunków szkody ekologiczne pochłaniały wówczas 
około 10% PKB. Dla zobrazowania, o jakich wielkościach mowa, należy 
zaznaczyć, że w 2005 r. PKB Chin stanowił 2,26 bln USD153. W październi-
ku 2005 r. wiceminister w Państwowej Administracji Ochrony Środowiska 
Zhang Lijun apelował, że poziom zanieczyszczenia w Chinach może w cią-
gu kolejnych piętnastu lat wzrosnąć cztero- lub pięciokrotnie, jeśli utrzyma 
się tempo szybkiego wzrostu zużycia energii elektrycznej oraz będzie się 
zwiększała liczba samochodów154.

W 2007 r. Chiny zaniechały upublicznienia oficjalnych studiów przedsta-
wiających wysokość ponoszonych kosztów środowiskowych. Publikacja ra-
portu Green GDP określającego koszty związane z zanieczyszczeniem oraz 

153 Pollution costs equal 10% of China’s GDP, „Shanghai Daily”, 6 VI 2006. 
154 A. Batson, China warns pollution will grow with economy, „The Wall Street Journal”, 

25 X 2005. 
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ekologiczną degradacją w 2005 r. została wstrzymana na czas nieokreślony. 
Wynikało to zapewne w dużej mierze z nacisków rządów lokalnych155.

Ministerialny raport ujrzał światło dzienne dopiero w 2013 r. Wynikało 
z niego, że w 2010 r. z tytułu zanieczyszczeń środowiskowych budżet chiń-
ski stracił 1,1 bln RMB. Dla porównania – w 2004 r. straty Chin z tego sa-
mego powodu szacowano na 511,8 mld RMB. Jeśli w zestawieniu za 2010 r. 
uwzględni się dodatkowo lasy, podmokłe tereny oraz łąki, wówczas straty 
wzrastają do poziomu 1,54 bln RMB (3,5% PKB). W samym 2010 r. kosz-
ty generowane przez zanieczyszczenia rosły szybciej (13,7%) aniżeli PKB 
(10,4%). Kampanie rządowe realizowane od 2006 r. na rzecz przeciwdziała-
nia zanieczyszczeniom powietrza i wody nie zdołały odwrócić negatywnej 
tendencji rosnących kosztów będących następstwem degradacji środowiska. 
Suma 558,9 mld RMB potrzebna do utylizacji zanieczyszczeń 2010 r. była 
aż o 94% wyższa od tej, jaką wydatkowano w 2004 r. (287,4 mld RMB). 
W raporcie z 2013 r. nie uwzględniono jednak dodatkowych kosztów z tytu-
łu uszkodzeń zdrowia lub śmierci156. We wcześniejszym rządowym raporcie 
wydanym w 2006 r. wykazywano, że skażenie powietrza stanowi przyczy-
nę przedwczesnej śmierci 358 tys. osób w 600 miastach każdego roku, po-
ciągając za sobą koszty zdrowotne wynoszące 152,7 mld RMB157. Anali-
zy Banku Światowego z 2007 r. dowodziły, że w 2003 r. koszty zdrowotne 
w Chinach będące następstwem zanieczyszczeń powietrza i wody wyniosły 
362 mld RMB (2,68% PKB). Te wyliczenia budowano jednak, korzystając 
z opartej na analizie kosztów utraconych zdolności wytwórczych metody 
kapitału ludzkiego (human capital), która dominuje w chińskiej literaturze. 
Jeśli jednak zastosuje się metodę wyceny statystycznego życia ludzkiego 
(value of a statistical life), opartą na studiach prowadzonych w Szanghaju 
i Chongqingu, koszty wzrastają aż do poziomu 5,78% PKB158.

155 C. Buckley, China silences green GDP study, report says, Reuters, 23 VII 2007. 
156 Li Jing, 1.1 trillion yuan in economic losses from pollution in 2010, China report says, 

„South China Morning Post”, 28 III 2013. 
157 Ibidem. 
158 Cost of Pollution in China: Economic Estimates of Physical Damages, The World 

Bank, Washington, II 2007, s. xvii.
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II.5. Rozwój ekologicznego transportu

Duży wpływ na wzrost zanieczyszczeń środowiska ma dynamiczny roz-
wój transportu. Warto zauważyć, że w 2012 r. w Chinach wyprodukowano 
19,27 mln samochodów. W tym samym czasie sprzedano ich zaś 19,3 mln. 
Oznaczało to, że w obydwóch tych kategoriach Chiny utrzymały czwarty 
rok z rzędu pozycję lidera. Produkcja i sprzedaż samochodów osobowych 
przekroczyła po raz pierwszy 15 mln sztuk159. Wyniki za 2013 r. były jeszcze 
lepsze, gdyż sprzedaż samochodów w Chinach przekroczyła po raz pierw-
szy w historii 20 mln sztuk. Stowarzyszenie producentów aut China As-
sociation of Automobile Manufacturers (CAAM) podało liczbę 21,98 mln 
sprzedanych samochodów, co stanowiło wzrost o 13,9% w stosunku do roku 
poprzedniego. Produkcja aut w Chinach wzrosła zaś o 14,8%, do poziomu 
22,12 mln sztuk160. Nie ma wątpliwości, że liczba pojazdów w dalszym 
ciągu będzie się sukcesywnie zwiększać, co oczywiście będzie stanowiło 
duże wyzwanie wobec działań podejmowanych na rzecz ochrony środo-
wiska. Należy wziąć pod uwagę, że liczba samochodów w przeliczeniu 
na liczbę mieszkańców nadal jest przeraźliwie niska. Według danych Ban-
ku Światowego w 2011 r. średnio na tysiąc mieszkańców Chin przypadały 
54 auta. W 2009 i 2010 r. te wskaźniki były jeszcze niższe i wynosiły odpo-
wiednio 34 oraz 44 samochody. Dla porównania w państwach rozwiniętych 
ten pułap jest około dziesięć razy wyższy i średnio wynosi znacznie ponad 
400 samochodów. W Polsce w 2011 r. na tysiąc mieszkańców przypadało 
470 aut161. Przewiduje się, że pomiędzy 2012 a 2035 r. średnia liczba po-
jazdów przypadająca na tysiąc mieszkańców Chin zwiększy się ponadczte-
rokrotnie z 80 do 360, notując wzrost na poziomie 6,9% rocznie. Dla po-
równania w Indiach dynamika wzrostu będzie jeszcze większa z obecnych 
20 do 130 pojazdów (wzrost o 8,4% rocznie)162.

Chiny już stopniowo przygotowują się na te zmiany, starając się na-
dać przemysłowi transportowemu nieco bardziej ekologiczny charakter. 
Będzie się to wiązało ze stopniową redukcją liczby starych samochodów 

159 2012 China Vehicle Sales Grow by 4%, CV’s Down 5%, Passenger Car Sales Up 7%, 
„China Car Times”, 11 I 2013, http://www.chinacartimes.com/2013/01/11/2012-china-vehicle-
sales-grow-4-cvs-5-passenger-car-sales-7/ (23 X 2013). 

160 China’s 2013 auto sales up 13.9%, Xinhua, „People’s Daily”, 9 I 2014. 
161 Passenger cars (per 1,000 people), The World Bank, http://data.worldbank.org/indica-

tor/IS.VEH.PCAR.P3/countries (10 VII 2014). 
162 BP Energy Outlook 2035, BP, I 2014, s. 45. 
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poruszających się po krajowych drogach. Chiny założyły, że do końca 
2014 r. zostanie zniszczonych 5,33 mln aut, które nie spełniają standardów 
ekologicznych. W samym Pekinie wycofanych z ruchu ma zostać 330 tys. 
samochodów. W stolicy planowane jest ograniczenie liczby aut do 5,6 mln 
do końca roku i nieprzekroczenie poziomu 6 mln w 2017 r. Najwięcej sta-
rych pojazdów, bo aż 660 tys., zostanie wycofanych z ruchu i zniszczo-
nych w prowincji Hebei, gdzie występują największe zanieczyszczenia 
środowiskowe163.

Istotne miejsce w polityce rządowej zajmuje (promowany) rozwój 
elektrycznych i hybrydowych pojazdów. W kwietniu 2012 r. premier Wen 
Jiabao oświadczył, że rozwój pojazdów zasilanych elektrycznie ma cha-
rakter strategiczny jeśli chodzi o przekształcenia w całym sektorze prze-
mysłu samochodowego w Chinach. Podkreślił, że nacisk zostanie położo-
ny na promowanie produkcji pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu 
plug-in. W ten sposób Chiny zamierzają zwiększyć produkcję tego typu aut 
do 500 tys. sztuk w 2015 r. oraz 5 mln w 2020 r.164

W lipcu 2012 r. rząd Chin przedstawił kolejny plan ożywienia w prze-
myśle pojazdów elektrycznych. Podtrzymał poprzednie zobowiązanie do-
tyczące zwiększenia produkcji samochodów elektrycznych i hybrydowych 
do 500 tys. sztuk w 2015 r. Zmodyfikował jednak nieco założenia dotyczące 
perspektyw na 2020 r., mówiąc tym razem o 2 mln pojazdów. Dzięki wpro-
wadzeniu w życie nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań przewiduje 
się, że średnie zużycie paliwa przypadające na samochód osobowy spad-
nie do 6,9 litrów benzyny na 100 km do 2015 r. oraz 5 litrów na 100 km 
w 2020 r., podczas gdy w pojazdach energooszczędnych odpowiednio 
do poziomu 5,9 litra w 2015 r. i 4,5 litra pięć lat później165.

Rząd stara się wprowadzać zachęty finansowe dla potencjalnych klien-
tów pojazdów ekologicznych. We wspólnym oświadczeniu Państwowej Ko-
misji ds. Rozwoju i Reform oraz Ministerstwa Finansów, Nauki i Przemysłu 
z września 2013 r. pojawiła się informacja, że rząd dofinansuje zakup oso-
bowego pojazdu elektrycznego kwotą 60 tys. RMB (9,8 tys. USD), a elek-
trycznego autobusu kwotą 500 tys. RMB. Program nie różni się zasadniczo 
od poprzedniego systemu finansowania. Subsydia dla osobowych samo-
chodów elektrycznych oraz hybrydowych typu plug-in zostaną zwiększone 

163 China to take 5 million old cars off road in 2014, „China Daily”, 26 V 2014.
164 China to spur development of new-energy cars, Xinhua, 18 IV 2012. 
165 China to boost electric car industry, Xinhua, 9 VII 2013.
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o 10% w 2014 r. i o 20% w 2015 r. celem zachęcenia producentów tych 
aut do obniżenia cen. Nadal jednak trzeba pamiętać, że jest to branża, która 
znajduje się dopiero na wczesnym etapie rozwoju. Problemy dotyczą cią-
gle wysokich kosztów zakupu aut, bezpieczeństwa oraz braku wystarczają-
cej liczby stacji ładowania pojazdów elektrycznych166. Nic więc dziwnego, 
że na koniec 2012 r. w użyciu było tylko 27,8 tys. aut elektrycznych w dwu-
dziestu pięciu miastach, z czego 80% stanowiły autobusy167.

Zdaniem Ouyang Minggao, eksperta w ramach programu „863” Pro-
gram of the Major Energy Conservation and New Energy Automobile Pro-
ject, udział energooszczędnych samochodów elektrycznych i hybrydowych 
do 2015 r. powinien stanowić 1% sprzedaży wszystkich samochodów w Chi-
nach. Podkreślał on jednak, że przemysł samochodów energooszczędnych 
nie będzie miał charakteru komercyjnego przed 2020 r. Rozpoczęcie ma-
sowej produkcji wymaga bowiem przeprowadzenia wielu prac badawczych 
związanych z wprowadzaniem nowych technologii168.

II.6. Zanieczyszczenia powietrza

W 2012 r. z powodu zanieczyszczenia powietrza – według szacunków 
Światowej Organizacji Zdrowia (World Heath Organization, WHO) – zmar-
ło około 7 mln ludzi na świecie. Państwa o niskim i średnim poziomie boga-
ctwa w regionie Azji Południowo-Wschodniej oraz w regionie Zachodniego 
Pacyfiku odpowiadały za śmierć blisko 6 mln ludzi, z czego 3,3 mln zmar-
ło w następstwie zanieczyszczeń w pomieszczeniach, a 2,6 mln z powodu 

166 Tian Ying, China Renews Electric Vehicle Subsidies Excluding Hybrids, Bloomberg, 
18 IX 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-09-17/china-renews-electric-vehicle-sub-
sidies-without-adding-hybrids.html (23 X 2013).

167 Minister takes lead in promoting electric vehicles, Xinhua, 7 III 2013. Chiny zaintere-
sowane są także wprowadzeniem swoich produktów na rynki zagraniczne. Ciekawostką jest 
to, że chińska firma BYD Auto uczestniczyła w przetargu na dostarczenie dziesięciu autobu-
sów elektrycznych dla Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. BYD Auto zosta-
ła uznana za zwycięzcę, ale uczestnicząca również w przetargu firma Solaris Bus & Coach 
zarzuciła Chińczykom stosowanie dumpingu. Cena zaoferowana przez BYD Auto wynosi-
ła 15,6 mln zł, podczas gdy Solaris zaproponowała 21,9 mln zł. W rezultacie sprawa trafiła 
do Krajowej Izby Odwoławczej. [K. Kosiński, Warszawa chce mieć chińskie autobusy, „Puls 
Biznesu”, 24 VII 2014]. 

168 Green automobile to meet industrialization boom, „People’s Daily”, 7 III 2012. 
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zanieczyszczeń zewnętrznych. Zanieczyszczenia prowadziły przede wszyst-
kim do chorób serca oraz udarów169.

Badania naukowców z University of North Carolina wskazywały, 
że co roku na świecie w następstwie schorzeń dróg oddechowych będących 
wynikiem zanieczyszczeń powietrza pyłami PM2,5 umiera około 2,1 mln. 
Ozon odpowiada zaś za około 470 tys. zgonów rocznie. Największa skala 
wypadków śmiertelnych dotyka Azję170. Chiny w tym niechlubnym gronie 
zajmują niestety czołową pozycję.

Opublikowany w styczniu 2014 r. przez gazetę „21st Century Business 
Herald” raport częściowo potwierdzał te ustalenia. Sugerował, że co roku 
z powodu skażenia powietrza w Chinach następuje około 350–500 tys. 
przedwczesnych zgonów. Wcześniej takie same dane pojawiły się 14 grud-
nia 2013 r. w artykule China tackles the health effects of air pollution autor-
stwa byłego ministra zdrowia Chen Zhu oraz Wang Jin-Nana, Ma Guo-Xia 
oraz Zhang Yan-Shena, który ukazał się na łamach magazynu „The Lancet”. 
Autorzy, powołując się na wyniki badań Chińskiej Akademii Planowania 
Środowiskowego (Chinese Academy for Environmental Planning) wskazy-
wali, że można zapobiegać 200 tys. przedwczesnym zgonom, gdyby rocz-
ny poziom skażenia pyłami PM10 spełnił najwyższe wymagania stawiane 
przez Narodowe Standardy Jakości Powietrza w Chinach (China National 
Ambient Air Quality Standards). Badania prowadzone przez Bank Świa-
towy, Światową Organizację Zdrowia oraz Chińską Akademię Planowania 
Środowiskowego mówiły, że zanieczyszczenie środowiska w Chinach jest 
powodem przedwczesnej śmierci od 350 tys. do 500 tys. osób. To znacz-
nie niższa liczba w porównaniu z tym, co zostało przedstawione wcześniej 
na łamach „The Lancet”. W opublikowanym w grudniu 2012 r. artykule 
Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) mowa była o 1,2 mln 
przedwczesnych śmierci w Chinach, wywołanych zanieczyszczeniami śro-
dowiskowymi i utratą w sumie 25 mln lat życia obywateli171. Niezależnie 

169 7 million premature deaths annually linked to air pollution, World Health Organiza-
tion, 25 III 2014, http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/ (27 III 
2014). 

170 R.A. Silva, J.J. West, Zhang Yuqiang i in., Global premature mortality due to anthro-
pogenic outdoor air pollution and the contribution of past climate change, „Environmental 
Research Letters”, IOP Publishing Ltd., 11 VII 2013. 

171 陈竺：中国每年因空气污染导致早死35万-50万人 (Chen Zhu: Zhongguo mei nian 
yin kongqi wuran daozhi zao si 35 wan – 50 wan ren), „21世纪经济报道” („21st Century 
Business Herald”), 7 I 2014; Chen Zhu, Wang Jin-Nan, Ma Guo-Xia, Zhang Yan-Shen, China 
tackles the health effects of air pollution, „The Lancet”, Vol. 382, Issue 9909, 14 XII 2013. 
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od tego, które dane uznamy za bliższe prawdy, należy podkreślić, że zanie-
czyszczenie powietrza stanowi poważny problem dla zdrowia i życia ludz-
kiego. Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że obecna skala emisji szkodliwych 
pyłów w największych ośrodkach miejskich już dawno przekroczyła za-
równo krajowe, jak i międzynarodowe normy. Mało tego, przekroczyła je 
kilkakrotnie. 

Pod koniec 2013 r. Chen Zhenlin z Chińskiej Administracji Meteorolo-
gicznej (China Meteorological Administration) poinformował, że 31 jedno-
stek administracyjnych na szczeblu prowincjonalnym odnotowało najwyż-
szy poziom zanieczyszczeń od 1961 r. W Heilongjiang, Liaoning, Hebei, 
Shandong, Shanxi, Tianjin, Henan, Anhui, Hunan, Hubei, Zhejiang, Jiangsu, 
Chongqing wystąpiło najwyższe stężenie szkodliwych pyłów zawieszonych 
w powietrzu172. 

Z zestawienia Annual Report on Environment Development of China 
(2013) z 11 kwietnia 2013 r. analizującego sytuację w 31 dużych miastach 
Chin wynika, że największe zanieczyszczenie środowiska zaobserwowano 
w miastach na północy kraju. Wśród najczystszych z kolei prym wiodły 
ośrodki miejskie na południu. 

Tabela 21. 10 miast o najwyższym poziomie zanieczyszczenia (2012)

Miasto 2012 2011 2010 2009 2008

Lanzhou 31 31 31 31 29

Pekin 30 29 29 28 28

Urumqi 29 30 30 30 30

Chengu 28 19 16 20 18

Xi’an 27 27 27 23 23

Tianjin 26 17 25 22 17

Xining 25 22 18 29 25

Nankin 24 20 26 19 15

Harbin 23 23 21 21 19

Zhengzhou 22 24 19 16 14

Źródło: Lu Na, Top 10 most polluted Chinese cities in 2012, China.org.cn, 15 IV 2013, 
http://www.china.org.cn/top10/2013-04/15/content_28541619.htm (16 X 2013).

172 China’s smoggy days at 52-year high, Xinhua, „China Daily”, 1 XI 2013. 
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Tabela 22. 10 miast o najniższym poziomie zanieczyszczenia (2012)

Miasto 2012 2011 2010 2009 2008

Haikou 1 1 1 1 1

Kunming 2 2 2 2 2

Lhasa 3 3 3 4 4

Fuzhou 4 5 6 5 3

Guangzhou 5 4 4 6 7

Nanning 6 6 5 3 5

Guiyang 7 7 8 7 6

Hohhot 8 8 7 9 10

Szanghaj 9 12 12 11 13

Chongqing 10 16 20 24 24

Źródło: Lu Na, Top 10 cleanest Chinese cities in 2012, China.org.cn, 13 IV 2013, http://
www.china.org.cn/top10/2013-04/13/content_28527197.htm (16 X 2013).

Niemal w tym samym czasie, w 2013 r., Greenpeace poddało bada-
niu 74 miasta w Chinach pod względem stopnia zanieczyszczenia pyłami 
PM2,5. Wyniki potwierdziły, że żadne spośród nich nie spełniało standar-
dów wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia. Znacznie prze-
kroczone zostały również w większości tych przypadków normy krajowe173.

Tabela 23. Normy stężeń pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację 
Zdrowia 

Norma średniego 24 h stężenia Norma średniego rocznego stężenia

Pył PM2,5 25 µg/m³ 10 µg/m³

Pył PM10 50 µg/m³ 20 µg/m³

Źródło: WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide 
and sulfur dioxide. Global update 2005. Summary of risk assessment, World Health 
Organization, 2006, http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_
eng.pdf (12 VII 2014).

173 2013年城市PM2.5污染排名出炉 全国需要治霾重拳 (2013 nian chengshi PM2.5 
wuran paiming chu lu quanguo xuyao zhi mai chong quan), Greenpeace, 10 I 2014, http://www.
greenpeace.org/china/zh/news/releases/climate-energy/2014/01/PM25-ranking/ (12 VII 2014). 
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Pyły PM2,5 oraz PM10 składają się z mieszaniny cząsteczek sub-
stancji organicznych i nieorganicznych zawieszonych w powietrzu. Pył 
PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, podczas 
gdy pył PM10 cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów. Stanowi 
on niezwykle duże zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Drobne ziarenka do-
cierające do dróg oddechowych, płuc oraz krwi mogą wywoływać niebez-
pieczne dla zdrowia choroby naczyniowo-sercowe174. W Chinach obowią-
zuje standard dla pyłów PM2,5 wynoszący 35 µg/m³ rocznie, a 75 µg/m³ 
dziennie, co oznacza, że jest ponadtrzykrotnie wyższy od norm ustalonych 
przez Światową Organizację Zdrowia. 

Ze wspomnianego wcześniej raportu Greenpeace wynikało, że w 2013 r. 
aż 92% badanych miast nie spełniło nawet krajowych norm, nie wspomina-
jąc o standardach Światowej Organizacji Zdrowia. Najbardziej zanieczysz-
czona była prowincja Hebei. Pierwsze sześć pozycji w zestawieniu przy-
padło miastom zlokalizowanym właśnie w tej prowincji. Najbardziej 
skażonym miejscem było miasto Xingtai, gdzie średnia rocznego stężenia 
pyłów PM2,5 wyniosła 155,2 µg/m³. W aż siedmiu miastach w Hubei za-
nieczyszczenia były kilka razy wyższe niż krajowe normy. Pekin znalazł się 
na 13. miejscu, ponaddwukrotnie przekraczając krajowe normy (90,1 µg/
m³). Wyniki potwierdziły, że największy stopień skażenia powietrza wystę-
puje na północy kraju. W wielu dużych miastach w Chinach centralnych 
i zachodnich zanieczyszczenie było dwukrotnie wyższe niż krajowe stan-
dardy. Niepokój może budzić wzrost skażenia w miastach położonych w re-
gionie delty rzeki Jangcy, między innymi w Szanghaju, gdzie odnotowano 
stężenie na poziomie 60,7 µg/m³. Najmniejsze zanieczyszczenia charaktery-
zowało regiony na południu175.

Z przedstawionego na początku grudnia 2013 r. Indeksu Jakości Powie-
trza (Air Quality Index), wynikało że wiele miast we wschodnich Chinach 
osiągnęło albo zbliżyło się do pułapu aż 500 µg/m³. Indeks dla ponad trzy-
stu miast określany został jako „poważne zanieczyszczenie”176.

Nic więc dziwnego, że zanieczyszczenie powietrza stało się obecnie 
głównym źródłem niezadowolenia społecznego w miastach, szczególnie 

174 Szerzej zob.: R.D. Brook i in., Particulate Matter Air Pollution and Cardiovascular 
Disease: An Update to the Scientific Statement From the American Heart Association, Ameri-
can Heart Association, 10 V 2010, http://circ.ahajournals.org/content/121/21/2331.full.pdf 
(18 IX 2013).

175 2013年城市PM2.5污染排名出炉 全国需要治霾重拳. 
176 China environmentalists slam inaction over smog, Xinhua, 9 XII 2013.
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z powodu jego negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie ludzkie. 
Co ciekawe, smog oddziałuje negatywnie również na prowadzenie bizne-
su. Potwierdza to opinia Meng Lanzhi, założyciela Hebei Tianzhu Iron and 
Steel (Group) Co. Ltd., który w bezpośredni sposób wskazywał na niedo-
godności, jakie pojawiają się na tym polu. Mówił, że jeśli smog osiąga wy-
soki poziom, reakcją rządu jest podjęcie natychmiastowych kroków celem 
jego ograniczenia, a to w konsekwencji zmusza jego huty do zmniejszenia 
o połowę możliwości produkcyjnych i wytwarzania o 5 tys. ton stali mniej 
dziennie177.

Warunki środowiskowe stają się coraz ważniejsze również przy wybo-
rze nowej pracy lub jej zmianie. Wyniki sondażu 2014 Talent Trends Brie-
fing for China przygotowanym przez międzynarodową firmę rekrutacyjną 
MRIC Group wskazywały, że dla chińskiej wykwalifikowanej siły roboczej 
poszukiwanie zdrowszego środowiska stanowi – obok dążenia do awan-
su oraz poszukiwania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobi-
stym – trzeci pod względem ważności powód do zmiany miejsca pracy. 
W gronie 5 tys. respondentów takiej odpowiedzi udzieliło 56% osób. Dla 
269 respondentów w Pekinie był to najważniejszy ze wszystkich argumen-
tów na rzecz zmiany miejsca pracy. Około 47,3% z nich uznało, że chciało-
by zmienić lokalizację w 2014 r. Wśród preferowanych miejsc wymienia-
no najczęściej Amerykę Północną, Szanghaj, Europę, Hongkong, Singapur 
oraz Nową Zelandię178.

Skala zanieczyszczeń powietrza oraz będące jego następstwem nega-
tywne skutki dla zdrowia i życia ludzkiego zmusiły władze Chin do pod-
jęcia bardziej zdecydowanych działań. Jako krok we właściwym kierunku 
należy uznać przyjęte 10 września 2013 r. przez Radę Państwową nowe re-
gulacje związane z ochroną środowiska (大气污染防治行动计划; The Air-
borne Pollution Prevention and Control Action Plan (2013–2017). Plan 
przewiduje zmniejszenie zużycia węgla, a także zamknięcie niektórych 
przestarzałych zakładów przemysłowych, fabryk oraz hut. Nacisk położo-
no na rozwój sektora gazowego i nuklearnego. W wyniku realizacji tych 
czynności w ciągu pięciu lat wskaźnik skażenia powietrza w dużych mia-
stach Chin powinien się znacząco zmniejszyć. Główne cele zakładają, 
że do 2017 r. nastąpi redukcja emisji szkodliwych pyłów PM2,5 w Pekinie, 

177 China’s war against pollution a daunting task, Xinhua, „People’s Daily”, 7 III 2014. 
178 Shi Jing, Environment issues rising on the list of employees’ worries, „China Daily”, 

1 III 2014. 
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Tianjinie i prowincji Hebei o 25%, w delcie Rzeki Jangcy o 20%, a w del-
cie Rzeki Perłowej o 15% w porównaniu ze stanem z 2012 r. Na pozosta-
łych terenach stężenie szkodliwych pyłów PM10 powinno się zmniejszyć 
o około 10%. W tym samym czasie Chiny zamierzają zmniejszyć udział 
paliw kopalnych do poziomu poniżej 65% w zużyciu energii pierwotnej. 
Jednocześnie przewiduje się wzrost udziału paliw niekopalnych do 13% 
w ogólnym zużyciu energii. Z chińskich dróg ma zniknąć 15 mln pojaz-
dów mechanicznych w największym stopniu zanieczyszczających środo-
wisko. Ponad 60% nowych lub zmodernizowanych autobusów miejskich 
w Pekinie, Szanghaju, Kantonie powinno wykorzystywać paliwa nieko-
palne. Cele do 2015 r. zakładają ponadto zwiększenie możliwości prze-
syłowych rurociągów do 150 mld m³ gazu, jak również wzrost zainsta-
lowanych mocy w elektrowniach jądrowych do 50 GW. W ciągu dwóch 
lat miasta na poziomie powiatów mają zostać wyposażone w stacje monito-
rujące stężenie szkodliwych pyłów PM2,5179.

Ciekawostką może być to, że Chiny używają dronów do kontrolowa-
nia najbardziej zanieczyszczonych obszarów. W marcu 2014 r. informację 
na ten temat podał zastępca ministra ochrony środowiska Zhai Qing. Były 
one wcześniej wysłane do przeprowadzenia inspekcji w Pekinie, prowin-
cjach Shanxi i Hebei oraz w sąsiednich regionach. W przeciągu dwóch go-
dzin lotu samolot może skontrolować terytorium o powierzchni 70 km², 
dzięki czemu ministerstwo zdołało rozwiązać już ponad 200 problemów do-
tyczących ochrony środowiska180.

Te działania stanowią tylko część kompleksowych programów mających 
służyć poprawie stanu środowiska w Chinach. Szeroki zakres podejmowa-
nych czynności daje podstawy do umiarkowanego optymizmu co do sku-
teczności przyjętej polityki. Prognozy Current Policies Scenario wskazują, 
że do 2035 r., w porównaniu z 2010 r., emisja SO2 powinna się zmniejszyć 
o 5,7 mln ton, a PM2,5 – o 3,1 mln ton. Będzie to wynikiem polityki rządo-
wej w Chinach, zakładającej wyposażenie elektrowni węglowych w syste-
my odsiarczania spalin i filtry elektrostatyczne. W przypadku tlenku azotu 
zasady nie są tak restrykcyjne i przewiduje się, że emisja wzrośnie o 4,9 mln 
ton. Szacunki 450 Scenario dotyczące redukcji emisji do 2035 r. w stosunku 

179 国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知 (Guowuyuan guanyu yinfa daqi 
wuran fangzhi xingdong jihua de tongzhi), The Central People’s Government of the People’s 
Republic of China, 10 IX 2013, http://www.gov.cn/zwgk/2013-09/12/content_2486773.htm 
(18 IX 2013).

180 China uses drones to check pollution: official, Xinhua, „China Daily”, 8 III 2014.
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do tych przedstawionych przez Current Policies Scenario sugerują z kolei 
jeszcze większe redukcje: w przypadku SO2 o 7,2 mln ton, NOx o 11,2 mln 
ton i PM2,5 o 2,5 mln ton. Ponad 70% redukcji powinno nastąpić w sekto-
rze energoelektrycznym181.

Tabela 24. Prognoza emisji dwutlenku siarki, tlenku azotu i pyłów PM2,5 w Chinach 
do 2035 r. według różnych scenariuszy

Emisja SO2 (w tys. ton rocznie)

Rok 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

CP 32 413 29 521 30 092 27 688 25 132 23 485 23 792

NP 29 534 26 148 23 089 21 193 20 955

HE 28 624 24 343 21 108 19 064 18 510

450 28 556 24 057 20 092 17 665 16 608

Emisja NOx (w tys. ton rocznie)

Rok 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

CP 16 364 21 073 23 185 23 490 23 541 24 538 25 992

NP 22 885 22 321 21 491 21 601 22 019

HE 22 312 20 771 19 259 18 667 18 361

450 22 275 20 515 17 909 16 088 14 838

Emisja PM2,5 (w tys. ton rocznie)

Rok 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

CP 12 932 14 831 14 141 13 145 12 436 11 810 11 778

NP 14 035 12 808 11 878 11 058 10 859

HE 13 869 12 384 11 262 10 274 9 968

450 13 869 12 365 11 045 9 839 9 332

* CP – Current Policies Scenario; NP – New Policies Scenario; HE – High Energy 
Efficiency Scenario; 450–450 Scenario.

Źródło: opracowanie na podstawie: J. Cofala, I. Bertok, J. Borken-Kleefeld, C. Heyes, 
Z. Klimont, P. Rafaj, R. Sander, W. Schöpp, M. Amann, Emissions of Air Pollutants 
for the World Energy Outlook 2012 Energy Scenarios, Draft Final Report, International 
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), IX 2012, s. 5–16.

181 J. Cofala, I. Bertok, J. Borken-Kleefeld, C. Heyes, Z. Klimont, P. Rafaj, R. Sander, 
W. Schöpp, M. Amann, Emissions of Air Pollutants for the World Energy Outlook 2012 Energy 
Scenarios, s. 23–24.
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Kwestia zanieczyszczeń powietrza przyciąga w coraz większym stopniu 
uwagę społeczną. Rosnąca świadomość istoty problemu powoduje, że temat 
ten musi być podejmowany przez władze z dużym wyczuciem. W dyskusji 
na temat skali zanieczyszczeń powinna dominować rzetelna informacja na te-
mat możliwych zagrożeń. Nie zawsze jednak tak się dzieje, co w rezultacie 
często prowadzi do zadrażnień społecznych. Przykładem mogą być informa-
cje medialne z końca 2013 r., które wzburzyły opinię publiczną. W grudniu 
na łamach dziennika „Global Times” ukazał się artykuł pod tytułem The im-
pact of smog on military equipment. Sugerował on, że smog ma pozytyw-
ny wpływ na strategię obronną państwa, gdyż może udaremnić potencjalny 
atak rakietowy lub działania rozpoznawcze podejmowane przez wrogie siły. 
Maleńkie cząstki występujące w skażonym powietrzu mogą wpływać na sy-
stem naprowadzania pocisków rakietowych. Na zasadzie analogii w artyku-
le przywołano jako przykład wojnę w Kosowie, gdzie żołnierze byłej Jugo-
sławii wykorzystywali dym ze spalanych opon, uniemożliwiając wojskom 
NATO przeprowadzanie skutecznych ataków powietrznych. Ograniczanie 
widoczności utrudniało bowiem właściwe rozpoznanie. Podobnie w trakcie 
wojny w Zatoce Perskiej, burze piaskowe znacznie redukowały możliwość 
identyfikacji poszczególnych obiektów. W artykule podkreślono, że sate-
lity zwiadowcze, bezzałogowe aparaty latające oraz pojazdy zwiadowcze 
nie spełniają swojej funkcji w sytuacji dużego smogu. Przedstawione tre-
ści natychmiast wywołały lawinę krytycznych komentarzy na portalu Sina 
Weibo. Wśród wyrażanych opinii przeważał pogląd, że wrogowie nie mają 
potrzeby przeprowadzania ataku rakietowego w obliczu wzrostu zanie-
czyszczenia, które samo w sobie doprowadzi do zatrucia i śmierci ludzi182. 
Ogromna liczba krytycznych postów spowodowała, że artykuł niemal na-
tychmiast zniknął z serwisu internetowego gazety. Niemniej to nie jedyny 
przypadek, kiedy media popełniły błąd, starając się przedstawiać sprawę 
zanieczyszczeń środowiska w humorystycznym tonie. Państwowa stacja te-
lewizyjna China Central Television (CCTV) argumentowała, że smog może 
w niektórych sytuacjach odgrywać pozytywną rolę. W serwisie interneto-
wym CCTV z 9 grudnia 2013 r. przez chwilę widniał artykuł zatytułowany 
Five Surprising Benefits From China’s Haze, w którym przedstawiono pięć 
„niespodziewanych korzyści”, będących wynikiem oddziaływania smogu. 
Autorzy tekstu argumentowali, że:

182 C. Luo, Smog? It bolsters military defence, says Chinese nationalist newspaper, „South 
China Morning Post”, 8 XII 2013. 



95Ochrona środowiska

 ● Jednoczy Chińczyków. 
Uskarżanie się na smog jednoczy wszystkich obywateli, ponieważ za-

nieczyszczenie jest wszędzie, zarówno w dużych, jak i małych miastach, 
a także na wsiach. 

 ● Czyni Chińczyków bardziej równymi. 
Nierówności w poziomie bogactwa są wszechobecne. Niemniej każ-

dy musi wdychać w takim samym stopniu zanieczyszczone powietrze. 
 ● Uwrażliwia obywateli. 

Zanieczyszczenie środowiska wskazuje, że status Chin będących fabryką 
świata budowany jest za określoną cenę. 

 ● Chińczycy stają się zabawniejsi, gdy muszą stawić czoło śmiertel-
nemu smogowi. 

W artykule wymieniono przy tej okazji wiele popularnych dowcipów 
na temat zanieczyszczeń w kraju. 

 ● Zanieczyszczenia czynią Chińczyków mądrzejszymi. 
Dzięki wysuwanym argumentom i żartom dotyczącym zanieczyszczeń 

w Chinach znacznie poszerzyła się ogólna wiedza z zakresu meteorologii, 
geografii, fizyki, chemii i historii. Dodatkowo studenci języka angielskiego 
wprowadzili takie terminy, jak „opar” czy „smog” do własnego leksykonu183.

Wspomniany artykuł od razu stał się najgoręcej komentowanym tema-
tem. Tylko 10 grudnia odnotowano około 240 tys. wpisów internautów184. 
W rezultacie tekst bardzo szybko powielił los artykułu w „Global Times” 
i niemal natychmiast zniknął ze strony internetowej stacji. 

II.7. Skażenie wód

Oprócz zanieczyszczeń powietrza trudny problem stanowi także skażenie 
wód i gleb w Chinach. Szybki rozwój gospodarczy i rosnąca populacja do-
prowadziły do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na wodę. Według 
danych Banku Światowego zasoby wody w Chinach pozostają na bardzo 
niskim poziomie. W przeliczeniu na mieszkańca w 2011 r. wyniosły one 

183 D. Wertime, Silver Linings Failbook, „Foreign Affairs”, 9 XII 2013. 
184 J. Kaiman, Chinese media find silver linings in smog clouds, „The Guardian”, 10 XII 

2013. 
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2093 m³, przy średniej światowej 6123 m³185. Niedobory wody korespon-
dują z ich niską jakością. Nic więc dziwnego, że potrzeba efektywnego 
wykorzystywania zasobów wodnych znalazła się w planie działań podej-
mowanych przez rząd. Wśród głównych wyzwań stojących przed Chinami 
znajdują się kwestie związane przede wszystkim z zapewnieniem dostępno-
ści do wody w obszarach, gdzie występują jej niedobory, z poprawą jakości 
wód w akwenach, które mogą zagrażać zdrowiu lokalnych społeczności, 
a także z ochroną źródeł wody pitnej. Tym samym Chiny muszą stawić czo-
ło dwóm zasadniczym problemom – zabezpieczyć wystarczającą ilość wody 
oraz poprawić jakość zasobów, którymi dysponują. Niedobory wody mogą 
występować głównie w strefach zurbanizowanych, gdzie w ciągu trzech ko-
lejnych dekad przybędzie ponad 300 mln nowych mieszkańców. 

Braki w dostępie do wody wiążą się z dużymi rozbieżnościami w ilości 
opadów atmosferycznych w poszczególnych regionach. Większość obszarów 
na wschodzie oraz południu kraju znajduje się pod wpływem klimatu monsu-
nowego. Zimą większość kraju znajduje się pod wpływem zimnych mas po-
wietrza z Syberii. Średnie opady roczne wynoszą zaledwie 645 mm. W nie-
których regionach południowo-zachodnich oraz w południowo-wschodnich 
strefach przybrzeżnych średnia opadów przekracza 2000 mm, podczas gdy 
na południu w środkowym i dolnym biegu rzeki Jangcy wpadającej do morza 
w okolicach Szanghaju wynosi 1000 mm. W dorzeczu Huai, na równinach pół-
nocnych, północno-wschodnich oraz w centralnych obszarach kraju ten pułap 
oscyluje w granicach 400–900 mm. Poziom poniżej 400 mm notuje się na pół-
nocnym wschodzie oraz w głębi kraju na północnym zachodzie. Opady poniżej 
25 mm występują w dorzeczu Tarymu na północnym zachodzie oraz w pustyn-
nych obszarach Kotliny Cajdamskiej na zachodzie. Największe opady na pół-
nocy występują w okresie od czerwca do września, a na południu od kwiet-
nia–maja do lipca–sierpnia186. Dodatkowym problemem, z jakim borykają się 
tereny na północy, to niezbyt wydajne systemy irygacyjne. To również obszary, 
które charakteryzuje najwyższy poziom skażenia środowisk wodnych.

Chiny mają dziewięć głównych dorzeczy: Song-Liao, Hai-Luan, Huang-
he (Rzeki Żółtej), Huai, Changjiang (Jangcy), Zhujiang (Rzeki Perłowej), 
dorzecza południowo-zachodnie, dorzecza południowo-wschodnie oraz do-
rzecza interioru (rzeki niewpadające do morza).

185 World Development Indicators: Freshwater, The World Bank, http://wdi.worldbank.
org/table/3.5 (12 XII 2013). 

186 China, 2010, Food and Agriculture Organization of the United States, http://www.fao.
org/nr/water/aquastat/countries_regions/china/index.stm (12 XII 2013). 
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Tabela 25. Rozmieszczenie zasobów wodnych w głównych dorzeczach

Dorzecze
Obszar 

obliczeniowy 
(km³)

Średnia 
roczna 

opadów (mm)

Wielkość 
odpływu 

(km³)

Wody 
gruntowe 

(km³)

Dostępność 
wody
(km³)

Song-Liao 1 248,445 511 165,3 62,5 192,9

Hai-Luan 318,161 560 28,8 26,5 42,1

Huanghe (Rzeka Żółta) 794,712 464 66,1 40,6 74,4

Huai 329,211 860 74,1 39,3 96,1

Changjiang (Jangcy) 1 808,500 1 071 951,3 246,4 961,3

Południowo-wschodnie 239,803 1 758 255,7 61,3 259,2

Zhujiang (Rzeka Perłowa) 580,641 1 544 468,5 111,6 470,8

Południowo-zachodnie 851,406 1 089 585,3 154,4 585,3

Rzeki interioru 3 374,443 158 116,4 86,2 130,4

Łącznie 9 545,322 648 2 711,5 828,8 2 812,4

Źródło: Shen Dajun, The 2002 Water Law: Its impacts on river basin management in 
China, „Water Policy”, No. 6 IWA Publishing 2004, s. 347.

Tabela 26. Wskaźniki dla głównych dorzeczy 

Dorzecze Udział procentowy w skali kraju
Dostępność wody 

per capita (m³) Dostępność 
wody per ha 

(m³)Dostępność 
wody

Populacja
Ziemia 

orna
PKB 1997 2010 2050

Song-Liao 6,9 9,6 20,2 10,4 1 646 1 501 1 287 9 900

Hai-Luan 1,5 10,0 11,3 11,6 343 311 273 3 885

Huanghe
(Rzeka Żółta) 2,7 8,5 12,9 6,7 707 621 526 6 000

Huai 3,4 16,2 15,2 14,1 487 440 383 6 555

Changjiang
(Jangcy) 34,2 34,3 23,7 23,2 2 289 2 042 1 748 41 745

Południowo-wschodnie 9,2 5,6 2,5 8,1 2 885 2 613 2 231 80 160

Zhujiang
(Rzeka Perłowa) 16,7 12,1 6,7 13,5 3 228 2 813 2 377 67 515

Południowo-zachodnie 20,8 1,6 1,8 0,7 29 427 25 056 20 726 346,350

Rzeki interioru 4,6 2,1 5,7 1,7 4 876 4 140 3 331 23 835

Łącznie 100 100 100 100 2 220 2 050 1 760 28 320

Źródło: Shen Dajun, The 2002 Water Law: Its impacts on river basin management in 
China, „Water Policy”, No. 6 IWA Publishing 2004, s. 347.
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Dostępność wody w różnych dorzeczach pokazuje, że rzeki na północy 
(obejmujące rzeki interioru, Song-Liao, Huai, Hai, Huanghe) stanowią 19,1% 
ogólnego potencjału kraju, podczas gdy na południu (obejmujące Chanjiang, 
Zhujiang, dorzecza południowo-zachodnie i południowo-wschodnie) wyno-
szą 80,9%. To w oczywisty sposób wpływa na mniejszą dostępność wody 
na północy w przeliczeniu na mieszkańca oraz w przeliczeniu na jeden hek-
tar ziemi187.

Akweny wodne w Chinach są podzielone na pięć klas zgodnie z celami 
ich wykorzystywania oraz ochrony:

Klasa I – wody ze źródeł oraz krajowych rezerwatów przyrody,
Klasa II – obszary chronione pierwszej klasy, które obejmują źródła 

wody pitnej, obszary chronione będące siedliskiem rzadkich gatunków ryb, 
oraz pola tarła ryb i krewetek, 

Klasa III – obszary chronione drugiej klasy stanowiące źródła wody pit-
nej, obszary chronione dla zwykłych ryb oraz terenów kąpielowych,

Klasa IV – wody wykorzystywane w celach przemysłowych oraz rekrea-
cyjnych, które nie mają styczności z ludzkim ciałem,

Klasa V – akweny wykorzystywane w irygacji terenów rolniczych188.

Tabela 27. Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w Chinach (w %), 2001

Dorzecze Transepty Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa V+

Liao 97 0 2,1 6,2 19,6 12,4 59,7

Songhua 66 0 3,0 28,8 33,3 18,2 16,7

Hai 167 0 8,4 6,0 10,8 7,8 67,0

Huanghe (Rz. Żółta) 175 2,8 6,3 2,9 25,0 6,9 56,0

Huai 77 0 7,8 14,3 18,2 6,5 53,2

Changjiang (Jangcy) 142 4,9 58,4 13,4 8,5 8,5 6,3

Zhujiang (Rz. Perłowa) 28 0 60,7 17,9 14,3 0 7,1

Południowo-wschodnie 17,6 41,2 0 35,3 6,0 0

Interioru 21,0 52,0 26,0 1,0 0 0

Łącznie 752 1,5 18 10,0 17,7 8,8 44,0

Źródło: State Environmental Protection Agency, China Environmental Bulletin 2001, 
za: Shen Dajun, The 2002 Water Law: Its impacts on river basin management in China, 
„Water Policy”, No. 6 IWA Publishing 2004, s. 349.

187 China Water Quality Management. Policy and Institutional Considerations, Environment 
and Social Development Department East Asia and Pacific Region, The World Bank, IX 2006, s. 4. 

188 The National Standards of the People’s Republic of China. Environmental Quality Stan-
dards for Surface Water, Ministry of Environmental Protection The People’s Republic of Chi-
na, http://english.mep.gov.cn/SOE/soechina1997/water/standard.htm (26 III 2014). 
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Znaczne zanieczyszczenia wód w Chinach obejmują 75% rzek i jezior 
oraz 90% wód gruntowych w miastach. Aż 28% rzek ma najgorszą (V) ka-
tegorię skażenia toksycznego, co uniemożliwia ich wykorzystanie choćby 
w rolnictwie. Nawet główne jeziora, takie jak Tai we wschodnich Chinach 
oraz Dianchi w Yunnanie, mają najwyższą (V) kategorię skażenia189. W la-
tach 2001–2004 w wyniku zanieczyszczenia 54% wód w siedmiu głównych 
rzekach nie nadawało się do spożycia, co oznaczało wzrost skażenia aż 
o 12% w porównaniu z początkiem lat 90. ubiegłego wieku190.

W opinii Hu Siyi, wiceministra zasobów wodnych, Chiny w przyszłości 
będą się musiały zmagać z rosnącym zapotrzebowaniem na wodę w związ-
ku z szybkim uprzemysłowieniem i urbanizacją. Niedobory wody, jej za-
nieczyszczenie oraz pogarszająca się ekologia wód stanowią zagrożenie dla 
zrównoważonego rozwoju. Chiny z populacją przekraczającą 1,3 mld ludzi 
konsumują ponad 600 mld m³ wody rocznie. Zgodnie z danymi Minister-
stwa Zasobów Wodnych średnia ilość wody przypadająca na mieszkańca 
Chin wynosi tyko 2,1 tys. m³ rocznie, co stanowi zaledwie 28% średniej 
światowej. Dwie trzecie chińskich miast cierpi na niedobór wody. Prawie 
300 mln mieszkańców wsi nie ma dostępu do wody pitnej, co sprawia, 
że rocznie brakuje ponad 50 mld m³ wody. Skażonych jest 40% wód. Dodat-
kowo jedna piąta rzek jest tak zanieczyszczona, że podlegają najwyższej ka-
tegorii skażenia, co oznacza tak wysoki poziom toksyczności wody, że sta-
nowi ona zagrożenie nawet gdy nastąpi samo z nią zetknięcie191.

W związku z niedoborami wody w lutym 2012 r. Rada Państwowa przed-
stawiła wytyczne dotyczące ochrony zasobów wodnych oraz ich zrówno-
ważonego rozwoju, ustalając maksymalny pułap konsumpcji na poziomie 
poniżej 670 mld m³ do 2020 r. oraz 700 mld m³ do 2030 r. Zapowiedziano 
wzmocnienie nadzoru nad eksploatacją wód podziemnych, ochronę zbiorni-
ków wody pitnej oraz odbudowę wodnego ekosystemu. Na sfinansowanie 
projektów inwestycyjnych w zakresie ochrony zasobów wodnych rząd za-
mierza przeznaczyć 4 bln RMB (634,9 mld USD) w ciągu kolejnej dekady192. 
Niemal połowa tej sumy (1,8 bln RMB) zostanie wykorzystana już w latach 
2011–2015 w ramach XII Planu Pięcioletniego. Z tego 800 mln RMB będzie 
pochodzić z budżetu rządu centralnego, a pozostały 1 mld RMB – z bu-
dżetów rządów lokalnych. W 2011 r. inwestycje w ochronę wód wyniosły 

189 J. Shapiro, China’s Environmental Challenges, Polity Press, Cambridge 2012, s. 8.
190 Cost of Pollution in China: Economic Estimates of Physical Damages, s. xi–xii.
191 Water shortage, pollution threaten China’s growth: Official, Xinhua, 16 II 2012. 
192 Ibidem. 
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345,2 mld RMB (231,1 mld RMB z budżetów lokalnych). Dla porówna-
nia – w latach 2006–2010 średnie roczne wydatki oscylowały na poziomie 
140 mld RMB193.

W Chinach kwestie dotyczące ochrony wód reguluje ustawa 中华人民共
和国水污染防治法 (Law of the People’s Republic of China on the Prevention 
and Control of Water Pollution) z 11 maja 1984 r., dwukrotnie nowelizowana 
w 1996 i 2008 r. W dokumencie tym widnieją zapisy mówiące o zapobieganiu 
i kontrolowaniu zanieczyszczeń wód, ochronie i poprawie stanu środowiska, 
ochronie zdrowia ludzkiego oraz zabezpieczeniu efektywnego wykorzystywa-
nia zasobów wodnych. Jednocześnie wspomina się o zapobieganiu i kontroli 
zanieczyszczeń rzek, jezior, kanałów, systemów nawadniających, zbiorników 
i innych akwenów wodnych oraz wód gruntowych w Chinach194.

Przez wiele lat zapisy te pozostawały jednak tylko na papierze. Wydaje 
się, że dopiero ujawniona na początku XX w. ogromna skala zanieczyszczeń 
zasobów wody zmusiła władze centralne do podjęcia bardziej zdecydowa-
nych kroków zmierzających do poprawy tej sytuacji. Celem Ministerstwa 
Ochrony Środowiska będzie podjęcie wielu czynności, dzięki którym w nie-
dalekiej przyszłości powinna nastąpić znacząca poprawa stanu wód. Plan 
zakłada, by do 2020 r. 60% wód powierzchniowych spełniało standardy po-
zwalające zakwalifikować je przedziale kategorii I–III, do 2030 r. – by speł-
niało te standardy 70% wód, a do 2050 r. – 80% akwenów195.

Uzupełnienie w stosunku do tych założeń stanowi rządowy dokument 
Opinions on the Practice of the Strictest System for Management of Water 
Resources ze stycznia 2012 r. Była w nim mowa o trzech zasadniczych ce-
lach dotyczących gospodarowania zasobami wodnymi (Three Red Lines). 
Wyznaczały one granice w zakresie: 

 ● kontroli rozwoju i wykorzystywania zasobów wody, ustalając maksy-
malny pułap zużycia wody na poziomie poniżej 700 mld m³ do 2030 r.,

 ● kontroli efektywności korzystania z zasobów wody przez zmniejsze-
nie konsumpcji wody oraz podniesienie współczynnika efektywnego 
jej wykorzystywania w systemach nawadniania pól,

 ● ograniczenia zanieczyszczeń układów wodnych.

193 China to invest 4 trln yuan in water resources by 2020, Xinhua, 25 IV 2012. 
194 中华人民共和国水污染防治法 (Zhonghua Renmin Gongheguo shui wuran fanzhi fa), 

11 V 1984, Xinhua, 28 II 2008.
195 China 2030. Building a Modern Harmonious, and Creative Society, The World Bank, 

Development Research Center of the State Council of the People’s Republic of China, Wash-
ington 2013, s. 235. 
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W dokumencie określono również mechanizmy implementacji tych za-
sad z wykorzystaniem czterech systemów (Four Systems) obejmujących: 

 ● system kontroli w zakresie ilości konsumowanej wody,
 ● system kontroli efektywnego korzystania z zasobów wody,
 ● system ograniczania skali zanieczyszczeń w systemach wodnych, 
 ● system odpowiedzialności i analiz porównawczych w zakresie zarzą-
dzania zasobami wodnymi196.

Przed Chinami stoi wiele pilnych wyzwań związanych z koniecznością 
poprawy jakości oraz zwiększeniem efektywności wykorzystywania zasobów 
wody. Częściową odpowiedzią na to jest plan na rzecz poprawy jakości wody 
pitnej w obszarach wiejskich do 2015 r. Problem dotyczy 110 mln mieszkań-
ców wsi pozbawionych dostępu do bezpiecznej wody pitnej (safe drinking 
water), a co za tym idzie narażonych na choroby infekcyjne. W 2012 r. z tego 
powodu cierpiało aż 298 mln osób. Pomimo że nadal jest wiele do zrobienia 
w tej materii Chiny odnotowały tu znaczące postępy. Duże osiągnięcia w po-
prawie bezpieczeństwa wody pitnej to rezultat polityki rządu, który przezna-
czył 179,1 mld RMB (29 mld USD) na realizację różnych projektów z tym 
związanych w okresie 2005–2012. W ciągu kilku kolejnych lat w kraju po-
winno dojść do rozwinięcia sieci dostaw wody na wsiach, do wzmocnienia 
kontroli jakości wód oraz do poprawy stanu środowiska wodnego197.

Niedobory wody w wielu obszarach kraju sprawiają, że kwestią, którą 
Chiny będą musiały rozważyć, jest również wprowadzenie procesu wielo-
stopniowego oczyszczania wody (multistep purification processes), co po-
zwalałoby odzyskiwać wodę pitną ze ścieków. W San Diego taki system 
uzdatniania wody już funkcjonuje. Wszystko zależy od decyzji władz – czy 
pozwolą na dostarczanie wody odzyskanej ze ścieków bezpośrednio do wo-
dociągów. Pozytywne rozstrzygnięcie wyznaczyłoby nowe standardy nie 
tylko dla innych miast, ale i dla krajów198. Wydaje się, że Chiny są zainte-
resowane wprowadzeniem w życie tej technologii. Świadczyć o tym mogła 
wizyta chińskiej agencji ds. wód w zakładzie Advanced Water Purification 
(AWP) Facility w San Diego w maju 2014 r.199

196 Speech at the Press Conference of the State Council Information Office by H. E. Mr. HU 
Siyi Vice Minister of Water Resources, P. R. China, China.org.cn, 16 II 2012, http://china.org.
cn/china/2012-02/17/content_24664293.htm (7 XII 2013). 

197 China pledges safe rural drinking water by 2015, Xinhua, „People’s Daily”, 30 VIII 2013. 
198 O. Heffernan, Drinking from the Toilet, „Scientific American”, Vol. 311, Issue 1, VII 

2014, s. 68–75.
199 City of San Diego Welcomes 5,000th Tour Guest to the Advanced Water Purification Fa-

cility, The City of San Diego Public Utilities, 15 V 2014, http://www.sandiego.gov/water/pdf/
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Palącym problemem jest również poprawa efektywności wykorzystywa-
nia zasobów wodnych w Chinach. Okazuje się, że tylko 40% wody pobiera-
nej dla celów przemysłowych podlega procesowi oczyszczania, co stanowi 
zaledwie połowę tego, co uzyskuje się w Europie. Reszta zanieczyszczeń 
zwykle trafia do rzek i jezior. Wang Zhansheng z Tsinghua University pod-
kreślał, że Chiny nie dbają o odpowiedni poziom miejskiej infrastruktury 
wodnej, co zwiększa ilość odpadów. Dodatkowo cena wody w większo-
ści miast stanowi zaledwie jedną dziesiątą ceny, jaka obowiązuje w wiel-
kich miastach Europy. Władze Chin nie podnoszą cen zapewne w obawie 
przed gwałtowną reakcją społeczną. Tym samym „produktywność wody” 
(water productivity)200 jest bardzo niska. Za każdy metr sześcienny zużytej 
wody Chiny uzyskują produkcję wartą 8 USD, podczas gdy średnia w Euro-
pie wynosi 58 USD. Dlatego można się zastanowić, czy Chiny nie powinny 
skupić się raczej na reformach dotyczących cen i ochrony wód zamiast prze-
sadnie koncentrować się na kwestii dostaw201.

Tabela 28. Opłaty za wodę w budżecie domowym (w %)

Państwo Udział procentowy

Australia 8,6

Czechy 4,6

Japonia 2,9

Stany Zjednoczone 2,8

Francja 2,7

Niemcy 1,7

Meksyk 1,6

Korea Południowa 1,3

Wielka Brytania 1,3

Chiny 0,5

Źródło: Deutsche Bank Markets Research, „The Wall Street Journal”, za: B. Spegele, 
W. Kazer, To Conserve Water, China Raises Prices for Top Users, „The Wall Street 
Journal”, 8 I 2014.

purewater/2014/pure%20water%205000th%20visitor%20release.pdf (26 VII 2014). 
200 „Produktywność wody” odnosi się do wartości dóbr i usług wyprodukowanych za jed-

nostkę zużytej wody (metrów sześciennych).
201 All dried up, „The Economist”, 12 X 2013. 
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Ceny za wodę w Chinach istotnie są wyjątkowo niskie. W raporcie 
z 2013 r. Deutsche Bank przewidywał jednak, że w ciągu kolejnych trzech 
lat ceny wody w tym kraju powinny wzrosnąć o 30%. Bank powoływał 
się na sondaż z 2011 r. przygotowany przez Global Water Intelligence, 
który wskazywał, że średnia cena za metr sześcienny wody w 25 głów-
nych miastach Chin wynosiła 46 centów, podczas gdy średnia cena świa-
towa to 2,03 USD. Rachunki za wodę stanowiły zaledwie 0,5% dochodów 
chińskich konsumentów. Dla porównania – w Stanach Zjednoczonych sta-
nowiło to 2,8%, a w Australii aż 8,6%. Mieszkańcy stolicy Pekinu płacili 
4 RMB (66 centów) za metr sześcienny wody202.

Częściowo kwestia ta jest już rozwiązywana przez władze centralne. 
Świadczyć o tym mogą wytyczne Państwowej Komisji ds. Rozwoju i Re-
form oraz Ministerstwa Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i Wsi z początku 
stycznia 2014 r., które sugerowały, by miasta w całym kraju pobierały zróż-
nicowane opłaty za wodę zużywaną w gospodarstwach domowych. Takie 
rozwiązania mają zachęcać ludzi do większych oszczędności wody. Nowy 
system, który ma obowiązywać do końca 2015 r., zakłada trzywarstwową 
strukturę opłat za wodę zużywaną w gospodarstwach domowych we wszyst-
kich miastach. Tym samym większe koszty byłyby ponoszone przez kon-
sumentów zużywających większą ilość wody. Budowana struktura ma być 
oparta na miesięcznym zestawieniu konsumpcji wody. Pierwsza warstwa 
opłat ma obejmować 80% gospodarstw domowych, druga – 15%, a trzecia 
– 5%. Zróżnicowanie cenowe powinno być ustalane w relacji nie mniejszej 
niż 2:3:6. Większe zróżnicowanie powinno zaś obowiązywać w regionach 
walczących z niedoborami wody203.

II.8. Skażenie gleb

Równie dużym zagrożeniem dla Chin jak zanieczyszczenie wód jest skaże-
nie gleb. Degradacja ziem tworzy tu wyraźnie dostrzegalny problem niedo-
statków w stosunku do potrzeb. Najpoważniejsze zagrożenia stwarza przede 
wszystkim działalność przemysłowa i rolnicza. Ścieki, pyły, odpady – sta-
nowiące skutek uboczny działalności zakładów przemysłowych – prowadzą 

202 B. Spegele, W. Kazer, To Conserve Water, China Raises Prices for Top Users, „The Wall 
Street Journal”, 8 I 2014. 

203 China introduces tiered pricing to save water, Xinhua, „People’s Daily”, 3 I 2014. 
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do degradacji gleb i gruntów. Problem potęguje to, że często zawierają one 
znaczące ilości metali ciężkich i soli. Działalność rolnicza z kolei najczęściej 
wywołuje zanieczyszczenia w następstwie stosowania nawozów sztucznych 
i organicznych, głównie pestycydów i detergentów. W przypadku zanieczysz-
czonych gleb i gruntów sprawa jest o tyle skomplikowana, że przywrócenie 
im dawnych funkcji biologicznych i wartości użytkowych może być o wiele 
trudniejsze niż w przypadku wód. Dodatkowo trzeba wspomnieć o niskiej 
świadomości tego zagrożenia wśród mieszkańców Chin.

Z komunikatu o stanie środowiska opublikowanego przez Państwo-
wą Administrację Ochrony Środowiska w 2005 r. wynikało, że 37,1% po-
wierzchni lądowej w Chinach (3,56 mln km²) cierpi z powodu erozji gleby, 
skutkiem czego około 5 mln ton ziemi rokrocznie podlega procesowi nisz-
czenia. Większość tego typu przypadków zanotowano w obszarach górskich 
i regionach pustynnych, głównie w górnym i środkowym biegu rzek. Pro-
cesy erozji powierzchni terenu następowały najczęściej w wyniku oddzia-
ływania wody, wiatru oraz szkodliwej działalności człowieka. Statystyki 
pokazywały, że w latach 1998–2005 areał ziem uprawnych zmniejszył się 
o 7,6 mln ha, z czego 1,42 mln ha terenu przeznaczono na realizację pro-
jektów budowlanych. W dokumencie można było przeczytać, że 10 mln ha 
gruntów ornych w Chinach uległo degradacji w następstwie stosowania na-
wozów sztucznych, pestycydów, tworzyw sztucznych oraz zanieczyszczo-
nej wody. To znaczący problem, biorąc pod uwagę że Chiny dysponowały 
wówczas około 120 mln ha powierzchni ziem uprawnych. Większość ska-
żonych terenów stanowiły obszary rozwinięte pod względem ekonomicz-
nym. Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi wynosiło 12 mln ton rocz-
nie, powodując straty na poziomie 20 mld RMB (2,5 mld USD)204.

Wyniki, które Chiny zaprezentowały kilka lat później, miały równie pe-
symistyczny wydźwięk i raczej potwierdzały wcześniejsze obawy. Z infor-
macji podanej w grudniu 2013 r. przez wiceministra ziemi i zasobów na-
turalnych Chin Wang Shiyuana za pośrednictwem Reutersa wynikało, 
że 3,33 mln ha ziemi w Chinach było skażone do tego stopnia, że nie było 
na nich możliwe uprawianie żadnych roślin. Chcąc zabezpieczyć właściwe 
zaopatrzenie w żywność, Chiny zobowiązały się zarezerwować co najmniej 
120 mln ha ziemi z przeznaczeniem na rozwój rolnictwa. Wiceminister 

204 37 pct land suffers from soil erosion, The Central People’s Government of the People’s 
Republic of China, 11 XI 2006, http://www.gov.cn/english/2006-11/11/content_439863.htm 
(2 XII 2013). 
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podkreślił wówczas, że Chiny są zdeterminowane do poprawy tej sytuacji 
i będą przeznaczały miliardy juanów na projekty związane z usuwaniem za-
nieczyszczeń z ziemi i wód205.

Powierzchnia gruntów rolnych w Chinach w 2008 r. wynosiła 121,8 mln 
ha (1,827 mld mu)206. Z tego wynikało, że w przeliczeniu na głowę miesz-
kańca stanowiło to około 0,09 ha (1,39 mu), czyli zaledwie jedną trzecią 
średniej światowej207. W porównaniu z 1996 r. powierzchnia gruntów rol-
nych zmniejszyła się o 6,4%, będąc następstwem postępującego procesu 
urbanizacji. Wtedy wskaźniki mówiły o 130,07 mln ha (1,951 mld mu), 
przy przeliczniku per capita o 0,11 ha (1,59 mu). Według ówczesnych za-
powiedzi Ministerstwa Rolnictwa powierzchnia użytkowa musi zwiększyć 
się do poziomu 123,33 mln ha (1,85 mld mu) w 2030 r., by Chiny mogły 
osiągnąć w 95% samowystarczalność. W lipcu 2008 r. Rada Państwowa za-
twierdziła założenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa żywności w per-
spektywie średnioterminowej. Wytyczne zakładały osiągnięcie produkcji 
zboża na poziomie 500 mld kg do 2010 r. oraz 540 mld kg w 2020 r., co po-
zwalałoby uzyskać w 95% samowystarczalność w tym zakresie208.

Najistotniejszy w kontekście rozważań na temat obecnego stanu ska-
żenia gleb w Chinach był raport 全国土壤污染状况调查公报 autorstwa 
Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Ziemi i Zasobów 
Naturalnych, który został ogłoszony 17 kwietnia 2014 r. Opierał się na ba-
daniach przeprowadzonych między kwietniem 2005 r. a grudniem 2012 r. 
na powierzchni 630 km², z pominięciem Hongkongu, Makau i Tajwanu. 
Dowodził, że łącznie 16,1% gleb w Chinach przekroczyło dozwolone po-
ziomy zanieczyszczenia, w tym skażonych było 19,4% ziem uprawnych, 
10% terenów leśnych, 10,4% łąk, oraz 11,4% nieużytków. Do sporządzenia 
klasyfikacji posłużyły następujące stopnie: niski (轻微; qingwei), umiarko-
wany (轻度; qing du), średni (中度; zhong du) oraz wysoki (重度; zhong 
du). Przykładowo w tym zestawieniu niski stopień oznaczał dwukrotne 

205 China says over 3 mln hectares of land too polluted to farm, Reuters, 30 XII 2013. 
206 Chińska jednostka powierzchni gruntu mu odpowiada 0,067 ha.
207 Dla porównania – w Polsce według danych Powszechnego Spisu Rolnego ogólna po-

wierzchnia gruntów w użytkowaniu gospodarstw rolnych w 2010 r. wynosiła 18,3 mln ha, pod-
czas gdy w 2002 r. była wyższa o prawie 1,1 mln ha. Spadek był wynikiem przeznaczenia grun-
tów na cele nierolnicze, głównie pod zabudowę i inwestycje drogowe i in. W latach 2002–2010 
nastąpiło również zmniejszenie powierzchni użytków rolnych 16,9 mln ha do 15,5 mln ha. 
W przeliczeniu na mieszkańca stanowiło to 0,4 ha. [Raport z wyników. Powszechny Spis Rolny, 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011, s. 22–23].

208 China seeks balance between food security, urbanization, Xinhua, „China Daily”, 3 X 
2008. 
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przekroczenie dopuszczalnych norm, a wysoki stopień – ponadpięciokrotne. 
W około 82,8% przypadków za skażenia gruntów odpowiadały zanieczysz-
czenia nieorganiczne, głównie kadm, nikiel oraz arsen209.

Tabela 29. Skażenie gleb w Chinach

Łącznie Niski Umiarkowany Średni Wysoki

Gleby (łącznie) 16,1% 11,2% 2,3% 1,5% 1,1%

Pola uprawne 19,4% 13,7% 2,8% 1,8% 1,1%

Tereny leśne 10,0% 5,9% 1,6% 1,2% 1,3%

Łąki 10,4% 7,6% 1,2% 0,9% 0,7%

Nieużytki 11,4% 8,4% 1,1,% 0,9% 1,0%

Źródło: 全国土壤污染状况调查公报, The Ministry of Land and Resources of 
the People’s Republic of China, 17 IV 2014, http://www.mlr.gov.cn/xwdt/jrxw/201404/
P020140417573876167417.pdf (18 IV 2014).

Największa liczba skażonych obszarów ziem uprawnych znajdowała się 
w pasie wschodniego wybrzeża, głównie w delcie Rzeki Perłowej oraz pół-
nocno-wschodnim obszarze przemysłowym. Zanieczyszczenia metalami cięż-
kimi były szczególnie duże w regionach zachodnich. Degradacja ziem była 
najczęściej wynikiem szkodliwej działalności przemysłowej oraz rolniczej210.

II.9. Społeczna percepcja kwestii środowiskowych

Sprawy zanieczyszczeń powietrza, wody i gleb stają się obiektem rosnącej 
troski obywateli. Partia komunistyczna przyznaje obecnie społeczeństwu 
pewne narzędzia prawne w walce o ochronę środowiska. Większa swobo-
da wypowiedzi, oczywiście w ramach wyznaczonych przez władzę, po-
zwala na drodze sądowej nagłośnić wiele przypadków nieprawidłowości 
w tym zakresie. Należy w tym miejscu zauważyć, że obywatele Chin już 
wcześniej uzyskali możliwość wyrażania w różnej formie swojego zdania 
na ten temat. W przemówieniu wygłoszonym w trakcie XVII Zjazdu KPCh 
w 2007 r. przewodniczący Hu Jintao mówił o konieczności rozszerzania 

209 全国土壤污染状况调查公报 (Quanguo turang wuran zhuangkuang diaocha gong-
bao), The Ministry of Land and Resources of the People’s Republic of China, 17 IV 2014, 
http://www.mlr.gov.cn/xwdt/jrxw/201404/P020140417573876167417.pdf (18 IV 2014). 

210 Ibidem.
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zakresu demokracji ludowej na płaszczyźnie instytucjonalnej, zgodnie 
z prawem gwarantującym obywatelom cztery prawa: do posiadania wiedzy 
(知情权; zhiqing quan), do uczestnictwa (参与权; canyu quan), do wy-
rażania swoich opinii (表达权; biaoda quan) oraz do nadzoru (监督权; 
jiandu quan)211. W białej księdze 2012 年中国人权事业的进展 (Progress 
in China’s Human Rights in 2012) dotyczącej praw człowieka w Chinach, 
opublikowanej w maju 2013 r., można było przeczytać, że wraz z procesem 
reform i szybkim rozwojem technologii informacyjnych rozszerza się zakres 
prawa obywateli do wiedzy, a tym samym wyrażania swoich postulatów212. 
W dokumencie pojawiło się ważne zdanie mówiące o tym, że ludzie mają 
prawo żyć w czystym środowisku. Padła zapowiedź, że w związku z ogra-
niczaniem zasobów, dużym zanieczyszczeniem środowiska i degradacją 
ekosystemu Chiny muszą dążyć do podniesienia ekologicznej świadomości 
obywateli. Ochrona środowiska stała się podstawą polityki państwa213.

Przeprowadzone w ostatnich latach badania sondażowe w Chinach po-
twierdzają, że społeczeństwo coraz częściej korzysta z przysługujących mu 
praw i w większym stopniu publicznie wyraża swoje zdanie na tematy zwią-
zane z ochroną środowiska i zasadnością potencjalnych inwestycji w dzie-
dzinie energetyki. Władze również nie pozostają bierne w obliczu rosnącej 
presji obywateli, którzy domagają się życia w czystszym otoczeniu. 

W sondażu 2007 environmental protection and people’s livelihood, prze-
prowadzonym przez China Environmental Culture Promotion Association 
w 2007 r. na grupie ponad 9 tys. respondentów z 29 prowincji, 60,7% pyta-
nych wyraziło swoje zaniepokojenie jakością żywności. 66,9% responden-
tów uznało z kolei problemy środowiskowe za bardzo istotne. Przeciwnego 
zdania było tylko 2,7% osób. Dodatkowo w badaniu 32,3% respondentów 
wyrażało obawy o stan jakości wód w zamieszkiwanych przez nich mia-
stach, 20,7% zgłosiło swoje obawy o dostawy wody w najbliższym otocze-
niu ich zamieszkania, a 20% było niezadowolonych z jakości wody dostęp-
nej w obiektach publicznych. Jednocześnie ponad 80% uczestników badania 
uznało działania rządu w zakresie ochrony środowiska za satysfakcjonują-
ce. Spośród nich 64,4% wyrażało przekonanie, że kwestie środowiskowe 

211 Hu Jintao, 高举中国特色社会主义伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋
斗 (Gaoju Zhongguo tese shehui zhuyi weida qizhi wei duoqu quan guojianshe xiaokang zhe-
hui xin shengli er fendou), Report to the Seventeenth National Congress of the Communist 
Party of China on October 15, 2007, Xinhua, 24 X 2007. 

212 2012年中国人权事业的进展 (2012 nian Zhongguo renquan shiye de jinzhan), V 2013, 
Information Office of the State Council, Xinhua, 14 V 2013. 

213 Ibidem
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stanowią priorytet działań rządu, a tylko 4,1% uznało, że sprawa ta nie jest 
istotna z punktu widzenia polityki rządu. W tym samym badaniu aż 49,7% 
respondentów stwierdziło, że ich uczestnictwo w kampaniach związanych 
z ochroną środowiska nie ma znaczenia, tylko 2,8% uznało, że jest to bar-
dzo ważne, a 13,7%, że jest to dosyć ważne214. Zasadniczo wyniki badania 
potwierdziły wzrost świadomości ekologicznej wśród obywateli. Dowiodły 
jednak również stosunkowo dużej bierności społeczeństwa w kwestii poten-
cjalnego uczestnictwa w kampaniach na rzecz ochrony środowiska. W bada-
niach dominowało przekonanie, że rządzący jako jedyni mają odpowiednie 
narzędzia do sprawnego zarządzania tymi sprawami. 

Podobne wnioski nasuwają się po analizie kolejnych badań ankietowych. 
W 2011 r. Instytut Gallupa przeprowadził sondaż określający stosunek 
Chińczyków do ochrony środowiska. 57% pytanych pod względem ważno-
ści wskazało na potrzebę ochrony środowiska nawet kosztem spowolnienia 
gospodarczego. Tylko około jedna piąta respondentów uznała, że ważniej-
szy jest wzrost gospodarczy.

Tabela 30. Opinie na temat: wzrost gospodarczy vs ochrona środowiska w pań-
stwach BRIC

Chiny Indie Brazylia Rosja

Ochrona środowiska powinna mieć priorytet nawet 
kosztem spowolnienia gospodarczego 57% 45% 83% 60%

Wzrost gospodarczy powinien mieć priorytet nawet 
kosztem zanieczyszczeń środowiska 21% 35% 7% 20%

Żaden z nich/ Brak zdania 22% 20% 10% 20%

Źródło: D. Yu, A. Pugliese, Majority of Chinese Prioritize Environment Over Economy, 
Gallup World, 8 VI 2012, http://www.gallup.com/poll/155102/majority-chinese-priori-
tize-environment-economy.aspx (27 XI 2013).

Ponad trzy czwarte mieszkańców miast i wsi reprezentowanych w son-
dażu w niemal jednakowym stopniu wyrażało zadowolenie z obecnie podej-
mowanych przez władze wysiłków na rzecz ochrony środowiska. Różnice 
pojawiły się dopiero przy pytaniach dotyczących satysfakcji z jakości po-
wietrza i wody. W tym przypadku osoby zamieszkujące w miastach charak-
teryzowała większa świadomość problemu. Byli oni zdecydowanie bardziej 
krytyczni w tej sprawie aniżeli mieszkańcy obszarów wiejskich.

214 Survey finds Chinese concerned with pollution-related food safety, Xinhua, 8 I 2008.
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Tabela 31. Satysfakcja ze stanu środowiska na obszarach miejskich i wiejskich 
w Chinach 

Mieszkańcy miast Mieszkańcy wsi Ogółem

Satysfakcja z działań na rzecz ochrony 
środowiska 74% 80% 77%

Ochrona środowiska powinna mieć 
priorytet 60% 55% 57%

Satysfakcja z jakości powietrza 63% 87% 77%

Satysfakcja z jakości wody 67% 78% 73%

Źródło: D. Yu, A. Pugliese, Majority of Chinese Prioritize Environment Over Economy, 
Gallup World, 8 VI 2012, http://www.gallup.com/poll/155102/majority-chinese-priori-
tize-environment-economy.aspx (27 XI 2013).

Wyniki sondażu pokazały ponadto, że Chiny wciąż sytuują się daleko 
za rozwiniętymi państwami jeśli chodzi o ochronę środowiska naturalnego. 
Bez opracowania bardziej zdecydowanej strategii walki z zanieczyszczenia-
mi problem będzie się systematycznie nawarstwiał szczególnie w obszarach 
zurbanizowanych. Na poziomie regionalnym dobre przykłady właściwej 
korelacji wzrostu gospodarczego połączonego z ochroną środowiska stano-
wią miasta Qingdao, Tianjin oraz Shenyang215.

W kolejnym badaniu, przeprowadzonym jesienią 2012 r. przez China 
Youth Daily na grupie ponad 11 tys. użytkowników internetu, ponad 75% 
respondentów uznało, że największym wyzwaniem dla rozwoju w następ-
nym dziesięcioleciu będzie nierównomierny podział bogactwa wśród spo-
łeczeństwa. Ankietowani zwracali również uwagę na problemy dotyczące 
nadużyć władzy (59,4%), wzmocnienia pozycji różnych grup interesów 
(52,8%), degradacji ekologicznej i środowiskowej (52,6%) oraz narusza-
nia praw środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (50,3%)216. 
To kolejne badanie, które potwierdzało, że kwestie ochrony środowiska za-
jęły trwałe miejsce na liście problemów, z jakimi Chiny będą musiały się 
zmagać w najbliższym czasie.

W sondażu Pew Research Center przeprowadzonym na początku 2013 r. 
wyodrębniono 17 kategorii zagadnień, którym towarzyszy rosnący niepokój 

215 D. Yu, A. Pugliese, Majority of Chinese Prioritize Environment Over Economy, Gal-
lup World, 8 VI 2012, http://www.gallup.com/poll/155102/majority-chinese-prioritize-environ-
ment-economy.aspx (27 XI 2013). 

216 Poll: Wealth gap greatest challenge for China’s growth, Xinhua, „China Daily”, 6 XI 
2012. 
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społeczny w Chinach. 80% badanych przewidywało, że w krótkim cza-
sie poprawi się sytuacja gospodarcza w kraju, z kolei 82% badanych wy-
rażało nadzieję, że w dłuższej perspektywie ich dzieci jako osoby dorosłe 
będą miały lepszą sytuację od nich samych217. Wyniki dowiodły, że świado-
mość ekologiczna w społeczeństwie systematycznie rośnie. W latach 2008–
2013 liczba osób postrzegających zanieczyszczenie środowiska naturalnego 
jako żywotny problem wzrosła aż o jedną trzecią. 

Tabela 32. Zagadnienia postrzegane przez Chińczyków jako duży problem (w %) 

2008 2012 2013
Zmiana procentowa 

(2008–2013)

Bezpieczeństwo żywności 12 41 38 +26

Jakość wytworzonych dóbr 13 33 31 +18

Bezpieczeństwo medyczne 9 28 27 +18

Ubezpieczenie emerytalne 13 28 30 +17

Zanieczyszczenie powietrza 31 36 47 +16

Korupcja urzędników 39 50 53 +14

Edukacja 11 23 24 +13

Zanieczyszczenie wody 28 33 40 +12

Dysproporcje między bogatymi a biednymi 41 48 52 +11

Ochrona zdrowia 12 26 23 +10

Warunki pracy 13 23 23 +10

Ruch uliczny 9 18 19 +10

Przestępczość 17 25 24 +7

Korupcja środowiskach biznesowych 21 32 27 +6

Bezrobocie 22 24 27 +5

Niedobory w dostawach elektryczności 4 8 8 +4

Rosnące ceny 72 60 59 –13

Źródło: Environmental Concerns on the Rise in China, Pew Research Center, Washington, 
19 IX 2013, http://www.pewglobal.org/files/2013/09/Pew-Global-Attitudes-Project-China- 
-Report-FINAL-9-19-132.pdf (27 XI 2013).

Sprawa zanieczyszczeń środowiskowych bardzo mocno została uwy-
puklona w sondażu Ministerstwa Ochrony Środowiska z lutego 2014 r. 

217 Environmental Concerns on the Rise in China, Pew Research Center, Washington, 
19 IX 2013, http://www.pewglobal.org/files/2013/09/Pew-Global-Attitudes-Project-China-Re-
port-FINAL-9-19-132.pdf (27 XI 2013). 
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Wynikało z niego, że 80,9% Chińczyków było zaniepokojonych z powo-
du wzrostu zanieczyszczenia środowiska. 99,5% osób w tej grupie wska-
zywało na wysokie zainteresowanie tym problemem, 90,3% mówiło 
o obawach dotyczących smogu, 86,8% o bezpieczeństwie wody pitnej 
oraz żywności, a 69,4% o radioaktywnym zanieczyszczeniu. Ponad 70% 
respondentów deklarowało, że na rządzie oraz urzędach zajmujących się 
ochroną środowiska powinna spoczywać odpowiedzialność za redukcję 
zanieczyszczeń. Jednocześnie 78% pytanych wyraziło opinię, że również 
pojedynczy obywatele winni przyczyniać się do redukcji zanieczyszcze-
nia środowiska. Wyniki wskazywały na duże zainteresowanie tymi prob-
lemami i chęć pogłębiania wiedzy w tym zakresie. Potwierdzał to choćby 
fakt, że tylko 15,9% respondentów nie potrafiło odpowiedzieć, co ozna-
cza PM2,5. W miastach 52,3% pytanych odpowiedziało, że czerpie swo-
je informacje o stanie środowiska z internetu, podczas gdy na wsiach ten 
wskaźnik wynosił jedynie 20%218.

Zaskakujące rozstrzygnięcia przyniosły wyniki studiów przeprowadzo-
nych przez holenderski ośrodek badań społecznych Motivaction od grud-
nia 2013 r. do stycznia 2014 r. na grupie 22 tys. respondentów ze Stanów 
Zjednoczonych, Europy i Chin. Analiza potwierdziła, że wśród Chińczyków 
notowano najwyższy poziom troski o środowisko naturalne. 

Tabela 33. Postawy społeczne wobec środowiska na przykładzie Chin, Europy 
i Stanów Zjednoczonych

Jestem ekologiem
Próbuję żyć 

ze świadomością 
ekologiczną

Martwię się, że działalność 
ludzka przyniesie szkody 

naszej planecie

Chiny 64% 75% 74%

Europa 31% 61% 71%

Stany Zjednoczone 29% 46% 60%

Źródło: The different faces of sustainability in China, US and Europe: The hidden po-
tential for a breakthrough in China, Motivaction International, Amsterdam 2014, s. 8.

Na podstawie tych wyników można wysnuć wniosek, że ekolodzy w Chi-
nach w znacznym stopniu dostrzegają potrzebę stawienia czoła problemowi 

218 首份生态文明意识调查：八成受访者对整体环境担忧 (Shou fen shengtai wenming 
yishi diaocha: Bacheng shou fang zhi dui zhengti huanjing danyou), „人民日报” („People’s 
Daily”), 20 II 2014.
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zanieczyszczeń, w przeciwieństwie do państw zachodnich, gdzie załama-
nie finansowe odsunęło to zagadnienie na nieco dalszy plan. Równie in-
teresujący był fakt różnego postrzegania sposobów rozwiązywania prob-
lemów ekologicznych przez obywateli Chin, Stanów Zjednoczonych oraz 
państw Europy. 65% Chińczyków wyrażało wiarę w to, że wiele problemów 
w przyszłości zostanie rozwiązanych dzięki postępowi technologicznemu. 
Taką samą opinię wyrażało 48% Amerykanów oraz 57% Europejczyków. 
62% Chińczyków było przekonanych, że postęp w rozwoju zaawansowa-
nych technologii znacząco wpłynie na poprawę poziomu życia na świecie 
w ciągu następnej dekady. Europejczycy i Amerykanie byli w tej kwestii 
już zdecydowanie bardziej sceptyczni (odpowiednio 36% oraz 44%). Oby-
watele Chin wykazywali również znacznie większy optymizm w odniesie-
niu do skuteczności działań administracji rządowej oraz przedsiębiorstw we 
wprowadzaniu polityki ekologicznej. 46% respondentów w Chinach było 
przekonanych, że nowa generacja przywódców partyjnych potrafi sprostać 
podstawowym wyzwaniom społecznym w tym zakresie w następnej deka-
dzie, podczas gdy w Europie i Stanach Zjednoczonych wiara w skuteczność 
przywódców była bardzo skromna (odpowiednio 24% oraz 30%)219.

Badania dowiodły, że mimo rosnącej świadomości problemu w społe-
czeństwie w żaden sposób nie przekłada się to na aktywne uczestnictwo 
w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. O jaskrawych 
sprzecznościach pojawiających się w wypowiedziach respondentów na te-
mat środowiska mogło świadczyć badanie opinii publicznej z lutego 2014 r. 
przeprowadzone przez Guangzhou Public Opinion Research Center na gru-
pie 1500 respondentów w Pekinie, Szanghaju i Kantonie. Wykazało ono, 
że 54% respondentów uważało co prawda, że społeczeństwo chętniej niż 
wcześniej chce uczestniczyć w działaniach związanych z przeciwdziałaniem 
zanieczyszczeniom środowiska, ale jednocześnie 49% z nich stwierdziło, 
że społeczeństwo w niewielkim stopniu partycypowało w tego typu akcjach. 
Około 56% osób podkreślało, że ich bierność była wynikiem niewystarcza-
jącego dostępu do informacji instruujących, jak wziąć w nich udział, około 
44% uważało, że społeczeństwo posiada niewystarczającą wiedzę na ten te-
mat, a 40% – że nie ma różnicy w tym, czy społeczeństwo weźmie w nich 
udział, czy nie. Kwintesencją tych badań było to, że prawie dwie trzecie 
respondentów, pomimo deklarowanej świadomości ekologicznej, była skora 

219 The different faces of sustainability in China, US and Europe: The hidden potential for 
a breakthrough in China, Motivaction International, Amsterdam 2014, s. 9. 
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wybrać jazdę samochodem niż podejmować działania na rzecz poprawy 
jakości powietrza. Jednocześnie około 76% respondentów nie było usatys-
fakcjonowanych ze sposobu, w jaki traktuje się sprawy zanieczyszczenia 
środowiska220. 

Ogólnie na podstawie wszystkich przywołanych sondaży można do-
strzec wzrost zainteresowania Chińczyków sprawami ekologii. Problem 
został zidentyfikowany i stał się obiektem rosnącej troski społecznej. Owe 
obawy mają jednak głównie charakter deklaratywny i nie przekładają się 
w szerszym stopniu na podejmowanie aktywności w ramach różnych or-
ganizacji ekologicznych, które mogłyby się stać rzecznikiem ich interesów 
w relacjach z władzami zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym. 
Wynika to zapewne z braku wiary w skuteczność takich działań. Społeczeń-
stwo cechuje pasywność, i stąd skłonność do cedowania odpowiedzialności 
za rozwiązywanie problemów zanieczyszczeń środowiskowych na admini-
strację państwową. 

W Chinach powstało już wiele organizacji zajmujących się ekologią, 
ale ich wpływ na debatę publiczną jest wyjątkowo mały. 4 czerwca 1993 r. 
w Pekinie z inicjatywy kilku intelektualistów powstała Friends of Nature 
(FON). Ta organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowi-
ska została oficjalnie zarejestrowana 31 marca 1994 r. i skupia ponad 10 tys. 
członków221. Do 2001 r. powstało ponad 2 tys. organizacji ekologicznych222. 
W 2008 r. było ich już 5330223. Funkcjonują one jednak w wyznaczonych 
przez partię komunistyczną ramach. Ich działalność nie ma charakteru kon-
frontacyjnego w stosunku do władz centralnych. Aktywność organizacji po-
zarządowych tego typu koncentruje się głównie na obszarach związanych 
z edukacją publiczną, promowaniem zaangażowania społecznego, wspie-
raniem polityki rządowej w sprawach ochrony środowiska, monitorowa-
niem przestrzegania regulacji środowiskowych w terenie oraz nakłanianiem 
przedsiębiorstw do większej troski o sprawy środowiska. 

Co do przejawów nowej formy aktywności społecznej, to takie zja-
wisko dostrzega się w cyberprzestrzeni. Zdaniem Yang Guobina ruchy 

220 Li Wenfang, Poll: Public have mixed feelings over pollution fight, „China Daily”, 19 III 
2014.

221 Friends of Nature. About us, http://old.fon.org.cn/channal.php?cid=616 (3 III 2014). 
222 Wu Chenguang, China’s Environmental NGOs, China.org.cn, 13 VII 2002, http://china.

org.cn/english/2002/Jul/36833.htm (3 III 2014). 
223 民政部公布社会组织发展最新统计数据 (Minzhengbu gongbu shehui zuzhi fazhan 

zui xin tongji shuju), 20 VI 2008, Ministry of Civil Affairs of the People’s Republic of China, 
http://cbzs.mca.gov.cn/article/shxw/yw/200806/20080600017059.shtml (3 III 2014). 
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walczące o ochronę środowiska w sieci stanowią swoistego rodzaju nową 
jakość. O ile dotychczasowe ruchy społeczne (w tym także te zaangażowa-
ne w wydarzenia na placu Tian’anmen w 1989 r.) zmierzały do przekształ-
ceń w systemie politycznym, o tyle nowe ruchy środowiskowe (environ-
mental nongovernmental organization) nie miały aspiracji politycznych 
i ich działania nie były ukierunkowane bezpośrednio na wywołanie zmian 
w państwie. Ich aktywność koncentrowała się raczej na zagadnieniach 
dotyczących środowiska. Dlatego też była ona akceptowana i wpisywała 
się w ramy nakreślonej przez władze strategii zrównoważonego rozwoju. 
Ruchy środowiskowe uzyskały nawet wsparcie agencji rządowych, czyli 
Państwowej Administracji Ochrony Środowiska, która w marcu 2008 r. 
została przekształcona w Ministerstwo Ochrony Środowiska. Nieformalny 
sojusz pozwalał tym ruchom uzyskać ważne wsparcie w walce o ochro-
nę środowiska, jednocześnie zaś rząd centralny mógł polegać na pomocy 
tych ruchów w ujawnianiu nielegalnych praktyk lub naruszania regulacji 
środowiskowych przez przedstawicieli lokalnego biznesu lub urzędników. 
Ruchy ekologiczne charakteryzowały się od początku właściwą dla siebie 
strukturą organizacyjną, skupiając zarówno formalne, jak i nieformalne 
organizacje. Cechowała je relatywna niezależność. Trzeba jednak pamię-
tać, że ich kolektywna aktywność publiczna nie miała, jak dotąd, charak-
teru konfrontacyjnego wobec struktur państwowych. Starały się one kłaść 
nacisk na takie kwestie, jak kształcenie, współpraca, uczestnictwo oraz 
dialog, co często przejawiało się w organizowaniu publicznych wykładów, 
warsztatów, konferencji, dyskusji, wycieczek szkolnych, wystaw fotogra-
ficznych, wydawaniu newsletterów oraz książek, produkcji programów 
telewizyjnych i innych. Takie działania określa się w Chinach mianem 
„akcji” (xindong; actions), podczas gdy tradycyjne działania o charakterze 
politycznym jako „kampanie” (yundong; campaigns)224. 

Wzmożona aktywność społeczna dostrzegalna jest głównie w sytua-
cjach, które dotykają w bezpośredni sposób daną społeczność. Wszelkiego 
rodzaju inwestycje energetyczne, planowane w pobliżu miejsc zamieszkania 
określonej grupy ludzi, które niosą z sobą potencjalne zagrożenia, niemal 
automatycznie wywołują niepokój. W obliczu takich wydarzeń dana spo-
łeczność najczęściej się jednoczy, starając się opóźnić lub udaremnić daną 
inwestycję. Co ciekawe, protesty tego typu nie przykuwają jednak uwagi 

224 Zob.: Yang Guobin, The Power of the Internet in China: Citizen Activism Online, Co-
lumbia University Press, New York 2009, s. 94–98.
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ogółu społeczeństwa, mają zwykle wydźwięk lokalny. Niejednokrotnie są 
to akcje o charakterze indywidualnym225.

Zanieczyszczenia środowiska są obecnie główną przyczyną tzw. incyden-
tów masowych w Chinach. Wcześniej były to spory wokół przejęć ziemi. 
Powszechna możliwość korzystania z telefonów komórkowych oraz inter-
netu sprawia, że ludzie coraz łatwiej mogą wyrażać swoje niezadowolenie. 
Zdaniem emerytowanego członka partii komunistycznej Chen Jipinga główny 
powód masowych protestów to środowisko, o które każdy teraz się troszczy. 
Jeśli chce się budować elektrownię, która może wywoływać raka, to nie moż-
na oczekiwać, że ludzie będą zachowywać spokój. Podkreś lał, że w Chinach 
rokrocznie na tym tle dochodzi do 30–50 tys. masowych incydentów226. W sa-
mym 2011 r. odnotowano łącznie 180 tys. masowych incydentów na różnym 
tle227. Termin „masowy” może być tu jednak nieco mylący, zważywszy, że po-
jęciem masowych incydentów lub niepokojów społecznych (群体性事件; 
quntixing shijian; mass incidents) określa się te wystąpienia, w których wzięło 
udział co najmniej dziesięć osób, i miały one wpływ na przestrzeń publiczną. 
Masowy incydent dotyczy takich sytuacji, jak: przedstawienie kolektywnych 
petycji do urzędników wyższego szczebla i przeprowadzanie strajków oku-
pacyjnych; organizowanie nielegalnych zgromadzeń, pochodów lub demon-
stracji; organizacja strajków; tamowanie ruchu ulicznego; wzniecanie niepo-
kojów społecznych; obleganie budynków partyjnych lub rządowych; rozboje, 
szabrownictwo i wzniecanie pożarów; utrudnianie pracy administracji rządo-
wej. Bardziej znaczące wystąpienia społeczne to „masowe incydenty na wiel-
ką skalę” (large-scale mass incidents), w których bierze udział co najmniej 

225 Ciekawym przykładem takiej indywidualnej aktywności społecznej jest przypadek 
mieszkańca prowincji Hebei Li Guixina, który na początku 2014 r. pozwał miejskie biuro 
ochrony środowiska na sumę 10 tys. RMB celem uzyskania rekompensaty za środki, które 
wcześniej wydatkował na zakup filtra powietrza oraz ruchomej bieżni. Podkreślał przy tym, 
że chciał zwrócić uwagę, że ludzie stają się ofiarami smogu, który wpływa na ich zdrowie 
i generuje koszty. Żądając rekompensaty, zaznaczył, że władza korzysta z podatków ściąga-
nych od przedsiębiorstw zanieczyszczających środowisko. Oczywiście szanse na uzyska-
nie rekompensaty w jego przypadku od początku były znikome, niemniej ta sytuacja może 
zachęcić innych do podjęcia podobnych kroków. [L. Lin, Local government in North China 
sued for failing to control air pollution, chinadialogue, 27 II 2014, https://www.chinadialogue.
net/blog/6764-Local-government-in-North-China-sued-for-failing-to-control-air-pollution/en 
(28 II 2014)].

226 Zhou Xin, H. Sanderson, Chinese Anger Over Pollution Becomes Main Cause of Social 
Unrest, Bloomberg, 6 III 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-03-06/pollution-passes-
land-grievances-as-main-spark-of-china-protests.html (24 X 2013). 

227 J. Doyon, F. Godement, D. Péneau, E. Puig, H. Winkler, Control at the Grassroots: 
China’s New Toolbox, European Council on Foreign Relations, VI 2012, http://www.ecfr.eu/
page/-/China_Analysis_Control_at_the_Grassroots_June2012.pdf (24 X 2013). 
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500 osób. Pomiędzy 2003 a 2009 r. odnotowano 248 tego typu przypadków, 
najwięcej w Guangdongu (54) oraz Hubei (17)228. 

Trzeba zauważyć, że rząd wespół ze środowiskami biznesu tworzą wy-
soce zorganizowaną i stabilną grupę interesu. Po drugiej stronie sytuują się 
lokalne społeczności, które zwykle są słabo zorganizowane i nie są w sta-
nie walczyć na równych warunkach, co oznacza, że nie mogą skutecznie 
bronić własnych interesów w konwencjonalny sposób. Protesty takie mogą 
odnieść sukces, ale nie oznacza to, że interes publiczny jest szczególnie bra-
ny pod uwagę w procesie decyzyjnym. Z punktu widzenia rządu znacze-
nie ma przede wszystkim utrzymanie stabilności społecznej. Zawieszenie 
kilku dużych projektów, które wywołały falę protestów społecznych, świad-
czyło głównie o tym, że władze za wszelką cenę dążyły jedynie do uspo-
kojenia sytuacji i zakończenia kryzysu. Pod wpływem protestów lokalnych 
rząd wycofał się już kilkakrotnie z kontrowersyjnych pomysłów. Wynikało 
to jednak z obawy, że tego typu lokalne incydenty dotyczące konkretnych 
spraw mogą eskalować i zagrozić politycznemu status quo. Podstawą le-
gitymizacji władzy partii komunistycznej, jak już zostało wcześniej wspo-
mniane, pozostaje utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego. Tu 
jednak może pojawić się pewien kłopot, gdyż wzrost dochodów per capita 
powoduje, że ludzie zaczynają stawiać nowe wymagania, żądając w więk-
szym stopniu respektowania ich praw229.

Warto prześledzić kilka wydarzeń, w których możliwość eskalacji lokal-
nego konfliktu doprowadziła do wstrzymania kontrowersyjnych inwestycji. 
Pierwszy duży spór wybuchł w maju 2007 r. w mieście Xiamen w prowin-
cji Fujian. Pod wpływem masowych protestów publicznych władze podjęły 
wówczas decyzję o wstrzymaniu budowy zakładu petrochemicznego do pro-
dukcji paroksylenu w dystrykcie Haicang znajdującym się zaledwie 16 km 
od centrum miasta. Koszt inwestycji realizowanej przez Tenlong Aromatic 
PX (Xiamen) szacowano wówczas na 10,8 mld RMB230. 

To nie jedyny taki przypadek, kiedy lokalna społeczność, kierując 
się względami ekologicznymi, doprowadziła do wstrzymania planowa-
nych inwestycji. W sierpniu 2011 r. w Dalian protestowało około 12 tys. 
osób przeciwko działalności fabryki chemicznej (Fujia Chemical Plant). 

228 Contemporary China: A History since 1978, red. Zheng Yongnian, John Wiley & Sons 
Ltd., Chichester 2014, s. 101–102.

229 J. Amberlini, Why China’s leaders respond to nimbyism, „Financial Times”, 17 VIII 
2011. 

230 Xiamen halts chemical project amid pollution fears, Xinhua, „China Daily”, 30 V 2007. 
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Niepokoje społeczne wybuchły po uderzeniu sztormu Mufa. Natychmiast 
pojawiły się obawy, że mógł on spowodować uszkodzenia w fabryce i wy-
ciek niebezpiecznych substancji. Pod wpływem protestów miejscowe wła-
dze ogłosiły decyzję o zamknięciu zakładu, zobowiązując się do zmiany 
jego lokalizacji. Powstanie fabryki, stanowiącej wspólne przedsięwzięcie 
Dalian Chemical Group oraz Fujia Group, uzyskało aprobatę Państwowej 
Komisji ds. Rozwoju i Reform już w 2005 r. Cztery lata później zakład 
będący jednym z największych w kraju producentów paroksylenu rozpo-
czął działalność, dysponując mocami produkcyjnymi na poziomie 700 tys. 
ton. Rząd lokalny czerpał do tej pory znaczące profity z działalności za-
kładu, biorąc pod uwagę choćby roczne wpływy z podatków w wysokości 
2 mld RMB231.

Kolejny wielki wybuch społecznego niezadowolenia nastąpił na prze-
łomie czerwca i lipca 2012 r., kiedy na ulicach miasta Shifang w prowin-
cji Sichuan tysiące ludzi opowiedziało się przeciwko budowie zakładu 
przetwórstwa miedzi i molibdenu. Władze lokalne zobowiązały się czaso-
wo wstrzymać realizację inwestycji, której koszt szacowano na 10,4 mld 
RMB. Budowa zakładu stanowiła jedno z najważniejszych przedsięwzięć, 
które miało być realizowane w ramach odbudowy regionu po wcześniej-
szym trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło tę prowincję. Projekt uzyskał 
zgodę Ministerstwa Ochrony Środowiska w marcu 2012 r.232 W odniesie-
niu do tej sprawy na łamach dziennika „Global Times” pisano, że fiasko 
przedsięwzięcia związane było z popełnionymi błędami w samym proce-
sie podejmowania decyzji. Cały zaś projekt został zrealizowany w dużym 
pośpiechu, wywołując masowe protesty. Należało w pierwszej kolejności 
zadbać o właściwy przekaz publiczny, informujący o korzyściach wyni-
kających z realizacji tej inwestycji dla społeczności lokalnych. Podkre-
ślano, że błędy popełniane przy wyborze lokalizacji, brak odpowiednich 
standardów ochrony środowiska oraz niewystarczająca komunikacja mię-
dzy urzędnikami a społeczeństwem najczęściej prowadzą do konfliktu 
interesów233.

231 Protesters force closure of Dalian chemical plant, Xinhua, „People’s Daily”, 15 VIII 
2011.

232 T. Branigan, Anti-pollution protesters halt construction of copper plant in China, 
„The Guardian”, 3 VII 2012; Shi Jiangtao, Wei Hanyang, Factory axed as Shifang heeds pro-
testers’ calls, „The South China Morning Post”, 4 VII 2012. 

233 Shifang fiasco is a lesson for all local governments, „Global Times”, 3 VII 2012. 
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W październiku 2012 r. w Ningbo w prowincji Zhejiang obserwowane 
były masowe protesty przeciwko planom rozbudowy zakładów petroche-
micznych. Doszło do starać z policją. Protestujący wskazywali na zagroże-
nia dla środowiska. W następstwie tych zdarzeń lokalne władze wycofały 
zgodę na realizację przedsięwzięcia. W zakładach miało być produkowane 
15 mln ton rafinowanej ropy oraz 1,2 mln ton etylenu rocznie. Przedsię-
wzięciem kierowała firma Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company, 
która przeznaczyła na ten cel 55,87 mld RMB. Władze regionu, w którym 
zamierzano zrealizować tę inwestycję, zapowiedziały wcześniej koniecz-
ność organizacji publicznych spotkań z udziałem mieszkańców oraz specja-
listów w zakresie oddziaływań tego typu projektów na środowisko234. Warto 
zaznaczyć, że w tym samym miesiącu na wyspie Hainan doszło do podob-
nych masowych wystąpień społecznych przeciwko budowie elektrowni 
węglowej235.

Niedługo potem, w maju 2013 r., kilkaset osób demonstrowało w Kun-
mingu w prowincji Yunnan przeciwko planom budowy przez koncern CNPC 
kombinatu petrochemicznego w Anning. Projekt, którego możliwości prze-
robowe określono na 10 mln ton rocznie, uzyskał dwa miesiące wcześniej 
aprobatę rządu centralnego. Protestujący domagali się anulowania tej zgody, 
sprzeciwiając się planom rozwoju przez kompleks petrochemiczny produk-
cji paroksylenu mogącego wywoływać raka236. W rezultacie w czerwcu rząd 
lokalny w Kunmingu zobowiązał się do opracowania dokumentu określają-
cego wpływ inwestycji na środowisko237.

Dwa miesiące później nastąpił kolejny wybuch społecznego niezado-
wolenia wobec planowanej inwestycji. W lipcu 2013 r. można było za-
obserwować, jak około tysiąca mieszkańców miasta Jiangmen w prowin-
cji Guangdong protestowało przeciwko budowie przetwórni uranu. Ich 
obawy dotyczyły przede wszystkim spraw bezpieczeństwa oraz zagrożeń 
związanych z potencjalnym wyciekiem niebezpiecznych substancji238. 

234 Chinese protest over chemical factory, „The Guardian”, 28 X 2012; Chinese factory 
plan ditched after protests, „The Guardian”, 28 X 2012.

235 Hu Huifeng, Dozens hurt in big Hainan township power plant pollution protest, 
„The South China Morning Post”, 23 X 2012. 

236 Hundreds join second protest in Kunming over oil refinery, „The South China Morning 
Post”, 17 V 2013. 

237 Kunming to release environment report after protests over petrochemical plant, 
„The South China Morning Post”, 3 VI 2013.

238 A. Jacobs, Rare Protest in China Against Uranium Plant Draws Hundreds, „The New 
York Times”, 13 VII 2013. 
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W następstwie silnej presji społecznej lokalne władze podjęły decyzję 
o wstrzymaniu realizacji wspólnego projektu China National Nuclear 
Corp (CNNC) oraz China General Nuclear Power Group (CGNPG), war-
tego 37 mld RMB (Longwan industrial park project)239. 

Mówiąc o sprawie w Jiangmen, dyrektor China Center for Energy Eco-
nomics Research w Xiamen University Lin Boqiang podkreślał, że jeżeli 
komunikacja społeczna nie będzie należyta, wówczas może to negatywnie 
wpłynąć na dalsze plany rozwojowe w sektorze jądrowym. Inne społecz-
ności mogą brać przykład z mieszkańców Jiangmen, dlatego rząd powinien 
się uczyć, jak skutecznie informować opinię publiczną o najważniejszych 
projektach atomowych240. W artykule na łamach „Global Times” Wang 
Wenwen określił wydarzenia w Jiangmen w kategoriach zwycięstwa opi-
nii publicznej, zaznaczył jednak, że kanał, dzięki któremu rząd i społeczeń-
stwo mogły się właściwie komunikować, został zablokowany. Urzędnicy 
wszystkich szczebli powinni reagować na takie konflikty i przemyśleć spra-
wę stworzenia systemu, który umożliwiałby przeprowadzanie konsultacji 
społecznych z udziałem obydwu stron. Zwracał uwagę, że należy znaleźć 
rozwiązanie służące osiąganiu konsensusu między ludźmi świadomymi 
swych praw a chęcią realizacji wielkich projektów energetycznych241. W po-
dobnym tonie wypowiadał się Pan Jiahua, dyrektor Institute for Urban and 
Environmental Studies w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, sugeru-
jąc że ludzie odrzucali projekty z powodu posiadania niepełnych informacji 
na temat inwestycji energetycznych. W tych akcjach brakowało jednak ra-
cjonalnego odniesienia. Odroczenie realizacji wielu projektów przemysło-
wych uzmysławia wszakże potrzebę rozwoju edukacji publicznej na temat 
ochrony środowiska242. 

W Chinach często nie ma jasnej i przejrzystej informacji dotyczącej 
danej inwestycji i jej rzeczywistych skutków dla środowiska, co utrud-
nia formułowanie racjonalnych opinii przez lokalne społeczności. Mimo 
że kwestie środowiskowe najmocniej oddziałują właśnie na nie, pozostają 
one pozbawione dostatecznej wiedzy, stając się słabszą stroną w konfron-
tacji z miejscowymi urzędnikami. Zasadniczym problemem jest zatem 

239 Protest prompts China to cancel Jiangmen uranium plant, BBC, 13 VII 2013.
240 C. Zhu, Public trust crisis threatens China’s nuclear power ambitions, Reuters, 18 VII 

2013. 
241 Wang Wenwen, Public consultation key to avoiding protests, „Global Times”, 15 VII 

2013. 
242 Environmental protection requires education, common sense: experts, Xinhua, „Peo-

ple’s Daily”, 16 VII 2013. 
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stworzenie szerszej płaszczyzny służącej do podejmowania decyzji opar-
tych na większej przejrzystości, co pozwoli uwzględniać interesy lokalnych 
społeczności. Wraz ze wzrostem świadomości swoich praw szerszy udział 
publiczny w takich konsultacjach wydaje się nieunikniony243. 

Trzeba zauważyć, że pojawia się tu jeszcze jeden istotny problem z punk-
tu widzenia władz. Sukces takich przedsięwzięć związanych ze skutecznym 
zablokowaniem danych inwestycji może bowiem również doprowadzić 
do wykształcenia się w społeczeństwie przeświadczenia, że jedynie dzia-
łania w formie protestów stanowią skuteczne narzędzie do przedstawienia 
swoich zastrzeżeń na temat wpływu danych inwestycji na środowisko. Tym 
samym taki rodzaj aktywności może się stać przyczyną dużej nerwowości 
rządu wokół spraw związanych z ekologią. Kolejny problem dotyczy tego, 
czy większa swoboda wypowiedzi w sprawach ekologii nie będzie prowa-
dzić do wysuwania dalszych żądań, także tych domagających się zmian 
politycznych. 

Wydaje się, że Chinom wyraźnie brakuje właściwej edukacji energe-
tycznej, która pozwalałaby tworzyć dogodny klimat wokół podejmowa-
nych inwestycji. Częściej jednak sprawy te zyskują emocjonalny wydźwięk, 
co utrudnia prowadzenie opartej na racjonalnych przesłankach debaty 
publicznej. 

Edukacja energetyczna powinna być realizowana w długim okresie. Po-
lityka energetyczna ma kilka zasadniczych aspektów społecznych. Jest ona 
przede wszystkim formułowana i realizowana w sytuacji coraz większej 
świadomości społecznej. Trzeba pamiętać, że ludzie nie są skłonni do zmia-
ny swoich upodobań konsumpcyjnych ani stylu życia. Niejednoznaczne 
zachowania grup społecznych i obywateli zmuszają władze do podejmo-
wania działań z zakresu tworzenia zrównoważonej energetyki, mobilizowa-
nia wszystkich graczy, stwarzania im możliwości wyboru, a także poprawy 
świadomości społecznej244.

Inwestycje energetyczne, głównie z wykorzystaniem nowych źródeł 
energii, związane są ze zjawiskiem społecznym określanym mianem NIM-
BY (not in my back yard), czyli „nie na moim podwórku / nie w mojej 
okolicy”. Polega ono na tym, że wprowadzanie rozwiązań uciążliwych dla 

243 Tang Hao, China’s ‘nimby’ protests sign of unequal society, chinadialogue, 29 V 2013, 
https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/6051-China-s-nimby-protests-sign-of-
unequal-society (28 II 2014). 

244 Z. Łucki, W. Misiak, Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne, Wydawni-
ctwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 33. 
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otoczenia odbywa się z dużymi trudnościami albo nie dochodzi do skutku 
w następstwie oporu mieszkańców obszaru, na którym ma być realizowa-
na dana inwestycja. W procesie decyzyjnym wykształca się konflikt między 
dobrem wspólnym całego lub większej grupy społeczeństwa a interesem 
społeczności lokalnej245.

W odniesieniu do rozwiązywania konfliktów lokalizacyjnych inwestycji 
Zbigniew Łucki i Władysław Misiak wymieniali trzy sposoby działania:

 ● metody autorytarne,
 ● metody ekonomiczne, 
 ● metody partycypacyjne. 

Metody autorytarne polegają na wprowadzaniu ustaw, które pozwala-
ją władzom na podejmowanie decyzji lokalizacyjnych bez uwzględnia-
nia opinii społecznej lub tylko na pozornym braniu jej pod uwagę. Mogą 
przybierać formę rozwiązań „z góry na dół”, metody DAD (decise – an-
nounce – defend), wywłaszczenia, przymusu, wykupu itp. Metody ekono-
miczne polegają na stosowaniu wobec lokalnych społeczności rekompen-
sat finansowych i niefinansowych za straty poniesione w przyszłości lub 
życie w zagrożeniu. Metody partycypacyjne z kolei opierają się na dużym 
współudziale miejscowych społeczności w procesie lokalizacyjnym. Mogą 
przybierać różne formy, na przykład: podejście CCMP (consult – consider 
– modify – proceed, tzn. konsultuj – uwzględniaj – modyfikuj – buduj), po-
dejście „z dołu do góry”, lokalizacja dobrowolno-partnerska, deliberacyj-
ny model podejmowania decyzji lokalizacyjnych itp. W tej metodzie ważna 
staje się szeroka dobrowolna akceptacja społeczności lokalnej dla danej in-
westycji, osiągana przez przedstawianie jej pełnej informacji na ten temat, 
wzajemne konsultacje, jak również zapewnienie jej udziału w procesie pla-
nowania i projektowania inwestycji. Zasadniczym warunkiem powodzenia 
w procesie lokalizacji inwestycji budzących zastrzeżenia lokalnych społecz-
ności stanowi zmiana metody – przejście z DAD na CCMP, gdzie społe-
czeństwo ma zapewniony udział w procesie decyzyjnym od jego wczesnych 
etapów246.

Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem w procesie inwestycyjnym 
w Chinach powinno być uwzględnianie w szerszym zakresie metod eko-
nomicznych i partycypacyjnych. Z jednej strony stworzenie systemu re-
kompensat za potencjalne straty w przyszłości, a z drugiej wprowadzenie 

245 Ibidem, s. 221–222. 
246 Szerzej zob.: ibidem, s. 231–242.



122 Zielona energia w Chinach

konsultacji społecznych i kampanii informacyjnych – mogą przełamać 
niechęć społeczności lokalnych wobec konkretnych przedsięwzięć. Przede 
wszystkim istotna jest sama świadomość obywateli, że ich głos jest słyszal-
ny w procesie decyzyjnym. Należy pamiętać, że do tej pory poszczegól-
ne inwestycje były wstrzymywane z góry w obawie o eskalację konfliktu 
i stwarzanie zagrożeń dla stabilności systemu. Władze na szczeblu lokal-
nym muszą pamiętać, że bez rzetelnego przekazu informującego o korzyś-
ciach dla mieszkańców regionu oraz o zapewnieniu właściwych standardów 
bezpieczeństwa wszelkie inwestycje energetyczne każdorazowo będą wy-
woływać niezadowolenie społeczne i potęgować konflikty.
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CZĘŚĆ II

W KIERUNKU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ





III

ZIELONY ROZWÓJ

III.1. Plan wsparcia dla rozwoju niskoemisyjnej gospodarki 
w Chinach

Gospodarka niskowęglowa stanowi ekonomiczny wzorzec oparty na ni-
skiej konsumpcji energii, niskim zanieczyszczeniu i niskiej emisji. Opiera 
się na efektywnym wykorzystaniu energii, rozwoju czystych źródeł energii 
oraz dążeniu do zielonego wzrostu gospodarczego247. Podstawowe kierunki 
działań w kierunku rozwoju gospodarki niskoemisyjnej (低碳经济; ditan 
jingji; low-carbon economy) reguluje ustawa z 28 lutego 2005 r. 中华人民
共和国可再生能源法 (Renewable Energy Law of the People’s Republic of 
China), znowelizowana 26 grudnia 2009 r. W artykule 1 tej ustawy można 
przeczytać, że celem będzie wsparcie dla rozwoju i wykorzystania energii 
odnawialnej oraz zwiększenia dostaw energii, poprawa struktury energe-
tycznej i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a także ochrona 
środowiska i realizacja zrównoważonego rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego. W dokumencie mowa była mowa przede wszystkim o rozwoju 
i wykorzystywaniu energii wiatrowej, słonecznej, biomasy, geotermalnej, 
oceanicznej oraz innych źródeł odnawialnych248.

247 Key Words of Chinese Economy 2009, red. Qin Tiantian, Writing Group Information 
Center, Development Research Center of the State Council of the People’s Republic of China, 
China Intercontinental Press, Beijing 2010, s. 114.

248 中华人民共和国可再生能源法 (Zhonghua Renmin Gongheguo ke zaisheng nengyuan 
fa), 全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国可再生能源法》的决定 
(Quan guo renmin daibiao dahui changwu weiyuan hui guanyu xiugai «Zhonghua Renmin Gong-
heguo ke zaizheng nengyuan fa» de jueding), The Central People’s Government of the People’s 
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Analogiczny schemat rozwoju odnawialnych źródeł energii został okre-
ślony w XII Planie Pięcioletnim (2011–2015), gdzie była mowa o rozwoju 
hydroenergetyki, energii wiatrowej, słonecznej i biomasy. Padła także za-
powiedź realizacji projektów pokazowych związanych z zieloną energią 
oraz pilotażowych programów dotyczących wykorzystywania w budyn-
kach mieszkalnych energii odnawialnej. Plan przewidywał ponadto rozwój 
sektora gazu z łupków oraz energetyki nuklearnej249.

Biorąc pod uwagę potrzebę większej dywersyfikacji w ramach dotych-
czasowej struktury energetycznej, Chiny w swojej strategii rozwoju opar-
tej na bazie niskoemisyjnych rozwiązań, będą się musiały skoncentrować 
na działaniach dotyczących przede wszystkim: 

 ● restrukturyzacji sektora węglowego, co powinno prowadzić do zwięk-
szenia jego konkurencyjności oraz promocji czystych technologii 
węglowych,

 ● zwiększania znaczenia gazu ziemnego w krajowym bilanse energe-
tycznym,

 ● rozwoju odnawialnych źródeł energii i podnoszenia mocy produkcyj-
nych w elektrowniach atomowych.

Raport Global Climate Leadership Review 2013 przygotowany przez 
australijski Climate Institute wskazywał na region Azji, a w szczególności 
Chiny jako centrum działań na rzecz rozwoju niskoemisyjnej gospodarki. 
Indeks konkurencyjności budowano z uwzględnieniem 19 zmiennych roz-
patrywanych na trzech płaszczyznach odnoszących się do pomiaru konku-
rencyjności węglowej na bazie kompozycji sektorowej (określającej, jak 
bardzo gospodarka ukierunkowana jest na rozwój niskoemisyjny), wstęp-
nych przygotowań (określających podjęte kroki w rozwoju gospodarki 
niskoemisyjnej) oraz przyszłego dobrobytu (określającego predyspozycje 
państwa w zakresie zapewnienia dobrobytu własnym obywatelom). W tym 
rankingu Chiny lokowały się na wysokiej, trzeciej, pozycji, ustępując miej-
sca tylko Francji i Japonii, a wyprzedzając takie państwa, jak Korea Po-
łudniowa (4.), Wielka Brytania (5.) czy Stany Zjednoczone (11.). Chiny 
odnotowały znaczący awans będący wynikiem rosnących nakładów na roz-
wój czystej energii i wzrostu w eksporcie zaawansowanej technologii, jak 

Republic of China, 26 XII 2009, http://www.gov.cn/flfg/2009-12/26/content_1497462.htm (10 X 
2013).

249 中国应对气候变化的政策与行动 2012年度报告 (Zhongguo yingdui qihou bianhua 
de zhengce yu xingdong 2012 niandu baogao), The National Development and Reform Com-
mission, XI 2011, http://www.china.org.cn/chinese/2012-11/22/content_27193717.htm (13 XI 
2013). 
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również wysokich inwestycji w czystą energię dokonanych z udziałem spó-
łek publicznych250. W latach 1995 i 2000 znajdowały się na dziewiątej po-
zycji w rankingu, w 2005 r. – na szóstej, a w 2008 r. – na siódmej251.

Chiny w ciągu następnych kilku lat będą musiały dokonać zasadniczej 
restrukturyzacji systemu gospodarczego uzależnionego w głównej mierze 
od paliw kopalnych. Uwzględnienie w szerszym zakresie odnawialnych 
źródeł energii, połączone z przewidywaną rewolucją w sektorze gazowym 
i rozwojem energetyki jądrowej, powinno wpłynąć pozytywnie na większą 
dywersyfikację źródeł energii w ramach struktury energetycznej. Należy 
jednak zaznaczyć, że te działania nie zmienią zasadniczo w krótkim czasie 
dotychczasowego układu z dominującą pozycją węgla w bilansie energe-
tycznym. Blisko 80% energii elektrycznej w Chinach produkuje się z węgla. 
Według wszelkich prognoz, niezależnie, czy mowa o krótko- czy długoter-
minowych, to właśnie węgiel pozostanie w przewidywalnej przyszłości naj-
ważniejszym źródłem energii w Chinach.

Według danych Państwowej Administracji Energetycznej (National 
Energy Administration) z 2013 r. udział węgla w miksie energetycznym jest 
nadal bardzo wysoki, chociaż trzeba zauważyć, że powoli się zmniejsza. 
W 2013 r. wynosił on 65,7%, więc o 0,9% mniej niż rok wcześniej. Plan 
na 2014 r. zakładał dalszy spadek jego udziału do poziomu poniżej 65%252. 
Źródła niekopalne stanowiły z kolei w tym czasie 9,8% w całkowitym zuży-
ciu energii pierwotnej, notując wzrost w skali roku o 0,8%. Cel wyznaczony 
na 2014 r. mówił o wzroście do poziomu 10,7%. Dane za 2013 r. pokazy-
wały, że całkowita konsumpcja energii wyniosła 3,76 mld ton ekwiwalentu 
węgla, notując wzrost o 3,9% w skali roku. W ciągu roku zużycie energii 
na jednostkę PKB spadło zaś o 3,7%, do poziomu 0,737 ton ekwiwalentu 
węgla253. Warto tu przypomnieć, że już wcześniej Chiny zapowiedziały re-
dukcję zużycia energii o 16% do 2015 r. oraz wyznaczyły pułap konsumpcji 
energii na poziomie 4 mld ton ekwiwalentu węgla.

250 Szerzej zob.: The Climate Institute, Global Climate Leadership Review 2013, Sydney 
2013. 

251 The Climate Institute, Global Climate Leadership Review 2012, Sydney 2012, s. 37–38.
252 J. Jia, China to cap energy use at 3.89 bln T standard coal in 2014, sources, China Coal 

Resource, 15 I 2014, http://en.sxcoal.com/165/98662/DataShow.html (29 I 2014). We wrześniu 
2014 r. Państwowa Komisja ds. Rozwoju i Reform, Ministerstwo Ochrony Środowiska oraz Pań-
stwowa Administracja Energetyczna przedstawiły wspólnie plan zmniejszenia zużycia węgla 
w całkowitej konsumpcji energii w Chinach do poziomu poniżej 62% do 2020 r. [China aims 
to lower share of coal energy to below 62 pct by 2020, Xinhua, „People’s Daily”, 20 IX 2014].

253 J. Jia, China to cap energy use at 3.89 bln T standard coal in 2014, sources. 
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Tabela 34. Konsumpcja energii w Chinach z podziałem na sektory w latach 1978–
2011 (w %)

Rok
Łączna konsumpcja energii

(w mld ton ekwiwalentu węgla)
Węgiel

Ropa 
naftowa

Gaz 
ziemny

Energia wodna, 
jądrowa, wiatrowa

1978 0,57144 70,7 22,7 3,2 3,4

1980 0,60257 72,2 20,7 3,1 4,0

1985 0,76682 75,8 17,1 2,2 4,9

1990 0,98703 76,2 16,6 2,1 5,1

1995 1,31176 74,6 17,5 1,8 6,1

2000 1,45531 69,2 22,2 2,2 6,4

2005 2,35997 70,8 19,8 2,6 6,8

2006 2,58676 71,1 19,3 2,9 6,7

2007 2,80508 71,1 18,8 3,3 6,8

2008 2,91448 70,3 18,3 3,7 7,7

2009 3,06647 70,4 17,9 3,9 7,8

2010 3,24939 68,0 19,0 4,4 8,6

2011 3,48002 68,4 18,6 5,0 8,0

Źródło: opracowanie na podstawie: China Statistical Yearbook 2000–2012, National 
Bureau of Statistics of China.

Tabela 35. Zmiana udziału poszczególnych paliw w produkcji energii elektrycznej 
w latach 1980–2011

1980 (%) 1980 (TWh) 2011 (%) 2011 (TWh)

Węgiel 73 154 78 3507

Energia wodna 27 58 15 687

Gaz ziemny 0 1 2 74

Energia jądrowa 2 83

Pozostałe 4 162

Źródło: opracowanie na podstawie: Dane The World Bank – World Development 
Indicators obliczone z wykorzystaniem kreatora: Breakdown of Electricity Generation 
by Energy Source, Electricity Production form All Energy Sources – China, The Shift 
Project Data Portal, http://tsp-data-portal.org/Breakdown-of-Electricity-Generation-by-
Energy-Source#tspQvChart (24 VII 2014).

Przyszłość energetyczna Chin jeszcze długo będzie zależała od węgla. 
Dlatego zmiany zachodzące w ramach tego sektora będą miały ogrom-
ne znaczenie w kontekście niezakłóconego rozwoju przemysłu i całej go-
spodarki. Węgiel w przypadku Chin ma charakter dobra strategicznego. 
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Dlatego władze centralne, podejmując działania związane z podniesieniem 
konkurencyjności gospodarki, będą musiały w głównej mierze polegać 
na rodzimym sektorze węglowym. Biorąc pod uwagę dużą energochłonność 
gospodarki oraz specyficzną strukturę przemysłu z dominacją przemysłu 
ciężkiego, a także fakt, że wytwarzanie energii elektrycznej najczęściej od-
bywa się w elektrowniach węglowych, Chiny będą musiały postawić na roz-
wój technologii wytwarzania czystego węgla. Zastosowanie i stopniowe 
upowszechnianie procesów podziemnego zgazowania węgla oraz techno-
logii wychwytywania i podziemnego składowania dwutlenku węgla, które 
na obecnym etapie pozostają przedsięwzięciami drogimi i znacząco podno-
szącymi koszt wytwarzania energii, może w niedalekiej przyszłości stano-
wić fundament, na którym będzie budowana konkurencyjność nie tylko tego 
sektora, ale i całej gospodarki. 

III.2. Paliwa kopalne podstawowymi źródłami energii 
na świecie

Popyt na energię pierwotną na świecie wzrośnie o 41% między 2012 a 2035 r. 
(średni wzrost na poziomie 1,5% rocznie). Średni wzrost zużycia energii bę-
dzie jednak systematycznie spadał. W okresie 2005–2015 wyniesie 2,2%, 
w latach 2015–2025 – 1,7%, a w kolejnej dekadzie – 1,1%. Tak wynika 
z opublikowanego w styczniu 2014 r. raportu BP Energy Outlook 2035254. 
Wzrost popytu na energię pierwotną będzie generowany przede wszystkim 
przez państwa spoza OECD, które skonsumują prawie 80% jego wartości. 
Za 43% wzrostu produkcji energii do 2035 r. (notując wzrost na poziomie 
6,2% rocznie) będą odpowiadać odnawialne źródła energii, gaz oraz ropa 
ze źródeł niekonwencjonalnych, a także inne odnawialne źródła energii255.

Podobne prognozy przedstawia amerykańska Agencja Informacji Ener-
getycznej, która w raporcie z lipca 2013 r. przewidywała, że światowa kon-
sumpcja energii wzrośnie o 56% z 524 do 820 kwadrylionów Btu (British 
termal unit) w latach 2010–2040. Za wzrost popytu na energię odpowiadać 
będą przede wszystkim kraje rozwijające się, głównie ze względu na ich 
wysoki wzrost gospodarczy. Zużycie energii w tych państwach wzrośnie 

254 BP Energy Outlook 2035, BP, I 2014, s. 9. 
255 Ibidem, s. 15. 
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o 90%, podczas gdy w państwach OECD o 17%256. Największy popyt bę-
dzie udziałem Chin oraz Indii. 

Od 1990 r. do dzisiaj udział Chin i Indii w światowej konsumpcji energii 
wzrósł z 10 do 24%, a w perspektywie kolejnych trzech dekad do 2040 r. 
zwiększy się do 34%. Chiny będą wówczas konsumować ponaddwukrotnie 
więcej energii aniżeli Stany Zjednoczone, i czterokrotnie więcej niż Indie257.

Tabela 36. Konsumpcja energii w Chinach, USA i Indiach w latach 1990–2040 
(w kwadrylionach Btu)

Chiny USA Indie

1990 27,0 84,7 8,8

1995 34,8 91,2 12,4

2000 36,4 99,0 14,5

2005 68,1 99,5 17,5

2010 101,2 97,9 24,4

2015 132,2 97,3 27,5

2020 159,0 100,5 32,1

2025 180,9 101,8 37,2

2030 198,9 102,3 42,6

2035 213,3 103,9 48,7

2040 219,9 107,2 55,0

Źródło: opracowanie na podstawie: International Energy Outlook 2013, U.S. Energy 
Information Administration, Washington, VII 2013.

Prognozy amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej wskazywały, 
że w globalnym miksie energetycznym w ciągu trzech kolejnych dekad zde-
cydowanie będą dominować paliwa kopalne, które pokryją 80% zapotrze-
bowania na energię. Chociaż paliwa płynne, głównie ropa naftowa, pozo-
staną najważniejszym źródłem energii, ich konsumpcja zmniejszy się z 34% 
w 2010 r. do 28% trzydzieści lat później. Zużycie węgla będzie z kolei rosło 
szybciej niż ropy naftowej i paliw ciekłych, głównie ze względu na rosną-
cą konsumpcję węgla w Chinach. Rocznie światowy popyt na węgiel bę-
dzie wzrastał o 1,3%. Najszybciej rozwijającymi się dziedzinami energetyki 

256 Szerzej zob.: International Energy Outlook 2013, U.S. Energy Information Administra-
tion, Washington, VII 2013. 

257 Ibidem.
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będą z kolei sektory związane z odnawialnymi źródłami energii oraz energią 
nuklearną, wykazując wzrost na poziomie 2,5% rocznie. Dynamicznie bę-
dzie również rosnąć światowa konsumpcja gazu ziemnego, średnio o 1,7% 
rocznie. W latach 2010–2040 udział odnawialnych źródeł energii w świa-
towym bilansie energetycznym powinien odnotować wzrost z 11 do 15%, 
podczas gdy energii nuklearnej z 5 do 7%258.

W odniesieniu do Chin w perspektywie trzech dekad najważniejszym 
nośnikiem energii w bilansie energetycznym pozostanie węgiel. Udział Chin 
w światowej konsumpcji węgla wzrośnie z poziomu 47% w 2010 r. do 57% 
piętnaście lat później. Dopiero w 2040 r. powinien zmniejszyć się do około 
55%. W 2010 r. Chiny odpowiadały za 44% globalnego wydobycia, a w mo-
mencie szczytowym, który przypadnie na 2030 r. wyniesie on 52%. Kon-
sumpcja węgla będzie z kolei wzrastała w latach 2010–2040 średniorocznie 
o 1,9%, z poziomu 69 do 121 kwadrylionów Btu. Spadek zacznie następo-
wać dopiero po 2035 r., kiedy konsumpcja osiągnie poziom 123 kwadry-
liony Btu, co będzie stanowiło 57% światowej konsumpcji. Za blisko dwie 
trzecie wzrostu zapotrzebowania na węgiel w Chinach będzie odpowiadał 
sektor elektroenergetyczny (wzrost konsumpcji z 50% w 2010 r. do 57% 
w 2040 r.), a za ponad jedną trzecią sektor przemysłowy (spadek konsump-
cji z 45% do 41%)259.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna w swoim raporcie z grudnia 
2013 r. podkreślała, że w ciągu kolejnych pięciu lat do 2018 r. popyt na wę-
giel na świecie będzie rósł średnio o 2,3% rocznie. Dane te skorygowano 
w porównaniu z raportem przedstawionym rok wcześniej, kiedy była mowa 
o średnim wzroście na poziomie 2,6% w latach 2012–2017. Autorzy rapor-
tu uzasadniali tę zmianę nowo przyjętą przez Chiny strategią zmierzającą 
do zmniejszenia zależności rodzimej gospodarki od węgla. Należy zauwa-
żyć, że w przypadku samych Chin popyt na węgiel do 2018 r. będzie jednak 
wzrastał o 2,6%. To oznacza, że w ciągu tych pięciu lat wytworzą one aż 
60% globalnego popytu na węgiel. Pomimo podejmowanych działań służą-
cych promocji alternatywnych źródeł energii utrzyma się tam zatem wysokie 
tempo konsumpcji paliw kopalnych260. Biorąc pod uwagę powyższe progno-
zy, można sformułować dosyć jednoznaczny wniosek, że popyt i ceny węgla 
na międzynarodowych rynkach w zasadzie będą określane przez Chiny.

258 Szerzej zob.: ibidem.
259 Szerzej zob.: ibidem. 
260 Szerzej zob.: Medium-Term Coal Market Report 2013. Market Trends and Projections 

to 2018, OECD/IEA, XII 2013.





IV

WĘGIEL

IV.1. Potencjał zasobowy węgla w Chinach

Według danych amerykańskiej rządowej Agencji Informacji Energetycznej 
oraz British Petroleum (BP) największymi zasobami węgla na świecie dys-
ponują Stany Zjednoczone (28% rezerw). Na dalszych pozycjach znajdują 
się Rosja (18%), Chiny (13%), Australia (9%), Indie (7%), Niemcy (5%), 
pozostałe państwa (20%)261.

Ministerstwo Ziemi i Zasobów Naturalnych Chin szacowało, że na ko-
niec 2013 r. zasoby węgla w Chinach wynosiły 5,9 bln ton ekwiwalentu wę-
gla (tonne of coal equivalent, tce). Spośród tego, 2,02 bln ton stanowiły po-
twierdzone rezerwy, a 3,88 bln ton – zasoby przewidywane. W następstwie 
rosnącego zapotrzebowania na energię w planach rządowych znalazły się 
działania związane z eksploracją nowych zasobów262.

Jak podawał BP, w 2013 r. produkcja węgla na świecie wyniosła  
3881 mln ton ekwiwalentu ropy, podczas gdy dziesięć lat wcześniej było 
to 2572 mln ton263. Według tego przelicznika tona ekwiwalentu ropy nafto-
wej (toe) odpowiada prawie dwóm tonom węgla. Wzrost produkcji węgla 
na świecie notowany w ciągu ostatniej dekady wynikał w przeważającej mie-
rze ze zwiększonego wydobycia w Chinach. Dla porównania – w omawianym 

261 United States leads world in coal reserves, Energy Information Administration, 2 IX 
2011, http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=2930# (23 XII 2013).

262 S. Guan, China total coal resources almost 6 tln T by end 2013, China Coal Resource, 
9 I 2014, http://en.sxcoal.com/98440/NewsShow.html (9 I 2014). 

263 BP Statistical Review of World Energy, BP, VI 2014.
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okresie produkcja w Chinach wzrosła z 917 mln do 1840 mln ton ekwiwalentu 
ropy, co potwierdzało jednoznacznie ich dominację w tym zakresie. W 2013 r. 
wydobycie w Chinach stanowiło blisko połowę wydobycia światowego264.

Tabela 37. Światowe rezerwy węgla, 2008 (EIA)

Państwo
Ekwiwalent ropy w mln ton 
(tonne of oil equivalent, toe)

Udział procentowy

Stany Zjednoczone 260 551 28

Rosja 173 074 18

Chiny 126 215 13

Australia 84 217 9

Indie 66 800 7

Niemcy 44 863 5

Pozostałe państwa 192 281 20

Świat (ogółem) 948 000 100

Źródło: opracowanie na podstawie: World Coal Reserves, 2 IX 2011, U.S. Energy 
Information Administration, http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=2930# 
(23 XII 2013).

Tabela 38. Światowe rezerwy węgla, 2013 (BP)

Państwo
Ekwiwalent ropy w mln ton 
(tonne of oil equivalent, toe)

Udział procentowy

Stany Zjednoczone 237 295 26,6

Rosja 157 010 17,6

Chiny 114 500 12,8

Australia 76 400 8,6

Indie 60 600 6,8

Niemcy 40 548 4,5

Ukraina 33 873 3,8

Kazachstan 33 600 3,8

RPA 30 156 3,4

Indonezja 28 017 3,1

Kolumbia 6 746 0,8

Kanada 6 582 0,7

Polska 5 465 0,6

Świat (ogółem) 860 938 100

Źródło: BP Statistical Review of World Energy, BP, VI 2014.

264 Ibidem.
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Tabela 39. Produkcja węgla na świecie, 2013 (BP)

Państwo Ekwiwalent ropy w mln ton Udział procentowy

Chiny 1 840,0 47,4

Stany Zjednoczone 500,5 12,9

Australia 269,1 6,9

Indonezja 258,9 6,7

Indie 228,8 5,9

Rosja 165,1 4,3

RPA 144,7 3,7

Kazachstan 58,4 1,5

Polska 57,6 1,5

Kolumbia 55,6 1,4

Źródło: opracowanie na podstawie: BP Statistical Review of World Energy, BP, VI 2014.

W omawianym okresie Chiny odpowiadały również za ponad 50% świa-
towej konsumpcji. W 2003 r. wynosiła ona nieco ponad 868 mln ton ekwi-
walentu ropy, by w ciągu dekady wzrosnąć ponaddwukrotnie do poziomu 
1925 mln ton265.

Tabela 40. Konsumpcja węgla na świecie, 2013 (BP)

Państwo Ekwiwalent ropy w mln ton Udział procentowy

Chiny 1 925,3 50,3

Stany Zjednoczone 455,7 11,9

Indie 324,3 8,5

Japonia 128,6 3,4

Rosja 93,5 2,4

RPA 88,2 2,3

Korea Południowa 81,9 2,1

Niemcy 81,3 2,1

Polska 56,1 1,5

Indonezja 54,4 1,4

Źródło: BP Statistical Review of World Energy, BP, VI 2014.

Dane BP różnią nieco od tych przedstawionych przez China National 
Coal Association (CNCA). Według tego stowarzyszenia w 2013 r. wydobycie 

265 Ibidem.
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w Chinach przewyższało wielkość popytu na węgiel. Produkcja wyniosła 
3,7 mld ton ekwiwalentu węgla (wzrost o 3,7% w skali roku), podczas gdy 
konsumpcja osiągnęła poziom 3,61 mld ton (spadek o 2,6% w ciągu roku)266. 
Warto tutaj dodać, że jeszcze rok wcześniej China Electricity Council szaco-
wała, że zapotrzebowanie na węgiel w Chinach do 2015 r. osiągnie poziom 
4,3 mld ton, tj. o 970 mln ton wyższy niż w 2010 r., co oznaczałoby średnio-
roczny wzrost o ponad 5%267.

Trzeba zauważyć, że wydobycie węgla w Chinach, pomimo że zdecy-
dowanie najwyższe na świecie, nie równoważyło w ostatnich latach popytu 
wewnętrznego, co sprawia że od kilku lat są one importerem węgla netto. 
W tym przypadku Chiny odpowiadają za jedną trzecią rynku węgla trans-
portowanego drogą morską w regionie Pacyfiku, co nie pozostaje bez wpły-
wu na regionalne rynki węgla. W latach 2010–2012 import wzrastał śred-
niorocznie o 30%. W 2011 r. Chiny zaimportowały 234,2 mln ton węgla, 
co było wynikiem wyjątkowo niskich cen na międzynarodowych rynkach 
(84 USD za tonę). W roku następnym zwiększyły import do 289 mln ton. 
W tym czasie zmniejszył się eksport węgla z Chin o blisko 37% w skali 
roku268. W 2013 r. Chiny zaimportowały 327,1 mln ton węgla, notując jed-
nak znacznie mniejszy wzrost, bo „tylko” o 13,4% w skali roku269.

Zwiększony import nie pozostaje bez wpływu na lokalne rynki, przyczy-
niając się do spadku cen surowca. W kolejnych latach można się spodziewać 
dalszego wzrostu importu. Będzie to wynikało przede wszystkim z przy-
jętych założeń rządowych, związanych z promocją czystej energii. Węgiel 
jeszcze przez długi czas pozostanie podstawowym źródłem energii, dlatego 
wzrastający import pozwala zwiększyć krajowe rezerwy. Chiny będą jed-
nak zapewne zachowywały rozsądek w określaniu wielkości importu, chcąc 
w ten sposób uniknąć gwałtownego wzrostu cen. 

266 China’s coal consumption growth slows, Xinhua, 15 I 2014. 
267 China’s coal consumption continues to rise, „China Daily”, 27 II 2013.
268 Du Juan, Survey predicts 10% fall in coal imports, „China Daily”, 8 II 2013. 
269 J. Jia, China 2013 coal imports hit new high, China Coal Resource, 10 I 2014, http://

en.sxcoal.com/165/98483/DataShow.html (29 I 2014).
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IV.2. Restrukturyzacja sektora węglowego

Największe złoża węgla w Chinach zlokalizowane są na północy kraju. 
Główne ośrodki produkcyjne mieszczą się w Datong, Yanzhou, Pingdings-
han, Huainan, Huaibei oraz Junggar270. Według danych China National Coal 
Association (CNCA) w 2012 r. największe wydobycie odnotowały następu-
jące regiony: Mongolia Wewnętrzna, Shanxi, Shaanxi, Guizhou, Henan, An-
hui, Shandong, Xinjiang, Yunnan oraz Hebei. Ich łączna produkcja wyniosła 
w sumie 3,36 mld ton. Najlepszy wynik osiągnęła Mongolia Wewnętrzna 
(1061,9 mln ton) przed Shanxi (913,9 mln ton) oraz Shaanxi (427,5 mln 
ton)271. W czternastu wielkich ośrodkach produkcyjnych w 2013 r. wydobyto 
łącznie 3,4 mld ton węgla, co stanowiło 92% krajowej produkcji. W regio-
nach Mongolia Wewnętrzna, Shanxi, Shaanxi, Guizhou, Henan, Shandong, 
Xinjiang Anhui oraz Yunnan koncentrowało się w sumie około 83% wydoby-
cia, z kolei w Hebei, Ningxia, Heilongjiang, Hunan, Liaoning około 10%272.

Jeśli chodzi o wydobycie w Chinach można dostrzec bezsprzeczną do-
minację dwóch obszarów Mongolii Wewnętrznej oraz Shanxi. Ten pierw-
szy przekroczył już pułap produkcyjny 1 mld ton w ujęciu rocznym. Po-
dobny schemat będzie wkrótce udziałem prowincji Shanxi, gdzie lokalne 
władze zapowiedziały już podjęcie wysiłków zmierzających do zwiększe-
nia możliwości produkcyjnych do 1 mld ton273. Biorąc pod uwagę zarówno 
potencjał w zakresie posiadanych rezerw, jak i perspektywy nowych odkryć 
uwagę zwraca również region autonomiczny Xinjiang. Szacunki wskazują, 
że na tym terytorium występuje łącznie 2 bln ton węgla, co stanowi 40% po-
twierdzonych zasobów tego surowca w Chinach. Tam również dokonywano 
w ostatnich latach najbardziej spektakularnych odkryć nowych pokładów 
surowca. W grudniu 2011 r. pojawiła się informacja o zlokalizowaniu złóż 
w okolicach Jeziora Sha’er w północno-zachodnim Xinjiangu, szacowanych 
na 89,2 mld ton274.

270 Ł. Gacek, Bezpieczeństwo energetyczne Chin…, s. 43. 
271 W. Wang, China releases list for 2012 top coal production regions, China Coal Re-

source, 26 IX 2013, http://en.sxcoal.com/94641/NewsShow.html (23 XII 2013). 
272 H. Huo, Chinese coal industry concentration further improved, China Coal Resource, 

28 I 2014, http://en.sxcoal.com/122/99134/DataShow.html (29 I 2014). 
273 J. Jia, Shanxi sets 2013 coal production target, China Coal Resource, 4 III 2013, http://

en.sxcoal.com/NewsDetail.aspx?cateID=165&id=86102&keyword=coal%20production 
(23 XII 2013).

274 Asia’s largest coal reserve discovered in China’s Xinjiang, Xinhua, „People’s Daily”, 
23 XII 2011. 
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Charakterystyczną cechą sektora węglowego w Chinach jest jego sła-
be zintegrowanie. W 2005 r. w kraju funkcjonowało około 25 tys. kopalni. 
W tym czasie trzy największe przedsiębiorstwa w branży (Shenhua Coal, Chi-
na Coal, Datong Coal) nie odpowiadały nawet za jedną szóstą produkcji275. 
Ostatnia dekada przynosi jednak liczne przedsięwzięcia zmierzające do fuzji 
spółek górniczych oraz zamykania małych i nierentownych zakładów. Obec-
nie w Chinach działa około 12 tys. kopalni węgla, z czego jednak ponad 85% 
to małe kopalnie. Dodatkowym problemem jest to, że wydobycie w tych nie-
wielkich kopalniach stanowi zaledwie jedną trzecią krajowej produkcji, pod-
czas gdy są one równocześnie odpowiedzialne za dwie trzecie rejestrowanych 
wypadków górniczych276. Na koniec 2013 r. spośród funkcjonujących 12 tys. 
kopalni tylko w pięćdziesięciu moce produkcyjne przekraczały 10 mln ton 
rocznie, co stanowiło w sumie 17% krajowej produkcji. W ponad 850 kopal-
niach moce produkcyjne wynosiły średnio ponad 1,2 mln ton rocznie (65% 
produkcji w kraju, tj. wzrost o 29,3% w porównaniu z 2005 r.). W pozostałych 
kopalniach produkcja nie przekraczała średnio poziomu 0,3 mln ton rocznie, 
co odpowiadało w sumie zaledwie 16% ogólnego wydobycia w Chinach277.

W październiku 2013 r. rząd Chin poinformował, że w ciągu dwóch ko-
lejnych lat zamkniętych zostanie co najmniej 2 tys. małych kopalni węgla, 
stwarzających duże zagrożenie. Zgodnie z zapowiedzią likwidacja obej-
mie kopalnie z wydobyciem rocznym nieprzekraczającym 90 tys. ton, któ-
re nie spełniały określonych norm bezpieczeństwa278. W samym 2014 r. za-
planowano likwidację 1725 kopalni o łącznej produkcji prawie 117,5 mln 
ton279. Wszystko w jednym celu – zmierzającym do poprawy warunków 
bezpieczeństwa. 

Pozytywnie należy ocenić dotychczasowe rozwiązania, czego odzwier-
ciedleniem jest coraz niższy współczynnik częstości wypadków śmiertel-
nych w przeliczeniu na 1 mln ton wydobytego węgla. W ciągu ostatniej 
dekady zmniejszył się on prawie dziewięciokrotnie. W 2002 r. w Chinach 
wydarzyło się 4300 wypadków górniczych, w których śmierć poniosło 
blisko 7 tys. osób. W 2011 r. liczba wypadków zmniejszyła się do 1200, 
a liczba zgonów – do 1970 osób280. W kolejnych dwóch latach nastąpił 

275 Ł. Gacek, Bezpieczeństwo energetyczne Chin…, s. 44.
276 Chen Xin, Zhi Yun, China’s coal mines still risky, „China Daily”, 25 VIII 2012.
277 H. Huo, Chinese coal industry… (29 I 2014). 
278 China to shut coal mines in safety overhaul, Xinhua, „China Daily”, 13 X 2013. 
279 Wu Hao, China to close 117 mln T outdated coal capacity this yr, 8 IV 2014, China 

Coal Resource, http://en.sxcoal.com/165/101803/DataShow.html (10 IV 2014). 
280 Chen Xin, Zhi Yun, China’s coal mines still risky.
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dalszy spadek liczby wypadków. W 2012 r. śmierć poniosły 1384 osoby281; 
w 2013 r. było to już 1049, a więc o 24% mniej niż w roku poprzednim282. 
Według danych State Administration of Work Safety wskaźnik częstości 
wypadków śmiertelnych na 1 mln ton wydobytego węgla w 2011 r. wynosił 
0,564, podczas gdy w 2002 r. stanowił aż 4,94. Dla porównania – w Stanach 
Zjednoczonych w 2011 r. oscylował na poziomie 0,019283.

Duże rozdrobnienie w sektorze węglowym powoduje, że w Państwie 
Środka tylko niewielka liczba przedsiębiorstw odnotowuje roczne wydo-
bycie na poziomie powyżej 100 mln ton węgla. W 2013 r. było osiem ta-
kich koncernów (Shenhua, China Coal, Datong Coal Mine, Shandong En-
ergy, Jizhong Energy, Shaanxi Coal and Chemical Industry, Henan Energy, 
Shanxi Coking Coal)284. Odpowiadały one w sumie za jedną trzecią mocy 
produkcyjnych Chin, czyli około za 1 mld ton. W tym gronie zdecydowanie 
dominował koncern Shenhua, co potwierdzają wyniki ostatnich kilku lat. 
W 2011 r. Shenhua zajmował pierwszą lokatę wśród największych krajo-
wych producentów węgla (400 mln ton), wyprzedzając China Coal (164 mln 
ton)285. W 2012 r. Shenhua zwiększył produkcję do 456 mln ton. W zesta-
wieniu China National Coal Association (CNCA) za 2012 r. w gronie pięć-
dziesięciu największych producentów węgla znalazło się siedem spółek 
z produkcją przewyższającą 100 mln ton rocznie, oraz ponad dziesięć spó-
łek z produkcją między 50 a 100 mln ton. Największe zyski we wspomnia-
nym roku miały Shenhua Group (344 mld RMB), Jizhong Energy Group 
(223 mld RMB) oraz Shandong Energy Group (194 mld RMB)286.

281 China to shut coal mines in safety overhaul. 
282 China coal mine accidents kill 1,049 in 2013: Govt, „Tribune”, 6 I 2014. 
283 China to shut coal mines in safety overhaul. W Polsce w 2012 r. wskaźnik częstości wy-

padków śmiertelnych na 1 mln ton wydobytego węgla kamiennego dla załogi własnej wyniósł 
0,18 (w 2011 r. – 0,23), a wskaźnik częstości wypadków śmiertelnych na 1 mln ton wydobyte-
go węgla kamiennego dla załogi własnej i podmiotów usługowych wyniósł 0,27 (wobec 0,26 
w 2011 r.). W 2012 r. w polskim górnictwie doszło do 2809 wypadków (2975 – w poprzednim 
roku). W latach 2011–2012 wystąpiła ta sama liczba wypadków śmiertelnych – po 28 (w gór-
nictwie węgla kamiennego – 21 wypadków śmiertelnych, oraz 1 w Centralnym Zakładzie Od-
wadniania Kopalń, w górnictwie rud miedzi – 3, w górnictwie rud cynku i ołowiu – po 1, 
a także w górnictwie odkrywkowym – 2). [Szerzej zob.: Stan bezpieczeństwa i higieny pracy 
w górnictwie w 2012 roku, Wyższy Urząd Górniczy, Katowice, IV 2013]. 

284 H. Huo, Chinese coal industry… (29 I 2014).
285 China’s 7 Coal Mining Companies Realized Production Capacity of 100 Mln Tonnes 

in 2011, Chinamining.org, 1 II 2012, http://www.chinamining.org/News/2012-02-01/1328075-
124d53839.html (15 XI 2013). 

286 CNCA unveils top 100 Chinese coal companies 2013, China Coal Resource, 18 IX 
2013, http://en.sxcoal.com/94343/NewsShow.html (15 XI 2013).
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Plan przedstawiony przez chińską Państwową Administrację Energetycz-
ną zakłada zwiększenie możliwości produkcji węgla do poziomu 4,1 mld ton 
rocznie do 2015 r. Przewiduje również utworzenie w tym czasie dziesięciu 
czołowych przedsiębiorstw, których roczna produkcja będzie przekracza-
ła 100 mln ton, oraz kolejnych dziesięciu z produkcją roczną na poziomie 
50 mln ton. W tej sytuacji wspomniane dwadzieścia przedsiębiorstw miałoby 
odpowiadać za ponad 60% wydobycia. „Racjonalne kontrolowanie” wielko-
ści produkcji ma się przyczynić do zdynamizowania rozwoju ośrodków w za-
chodnich Chinach. Dodane projekty w regionach autonomicznych Mongolia 
Wewnętrzna, Ningxia oraz Xinjiang, a także w prowincjach Shaanxi, Shanxi 
oraz Gansu, stanowią około 87% wszystkich nowych przedsięwzięć w sekto-
rze węglowym. W planach związanych z restrukturyzacją sektora, Państwowa 
Administracja Energetyczna zapowiedziała również podjęcie dalszych dzia-
łań związanych z poprawą efektywności produkcyjnej. Celem zasadniczym 
będzie zredukowanie liczby przedsiębiorstw do 4 tys. i podniesienie dla nich 
średniej wielkości produkcyjnej do ponad 1 mln ton rocznie287.

IV.3. Przeszkody dla rozwoju górnictwa węglowego

Działania fuzyjne i koncentracja działalności produkcyjnej to nie jedyne 
przedsięwzięcia realizowane w sektorze górniczym. Oparcie gospodar-
ki na węglu będzie niosło z sobą również wiele innych wyzwań. Uwagę 
zwraca to, że duże rezerwy i główne ośrodki produkcyjne lokują się na pół-
nocy kraju, podczas gdy największe zapotrzebowanie występuje w pasie 
wschodniego wybrzeża. W Chinach wydobycie węgla odbywa się w sumie 
w 27 jednostkach podziału administracyjnego na poziomie prowincji, ale 
to północne obszary, głównie prowincja Shanxi oraz Region Autonomiczny 
Mongolia Wewnętrzna, przedstawiają najkorzystniejsze warunki do eksplo-
atacji surowca. Tam pracują obecnie największe kopalnie288. Największym 
ośrodkiem produkcyjnym od 2009 r. jest Mongolia Wewnętrzna, która biorąc 
pod uwagę plany inwestycyjne i rozwojowe, może do 2015 r. odpowiadać 

287 China targets annual coal production capacity of 4.1 bln tonnes by 2015, Xinhua, 22 III 
2012. 

288 Country Analysis Briefs: China, U.S. Energy Information Administration (EIA), 22 V 
2013, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CH (14 XI 2013). 
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za jedną czwartą krajowego wydobycia289. Takie rozmieszczenie ośrodków 
produkcyjnych oraz potencjalnych odbiorców znacząco podnosi koszty 
transportu, jak również wiąże się z koniecznością rozbudowy infrastruktury 
przesyłowej. Paradoksalnie taki układ wpływa na prognozowaną redukcję 
zużycia węgla. Według przewidywań rządu w Pekinie wzrost zużycia węgla 
w 2014 r. wyniesie 1,6%, a to zaledwie połowa wzrostu, jaki Chiny noto-
wały przez dwa ostatnie lata. Zasadniczy powód takiego stanu rzeczy kryje 
się w logistyce. System przewozów węgla jest niedrożny i wymaga nowych 
inwestycji w infrastrukturę przesyłową. Zdaniem Michaela Parkera ze San-
ford C. Bernstein aktualny koszt transportu tony węgla na wybrzeże to oko-
ło 11 USD, co stanowi aż 13% ceny sprzedawanego tam węgla. Chiny bu-
dują teraz nowe linie kolejowe, dzięki którym będzie możliwe dostarczanie 
800 mln ton węgla w 2018 r. To oczywiście odbije się na zagranicznych do-
stawach. Realizacja założonych inwestycji pozwoli bowiem obniżyć koszty 
i tym samym wzmocnić konkurencyjność chińskiego węgla. 

W rozważaniach nad przyszłością sektora węglowego w Chinach nale-
ży silnie podkreślić zagadnienie związane z niedoborami wody oraz niską 
jakością wód w obszarach produkcyjnych. Chiny będą musiały się zma-
gać z rosnącym zapotrzebowaniem na wodę w związku z szybkim uprze-
mysłowieniem i urbanizacją. Niedobory wody, jej zanieczyszczenie oraz 
pogarszająca się ekologia wód stanowią jedne z najpoważniejszych zagro-
żeń dla zrównoważonego rozwoju. Woda odgrywa ważną rolę w rozwo-
ju sektora energii cieplnej. Przemysł węglowy oraz elektrownie zużywają 
około 17% wody w Chinach. Dodatkowo większość kopalni znajduje się 
na północy kraju, gdzie zanieczyszczenie jest największe. Co najmniej 
80% węgla wydobywa się w regionach, gdzie, jak wskazuje Organiza-
cja Narodów Zjednoczonych, zaopatrzenie w wodę jest albo ograniczone 
(stressed), albo występuje jej całkowity brak (absolute scarcity). W jednym 
z największych zagłębi węglowych w prowincji Shanxi na północy kraju, 
gdzie występuje około 28% wydobycia węgla, zasoby wody na mieszkań-
ca wynoszą tylko 347 m³, co oznacza, że jest jej tam mniej niż w Oma-
nie. Nie lepiej sytuacja wygląda w odniesieniu do Mongolii Wewnętrznej 
i prowincji Shaanxi, gdzie wydobywa się łącznie 40% węgla, ale ilość 
wody przypadająca na jednostkę wynosi zaledwie 1,7 tys. m³290. Rządowy 

289 Ł. Gacek, Bezpieczeństwo energetyczne Chin…, s. 43.
290 K. Hamlin, China Coal-Fired Economy Dying of Thirst as Mines Lack Water, Bloom-

berg, 24 VII 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-07-23/china-s-coal-fired-economy-
dying-of-thirst-as-mines-lack-water.html (16 X 2013). 
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plan rozwoju przemysłu węglowego, zakładający budowę większej liczby 
elektrowni w pobliżu miejsc wydobycia, spowoduje, że zapotrzebowanie 
na wodę w tym przemyśle będzie w dalszym ciągu rosnąć. Tylko w Mon-
golii Wewnętrznej – jak podawały Greenpeace oraz Institute of Geographi-
cal Sciences and Natural Resources w Chińskiej Akademii Nauk – odnotuje 
się wzrost zapotrzebowania o 141% do 2015 r. w porównaniu z 2010 r., 
co nieuchronnie będzie prowadzić do wyczerpywania się tamtejszych za-
sobów wodnych291. Według danych Ministerstwa Zasobów Wodnych oraz 
Państwowego Biura Statystycznego w Chinach już, począwszy do 1990 r., 
zniknęło około 28 tys. rzek292.

Problem ten może narastać, biorąc pod uwagę to, że według analizy do-
konanej przez World Resources Institute (WRI) ponad połowa (51%) prze-
widzianych w planie rządowym nowych elektrowni węglowych w Chinach 
będzie zlokalizowana na obszarach borykających się z wysokim lub eks-
tremalnie wysokim niedoborem wody. Ich realizacja z pewnością doprowa-
dzi do zagrożeń związanych z brakiem dostępu do wody dla gospodarstw 
domowych, rolnictwa oraz innych gałęzi przemysłu. W lipcu 2012 r. rząd 
Chin przedstawił plan budowy 363 elektrowni węglowych o łącznej mocy 
557 GW. Dla porównania – wartość zainstalowanych mocy na koniec 2012 r. 
wynosiła 758 GW. Realizacja tego celu pozwoliłaby zatem na dodanie 75% 
nowych mocy. Niedogodnością może być jednak to, że 60% nowych mocy 
wytwarzane byłoby w sześciu prowincjach, które dysponują zaledwie 5% 
ogólnokrajowych zasobów wody293.

IV.4. Czyste technologie węglowe

Z tymi zagadnieniami wiążą się kolejne wyzwania dotyczące uwarunko-
wań środowiskowych i rosnącej skali zanieczyszczeń. Zdaniem Waldemara 
Nikodema: 

291 Ibidem. 
292 Ibidem. 
293 Luo Tianyi, B. Otto, A. Maddocks, Majority of China’s Proposed Coal-Fired Power 

Plants Located in Water-Stressed Regions, World Resources Institute (WRI), 26 VIII 2013, 
http://www.wri.org/blog/majority-china%E2%80%99s-proposed-coal-fired-power-plants-
located-water-stressed-regions (7 XII 2013). 
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(…) energetyka węglowa byłaby w pełni czysta, gdyby nie oddziaływa-
ła negatywnie na środowisko. Taki stan jest niemożliwy do osiągnięcia. 
Możliwe jest natomiast dążenie do takiego stanu, poprzez pomniejszanie 
tego oddziaływania294. 

Biorąc to pod uwagę, trzeba stwierdzić, że realizowana przez Chiny po-
lityka czystej energetyki węglowej będzie wymagała większej koordynacji 
działań i większego interwencjonizmu państwa w zakresie rozwoju nowych 
technologii. Ciekawe w tym aspekcie wydają się spostrzeżenia Nikodema, 
który zwracał uwagę na trzy kierunki rozwoju możliwych działań związa-
nych z promocją czystej energii węglowej, obejmujących

(…) wyprodukowanie z urobku węglowego paliwa węglowego o pożąda-
nych parametrach fizyczno-chemicznych; spalenie paliwa węglowego w op-
tymalnych warunkach spalania w aspekcie minimalnej generacji szkodli-
wych związków; technologie dla instalacji towarzyszących w zakresie 
oczyszczania, separacji i utylizacji odpadów z wyłączeniem składowania 
i dłuższego magazynowania295. 

Sugestie te wydają się niezwykle trafne również w odniesieniu do Chin, 
które podejmują działania w celu ograniczania zanieczyszczeń. Dobrym 
przykładem w tym zakresie są wprowadzane projekty zgazowania węgla.

W październiku 2013 r. w Mongolii Wewnętrznej zakończył się pierw-
szy z trzech etapów w realizacji projektu zgazowania węgla (Hexigten 
coal gasification project). To pozwoliło rozpocząć dostawę gazu ziemnego 
do Pekinu. Inwestycja ma się przyczynić do redukcji zanieczyszczeń w sto-
licy. Początkowo będzie produkowane 1,33 mld m³ gazu ziemnego rocznie 
z możliwością zwiększenia tego pułapu do 4 mld m³ rocznie. To pierwszy 
tego typu projekt, który został zatwierdzony przez władze państwa. Realiza-
cja przedsięwzięcia z udziałem spółek Datang Energy Chemical Company 
Ltd., Beijing Gas Company, China Datang oraz Tianjin Jinneng rozpoczęła 
się w sierpniu 2009 r. Koszt projektu szacowano na 25,7 mld RMB (4,2 mld 
USD). Mongolia Wewnętrzna, skąd będzie dostarczany gaz, posiada ogrom-
ne rezerwy surowcowe. Szacunki mówią o ponad 800 mld ton węgla, ponad 
600 mln ton ropy oraz 167 mln m³ gazu. Opierając się na tak znaczącym 

294 Szerzej zob.: W. Nikodem, Kryteria i procesy technologiczne czystej energetyki węglo-
wej, Materiały XXIII Konferencji Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospo-
darce krajowej, Zakopane, 11–14 X 2009, s. 125–134, https://www.min-pan.krakow.pl/se/pel-
ne_teksty23/k23z_mk/k23_nikodem_z.pdf (5 III 2014). 

295 Ibidem. 
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potencjale, region ma szansę stać się centrum czystej energii dla stolicy oraz 
północnych obszarów kraju296. W drugiej połowie 2013 r. zainicjowano ko-
lejne trzy projekty związane z pozyskiwaniem gazu z podziemnych składów 
węgla, przeznaczając na ten cel 80 mld RMB. Łączne możliwości produk-
cyjne będących w fazie realizacji projektów zgazowania węgla w Mongo-
lii Wewnętrznej określa się na poziomie 17,6 mld m³. Dodatkowo należy 
wspomnieć o przygotowanych pięciu innych projektach, których możliwo-
ści produkcyjne mają wynieść około 20 mld m³297. 

Poza Mongolią Wewnętrzną projekty zgazowania węgla są wprowadzane 
w Xinjiangu, a także w prowincjach Shanxi oraz Liaoning. Szczególną uwa-
gę zwraca wielki projekt zgazowania węgla w Zhudong w autonomicznym 
regionie Xinjiang. Informacje na jego temat zostały podane na początku paź-
dziernika 2013 r. przez lokalne władze regionu. Projektowana przepustowość 
rurociągu ma wynieść 30 mld m³ rocznie, co oznacza, że będzie to największa 
inwestycja tego typu w kraju. Przedsięwzięcie, którego przewidywany koszt 
wyniesie 183 mld RMB (29,7 mld USD), będzie realizowane wspólnie przez 
Sinopec, Huaneng Xinjiang Energy Development Co. oraz kilka innych spó-
łek energetycznych z Xinjiangu oraz prowincji Zhejiang. Taka inwestycja 
pozwoli na transport gazu rurociągami do prowincji Zhejiang i Guangdong 
na wschodnim wybrzeżu. W Zhudong znajdują się największe rezerwy węgla 
w Chinach. Szacuje się, że wynoszą one 390 mld ton, z czego potwierdzone 
złoża stanowią 213,6 mld ton. Projekt przemysłowy, o którym mowa, będzie 
wymagał dostarczania 90 mln ton węgla rocznie298.

W przyszłości wytwarzanie nowych mocy nadal będzie w głównej mierze 
oparte na węglu, dlatego wielcy producenci energii, jak na przykład Shen-
hua, powinni podjąć wysiłki zmierzające do skorelowania działań związanych 
ze zwiększaniem mocy z równoczesnym opracowaniem mechanizmów roz-
wojowych sprzyjających środowisku. Zatem najważniejsze będą inwestycje 
w badania i rozwój. Innowacje muszą wzmacniać potencjał konkurencyjny 
takich spółek zarówno na rynku wewnętrznym, jak i międzynarodowym. 

W 2011 r. Shenhua Group dostarczał 10% energii w Chinach oraz 4,6% 
energii elektrycznej. Stąd tak dużą wagę przykłada się do podejmowanych 
przez ten koncern działań związanych z budową zaawansowanych jednostek 
i modernizacją już istniejących. Ta aktywność musi się wiązać z poprawą 

296 China’s first coal-to-gas project ready, Xinhua, 31 X 2013. 
297 Ibidem.
298 Xinjiang to launch huge coal gasification project, Xinhua, 6 X 2013. 
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efektywności energetycznej elektrowni, stworzeniem zintegrowanego sy-
stemu obejmującego niewielkie elektrownie, a także z wprowadzaniem 
w życie mechanizmów kontroli środowiska. Jednocześnie Shenhua powi-
nien rozszerzać badania, działania rozwojowe i demonstracyjne dotyczące 
planów inwestycji w nowe elektrownie, uwzględniając zagadnienia związa-
ne ze zmniejszaniem emisji zanieczyszczeń299.

Polityka rozwoju takich firm, jak Shenhua, to częściowo odpowiedź 
na przyjętą przez rząd strategię ograniczania skali emisji zanieczyszczeń. 
Już w styczniu 2007 r. Państwowa Komisja ds. Rozwoju i Reform przedsta-
wiła założenia dotyczące rozwoju elektrowni węglowych. Przedsiębiorstwa 
zamierzające budować nowe bloki węglowe zostały zobowiązane do rezyg-
nacji z mniejszych i starszych generatorów. Uzyskanie zgody na budowę 
nowych elektrowni o mocy 300 MW zobowiązuje firmy do wycofania z eks-
ploatacji przestarzałych jednostek o łącznych mocach 240 MW. W przy-
padku budowy dużych i bardziej wydajnych bloków o mocach 600 MW 
oraz 1 GW należy wycofać odpowiednio 420 MW i 600 MW. Część tego 
planu miały stanowić równoległe działania związane z likwidacją małych 
elektrowni o łącznych mocach 50 GW do 2010 r. Władze centralne zapo-
wiedziały zamknięcie do końca dekady małych elektrowni węglowych 
o mocach poniżej 50 MW, jak również elektrowni o mocach 100 MW, funk-
cjonujących od dwudziestu lat lub dłużej. Zlikwidowane miały zostać rów-
nież elektrownie zużywające ponad 10% więcej węgla, niż wynosi średnia 
konsumpcji w danej prowincji, lub 15% więcej niż średnia krajowa300.

Warto tu nadmienić, że obecnie Chiny są zaangażowane w budowę naj-
czystszych na świecie elektrowni węglowych na wschodnim wybrzeżu. 
Przykładem są zarządzane przez China Huaneng Group cztery bloki (każdy 
po 1 GW) w Yuhuan w prowincji Zhejiang, będące o 20% bardziej wydaj-
ne, niż wynosi średnia światowa. Na świecie funkcjonują, lub są w budo-
wie, zaawansowane jednostki o łącznych mocach 430 GW, z czego na same 
Chiny przypada 175 GW301. Budowa elektrowni w Yuhuan rozpoczęła się 
w 2004 r. Po dwóch latach oddano do użytku dwa pierwsze bloki, a po czte-
rech – kolejne dwa. 

299 Chen Yinbiao, Clean and High-Efficiency Coal-Fired Power Generation in the Shenhua 
Group, „Corner Stone. The Official Journal of the World Coal Industry”, Spring 2013, Vol. 1, 
s. 60–64. 

300 J. Bai, E. Graham-Harrison, China to require swap of old coal plants for new, Reuters, 
31 I 2007. 

301 F. Clemente, Fuel powers economic surge, „China Daily”, 24 VII 2013. 
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Powyższe rozwiązania mają służyć rozwojowi elektrowni superkrytycz-
nych oraz ultrakrytycznych, pracujących przy wysokich ciśnieniach, co ma 
sprzyjać poprawie ich efektywności oraz redukcji emisji dwutlenku węgla 
do atmosfery. Według danych Huaneng z 2007 r. po sześciu miesiącach 
funkcjonowania jego ultrasuperkrytyczne bloki emitowały 283,2 gramów 
CO2 na 1 kWh. Dla porównania – małe bloki emitują prawie cztery razy 
tyle. W dostarczaniu wyposażenia dla rozwoju superkrytycznych i ultrasu-
perkrytycznych bloków węglowych najbardziej zaangażowane były Shang-
hai Electric, Harbin Power Equipment Corp. oraz Dongfang Electric Corp. 
Wyposażenie w elektrowni w Yuhuan dostarczały Shanghai Electric, Harbin 
Power Equipment Corp. Wszystkie trzy spółki uzyskały wówczas zamówie-
nie na około 100 superkrytycznych jednostek oraz na 30 ultrakrytycznych302. 

W ciągu kilku lat odnotowano ponad 100 zamówień na ultrakrytyczne jed-
nostki o mocy 1 GW. Do końca lipca 2012 r. w Chinach zostało oddanych 
do użytku już 46 ultrakrytycznych jednostek. Pod tym względem Chiny stały 
się światowym liderem w liczbie nowych instalacji i złożonych zamówień303.

IV.5. Sekwestracja dwutlenku węgla

Najbliższe lata będą dla chińskiego sektora górniczego niezwykle istotne. 
Będzie to związane przede wszystkim z koniecznością dostosowania się 
do nowych wyzwań rynkowych. Dlatego władze centralne muszą zreali-
zować wiele poważnych przedsięwzięć zmierzających do jego unowocześ-
nienia oraz wprowadzania nowych technologii do wytwarzania czystego 
węgla. Możliwość uzyskiwania energii z węgla przy jednoczesnym ogra-
niczaniu zanieczyszczeń środowiskowych staje się zasadniczym elemen-
tem dokonującej się restrukturyzacji w górnictwie węglowym. W Państwie 
Środka czynione są intensywne zabiegi zmierzające do zastosowania tech-
nologii spalania w czystym tlenie, jak również do podziemnego zgazowania 
węgla, które polega na przekształcaniu paliw stałych lub płynnych o dużej 
zawartości węgla w paliwa gazowe za pomocą powietrza lub czystego tle-
nu przy dodaniu pary wodnej (carbon dioxide capture and storage, CCS). 

302 Wan Zhihong, Being supercritical, „China Daily”, 2 VII 2007. 
303 Huang Qili, The Development Strategy for Coal-Fired Power Generation in China, 

„Corner Stone. The Official Journal of the World Coal Industry”, Spring 2013, Vol. 1, Issue 1, 
s. 21. 
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Technologia CCS obejmuje trzy etapy: wychwytywanie (capture), trans-
port (transport) oraz składowanie (storage). W pierwszym etapie następu-
je oddzielenie dwutlenku węgla od innych gazów wytwarzanych w trakcie 
spalania paliw kopalnych i innych procesach przemysłowych. W drugim 
– sprężony CO2 jest transportowany do miejsca składowania. Obecnie naj-
częściej odbywa się to z wykorzystaniem rurociągów, statków lub cystern. 
W ostatnim etapie CO2 jest składowany na dużych głębokościach w pod-
ziemnych formacjach skalnych (często 1 km lub więcej) celem zapewnienia 
odpowiednich warunków temperatury i ciśnienia304.

Chiny podjęły już pierwsze kroki związane z wprowadzaniem w życie 
technologii wychwytywania i podziemnego składowania dwutlenku węgla. 
1 czerwca 2009 r. koncern China Shenhua Coal Liquefaction and Chemical 
Co. Ltd. rozpoczął realizację programu wychwytywania i podziemnego zga-
zowania węgla w Ordos w Mongolii Wewnętrznej. Plan zakłada wychwyce-
nie i podziemne zgazowanie 100 tys. ton dwutlenku węgla rocznie305.

Według stanu na luty 2014 r. Global CCS Institute zidentyfikował na świe-
cie 60 dużych zintegrowanych projektów związanych z wychwytywaniem 
i podziemnym składowaniem dwutlenku węgla (large-scale integrated CCS 
projects). Spośród wszystkich instalacji dwanaście funkcjonowało (7 w Sta-
nach Zjednoczonych, 2 w Europie i po 1 w Kanadzie, RPA i Afryce)306, a ko-
lejnych dziewięć znajdowało się w budowie (4 w Kanadzie, po 2 w Stanach 
Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie oraz 1 w Australii). Pozostałe przed-
sięwzięcia w dalszym ciągu znajdowały się na etapie planowania. Uwzględ-
niając wszystkie fazy planowania, realizacji i funkcjonowania, na Chiny 
przypadało w sumie 12 projektów, mniej tylko od Stanów Zjednoczonych 
(19) oraz Europy (15)307. W porównaniu z danymi Global CCS Institute 
z sierpnia 2013 r. Chiny przesunęły jeden projekt z fazy testowania do fazy 
definiowana308. Chiny poczyniły znaczący postęp w tej materii, zwiększa-
jąc liczbę projektów z pięciu w 2010 r. do dwunastu obecnie309. Najbardziej 
zaawansowane projekty realizowane są przez państwowe przedsiębiorstwa 
Sinopec oraz Petrochina.

304 Global CCS Institute 2012, The Global Status of CCS: 2012, Canberra, s. 9.
305 Shenhua launches China’s first carbon capture and storage program, „People’s Daily”, 

3 VI 2010. 
306 Dwanaście działających instalacji może zmagazynować 25 mln ton CO2 rocznie. [Glob-

al CCS Institute 2013, The Global Status of CCS: 2013, Melbourne, s. 10].
307 Global CCS Institute, The Global Status of CCS: 2014, Australia, II 2014, s. 7.
308 Global CCS Institute 2013, The Global Status of CCS: 2013, s. 27.
309 Ibidem, s. 11.
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Tabela 41. Duże projekty związane z technologią wychwytywania i podziemnego 
składowania dwutlenku węgla (CCS) z podziałem na regiony (II 2014)

Rozpoznanie Testowanie Zdefiniowanie Wykonanie Funkcjonowanie Ogółem

USA 0 4 6 2 7 19

Europa 1 4 4 0 2 15

Chiny 6 2 4 0 0 12

Kanada 0 1 1 4 1 7

Australia 0 3 0 1 0 4

Bliski Wschód 0 1 0 2 0 3

Pozostałe 
państwa Azji

1 1 0 0 0 2

Ameryka 
Południowa

0 0 0 0 1 1

Afryka 0 0 0 0 1 1

Ogółem 8 16 15 9 12 60

Źródło: Global CCS Institute, The Global Status of CCS: 2014, Australia, II 2014, s. 7.

Duże znaczenie dla upowszechnienia technologii CCS mają wprowadzo-
ne niedawno rozwiązania prawne. W kwietniu 2013 r. Państwowa Komisja 
ds. Rozwoju i Reform opublikowała dokument Promoting Carbon Captu-
re, Utilisation and Storage Pilot and Demonstration określający strategię 
rozwoju technologii wychwytywania, wykorzystania i składowania dwu-
tlenku węgla (carbon capture utilization and storage, CCUS) w Chinach. 
W dokumencie wskazywano, że technologia CCUS posiada potencjał jeśli 
chodzi o znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Ma 
to znaczenie dla realizacji średnio- i długoterminowych planów Chin doty-
czących walki ze zmianami klimatycznymi oraz z promocją rozwoju tech-
nologii niskowęglowych. Plan krótkoterminowy zakłada rozwój projektów 
pilotażowych i demonstracyjnych związanych z CCUS, określenie zasad 
wsparcia finansowego dla tych przedsięwzięć, rozszerzenie strategicznych 
badań i planowania służących rozwojowi sektora, współpracę zagranicz-
ną, a także podniesienie wiedzy społecznej na temat zastosowania techno-
logii CCUS310. W analizie przyjętych rozwiązań szczególną uwagę zwraca 

310 Notice of National Development and Reform Commission (NDRC) on Promoting 
Carbon Capture, Utilisation and Storage Pilot and Demonstration, NDRC Climate [2013] 
Document No. 849, 27 IV 2013, http://cdn.globalccsinstitute.com/sites/default/files/publica-
tions/102106/notice-national-development-reform-commission-ndrc.pdf (7 XI 2013). 
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zapowiedź wprowadzenia właściwych standardów i regulacji w zakresie 
stosowania technologii wychwytywania, wykorzystania i składowania dwu-
tlenku węgla w powiązaniu z jego wpływem na zdrowie, bezpieczeństwo 
i środowisko.

Przy ocenie skuteczności wprowadzania tych technologii, należy pamię-
tać, że znajduje się ona dopiero we wstępnej fazie projektów demonstracyj-
nych zarówno w Chinach, jak i na świecie. Proces wdrażania i rozwoju tej 
technologii będzie wymagał dofinansowania ze środków publicznych. Wy-
twarzanie energii w zakładach wyposażonych w instalacje CCS jest znacz-
nie droższe niż w elektrowniach, gdzie nie wykorzystuje się tej technologii. 
Separacja dwutlenku węgla potrzebuje energii, a to pociąga za sobą wzrost 
zużycia paliwa, potrzebę zainstalowania dodatkowych urządzeń i w rezulta-
cie spadek sprawności wytwarzania energii elektrycznej. Ważnym elemen-
tem będzie zatem przygotowanie sektora energetycznego na zmiany w tym 
zakresie. Warunkiem powodzenia całego procesu będzie ponadto uzyskanie 
akceptacji społecznej dla transportu i geologicznego składowania dwutlenku 
węgla, gdzie dużą rolę powinny odgrywać zarówno instytucje publiczne, jak 
i organizacje społeczne. Wprowadzenie w życie tych przedsięwzięć będzie 
wymagało jeszcze opracowania kompleksowych rozwiązań prawnych311.

IV.6. System handlu emisjami CO2

Ważną rolę w odniesieniu do działań na rzecz poprawy stanu środowiska 
i zwiększenia efektywności energetycznej będzie odgrywał realizowany 
właśnie program handlu emisjami. System handlu uprawnieniami do emi-
sji zanieczyszczeń polega na kupnie i sprzedaży na zasadach rynkowych 
zezwoleń na emisję określonej ilości gazów cieplarnianych. Państwo-
wa Komisja ds. Rozwoju i Reform zatwierdziła dotychczas pilotażowe 

311 Szerzej na temat szans i zagrożeń związanych z wdrażaniem technologii CCS zob.: 
M. Ściążko, Technologie wychwytywania dwutlenku węgla, w: Technologia wychwytywania 
i geo logicznego składowania dwutlenku węgla (CCS) sposobem na złagodzenie zmian klimatu, 
Warszawa 2010, s. 18–29, http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/klimat_i_ochrona_srodowiska/_
files/2011_04/2010-12-08_Lewiatan_CCS_Raport_III_final.pdf (2 IV 2014); E. Gąsiorowska, 
Technologia CCS – szansa czy ślepa uliczka?, w: Polityka energetyczna, red. M. Sobolewski, Biu-
ro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Nr 1 (21), 2010, s. 219–236, http://orka.sejm.gov.pl/Wy-
dBAS.nsf/0/CD865149F16F31F6C12577000023E246/$file/Studia_BAS_21_n.pdf (2 IV 2014). 
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programy obowiązkowego handlu emisjami w Pekinie, Tianjinie, Szangha-
ju, Chongqingu, Hubei oraz w Guangdongu.

W sytuacji gdyby program się powiódł, od 2015 r. pojawiłaby się per-
spektywa wprowadzenia go w całym kraju. Dzięki podjętym działaniom 
Chiny mogą się stać drugim pod względem wielkości rynkiem handlu emi-
sjami na świecie, obejmując 700 mln ton emisji zanieczyszczeń312. Według 
Bloomberg New Energy Finance system obejmie emisje zanieczyszczeń 
na poziomie od 800 mln do 1 mld ton do 2015 r.313

W czerwcu 2013 r. zainicjowano pierwszy w kraju pilotażowy program 
w Shenzhen w Guangdongu. Plan obejmuje 635 lokalnych przedsiębiorstw 
przemysłowych oraz budowlanych, które są odpowiedzialne za około 38% 
emisji zanieczyszczeń w mieście. Generowały one jednocześnie 26% PKB 
w Shenzhen. Ilość emisji przypadających na każdą jednostkę wytworzonego 
PKB w odniesieniu do wspomnianych kilkuset spółek powinna zmniejszyć 
się do 2015 r. o 32% w porównaniu z 2010 r. Przedsiębiorstwa uczestniczą-
ce w programie, którym przydzielono zezwolenia na emisje 100 mln ton 
w latach 2013–2015, zobowiązane są do redukcji emisji o prawie 7% w tym 
samym czasie314.

Kolejne regulacje związane z handlem emisjami wprowadzono w listo-
padzie 2013 r. w Szanghaju oraz w Pekinie. W Szanghaju około 200 przed-
siębiorstw uczestniczy w programie. Naruszenie przyjętych zasad będzie 
skutkowało tym, że odpowiedzialne firmy będą zmuszone do zapłaty grzyw-
ny w wysokości do 100 tys. RMB. Mogą utracić również rządowe dotacje 
na działania związane z oszczędnością energii oraz ograniczanie emisji315.

Pilotażowy program w Pekinie będzie dotyczył w sumie 490 elektrowni 
i elektrociepłowni, zakładów przemysłowych i budowlanych. Elektrownie 
węglowe, w największym stopniu odpowiedzialne za skażenie powietrza 
w stolicy, uzyskały darmowe zezwolenia na emisje na poziomie 99,9% 
ich średnich emisji w okresie 2009–2012. W 2015 r. ten wskaźnik spadnie 
do 99,5%. W odniesieniu do zakładów przemysłowych pułap ten określono 
na 98% w 2013 r. oraz 94% w 2015 r.316

312 China sets up carbon trading market, Xinhua, China.org,cn, 29 XI 2013, http://beijing.
china.org.cn/2013-11/29/content_30745924.htm (13 XII 2013). 

313 B. Haas, China Emission Trading Experiment Unlikely to Ease Cities’ Smog, Bloom-
berg, 18 VI 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-06-17/china-emission-trading-exper-
iment-unlikely-to-ease-cities-smog.html (13 XII 2013).

314 China starts carbon trading in Shenzhen, Xinhua, „China Daily”, 19 VI 2013; K. Hille, 
China launches first carbon market in Shenzhen, „Financial Times”, 18 VI 2013.

315 R. Fu, Shanghai starts carbon trading today, „Shanghai Daily”, 26 XI 2013.
316 K. Chen, S. Reklev, Beijing carbon trading starts as China acts on climate, Reuters, 

28 XI 2013. 
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W listopadzie zatwierdzono zasady programu handlu emisjami w Guang-
dongu. Odnosi się on do 202 firm sektora energetycznego, stalowego, petro-
chemicznego i cementowego, a pozwoli na obniżenie emisji CO2 o 350 mln 
ton rocznie. Wspomniane przedsiębiorstwa odpowiadały za ponad połowę 
zanieczyszczeń w całej prowincji w 2010 r. Program objął ponadto zezwo-
lenia na 38 mln ton w związku z 40 nowymi projektami przemysłowymi, 
które będą realizowane w latach 2013–2020317.

Z końcem grudnia 2013 r. program handlu emisjami zainicjowa-
no również w Tianjinie. W początkowym okresie będzie się on odnosił 
do 114 przedsiębiorstw z branży stalowej, chemicznej i petrochemicznej. 
Uczestniczące w programie przedsiębiorstwa od 2009 r. wyemitowały łącz-
nie ponad 20 tys. ton CO2

318.
Program już został określony jako przełom w walce o czyste środowisko, 

niemniej duża część chińskich ekspertów od samego początku wyrażała się 
na ten temat z większym dystansem. Podkreślali oni, że nadal dopracowa-
nia wymagają kwestie dotyczące regulacji prawnych, statystyk gromadzenia 
danych, limitów przydziałów, a także systemy monitorowania i oceny. Zda-
niem Wu Libo, profesora z wydziału ekonomicznego w Fudan University, 
monitorowaniu powinny podlegać statystyki przedsiębiorstw. Z kolei limity 
emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych regionów powinny być ustalane 
na podstawie kryteriów rozwoju gospodarczego, struktur przemysłowych 
oraz świadomości mieszkańców w kwestii ochrony środowiska319. Wydaje 
się, że rząd Chin w najbliższym okresie z dużą ostrożnością będzie wprowa-
dzał kolejne etapy programu, biorąc pod uwagę chęć uniknięcia negatyw-
nych konsekwencji dla rozwoju gospodarki, szczególnie w okresie spowol-
nienia na międzynarodowych rynkach. Lin Boqiang z Xiamen University 
podkreślał, że postęp w tej dziedzinie zależeć będzie głównie od determi-
nacji władz. Niejasne wciąż jest to, w jakim stopniu program będzie od-
działywał na rynek. Jego zdaniem w odróżnieniu od innych towarów, które 
nabywa się za określoną cenę, tu jedyną rzeczą, jaką można otrzymać, jest 
wyłącznie udział w ochronie klimatu na świecie320.

317 Li Wenfang, Wang Zhenghua, Guangdong launches carbon trading program, „China 
Daily”, 28 XI 2013. 

318 Tianjin starts carbon trading market, Xinhua, „China Daily”, 27 XII 2013. 
319 B. Haas, China Emission Trading Experiment…
320 K. Hille, China launches…





V

GAZ ZIEMNY

V.1. Chiny w obliczu rosnącego popytu na gaz ziemny

W dyskusji na temat bezpieczeństwa energetycznego Chin nie można po-
minąć kwestii związanych z inwestycjami dokonywanymi w sektorze gazo-
wym i strategią zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym 
bilansie energetycznym. Dla gospodarki w tak dużym stopniu uzależnionej 
od węgla stanowi to szansę nie tylko na rozwiązanie wielu problemów wy-
nikających z dosyć jednolitej struktury energetycznej, ale również na po-
prawę stanu środowiska naturalnego. Podjęcie na szeroką skalę inwestycji 
w sektorze gazowym, szczególnie w kontekście zagospodarowania złóż nie-
konwencjonalnych, oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej na tym 
polu już pozwoliło Chinom stworzyć dogodne warunki do zdynamizowania 
rozwoju całego sektora. Główne wyzwania będą się zatem wiązać z określe-
niem roli i miejsca gazu ziemnego w ogólnej strukturze energetycznej Chin, 
perspektyw wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych, a także oceny 
szans Chin na uzyskanie statusu globalnego lidera w zakresie poszukiwań 
gazu z łupków.

W perspektywie najbliższych trzech dekad do 2040 r. zaznaczy się wy-
raźny wzrost konsumpcji ropy naftowej i gazu ziemnego w światowym 
wykorzystaniu energii. W głównej mierze dotknie to gospodarek krajów 
wschodzących, tj. Chin oraz Indii. Konsumpcja paliw płynnych, głównie 
ropy, niemal się podwoi z poziomu 9,3 mln (2010) do 19,8 mln baryłek 
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dziennie (2040). W tym samym czasie gwałtownie wzrośnie także zapotrze-
bowanie na gaz ziemny321.

Chiny będą odpowiadać za niemal dwie trzecie ogólnej konsumpcji 
gazu wśród krajów rozwijających się. W ciągu trzydziestu lat spoży-
cie gazu w Chinach zwiększy się ponadczterokrotnie z 3,8 do 17,5 bln 
stóp³322. Średni roczny wzrost konsumpcji gazu będzie wynosił 5,3%. 
Największy wzrost konsumpcji nastąpi w latach 2010–2020, kiedy popyt 
będzie wzrastał o 7,5% rocznie. W ciągu kolejnych dwóch dekad będzie 
z kolei utrzymywał się na nieco niższym poziomie 4,2% rocznie. W 2040 r. 
udział gazu w miksie energetycznym Chin powinien oscylować w grani-
cach 8%, podczas gdy udział węgla to około 55%. W ciągu wspomnianych 
trzydziestu lat produkcja gazu ziemnego w Chinach będzie się zwiększać 
w średnim tempie 3,8% rocznie, osiągając 10,3 bln stóp³ w 2040 r., przy 
3,3 bln stóp³ w 2010 r.323

W Chinach dostrzega się strategiczne znaczenie gazu ziemnego dla 
gospodarki, czego potwierdzeniem są przedstawione plany rozwojowe 
w ramach tego sektora. Kompleksowe założenia w tej materii zostały 
zaprezentowane 30 listopada 2010 r. w Ad-Dausze przez prezesa Petro-
china Zhou Jipinga. Podkreślił on wówczas, że gospodarka niskoemisyjna 
stanowi podstawę osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. W obliczu tak 
zarysowa nego celu zdynamizowanie rozwoju sektora gazowego pozosta-
je strategicznym wyborem w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego 
Chin, rozpatrywa nego zarówno pod kątem zaspokajania rosnących potrzeb 
na energię, jak i wyzwań związanych z ochroną środowiska oraz ograni-
czaniem emisji gazów cieplarnianych. Rola i znaczenie gazu ziemnego 
systematycznie wzrasta w bilansie energetycznym, o czym świadczy fakt, 
że tylko w ciągu pierwszej dekady XXI w. konsumpcja gazu zwiększyła 
się czterokrotnie. Rynek gazu ziemnego w Chinach wszedł w okres szyb-
kiego rozwoju. Zrównoważony wzrost gospodarczy, przyrost demograficz-
ny, a także towarzyszące temu uprzemysłowienie i postępująca urbanizacja 
wraz z położeniem silnego nacisku na rozwój niskoemisyjny powodują, 
że w perspektywie dwóch kolejnych dekad w Chinach utrzyma się wysoki 
popyt na ten surowiec. Podkreślał, że zapotrzebowanie na gaz wzrośnie 
do 230 mld m³ w 2015 r., 350 mld m³ osiągnie w 2020 r. i 500 mld m³ 

321 Szerzej zob.: International Energy Outlook 2013, U.S. Energy Information Administration. 
322 1 stopa³ gazu ziemnego odpowiada 0,028317m³.
323 Ibidem. 
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w 2030 r. W ciągu tych dwóch dekad automatycznie zwiększy się jego 
udział w miksie energetycznym Chin z poziomu 3,9 do 10%. Główna rola 
w realizacji strategii rozwojowej sektora gazowego przypadnie koncer-
nowi CNPC, odpowiedzialnemu za wydobycie, tworzenie rezerw gazu, 
rozbudowę infrastruktury przesyłowej oraz rozszerzanie współpracy z za-
granicznymi partnerami324.

Uzupełnieniem tego planu były uwagi wyrażone przez prezesa Zhou 
Jipinga w czasie World Gas Conference w Kuala Lumpur w dniu 7 czerw-
ca 2012 r. Wskazywał on wówczas na zmiany w światowym rynku gazu 
ziemnego. W jego opinii struktura podaży i popytu wykształciła układ 
„dwóch stref oraz trzech centrów” (Two Belts plus Three Centers). Dwie 
strefy dotyczą regionów z największym wydobyciem gazu. Pierwsza 
z nich, obejmująca Rosję, Azję Centralną i Bliski Wschód na wschodniej 
części półkuli ziemskiej, odpowiada za 40% światowego wydobycia, pod-
czas gdy druga strefa, do której Zhou Jiping zaliczył Stany Zjednoczo-
ne i Kanadę na zachodniej części półkuli ziemskiej, jest odpowiedzialna 
za 30% wydobycia gazu. Trzy centra odnoszą się z kolei do największych 
globalnych odbiorców gazu ziemnego – Europy, Ameryki Północnej 
i regionu Azji-Pacyfiku, które konsumują odpowiednio 34%, 28% i 20% 
światowej produkcji. Zdaniem Zhou Jipinga wzrost zapotrzebowania 
na gaz w regionie Azji-Pacyfiku stwarza pokaźną przestrzeń dla rozwo-
ju tego sektora. Biorąc pod uwagę fakt, że punkt ciężkości w gospodarce 
światowej przenosi się w obszar Azji i Pacyfiku, również rynek gazu ziem-
nego znajduje odniesienie w tej części globu. Świadczy o tym dotychcza-
sowa dynamika rozwojowa. W ciągu minionej dekady konsumpcja gazu 
w regionie Azji-Pacyfiku zwiększyła się ponaddwukrotnie – z poziomu 
300 mld m³ do 630 mld m³. Prognozy na najbliższe dwadzieścia lat każą 
sądzić, że jeszcze się ona podwoi, czyniąc region największym globalnym 
konsumentem gazu. W porównaniu z przemówieniem wygłoszonym dwa 
lata wcześniej w Kuala Lumpur Zhou Jiping dokonał korekty dotyczącej 
prognoz związanych z konsumpcją gazu w Chinach do 2030 r. Tym razem 
sugerował, że popyt na gaz będzie wzrastał średnio o 8% rocznie, osiąga-
jąc 350 mld m³ w 2020 r. i 550 mld m³ w 2030 r. Do tej pory udział gazu 
w całkowitej konsumpcji energii w Chinach zwiększy się do 10–12%. 

324 Zhou Jiping, China’s Natural Gas Demand and CNPC’s Natural Gas Business Strat-
egy, Doha, 30 XI 2010, China National Petroleum Corporation (CNPC), http://www.cnpc.com.
cn/en/press/speeches/China_s_Natural_Gas_Demand_and_CNPC_s_Natural_Gas_Business_
Strategy_.shtml?COLLCC=421952902&COLLCC=421947536& (19 IX 2013). 
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Chiny mogą stać się wtedy również drugim największym konsumentem 
gazu na świecie, wyprzedzając Rosję325.

Udokumentowane rezerwy gazu ziemnego w Chinach w 2013 r. – we-
dług raportu BP – szacowane były na 3,3 bln m³ (115,6 bln stóp³), co odpo-
wiadało 1,8% światowych zasobów. W tym samym roku konsumpcja gazu 
ziemnego wyniosła ponad 161 mld m³ (4,8% światowej konsumpcji). 
Produkcja z kolei osiągnęła poziom ponad 117 mld m³ (3,5% światowej 
produkcji)326. W ciągu ostatniej dekady w przypadku Chin nastąpił gwał-
towny wzrost znaczenia gazu ziemnego w bilansie energetycznym. Uwagę 
zwraca fakt, że w latach 2000–2013 konsumpcja surowca wzrosła aż sześ-
ciokrotnie, podczas gdy jego produkcja – czterokrotnie. Dodatkowo war-
to zauważyć, że jeszcze w połowie nowego milenium krajowa produkcja 
pozwalała zrównoważyć zapotrzebowanie wewnętrzne. Obecnie Chiny już 
w blisko 30% są zależne od importu surowca z zagranicy. Sytuacja ta rozwi-
ja się niebezpiecznie, podobnie jak to było w odniesieniu do ropy naftowej. 
W tym przypadku jeszcze na początku lat 90. minionego wieku produk-
cja krajowa równoważyła popyt. Obecnie zaś Chiny w blisko 60% zależą 
od importu surowca z zagranicy327.

Dane pochodzące z Chin potwierdzają utrzymywanie się wysokie-
go tempa konsumpcji gazu ziemnego na poziomie ponad 13% rocz-
nie. W tym czasie ponad jedną trzecią zapotrzebowania pokrywał import 
z zagranicy. Według źródeł chińskich w 2012 r. konsumpcja wyniosła 
147,1 mld m³, notując wzrost o 13% w skali roku. Chiny zaimporto-
wały w tym czasie 42,5 mld m³ gazu, o 31,1% więcej niż przed rokiem. 
Według danych Sublime China Information Group Co. Ltd. (SCI) śred-
nia cena za importowany gaz w 2012 r. wynosiła 2,46 RMB (0,4 USD) 

325 Idem, The Rapidly Growing World and Chinese Natural Gas Markets, 25th World Gas 
Conference, Kuala Lumpur, 7 VI 2012, China National Petroleum Corporation (CNPC), http://
www.cnpc.com.cn/en/press/speeches/The_Rapidly_Growing_World_and_Chinese_Natural_
Gas_Markets.shtml (19 IX 2013).

326 BP Statistical Review of World Energy, BP, VI 2014.
327 Chiny w XII Planie Pięcioletnim założyły, że uzależnienie od importu ropy nie powin-

no przekroczyć 61% w 2015 r. Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej przewiduje, 
że udział importu w konsumpcji ropy w Chinach wyniesie 66% w 2020 r. i 72% w 2040 r. 
[Analysis Briefs: China, U.S. Energy Information Administration, 4 II 2014, http://www.eia.
gov/countries/analysisbriefs/China/china.pdf (15 VIII 2014)]. W sierpniu 2014 r. koncern 
CNPC prognozował, że udział importu w konsumpcji ropy do końca roku wyniesie 58,66%. 
Zapotrzebowanie wyniesie 508 mln ton, z czego produkcja krajowa osiągnie 210 mln ton, a im-
port 298 mln ton. [Du Juan, China’s demand for overseas crude to expand this year, „China 
Daily”, 13 VIII 2014].
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za metr sześcienny, z kolei w pierwszej połowie 2013 r. spadła do pozio-
mu 2,31 RMB (0,15 USD)328. W roku następnym – według danych CNPC 
Economic and Technology Research Institute – konsumpcja gazu wynio-
sła 167,6 mld m³, o 13,9% więcej niż w roku poprzednim. Prognozy in-
stytutu mówiły o 11-procentowym wzroście w kolejnym roku, do poziomu 
186 mld m³. Trzeba zauważyć, że w 2013 r. nastąpił 25-procentowy wzrost 
importu, który wyniósł 53 mld m³ i stanowił aż 31,6% łącznej konsumpcji. 
Dotychczasowy rozwój sytuacji każe się spodziewać dalszego uzależnienia 
Chin od importu w przyszłości329. Wśród głównych dostawców surowca 
do Chin bezwzględnie dominował Turkmenistan, który odpowiadał za nie-
mal połowę importu gazu z zagranicy. Na kolejnych pozycjach znalazły się 
Katar, Australia oraz państwa Azji Południowo-Wschodniej.

328 Du Juan, Tour aims to boost energy cooperation, „China Daily”, 3 IX 2013.
329 Rising demand pushes China’s natural gas imports, Xinhua, „China Daily”, 29 I 2014.

Tabela 42. Produkcja oraz konsumpcja gazu ziemnego w Chinach w latach 1970–2013

Gaz ziemny Produkcja (w mld m³) Konsumpcja (w mld m³)

1970 2,6 3,7

1975 8,2 9,7

1980 13,3 13,0

1985 12,0 12,8

1990 14,2 14,7

1995 17,6 17,7

2000 27,2 24,5

2005 49,3 46,8

2010 94,8 106,9

2011 102,7 130,5

2012 107,2 146,3

2013 117,1 161,6

2013 3,5% światowej produkcji 4,8% światowej konsumpcji

Źródło: opracowanie na podstawie: BP Statistical Review of World Energy, BP, VI 2003, 
BP Statistical Review of World Energy, BP, VI 2014.
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Tabela 43. Główni dostawcy gazu ziemnego do Chin, 2013

Państwo Wielkość (w mld m³) Udział procentowy

Turkmenistan 24,70 46,48

Katar 9,50 17,76

Australia 5,00 9,33

Malezja 3,60 6,77

Indonezja 3,50 6,59

Uzbekistan 2,90 5,50

Jemen 1,60 2,94

Egipt 0,60 1,14

Gwinea Równikowa 0,56 1,05

Nigeria 0,51 0,96

Źródło: Top 10 natural gas suppliers to China in 2013, „China Daily”, 29 V 2014.

W perspektywie krótkoterminowej – opierając się na prognozach ICIS 
C1 Energy – należy mówić o wzroście konsumpcji gazu do 2018 r. do po-
ziomu 327,9 mld m³. Do tego momentu import surowca powinien się zwięk-
szyć ponadtrzykrotnie330. Analitycy Lukoil sugerowali, że w ciągu dekady 
chińskie zapotrzebowanie na gaz ziemny wzrośnie nawet do 800 mld m³, 
tłumacząc to tym, że kilka lat temu Chiny przystąpiły do budowy wielkich 
bloków gazowo-parowych, które okazały się znacznie tańsze niż niemieckie. 
Teraz Chiny mogą je wykorzystywać na wielką skalę do przeprowadzania 
zintegrowanej gazyfikacji w ramach własnego przemysłu energetyczne-
go. Dodatkowym elementem przemawiającym za wzrostem popytu na gaz 
ziemny będzie również konieczność ochrony środowiska naturalnego331. 

Należy zauważyć, że Chiny systematycznie zwiększają produkcję i roz-
budowują sieć połączeń gazowych. Podczas 2013 China International Pipe-
line Exhibition and Conference, które odbyło się we wrześniu 2013 r. w Lan-
fang w prowincji Hebei, sekretarz generalny International Gas Union (IGU) 
Torstein Indreb powiedział, że w 2035 r. Chiny staną się trzecim na świecie 
producentem gazu ziemnego po Rosji i Stanach Zjednoczonych332. Według 

330 Wu Jiao, Li Xiaokun, Du Juan, Deal ensures supplies of natural gas, „China Daily”, 
5 IX 2013.

331 S. Pravosudov, Lack of Russian gas strangles China, „Gazprom Magazine”, Issue 6, 
19 VI 2013, http://www.gazprom.com/press/reports/2013/china-suffocates/ (19 IX 2013). 

332 China will be 3rd-largest natural gas producer in 2035: IGU official, Xinhua, 12 IX 
2013. 
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statystyk ogólna długość krajowych gazociągów w 2013 r. wyniosła 55 tys. 
km. Chiny założyły jednak, że przeznaczą 460 mld RMB (75 mld USD) 
na budowę 65 tys. km ropociągów w latach 2011–2015. Finansowanie mia-
ło objąć również budowę 41 tys. km gazociągów333.

Zaspokojenie dalszego przewidywanego wzrostu konsumpcji będzie 
wymagało od Chin podjęcia działań na różnych frontach. Z jednej strony 
aktywność ta musi zmierzać do dalszej dywersyfikacji w ramach dotych-
czasowego systemu dostaw z zagranicy, z wykorzystaniem możliwości ja-
kie stwarzają rurociągi oraz import surowca w formie skroplonej. Z drugiej 
strony Chiny będą dążyć do zwiększenia własnej produkcji. Wydaje się, 
że zasadniczą rolę będzie w dużej mierze odgrywało zagospodarowanie złóż 
niekonwencjonalnych związane z wydobyciem gazu zamkniętego (tight 
gas), metanu z pokładów węgla (coal bed methane) oraz gazu z łupków 
(shale gas).

V.2. Import gazu rurociągami

Liczne ograniczenia środowiskowe oraz rosnące zapotrzebowanie na gaz 
ziemny powodują, że najszybszym i ciągle najtańszym źródłem pozwala-
jącym zaspokoić popyt wewnętrzny jest surowiec dostarczany rurociągami 
lub pozyskiwany w formie skroplonej. 

Dla Chin najważniejszą kwestią pozostaje stworzenie szerokiego me-
chanizmu dostaw gazu z zagranicy ze względu na rosnący popyt wewnętrz-
ny. Ważną rolę w tych planach może odgrywać Rosja oraz państwa Azji 
Centralnej334. W lutym 2013 r. Chiny i Rosja zawarły porozumienie w spra-
wie budowy rurociągu, którym można byłoby transportować 38 mld m³ 
gazu rocznie, począwszy od 2018 r.335 Podczas wizyty Xi Jinpinga w Mos-
kwie we wrześniu 2013 r. Gazprom i CNPC określiły podstawowe warun-
ki w kwestii dostaw gazu. Nie było jednak mowy o podstawowej sprawie 
dotyczącej wysokości ceny za surowiec. Gazprom poinformował jedynie, 

333 Ibidem. 
334 Szerzej zob.: Ł. Gacek, Azja Centralna w polityce energetycznej Chin, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
335 S. Kravchenko, J. Rudnitsky, Xi’s First State Trip Yields ‘Breakthrough’ Oil Deals 

With Putin, Bloomberg, 22 III 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-03-22/china-s-xi-
strikes-breakthrough-oil-deals-with-soulmate-putin.html (23 III 2013).
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że umowa powinna zostać sfinalizowana z początkiem 2014 r.336 Dopiero 
21 maja 2014 r. w Szanghaju CNPC oraz Gazprom podpisały w obecno-
ści prezydentów Chin i Rosji – Xi Jinpinga i Władimira Putina – umowę 
w sprawie długoterminowych dostaw gazu do Chin. Porozumienie zakła-
da uruchomienie dostaw na okres trzydziestu lat od 2018 r. na poziomie 
38 mld m³, z możliwością zwiększenia do 60 mld m³ w okresie później-
szym. Szacuje się, że Chiny będą płaciły około 350 USD za tysiąc m³ su-
rowca337. Na razie porozumienie nie zawiera zbyt wielu konkretów. Brak 
jednolitego przekazu każe sądzić, że właściwe negocjacje nie dobiegły 
jeszcze końca. Należy pamiętać, że większość syberyjskich złóż, z których 
Rosja zamierza pozyskiwać surowiec, czeka dopiero na zagospodarowa-
nie. To oczywiście pociąga za sobą ogromne koszty związane z podjęciem 
działań zarówno eksploracyjnych, jak i wydobywczych. Kolejną niedogod-
nością jest brak rozbudowanej infrastruktury przesyłowej do Chin, co wy-
maga zaangażowania kolejnych środków finansowych. Co prawda Rosja 
ogłosiła, że musi zainwestować w rozpoznanie złóż oraz budowę gazocią-
gu do Chin 55 mld USD, ale wymaga to pozyskania środków zewnętrz-
nych. Władimir Putin poinformował, że Chiny mogą udzielić na realizację 
tego celu kredytu na sumę 20 mld USD, ale rozmowy na ten temat w zasa-
dzie nie przyniosły żadnych rozstrzygnięć338. Oczywiste jest, że uzyskanie 
pożyczki musi się wiązać z koniecznością ustępstw na rzecz Chin. Staw-
ką może być tutaj chęć uzyskania dostępu do rosyjskich złóż surowców 
przez Chiny, co w Moskwie w zrozumiały sposób budzi spore obawy. Po-
mimo tych niejasności 1 września 2014 r. Rosja oficjalnie zainaugurowała 
budowę gazociągu „Siła Syberii” o długości 3 tys. km. Obecny na uroczy-
stości prezydent Putin oświadczył, że Rosja rozpoczęła realizację najwięk-
szego na świecie projektu budowlanego i niczego większego nie będzie 
w niedalekiej przyszłości339. Wartość przedsięwzięcia szacuje się na 21 mld 
USD. Chiny ustami wicepremiera Zhang Guoli zapowiedziały, że rozpo-
czną budowę swojego odcinka gazociągu w pierwszej połowie 2015 r.340

336 China, Russia Clinch Terms of Multi-Billion Dollar Gas Deal, RIA Novosti, 5 IX 2013. 
337 Russia, China Ink Historic Gas Supply Deal, RIA Novosti, 21 V 2014. 
338 A. Anishchuk, As Putin looks east, China and Russia sign $400-billion gas deal, Re-

uters, 21 V 2014. 
339 Gazprom Begins Construction of Gas Export Pipeline to China, RIA Novosti, 1 IX 

2014. 
340 China to Begin Building Power of Siberia Gas Pipeline in First Half of 2015, RIA No-

vosti, 1 IX 2014.



161Gaz ziemny

Oprócz Rosji Chiny mają wiele innych możliwości pozyskiwania gazu 
z zagranicy. Duże znaczenie przypisują współpracy energetycznej z pań-
stwami Azji Centralnej341. 23 listopada 2011 r. Chiny i Turkmenistan osiąg-
nęły w Pekinie porozumienie w sprawie ustanowienia długoterminowe-
go i stabilnego strategicznego partnerstwa energetycznego. Turkmenistan 
zobowiązał się wtedy do zwiększenia eksportu gazu do Chin z poziomu 
25 do 65 mld m³ rocznie w najbliższej przyszłości342. Zasadniczą rolę odgry-
wa tu gazociąg Azja Centralna–Chiny o przepustowości od 30 do 40 mld m³. 
W planach dywersyfikacji dostaw ważne miejsce zajmuje również Birma. 
Szczególnie istotny jest uruchomiony w lipcu 2013 r. gazociąg z birmań-
skiego portu Kyaukpyu do Kunmingu w Chinach. Tą drogą będzie dostar-
czane do Państwa Środka 12 mld m³ gazu rocznie343.

V.3. Import skroplonego gazu

Równolegle z rozwojem nowych możliwości importu gazu na lądzie na-
stępuje dynamiczny wzrost importu gazu ziemnego w formie skroplonej 
LNG (liquefied natural gas). Stało się to między innymi jedną z przyczyn 
korekty planów dotyczących wydobycia gazu z łupków w Chinach. LNG 
to gaz ziemny występujący w postaci ciekłej. Gaz w tym przypadku jest 
oczyszczany z zanieczyszczeń i ciężkich węglowodorów. Potem podlega 
skraplaniu przez ochładzenie do temperatury –162ºC, co powoduje, że jego 
objętość zmniejsza się ponad 600 razy w porównaniu z objętością gazu 
ziemnego w normalnych warunkach. Dzięki temu LNG możne być trans-
portowany w zbiornikach kriogenicznych na duże odległości. 

Międzynarodowy rynek LNG charakteryzuje się sporym ożywieniem. 
O dużej dynamice rozwojowej świadczy to, że produkcja skroplonego gazu 
na świecie w 2020 r. może osiągnąć – według danych firmy Total – 360 mln 
ton, co będzie stanowiło wówczas 13% światowej konsumpcji gazu. Dla 

341 Zob.: Ł. Gacek, Azja Centralna…, s. 59–62; 103–205, T. Młynarski, Bezpieczeństwo 
energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011, s. 232–233; Geopolityka rurociągów. Współza-
leżność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, red. E. Wycisz-
kiewicz, PISM, Warszawa 2008, s. 137–185.

342 Wu Jiao, Cui Haipei, China, Turkmenistan sign key gas agreement, „China Daily”, 
24 XI 2011.

343 Du Juan, Myanmar-China gas pipeline opens, „China Daily”, 30 VII 2013. 
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porównania – w 2010 r. produkcja LNG wyniosła 220 mln ton, co odpowia-
dało 9% globalnej konsumpcji gazu. Na Azję przypadło 130 mln ton, czyli 
60% całości. Total sugerował, że w latach 2010–2030 popyt na gaz ziemny 
będzie rósł znacznie szybciej niż na ropę naftową i węgiel. W tym okresie 
popyt na LNG będzie głównie napędzany przez wschodzące gospodarki, 
głównie Chin i Indii344.

W 2012 r. Chiny zaimportowały 14,68 mln ton skroplonego gazu, 
o 20,3% więcej niż w roku poprzednim (12,21 mln ton). Średnia cena 
za surowiec w 2012 r. wyniosła 560 USD za tonę, co oznaczało, że była 
wyższa niż rok wcześniej, kiedy płacono 472 USD345. W 2013 r. im-
port wzrósł o kolejne 27% do poziomu 18,6 mln ton. Ten wynik sytuował 
Chiny na trzecim miejscu w rankingu największych importerów skroplo-
nego gazu na świecie za Japonią i Koreą Południową346. Chiny sprowadza-
ły skroplony gaz głównie z Kataru (7,16 mln ton), Australii (3,45 mln ton), 
Indonezji (2,69 mln ton), Malezji (2,67 mln ton) oraz Jemenu (1,12 mln 
ton). Mniejsze ilości sprowadzano z Nigerii, Egiptu, Gwinei Równikowej, 
Angoli, Algierii, a także Trynidadu i Tobago347.

Według Wood Mackenzie Ltd. import skroplonego gazu do Chin może 
wzrosnąć do 2030 r. o 80%. Zdaniem Grahama Tylera, eksperta ds. energii 
w Azji Południowo-Wschodniej, Chiny będą potrzebowały dodatkowych 
37 mln ton metrycznych LNG w 2030 r. wobec dotychczas zakontraktowa-
nych 46 mln ton348. Z kolei zdaniem dyrektora Gazprom Marketing & Trading 
Medana Abdullaha import skroplonego gazu do Chin może odnotować jeszcze 
wyższy wzrost – z poziomu 18 mln ton w 2013 r. do 67 mln ton w 2025 r.349

344 J. Pratap, Global LNG output to reach 360mn tonnes by ’20: Total, „Gulf Times”, 29 IV 
2013.

345 China buys more LNG as output increases, „Shanghai Daily”, 22 I 2013. 
346 The LNG Industry in 2013, The International Group of Liquefied Natural Gas Import-

ers, Neuilly-sur-Seine, France, s. 7, http://www.giignl.org/sites/default/files/PUBLIC_AREA/
Publications/giignl_the_lng_industry_fv.pdf (13 VIII 2014). W kontekście zwiększonego popytu 
na surowiec w Chinach uwagę zwraca podjęta w połowie 2013 r. decyzja związana z podwyż-
szeniem lokalnych cen za gaz ziemny o około 15%, co toruje drogę do dalszego zwiększenia 
importu surowca w formie skroplonej LNG. Ceny do tej pory utrzymywano sztucznie na bardzo 
niskim poziomie, nieadekwatnym do sytuacji na międzynarodowych rynkach LNG. [Chen Aizhu, 
N. Verma, China, India gas price reforms open door to more LNG imports, Reuters, 3 VII 2013].

347 The LNG Industry in 2013, s. 7.
348 D. Sethuraman, China May Need to Boost LNG Imports by 80%, Wood Mackenzie Says, 

Bloomberg, 22 V 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-05-22/china-may-need-to-boost- 
-lng-imports-by-80-wood-mackenzie-says.html (19 IX 2013). 

349 China’s LNG Imports Will Rise to 67 Million Tons by 2025, LNG World News, 28 V 
2014, http://www.lngworldnews.com/chinas-lng-imports-will-rise-to-67-million-tons-by-2025/ 
(13 VIII 2014). 
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Spoglądając na rynek skroplonego gazu ziemnego LNG, można wyraź-
nie dostrzec przesunięcie punktu ciężkości na Azję. Pięciu największych 
odbiorców surowca znajduje się właśnie w tym regionie. W 2013 r. cały glo-
balny import LNG wyniósł blisko 237 mln ton, z czego na Azję przypadało 
ponad 178 mln ton, czyli ponad 75%.

Tabela 44. Import skroplonego gazu LNG na świecie

Państwo Wielkość (w mln ton) Udział procentowy

Japonia 87,98 37,1

Korea Południowa 40,39 17,0

Chiny 18,60 7,9

Indie 13,05 5,5

Tajwan 12,72 5,4

Region Wielkość (w mln ton) Udział procentowy

Europa 33,93 14,3

Ameryka Północna 
i Ameryka Południowa

21,81 9,2

Azja 178,04 75,1

Bliski Wschód 3,14 1,3

Świat (ogółem) 236,91 100,0

Źródło: The LNG Industry in 2013, The International Group of Liquefied Natural Gas 
Importers, Neuilly-sur-Seine, France, s. 7, http://www.giignl.org/sites/default/files/PUB-
LIC_AREA/Publications/giignl_the_lng_industry_fv.pdf (13 VIII 2014).

Wzrostowi importu skroplonego gazu ziemnego do Chin sprzyja rozbu-
dowa krajowej sieci terminali do jego odbioru. Na początku 2012 r. funk-
cjonowało pięć terminali gotowych do przyjęcia rocznie 29 mld m³ gazu 
w formie skroplonej. Dzięki budowanym kolejnym sześciu, które mają 
być ukończone w latach 2013–2015, ilość ta może się zwiększyć o dalsze 
23 mld m³350.

350 A.S. Corbeau, D. Volk, J. Sinton, J. Jiang, Jiang Ping, T. Teng, Li Boshu, Yue Fen, Gas 
Pricing and Regulation. China’s Challenges and IEA Experience, International Energy Agency, 
Paris IX 2012, s. 25–26. W połowie 2013 r. uruchomionych było już sześć terminali dostoso-
wanych do przyjęcia w sumie 21,9 mln ton rocznie. Kilkanaście innych, które zostały zatwier-
dzone lub są w budowie, zwiększy możliwości przeładunkowe o 59,4 mln ton rocznie. [J. Hua, 
D. Stanway, China approves first floating terminal for LNG imports, Reuters, 14 VIII 2013].
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Tabela 45. Terminale LNG w Chinach (istniejące oraz w budowie)

Terminal Pojemność (w mld m³) Data oddania do użytku

Dapeng 9,0 2006

Fujian 7,0 2008

Shanghai 4,1 2009

Liaoning 4,1 2011

Jiangsu 4,8 2011

Zhejiang 4,1 2013

Zhuhai 4,8 2013

Yuedong 2,7 2013

Hebei 4,8 2014

Shandong 4,1 2013

Yangpu 2,7 2015

Źródło: IEA za: A.S. Corbeau, D. Volk, J. Sinton, J. Jiang, Jiang Ping, T. Teng, Li 
Boshu, Yue Fen, Gas Pricing and Regulation. China’s Challenges and IEA Experience, 
International Energy Agency, Paris IX 2012, s. 26.

Jednocześnie Chiny intensywnie rozbudowują swoją flotę gazowców 
(statków do przewozu skroplonego gazu ziemnego LNG). Obecnie naj-
więcej tego typu jednostek na świecie posiadają armatorzy z Japonii oraz 
Kataru. Na świecie używanych jest około 1500 statków do przewozu skro-
plonego gazu. Większość z nich wykorzystywana jest do transportu gazolu 
będącego mieszaniną propanu i butanu. Około 320 gazowców uczestniczy 
w handlu międzynarodowym. Dla porównania – na świecie wykorzystuje 
się 12 tys. tankowców do przewozu ropy naftowej, z czego około 800 sta-
nowią gigantyczne tankowce (typu VLCC – Very Large Crude Carriers)351.

Chińskie stocznie zamierzają uzyskać zamówienia na sumę 10 mld 
USD na produkcję gazowców do 2020 r. Pozwoliłby to Chinom nie tylko 
zdynamizować rozwój rodzimego przemysłu, ale i rzucić wyzwanie głów-
nym producentom gazowców, czyli Japonii i Korei Południowej, które 

351 LNG Ships, GIIGNL Information Paper N°3, The International Group of Liquefied 
Natural Gas Importers, Neuilly-sur-Seine, France, http://www.giignl.org/sites/default/files/
PUBLIC_AREA/About_LNG/4_LNG_Basics/lng_3_-_lng_ships_7.3.09-aacomments-aug09.
pdf (13 VIII 2014). 
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pozostaną największymi dostawcami tych jednostek w ciągu trzydziestu 
lat. Zamówienia stwarzają szansę rozwoju dla takich firm, jak szanghajski 
koncern Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) czy Dalian Shipbuilding 
Industry Co. W 2013 r. sześć tankowców zbudowanych przez Hudong-
-Zhonghua zapewniło około połowę importu skroplonego gazu, podczas 
gdy reszta trafiała do Chin na pokładach zagranicznych armatorów. Hu-
dong-Zhonghua, będący własnością China State Shipbuilding Corporation 
(CSSC), uzyskał kontakty na budowę 14 statków do transportu LNG z Pa-
pui Nowej Gwinei oraz Australii. Dalian Shipbuilding, również należący 
do CSSC, aktualnie negocjuje kwestie związane z budową czterech stat-
ków, których koszt jednostkowy szacuje się na ponad 230 mln USD. Chi-
ny w tej sytuacji muszą przeznaczyć około 10 mld USD na rozbudowę 
swojej floty352. 

Średnio żywot gazowca wynosi około 40–45 lat. Jego cena jednostkowa 
kształtuje się w przedziale 250–450 mln USD w zależności od wyposaże-
nia oraz rozmiaru. Zdaniem Bao Zhangjinga, dyrektora China Shipbuilding 
Industry Research Center, Chiny będą potrzebowały ponad 35 tankowców 
LNG tylko do 2015 r.353 W dokumencie SinoShip LNG White Paper po-
jawiała się z kolei informacja, że do 2020 r. potrzeby wzrosną do ponad 
60 gazowców, co pociągnie za sobą koszty około 12 mld USD354. Rozbu-
dowa floty staje się wręcz koniecznością. Potwierdzeniem tego były sło-
wa Lou Danpinga z Hudong-Zhonghua, który oświadczył, że Chiny stały 
się niezwykle chłonnym rynkiem w zakresie konsumpcji gazu ziemnego. 
W tej sytuacji umiejętność samodzielnego budowania własnych tankowców 
będzie decydującym czynnikiem we wzmacnianiu bezpieczeństwa energe-
tycznego na morzu355.

Główną rolę w chińskim rynku skroplonego gazu LNG odgrywa koncern 
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Odpowiada on za trzy 
czwarte krajowego importu gazu w formie skroplonej (w 2012 r. 11 mln 
ton). Pozostaje również najważniejszym inwestorem w budowie terminali 

352 K. Wallis, China to build more LNG tankers in high-tech push, Reuters, 5 VIII 2014. 
353 Zhong Nan, Nation’s shipbuilding, energy industries bet on LNG, „China Daily”, 5 XII 

2013.
354 China will spend $12bn on LNG ships through to 2020, SinoShip News, 10 VII 2012, 

http://www.sinoshipnews.com/News/China-will-spend-$12bn-on-LNG-ships-through-to-
2020/3w3c144.html (15 XII 2013).

355 Zhong Nan, Nation’s shipbuilding, energy industries bet on LNG.
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do odbioru skroplonego gazu ziemnego356. Pod koniec września 2013 r. 
CNOOC ogłosił plan budowy pięciu nowych terminali do 2015 r. Obec-
ne możliwości w zakresie przeładunku płynnego gazu w czterech termina-
lach, gdzie CNOOC jest udziałowcem, wynoszą 18,7 mln ton LNG rocznie. 
Dzięki przewidywanym inwestycjom ta ilość może się zwiększyć do 35–
40 mln ton rocznie357. CNOOC będzie również wykonawcą pierwszego 
pływającego terminalu do odbioru skroplonego gazu w Tianjin. Inwestycja, 
która została zatwierdzona w sierpniu 2013 r., pochłonie w pierwszej fazie 
realizacji ponad pół miliarda USD. Dzięki niej będzie możliwe przyjęcie 
2,2 mln ton LNG (3 mld m³)358.

V.4. Zagospodarowanie złóż niekonwencjonalnych

V.4.1. Gaz zamknięty (tight gas)

Duży potencjał produkcyjny spośród wymienionych możliwości ma gaz 
zamknięty (tight gas). Gaz zamknięty występuje w zwartych formacjach 
geologicznych, głównie w piaskowcach lub skałach węglanowych o ni-
skiej przepuszczalności. Opłacalność wydobycia zależy w głównej mierze 
od stopnia porowatości i przepuszczalności skał. Chiny obecnie wydobywa-
ją znaczące ilości gazu zamkniętego. W rozwoju sektora zamkniętego Chiny 

356 Zainteresowanie doświadczeniami CNOOC w budowie terminali LNG wyrażała stro-
na polska. W czasie wizyty w Chinach w czerwcu 2013 r. delegacja parlamentarna pod prze-
wodnictwem marszałek Ewy Kopacz oraz przedstawiciele polskich spółek energetycznych 
miała okazję zapoznać się z funkcjonowaniem terminalu LNG w Tianjin. W trakcie spotkań 
z kierownictwem spółki Port Group Co. Ltd. zarządzającej portem oraz inwestorem termina-
lu CNOOC dyskutowano na temat spraw związanych z dywersyfikacją dostaw gazu, techno-
logii wydobywczych i możliwości przesyłu gazu oraz wykorzystania chińskich doświadczeń 
w budowie terminali. Przedstawiono wówczas informacje dotyczące stanu budowy gazopor-
tu w Świnoujściu i perspektyw, jakie stwarza rozbudowa infrastruktury związanej z termi-
nalem dla chińskich przedsiębiorców. W trakcie pobytu w Chinach polscy przedsiębiorcy 
mieli również okazję zapoznać się z rozwiązaniami technologicznymi w elektrowni Trzech 
Przełomów na rzece Jangcy. Główny wykonawca elektrowni firma China Gezhouba zadekla-
rowała wówczas otwarcie w Warszawie oddziału spółki, jedynego w Europie. [Chiny. Wizyta 
polskiej delegacji w terminalu LNG, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 6 VI 2013, http://www.
sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=117B5040B2159D3AC1257B820064
CA31 (19 IX 2013)].

357 F. Tan, China’s CNOOC plans to double LNG import capacity by 2015, Reuters, 25 IX 
2013.

358 J. Hua, D. Stanway, China approves first floating terminal for LNG imports.
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podjęły współpracę z zagranicznymi partnerami. Czołową rolę odgrywają 
takie przedsiębiorstwa, jak Royal Dutch Shell, Total, BP, Schlumberger oraz 
BJ Services.

Największe rezerwy gazu zamkniętego w Chinach, które dają podsta-
wy do podjęcia opłacalnych inwestycji w wydobycie, znajdują się głównie 
w basenach produkcyjnych w prowincjach Sichuan (Suinan, Nanchong, 
Bajiaochang) oraz Ordos (Sulige, Yulin, Changbei, Daniudi). Poza tym cie-
kawe perspektywy rozwojowe stwarzają miejsca produkcyjne w Songliao, 
Chuxiong, Qaidam, Tarim, Turfan-Hami, Junggar oraz w Zatoce Bohai. 
Spośród wszystkich wymienionych miejsc złoża gazu Sulige, rozciągające 
się na powierzchni około 40 tys. km², są największymi dotąd odkrytymi lą-
dowymi złożami gazu w Chinach. Szacunki mówią o rezerwach gazu zam-
kniętego w całych Chinach na poziomie nawet 3,2 bln m³359. Tylko zasoby 
gazu zamkniętego w Sulige wynoszą około 1,1 bln m³. To jednocześnie naj-
większe miejsce produkcyjne. W 2011 r. koncern China National Petroleum 
Corporation wydobył w sumie około 20 mld m³ gazu zamkniętego, z czego 
prawie 17 mld m³ pochodziło właśnie z Sulige360. Ogólnie z Sulige pochodzi 
dwie trzecie krajowego wydobycia gazu zamkniętego. 

W 2012 r. produkcja gazu zamkniętego w Chinach wyniosła 30 mld m³, 
stanowiąc blisko jedną trzecią całego krajowego wydobycia gazu. Prognozy 
Chińskiej Akademii Nauk Technicznych (Chinese Academy of Engineering) 
zakładają zwiększenie produkcji w 2020 r. do poziomu 80 mld m³361. 
W podobnie optymistycznym tonie dotyczącym perspektyw produkcyjnych 
brzmiała opinia Zhanga Donghui z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. 
Jego zdaniem wydobycie gazu zamkniętego wyniesie 80 mld m³ w 2020 r. 
i 100 mld m³ w 2030 r., z kolei metanu z pokładów węgla odpowiednio 
60 mld m³ oraz 70 mld m³. Krajowa produkcja gazu w 2020 r. powinna 
wynieść w sumie 230 mld m³, przy czym 52% tej wielkości powinno po-
chodzić ze źródeł niekonwencjonalnych. Import gazu z zagranicy powinien 
zaś oscylować w granicach 150 mld m³ w 2020 r., a dziesięć lat później 

359 Efficient Development of the Large Tight Sandstone Gas Field in Sulige, China Na-
tional Petroleum Corporation (CNPC), Beijing, http://www.cnpc.com.cn/en/press/publications/
brochure/PageAssets/Images/Efficient%20Development%20of%20Gas%20Field%20in%20
Sulige.pdf?COLLCC=421947749& (19 IX 2013). 

360 Unlocking Tight Gas and Shale Gas Potential, China National Petroleum Corporation 
(CNPC), http://wopc.cnpc.com.cn/en/press/Features/Unlocking_Tight_Gas_and_Shale_Gas_
Potential.htm?COLLCC=421947749& (19 IX 2013). 

361 Chen Aizhu, Tight gas: China’s unsung unconventional energy revolution, Reuters, 
8 VII 2013. 
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250 mld m³. Krajowa produkcja gazu według tych szacunków osiągnie po-
ziom 380 mld m³ w 2030 r.362

V.4.2. Metan z pokładów węgla (coal bed methane)

Początki wydobycia metanu z pokładów węgla (coal bed methane) w Chi-
nach przypadły na lata 90. XX w. Metan z pokładów węgla to cząsteczki 
gazu uwięzione w złożach węglowych. Właściwy rozwój sektora rozpoczął 
się jednak w 2004 r. Od tego czasu proces rozwojowy wyraźnie nabiera 
tempa. W porównaniu z gazem z łupków metan pozyskiwany z pokładów 
węgla ma tę przewagę, że łatwiej go zlokalizować i znajduje się na mniej-
szych głębokościach. 

We wrześniu 2007 r. powołano China United Coalbed Methane National 
Engineering Research Center, które opracowało regulacje dotyczące rozwo-
ju dla tego sektora przemysłu. Szacuje się, że Chiny dysponują trzecimi pod 
względem wielkości zasobami metanu z pokładów węgla na świecie, wy-
noszącymi 37 bln m³, ustępując miejsca pod tym względem jedynie Rosji 
i Kanadzie. W ponad 46% kopalni węgla w Chinach obecny jest gaz ziem-
ny. Rokrocznie podczas eksploatacji węgla uwalnia się ponad 1,3 mld m³ 
metanu. Przez długi czas nie był on jednak należycie wykorzystywany. 
Jeszcze w pierwszych latach nowego stulecia roczne wydobycie stanowi-
ło zaledwie 100 mln m³. Program rządowy na lata 2006–2010 wprowadził 
jednak rozwiązania, które ułatwiły podjęcie wielu nowych inwestycji w tym 
sektorze. Założono wtedy zwiększenie produkcji do 10 mld m³ w 2010 r. 
i 40 mld m³ w 2020 r.363 W ramach XI Planu Pięcioletniego (2006–2010) 
Chiny zapowiedziały inwestycje w wysokości 3,09 mld RMB w budowę 
dziesięciu rurociągów do transportu metanu z pokładów węgla o łącznej 
długości 1 441km i łącznej przepustowości 6,53 mld m³. Dziewięć spośród 
nich ma swój początek lub przebiega przez prowincję Shanxi364. 

Pod koniec 2011 r. Państwowa Administracja Energetyczna przedstawiła 
plan zwiększenia rezerw metanu z pokładów węgla do 2015 r. o dodatko-
wy jeden bln m³, a także plan budowy nowych baz produkcyjnych metanu 

362 S. Chen, China to Produce 50 Bcm of Tight Gas by 2015, Researcher Says, Bloomberg, 
16 VII 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-07-16/china-to-produce-50-bcm-of-tight-
gas-by-2015-researcher-says.html (20 IX 2013). 

363 China plans to build two pipelines transmitting coal-bed methane, Xinhua, „People’s 
Daily”, 31 III 2006.

364 Wan Zhihiong, CBM boom, „China Daily”, 22 X 2007.
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z pokładów węgla w Basenie Qinshui w prowincji Shanxi oraz Basenie Or-
dos w Mongolii Wewnętrznej. Zapowiedziano również, że w ciągu kolej-
nych czterech lat Chiny zainwestują w produkcję metanu z pokładów węgla 
116,6 mld RMB, a także wybudują kolejnych trzynaście rurociągów o prze-
pustowości 12 mld m³365. 

W opublikowanym w 2013 r. przez Państwową Administrację Ener-
getyczną planie dotyczącym rozwoju sektora metanu z pokładów wę-
gla była mowa o wzroście produkcji do 30 mld m³ w 2015 r. (16 mld m³ 
z wydobycia powierzchniowego i 14 mld m³ z wiercenia otworów drena-
żowych). By zrealizować te założenia, Państwowa Administracja Energe-
tyczna określiła pułapy wydobycia dla głównych producentów: dla China 
CBM – 3,5 mld m³, CNPC – 6 mld m³, Jincheng Anthracite Mining Group 
– 5,5 mld m³. Realizacja tego planu już teraz wydaje się jednak mało realna, 
o czym świadczyć może choćby sytuacja koncernu CNPC, który na począt-
ku 2013 r. dziennie wydobywał z ponad 5 tys. odwiertów tylko po jednym 
tysiącu m³ gazu z każdego z nich. By sprostać wymaganiom stawianym 
przez Państwową Administrację Energetyczną, CNPC potrzebowałby po-
nadtrzykrotnie zwiększyć dzienną produkcję lub dokonać ponad 11 tys. no-
wych odwiertów w ciągu niespełna trzech lat, co jest w zasadzie niemożliwe. 
Ostatnie lata charakteryzują się wyraźnym spowolnieniem. W 2012 r. wydo-
bycie metanu z pokładów węgla wyniosło 12,5 mld m³ i było tylko o je-
den mld m³ większe niż rok wcześniej. Dodatkowo trzeba zauważyć, że nie 
zrealizowano planu na 2012 r., którego celem było osiągnięcie 15,5 mld m³. 
To stawia pod znakiem zapytania również założenia przyjęte na rok 2015366.

W zatwierdzonym przez Radę Państwową XII Planie Pięcioletnim 
(2011–2015) ustalono pułapy wydobycia metanu z pokładów węgla 
na skalę przemysłową na poziomie 21,5 mld m³. Oznaczało to, że były 
niższe, niż zakładały pierwotne plany. Liczne ograniczenia w zakresie 
funkcjonowania oraz niewielkie zapotrzebowanie na rynku wewnętrznym 
doprowadziły do sytuacji, że na początku nowego stulecia Chiny opuści-
ły Chevron oraz BP PLC. Ich miejsce zajęły małe i średnie zagraniczne 
przedsiębiorstwa. W zasadzie spośród dużych zagranicznych koncernów 
tylko Royal Dutch Shell PLC, prowadzący wspólnie z Petrochina Co. Ltd. 
działania w North Shilou w prowincji Shanxi, jest zaangażowany w proces 

365 China’s coal-bed methane output to reach 30 bln cubic meters in 2015, Xinhua, 31 XII 2011.
366 Coal-bed gas target: Mission impossible?, Xinhua, „People’s Daily”, 14 III 2013.
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wydobycia metanu z pokładów węgla. Sytuacja ta zapewne ulegnie zmia-
nie, biorąc pod uwagę, że nowe regulacje wprowadzane od początku 
2010 r. dają rodzimym spółkom możliwość rozwijania współpracy z za-
granicznymi partnerami. Celem zasadniczym ma być przyciągnięcie wiel-
kich koncernów dysponujących doświadczeniem i wiedzą ekspercką 
w zakre sie rozwoju całego sektora367.

Największym krajowym producentem metanu z pokładów węgla jest 
firma China CBM. Pod koniec lutego 2013 r. największy koncern naftowy 
prowadzący operacje na morzu, CNOOC Ltd., poinformował, że zwięk-
szył do 70% swoje udziały w China CBM, kupując 20% akcji od China 
National Coal Group Corp.368 O zainteresowaniu CNOOC Ltd. rozwojem 
tej branży świadczyło również podpisane w sierpniu 2012 r. porozumie-
nie z China United Coalbed Methane Corporation Ltd. w sprawie po-
szukiwań metanu z pokładów węgla. CNOOC zobowiązał się wówczas 
przeznaczyć 9,93 mld RMB (1,56 mld USD) w ciągu pierwszych pięciu 
lat. Umowa, przewidująca wspólne poszukiwania na powierzchni ponad 
10 tys. km² w prowincjach Shanxi, Shaanxi, Anhui, Shandong, Yunnan, 
Ningxia, Hebei, Hubei oraz Henan, a także rozwój produkcji metanu z po-
kładów węgla, będzie obowiązywać przez trzydzieści lat. CNOOC Ltd. 
pokryje 70% kosztów związanych z rozwojem i produkcją, a China United 
uiści resztę wydatków369.

Chiny starają się promować rozwój wydobycia metanu z pokładów wę-
gla przez wprowadzenie subsydiów dla producentów, począwszy od 2008 r. 
Podobne rozwiązania związane z subsydiowaniem znajdują zastosowanie 
w przypadku wydobycia gazu z łupków. Pod koniec 2012 r. Zhang Hu-
angsheng, przewodniczący instytutu badawczego State Administration of 
Coal Mine Safety, poinformował, że Chiny rozważają potrojenie wielkości 
subsydiów dla producentów metanu z pokładów węgla z 0,2 do 0,6 RMB 
za metr sześcienny surowca. Przewiduje się również zwiększenie budżetu 
z 3 do 5 mld RMB na innowacje technologiczne celem zwiększenia bezpie-
czeństwa w sektorze wydobywczym370.

367 Zhou Yan, Rules to govern foreign participation in CBM, „China Daily”, 4 XI 2011. 
368 CNOOC to increase shares in China CBM, Xinhua, „China Daily”, 22 II 2013. 
369 C. Zhu, CNOOC signs $1.56 bln domestic coalbed methane deal, Reuters, 5 VIII 2012. 
370 Song Yen Ling, China mulls tripling coalbed methane production subsidy: Report, 

Platts, 16 XI 2012, http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/Singapore/China-mulls-tri-
pling-coalbed-methane-production-7257091 (18 IX 2013).
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V.4.3. Złoża palnego lodu (combustible ice)

W listopadzie 2011 r. Shenhua Group podjęła realizację projektu związanego 
z badaniami i rozwojem złóż palnego lodu, czyli hydratu metanu (klatratu) 
w prowincji Qinghai371. Palny lód występuje głównie na obszarach dna mor-
skiego lub w tundrach, gdzie występują wysokie ciśnienie i niska tempera-
tura. W maju 2007 r. Chiny przekazały informację o dokonaniu pierwszego 
odkrycia zasobów tego typu na dnie Morza Południowochińskiego. Chiny 
stały się wówczas czwartym państwem, po Stanach Zjednoczonych, Japo-
nii i Indiach, któremu udało się wydobyć klatrat metanu z dna morza. Dwa 
lata później we wrześniu 2009 r. odkryto złoża w górach Qilian w prowincji 
Qinghai372.

Na podstawie dokonanych odwiertów w pobliżu ujścia Rzeki Perłowej 
w prowincji Guangdong w grudniu 2013 r. potwierdzono obecność znaczą-
cych zasobów palnego lodu w tym rejonie. Eksperci na tej podstawie szacują, 
że na obszarze morskim liczącym 55 km² w pobliżu Guangdongu mogą znaj-
dować się złoża stanowiące ekwiwalent 100–150 mld m³ gazu ziemnego. Re-
zerwy całego obszaru Morza Południowochińskiego określa się na poziomie 
68 mld ton. Przy uwzględnieniu rezerw Qinghai oraz Wyżyny Tybetańskiej 
Chiny dysponowałyby ogromnym potencjałem w tym zakresie373.

W październiku 2009 r. Chiny oddały w Guangdongu do użytku pierw-
szy statek do poszukiwania palnego lodu na morzu. Budowa jednostki o to-
nażu 4,6 tys. ton pochłonęła 400 mln RMB (59 mln USD)374.

1 m³ palnego lodu odpowiada 164 m³ zwykłego gazu zimnego. Szacuje 
się, że potencjalne zasoby palnego lodu w kraju, głównie w obszarze Qing-
hai–Wyżyna Tybetańska, mogą osiągnąć poziom równy co najmniej 35 mld 
ton. Uwzględniając te wskaźniki, Chiny mogłyby zapewnić sobie dostawy 
energii na około 90 lat. W opinii Zhang Hongtao z Ministerstwa Ziemi i Za-
sobów Naturalnych Chiny powinny rozpocząć wykorzystywanie palnego 
lodu w ciągu 10–15 lat375. Zastępca dyrektora badań geologicznych w Mi-
nisterstwie Ziemi i Zasobów Naturalnych Che Changbo sugerował z kolei, 

371 China’s largest coal producer to develop „combustible ice” alternative energy source in 
NW China, Xinhua, 23 XI 2011. 

372 China discovers combustible ice in land-based regions, Xinhua, 25 IX 2009. 
373 China to use ‘combustible ice’ as commercial fuel by 2030, „People’s Daily”, 20 XII 

2013. 
374 China’s first exploration vessel for combustible ice delivered for use, Xinhua, 18 X 

2009.
375 Wang Aihua, Miao Xiaojuan, China to move ahead on clean energy „combustible ice”, 

Xinhua, 6 III 2010.
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że wydobycie palnego lodu na skalę przemysłową mogłoby się rozpocząć 
dopiero około 2030 r.376 W czerwcu 2014 r. podczas VIII International Con-
ference on Gas Hydrates w Pekinie pojawiała się informacja, że Chiny już 
w 2015 r. planują rozpocząć wydobycie hydratu metanu na swoich wodach 
terytorialnych377. Największe wyzwania będą się jednak wiązały z zapew-
nieniem odpowiednich warunków w zakresie ochrony środowiska, jak rów-
nież z pozyskaniem niezbędnej technologii wydobywczej. 

V.4.4. Gaz ziemny z łupków (shale gas)

Duże nadzieje Chiny wiążą z rozwojem sektora gazu z łupków (shale gas). 
Występuje on w podziemnych skałach osadowych o niskiej przepuszczal-
ności. W marcu 2012 r. Ministerstwo Ziemi i Zasobów Naturalnych Chin 
wydało oświadczenie potwierdzające wielkość rezerw gazu z łupków. We-
dług tych informacji Chiny dysponują rezerwami gazu z łupków możliwego 
do wydobycia na lądzie na poziomie 25,08 bln m³ (886 bln stóp³). Złoża 
te stanowią tylko część ogólnych rezerw gazu ziemnego w Chinach, sza-
cowanych na 134,42 bln m³378. Chińskie szacunki są niższe od tych, któ-
re podawała amerykańska Agencja Informacji Energetycznej. W raporcie 
przedstawionym w połowie 2013 r. określiła ona ogólne zasoby gazu z łup-
ków w Chinach na poziomie 1 115 bln stóp³. To korekta w dół w stosun-
ku do wcześniejszych szacunków, kiedy była mowa o zasobach równych 
1 225 bln stóp³. Wynikało to ze zmian w ocenie wielkości łupkowych złóż 
Qiongzhusi w basenie Sichuan oraz Lower Cambrian w basenie Tarym379. 
Rozbieżność w przedstawionych danych nie zmienia faktu, że Chiny posia-
dają największe na świecie zasoby gazu z łupków. 

Największe złoża gazu z łupków w Chinach znajdują się w basenach Si-
chuan (626 bln stóp³), Tarym (216 bln stóp³), Junggar (36 bln stóp³), Son-
gliao (16 bln stóp³), Jianghan, Subei i w delcie rzeki Jangcy380.

376 China to use ‘combustible ice’ as commercial fuel by 2030, „People’s Daily”, 20 XII 
2013. 

377 „我国将于2015年开发 «可燃冰»” („Zhongguo jiang yu 2015 nian kaifa «keran-
bing»”), „光明日報” („Guangming Daily”), 30 VII 2014. 

378 W. Zhu, China Estimates Exploitable Shale-Gas Reserves at 25.08 TCM, Bloomberg, 
1 III 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-03-01/china-estimates-exploitable-shale-gas-
reserves-at-25-08-tcm-1-.html (19 IX 2013).

379 Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 
Shale Formations in 41 Countries Outside the United States, U.S. Energy Information Admin-
istration, Washington VI 2013, s. 15.

380 Ibidem, s. XX–2.
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Tabela 46. Największe zasoby gazu ziemnego z łupków na świecie

Państwo
Największe zasoby gazu z łupków 

na świecie (w bln stóp³)

Chiny 1 115

Argentyna 802

Algieria 707

Stany Zjednoczone 665

Kanada 573

Meksyk 545

Australia 437

RPA 390

Rosja 285

Brazylia 245

Świat (ogółem) 7 299

Źródło: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment 
of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States, U.S. Energy 
Information Administration, Washington VI 2013, s. 10.

Tabela 47. Największe zasoby ropy z łupków na świecie

Państwo
Największe zasoby ropy z łupków 

na świecie (w mld baryłek)

Rosja 75

Stany Zjednoczone 58

Chiny 32

Argentyna 27

Libia 26

Wenezuela 13

Meksyk 13

Pakistan 9

Kanada 9

Indonezja 8

Świat (ogółem) 345

Źródło: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment 
of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States, U.S. Energy 
Information Administration, Washington VI 2013, s. 10.
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Chiny nie produkują jeszcze gazu ziemnego z łupków na skalę prze-
mysłową. Plan rządowy页岩气发展规划 (2011–2015年) (Development 
Plan for Shale Gas), zatwierdzony 13 marca 2012 r., zakładał, że produk-
cja gazu z łupków w Chinach wyniesie w 2015 r. 6,5 mld m³, a w 2020 r. 
od 60 do 100 mld m³381.

W październiku 2013 r. Państwowa Administracja Energetyczna przedsta-
wiła kolejny ważny dokument页岩气产业政策 (Shale Gas Industrial Poli-
cy), który określił założenia polityki rozwojowej w sektorze wydobycia gazu 
ziemnego z łupków. Plan przewidywał traktowanie tego sektora przemysło-
wego w kategoriach strategicznych. Zakładał finansowe wsparcie procesów 
poszukiwania i wydobycia, wprowadzenie dotacji, ulg lub zwolnień podatko-
wych dla producentów gazu z łupków, zachęcanie prowincjonalnych rządów 
do wspierania lokalnych producentów gazu, a także wprowadzenie zwolnień 
z taryf celnych na import wyposażenia dla tego sektora. Nowa polityka po-
łożyła nacisk na zdynamizowanie sektora szczególnie jeśli chodzi o rozwój 
innowacji oraz rodzimych technologii poszukiwawczych i wydobywczych382.

Należy odnotować, że podobnie jak w przypadku pozyskiwania meta-
nu z pokładów węgla Chiny subsydiują również wydobycie gazu ziemne-
go z łupków. W listopadzie 2012 r. Ministerstwo Finansów poinformowało 
o ustaleniu stawki 0,4 RMB za każdy wydobyty metr sześcienny tego su-
rowca w latach 2012–2015. Lokalne władze uzyskały jednocześnie moż-
liwość wprowadzania dodatkowych dopłat dla potencjalnych firm wydo-
bywczych383. Poza tym Chiny zwolniły z podatku importowego dostawców 
zaawansowanego sprzętu do eksploatacji złóż gazu z łupków z zagranicy384. 

Wydobycie gazu ziemnego z łupków w Chinach odbywa się z udziałem 
spółek krajowych oraz konsorcjów międzynarodowych. Istotną rolę odgry-
wają jednak te pierwsze, czego potwierdzeniem były wyniki dotychcza-
sowych przetargów na poszukiwania i wydobycie gazu z łupków. Pierw-
sza runda przetargu dotycząca czterech bloków zakończyła się w połowie 

381 页岩气发展规划 (2011–2015年) (Yeyanqi fazhan guihua (2011–2015 nian), National 
Development and Reform Commission (NDRC), 13 III 2012, http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/
zcfbtz/2012tz/W020120316370486643634.pdf (19 IX 2013).

382 页岩气产业政策 (Yeyanqi chanye zhengce), National Energy Administration, 22 X 
2013, http://zfxxgk.nea.gov.cn/auto86/201310/t20131030_1715.htm (18 III 2014). 

383 Yang Jing, China Announces 2012–2015 Shale-Gas Subsidies to Boost Output, Bloomberg, 
5 XI 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-11-05/china-announces-2012-2015-shale-gas-
subsidies-to-boost-output.html (19 IX 2013). 

384 Guo Aibing, Jing Yang, R. Tan, Jiang Jianguo, China Plans Faster Land Approval, Tax-
Free Imports for Shale, Bloomberg, 16 III 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-03-16/
china-plans-faster-land-approval-tax-free-import-to-boost-shale.html (11 X 2013). 
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2011 r. Sześć przedsiębiorstw (tj. Petrochina, Sinopec, CNOOC, Shaanxi 
Yanchang Petroleum Group Co., China United Coalbed Methane Co. oraz 
Henan Provincial Coal Seam Gas Development and Utilization Co.) uzy-
skało wówczas prawo do prowadzenia działalności eksploracyjnej w czte-
rech blokach385. Blok Nanchuan, który obejmuje część Chongqingu oraz 
prowincji Guizhou przypadł firmie Sinopec, a blok Xiushan – firmie Henan 
Province Coal Seam Gas Development and Utilization Co.386 Aukcja przy-
ciągnęła uwagę zagranicznych spółek energetycznych (Royal Dutch Shell, 
BP), a także amerykańskich firm Hess Corp. oraz Newfield Exploration Co. 
Prawa do składania ofert przetargowych przysługiwały jednak tylko chiń-
skim podmiotom. Zagraniczne podmioty zostały zaproszone do wchodzenia 
w układy partnerskie z chińskimi przedsiębiorstwami387.

Do drugiej rundy przetargu, ogłoszonej w końcu października 2012 r., 
przystąpiły 83 przedsiębiorstwa. W styczniu następnego roku przekazano in-
formację, że prawo do rozwoju 19 bloków gazowych w Chongqingu oraz 
w prowincjach Henan, Hubei, Hunan, Guizhou, Jiangxi i Zhejiang, przypad-
nie szesnastu przedsiębiorstwom, z czego czternaście stanowiły firmy pań-
stwowe, a dwie prywatne. Zadeklarowały one, że w ciągu trzech lat zainwe-
stują łącznie 12,8 mld RMB w działania eksploracyjne388. To, co rzuca się 
w oczy w kontekście rozstrzygnięć drugiej rundy przetargu, to fakt, że wyło-
nionych szesnaście firm wcześniej nie miało żadnego doświadczenia na tym 
polu. Ten problem jest jednak szerszy. Chińskie przedsiębiorstwa nie tylko 
nie mają odpowiedniej wiedzy na temat poszukiwań i wydobycia gazu z łup-
ków, ale nie dysponują również niezbędną technologią w tym zakresie389.

385 国土资源部举办首次页岩气探矿权出让招标 (Guotu ziyuan bu juban shouci yeyanqi 
tankuang quan churang zhaobiao), Xinhua, 27 VI 2011.

386 China set to auction shale gas blocks, „China Daily”, 31 VIII 2011.
387 Chen Aizhu, J. Bai, Tender issued on 4 shale gas blocks, „China Daily”, 29 VI 2011.
388 Wang Xiaocong, 16 Companies Win Bids to Prospect for Shale Gas, Caixin Online, 

22 I 2013, http://english.caixin.com/2013-01-22/100485141.html (19 IX 2013). 
389 Wśród szesnastu przedsiębiorstw, które uzyskały koncesje na poszukiwania gazu 

z łupków w drugim przetargu, znalazły się: Huadian Coal Industry Group Co., China Corpora-
tion of Coal Geology Engineering Corp., Wintime Energy Co., Tongren Energy Investment 
Co., Chongqing Energy Investment Group, Chongqing Minerals Development Investment Co., 
State Development & Investment Corp., China Rising Energy Investment Co., Shenhua Geo-
logical Exploration Co., China Huadian Engineering Co., China Corporation of Coal Geology 
Engineering Corp., Hunan Provincial Shale Gas Development Co., Hunan Shale Gas Develop-
ment Co., Huadian Hubei Power Generation Co., Anhui Province Energy Group Co., Henan 
Yukuang Resources Exploitation Co. Firma Huadian okazała się największym wygranym, 
otrzymując prawa do trzech bloków. Z kolei spółka od niej zależna, Huadian Hubei Power Ge-
neration Co., uzyskała dwa bloki w prowincji Hubei, a Huadian Coal Industry Group Co. – de-
pozyty w prowincji Guizhou. China Corporation of Coal Geology Engineering Corp. otrzymała 
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V.4.5. Wyzwania dla rozwoju sektora wydobycia gazu ziemnego 
z łupków

Złoża niekonwencjonalne gazu w przeciwieństwie do złóż konwencjonalnych 
są trudne do zagospodarowania mimo że są łatwe do odkrycia. Konwencjo-
nalne złoża gazu przewidywane do przemysłowego wykorzystania podlegają 
pewnym kryteriom ze względu na geologiczne uwarunkowania. Są to:

 ● skała macierzysta zdolna do wygenerowania odpowiedniej ilości gazu, 
 ● pułapka, umożliwiająca zatrzymać migrację, 
 ● skała zbiornikowa, pozwalająca na zmagazynowanie oraz przepływ 
gazu. 

Wymienione elementy są niezbędne do spełnienia kryteriów złożowych 
związanych z odpowiednio dużymi zasobami surowca oraz z występowaniem 
wysokiej porowatości i przepuszczalności, co z kolei wpływa na warunki eko-
nomiczne potencjalnej eksploatacji. Niekonwencjonalne złoża gazu spełniają 
zazwyczaj tylko pierwszy z wymienionych warunków, czyli duże nagroma-
dzenie gazu będącego wynikiem obecności skały źródłowej. Złoża występują 
w skałach o niskiej porowatości przepuszczalności. Przepływ gazu w trakcie 
wydobycia odbywa się szczelinami wywołanymi w sposób naturalny bądź 
sztucznie przez stymulację hydrauliczną. Dodatkowo złoża te charakteryzuje 
niski współczynnik wydobycia. Eksploatacja zależy głównie od dużej wydaj-
ności gazu podczas eksploatacji, gdzie stosuje się zaawansowane technologie 
wydobywcze, które decydują o opłacalności przedsięwzięcia390.

Już dzisiaj wiadomo, że cel zakładający zwiększenie produkcji gazu ziem-
nego z łupków w Chinach do poziomu 6,5 mld m³ oraz od 60 do 100 mld m³ 
w 2020 r., będzie trudny do osiągnięcia. Na początku 2013 r. prognozowa-
no, że produkcja w 2020 r. wyniesie tylko 18 mld m³. To kolejna korekta 
w dół, zważywszy, że jeszcze rok wcześniej mowa była o 23 mld m³391.

prawo do poszukiwań w prowincjach Guizhou i Hunan, Henan Yukuang Resources Exploita-
tion Co. uzyskała dwa bloki w prowincji Henan, a Chongqing Energy Investment Group – pra-
wa do poszukiwań na obszarze wydzielonym miasta Chongqing. Ogólna powierzchnia teryto-
rium będąca przedmiotem aukcji obejmowała ponad 20 tys. km² i rozciągała się na obszarze 
ośmiu prowincji. [Guo Aibing, Chinese oil giants fail to win in shale gas auction, „Financial 
Post”, 6 XII 2012]. 

390 J. Hadro, Strategia poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach, „Przegląd Geologiczny”, 
Vol. 58, Nr 3, 2010, s. 251.

391 B. Haas, R. Katakey, China’s Shale Gas No Revolution as Price Imperils Output: En-
ergy, Bloomberg, 19 II 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-02-19/china-s-shale-gas-
no-revolution-as-price-imperils-output-energy.html (5 IX 2013).
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Wpływ na to ma wiele czynników. Po pierwsze, wysokie koszty odwier-
tów. Całościowy obraz wygląda niezbyt optymistycznie. W pierwszej poło-
wie 2013 r. w Chinach wykonano w sumie 56 odwiertów w poszukiwaniu 
gazu z łupków, ale zaledwie w 24 z nich przeprowadzono szczelinowa-
nie pozwalające na wydobycie surowca. Tylko 6 odwiertów, wykonanych 
przez Sinopec Group lub CNPC, uzyskało dzienną wydajność wydobywczą 
na poziomie 10 tys. m³ lub wyższym392. Do września 2013 r. Chiny wydały 
łącznie około 10 mld RMB (1,6 mld USD) na wykonanie około 130 od-
wiertów w poszukiwaniu gazu z łupków. Większość z nich dokonały dwa 
koncerny posiadające uprawnienia do najbardziej perspektywicznych złóż 
– Petrochina (spółka zależna od CNPC) oraz Sinopec. Tylko jednak część 
tych odwiertów może dostarczać 40 tys. m³ gazu dziennie, co jest właści-
wym poziomem rentowności przy kosztach dla pojedynczego odwiertu wy-
noszących od 13 do 16 mln USD393. 

Skomplikowana technologia wydobywcza oraz specyfika struktur skal-
nych sprawia, że zastosowanie tych samych metod wydobycia, co w Stanach 
Zjednoczonych, jest prawie niemożliwe. To powoduje, że koszt odwiertów 
ze względu na bardzo głębokie usytuowanie złóż jest niezwykle wysoki. 
Firma prawnicza Norton Rose szacowała koszt wywiercenia pojedynczego 
szybu w Chinach na sumę od 4,76 do 12 mln USD, podczas gdy w Stanach 
Zjednoczonych wynosi on od 2,7 do 3,7 mln USD394. By osiągnąć założony 
cel wydobycia 6,5 mld m³ gazu z łupków w 2015 r., Chiny musiałyby wy-
dać 126 mld RMB (20 mld USD) na wykonanie 1,8 tys. odwiertów, przy 
założeniu, że każdy z nich będzie dostarczał co najmniej 10 tys. m³ dzien-
nie. Ani koncern Petrochina, ani Sinopec nie zamierzają jednak wykonać tak 
dużej liczby odwiertów. Pierwszy z nich założył dokonanie 400 odwiertów 
w ciągu kolejnych pięciu lat w Changning na południu prowincji Sichu-
an. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że Petrochina koncentruje sporo uwa-
gi na wydobyciu gazu zamkniętego, co niewątpliwie studzi nieco jego za-
pał w odniesieniu do rozwoju gazu z łupków395. W 2011 r. koncern ogłosił, 
że zamierza w 2015 r. wydobywać w Changning 1,5 mld m³ gazu z łupków, 

392 Pu Jun, Huang Kaiqian, China’s Lofty Goals for Shale Gas Development Just Pipe 
Dreams, Experts Say, Caixin Online, 26 VIII 2013, http://english.caixin.com/2013-08-
26/100574015.html (19 IX 2013).

393 Chen Aizhu, China back to drawing board as shale gas fails to flow, Reuters, 5 IX 2013.
394 Fei Kwok, What Does China’s Second Shale Gas Auction Tell Us?, Norton Rose Ful-

bright, XII 2012, http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/73025/what-
does-chinas-second-shale-gas-auction-tell-us (19 IX 2013).

395 Chen Aizhu, China back to drawing…
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co pozwoliłoby mu uruchomić pierwszą w kraju produkcję gazu z łupków 
na skalę przemysłową. Oprócz Changning również Petrochina prowadzi dzia-
łania poszukiwawcze w blokach Weiyuan oraz Fushun-Yongchuan w Sichua-
nie. Bloki Changning i Weiyuan rozciągają się na powierzchni ponad 6,5 tys. 
km², z kolei blok Fushun-Yongchuan, gdzie Petrochina współpracuje z Royal 
Dutch Shell, zajmuje powierzchnię ponad 3,8 tys. km²396. W drugiej połowie 
czerwca 2013 r. CNPC ogłosił, że rozpoczął budowę w Sichuanie pierwsze-
go w kraju rurociągu, który będzie dostarczał gaz wydobywany z łupków. 
Gazociąg o długości prawie 93 km i dziennej przepustowości 4,5 mln m³ 
połączy miejsca wydobycia w Changning z istniejącym rurociągiem prowa-
dzącym do sąsiedniej prowincji Yunnan397. Drugi z wymienionych koncer-
nów, Sinopec, od początku zaznaczał, że chce się najpierw skoncentrować 
na przeprowadzaniu badań, a dopiero potem na podjęciu zasadniczych prac, 
podkreślając jednak, że nastąpi to dopiero po 2013 r.398

Kolejnym problemem jest niezbyt przychylny klimat społeczny wobec 
wydobycia gazu ziemnego z łupków. Biorąc pod uwagę, że surowce kry-
jące się pod ziemią stanowią własność państwową, mieszkańcy regionów, 
gdzie prowadzi się poszukiwania, w niewielkim stopniu mogą się stać be-
neficjentami korzyści płynących z ich wydobycia. Firma Shell informo-
wała, że w ciągu trzech lat, w okresie od maja 2010 r. do marca 2013 r., 
gdy próbowała dokonać 19 odwiertów, utraciła łącznie 535 dni roboczych 
z powodu licznych protestów społecznych (głównie na tle finansowym) lub 
rządowych poleceń dotyczących wstrzymania operacji. Oprócz problemów 
związanych z własnością gruntów ujawniły się również inne dotyczące bra-
ku dostępu do wystarczających ilości wody oraz skomplikowana struktura 
geologiczna. Niepokój firmy budziła ponadto nieokreślona sprawa regulacji 
dotyczących szczelinowania hydraulicznego, a także to, że rząd kontroluje 
ceny, po których będzie sprzedawany gaz, co może wpływać na potencjalne 
zyski. Do tego dochodziły nieporozumienia w zetknięciu z aparatem biuro-
kratycznym na szczeblu centralnym i lokalnym399.

Odrębne zagadnienie, o którym częściowo była już mowa, to skom-
plikowana struktura geologiczna złóż. Zdaniem głównego technologa 

396 Chen Aizhu, C. Li, PetroChina aims to pump 1 bcm of shale gas in Sichuan in 2015, 
Reuters, 25 IX 2011.

397 CNPC building China’s first shale gas pipeline, „Global Times”, 19 VI 2013.
398 Chen Aizhu, C. Li, PetroChina aims…
396 Spegele, J. Scheck, Energy-Hungry China Struggles to Join Shale-Gas Revolution, 

„The Wall Street Journal”, 5 IX 2013. 
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energetycznego w amerykańskim wydziale energii na Lawrence Livermo-
re National Laboratory w Kalifornii Julio Friedmanna w Stanach Zjed-
noczonych przygotowanie gruntu pod rewolucję związaną z wydobyciem 
gazu z łupków zabrało sześćdziesiąt lat. W tym czasie dokonano 200 tys. 
odwiertów. Dla porównania – Chiny wykonały mniej niż 100 odwiertów. 
W dodatku chińskie złoża charakteryzuje specyficzna struktura geologicz-
na. Wiele spośród chińskich formacji łupków ma wysoką zawartość gli-
ny, co czyni je bardzo giętkimi i tym samym mniej podatnymi na pęknię-
cia. Poza tym znajdują się one w głębszych partiach ziemi niż w Stanach 
Zjednoczonych400.

Do podobnych wniosków doszli Ksenia Kushkina z Rosyjskiej Akademii 
Nauk oraz Edward Chow z Center for Strategic & International Studies, któ-
rzy wskazywali na dużą zawartość gliny w skałach łupkowych w Chinach, 
co w zasadzie uniemożliwia użycie analogicznych do stosowa nych w Sta-
nach Zjednoczonych technologii wydobywczych. Wtłoczenie płynu hy-
draulicznego pod dużym ciśnieniem do otworu powo duje, że skały zamiast 
pękać deformują się. Tylko złoża w Tarim oraz Sichuanie mają bardziej 
sprzyjające właściwości ze względu na znaczną zawartość kwarcu w ska-
łach, ale ostatecznie nawet i one nie przypominają złóż amerykańskich401.

Tym, co w dużej mierze spowalnia rozwój sektora w Chinach, jest mono-
polizacja rynku przez duże państwowe przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwa-
gę koszty oraz strukturę cenową, zwłaszcza w porównaniu z gazem kon-
wencjonalnym, wielkie spółki nie są szczególnie zainteresowane rozwojem 
tej branży. Mogłaby ona być napędzana przez inne mniejsze, rodzime 
przedsiębiorstwa, które zadowoliłyby się skromniejszymi zyskami, lub 
zagraniczne koncerny, których doświadczenie i posiadana technologia po-
zwalałyby na obniżenie kosztów. Ograniczenia dla zagranicznych przed-
siębiorstw, a tym samym brak szerzej zakrojonych przez nich inwestycji, 
stanowi jednocześnie przeszkodę dla Chin w dostępie do zaawansowanej 
technologii. Chiny częściowo mogą to jednak rekompensować, nabywając 
udziały w przedsięwzięciach związanych z wydobyciem gazu z łupków 
za granicą402.

400 J. Tollefson, China slow to tap shale-gas bonanza, „Nature”, No. 494, 21 II 2013.
401 K. Kushkina, E. Chow, „Golden age” of gas in China. Is there still a window of opportu-

nity for more gas exports to China?, Center for Strategic & International Studies (CSIS), IREX.
org, 30 VIII 2012, http://csis.org/images/stories/energy/120830KKushkina_EChow_ChinaShale-
Gas.pdf (19 IX 2013). 

402 Ibidem.
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Lwia część poszukiwań ropy i gazu jest zdominowana przez trzy wiel-
kie przedsiębiorstwa państwowe, tj. CNPC, Sinopec oraz CNOOC. Około 
77% obszaru użytecznego dla powstawania bloków gazowych oraz 80% 
potencjału surowcowego znajduje się pod ich kontrolą. Ministerstwo Zie-
mi i Zasobów Naturalnych co prawda podejmuje kroki na rzecz wzmoc-
nienia pozycji innych mniejszych spółek, niemniej nie zmienia to za-
sadniczo dotychczasowego obrazu. Właściwa w tym kontekście wydaje 
się wypowiedź Chena Weidonga z Energy Economics Institute działa-
jącego przy CNOOC, w której zaznaczał, że najlepsze bloki kontrolują 
CNPC oraz Sinopec. To wielka różnica, gdy porównamy to ze Stanami 
Zjednoczonymi. Tam, w przeciwieństwie do Chin, ponad 80% produkcji 
gazu z łupków przypada na małe i średnie przedsiębiorstwa, które szybko 
i sprawnie udoskonalały technologię produkcyjną. Zdaniem Chena rozwój 
tego sektora stanowił coś więcej aniżeli jedynie proces ciągłej produkcji. 
W amerykańskim modelu gaz był wydobywany i natychmiast sprzedawa-
ny, a zarobione w ten sposób pieniądze pozwalały na dalszy rozwój i udo-
skonalanie technologii403.

Kolejnym dużym problemem Chin jest to, że większość zasobów gazu 
ziemnego z łupków znajduje się na obszarach z niedoborami wody lub 
na obszarach o dużym zagęszczeniu ludności. Poszukiwanie i wydobycie 
gazu z łupków skalnych wymaga na każdym etapie prac dostępu do znacz-
nych ilości wody. Jest ona wykorzystywana w trakcie wierceń oraz na etapie 
szczelinowania hydraulicznego, co pozwala uwolnić uwięziony surowiec. 
Przy okazji należy dodać, że nadal nieokreślony jest wpływ szczelinowa-
nia hydraulicznego na źródła wody, jak również na całe środowisko natu-
ralne. Wydobycie gazu ze skalnych formacji znajdujących się pod ziemią 
wymaga zużycia dziesięć razy więcej wody, niż przy pompowaniu takich 
samych ilości ropy i gazu z konwencjonalnych szybów. Zwykły odwiert 
do wydobycia gazu z łupków zużywa około 10 tys. m³ wody. Przy zało-
żeniu, że zostanie zrealizowany główny cel i wydobycie osiągnie poziom 
6,5 mld m³ w 2015 r., dokonanie niezbędnych 1380 odwiertów będzie się 
wiązało z zużyciem łącznie około 13,8 mln m³ wody. Dla porównania – cały 
sektor przemysłowy w Chinach pochłania około 35 mld m³ wody rocznie404.

403 Pu Jun, Huang Kaiqian, China’s Lofty Goals…
404 Wang Xiaocong, Environmental Frets as Frackers Move In, Caixin Online, 20 XI 2012, 

http://english.caixin.com/2012-11-20/100462881.html (19 IX 2013). W przypadku eksploa-
tacji złóż gazu z łupków ilość zużytej wody w stosunku do ilości wyprodukowanej energii 
jest mniejsza w porównaniu z innymi źródłami, tj. energii nuklearnej, konwencjonalnej ropy 
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W opinii analityków z Sanford C. Bernstein dla szybkiego rozwoju prze-
mysłu gazu z łupków największą przeszkodę stanowi brak odpowiednich 
regulacji i przepisów prawnych oraz kwestie związane z zarządzaniem za-
sobami wodnymi. Pierwsza sprawa dotyczy reformy obecnych przepisów, 
szczególnie w odniesieniu do ustalania cen gazu oraz zwiększenia dostępu 
do działalności typu upstream w sektorze naftowo-gazowym dla podmiotów 
niepaństwowych. W czasie dwóch aukcji przeprowadzonych od 2011 r. pra-
wo do wydobycia gazu z łupków uzyskały głównie firmy państwowe. Druga 
sprawa wiąże się z dostępem do wody. Co prawda w Sichuanie występu-
ją duże ilości wody, ale tylko niewielką część z tego stanowi woda czysta. 
To budzi zrozumiałe obawy wśród mieszkańców tych terenów, że w na-
stępstwie prac wydobywczych gazu z łupków może dojść do skażenia wód 
gruntowych405.

Odrębną sprawą wpływającą na stan rozwoju sektora jest brak rozbu-
dowanej infrastruktury przesyłowej. Chiny obecnie dysponują gazociągami 
o długości około 50 tys. km. Do 2020 r. zamierzają zwiększyć trzykrotnie 
ich długość – do 150 tys. Jak się jednak okazuje, to wciąż za mało, by spro-
stać wszystkim wymaganiom. Dla porównania – w Stanach Zjednoczonych 
już teraz długość gazociągów wynosi 400 tys. km406.

Firma Deloitte przestawiła w maju 2013 r. specjalny raport Oil and gas 
reality check 2013, w którym dokonała zestawienia perspektyw rozwoju 
sektora wydobycia gazu ziemnego z łupków w Argentynie, Chinach, Polsce 
i Stanach Zjednoczonych. Autorzy tego opracowania podkreślili, że przed 
trzema pierwszymi państwami jest jeszcze długa droga do osiągnięcia suk-
cesu, biorąc pod uwagę jakość usług, sieci rurociągów, dostęp do wody 
i strukturę geologiczną. W kontekście perspektyw rozwojowych najkorzyst-
niej z tej trójki prezentowała się Argentyna, gdzie sukces na początkowym 
etapie napędzał dalsze inwestycje. Podtrzymanie sprzyjającego środowiska 
inwestycyjnego stanowi warunek, by stać się znaczącym dostawcą surow-
ca. Małe szanse na sukces w skali globalnej przypisano Chinom i Polsce. 
W przypadku Chin konieczna staje się współpraca międzynarodowa w roz-
poznawaniu tamtejszych struktur geologicznych. Dodatkowymi trudnościa-
mi są brak doświadczenia charakteryzujący sektor usług oraz brak dostępu 

naftowej, węgla czy paliwa etanolowego z kukurydzy. [Wykorzystanie wody w wydobyciu gazu 
łupkowego, Chevron Polska Energy Resources, http://www.chevron.pl/documents/Water_Usa-
ge_Europe_pl.pdf (19 IX 2013).

405 R. Fu, Shale gas production facing double hurdle, „Shanghai Daily”, 24 VI 2013. 
406 The shale revolution, Research Institute Credit Suisse, Zurich, XII 2012, s. 17. 
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do wody. Polska z kolei potrzebuje stabilnego klimatu inwestycyjnego dla 
zwiększenia skali inwestycji. Wymagana jest również demonstracja handlo-
wej wykonalności projektów407.

407 Oil and gas reality check 2013: A look at the top issues facing the oil and gas sector, 
Deloitte, London 2013, s. 9. Polska podjęła kroki związane z opracowaniem nowych regulacji 
prawnych dotyczących wydobycia węglowodorów. W październiku 2012 r. rząd przyjął założenia 
do ustawy węglowodorowej. Obciążenia podatkowe i opłaty od spółek z branży wydobywczej 
wyniosą około 40% ich zysków brutto. Ustawa powinna wejść w życie w 2015 r., lecz z infor-
macji ministra finansów Jacka Rostowskiego przekazanej w maju 2013 r. wynikało, że podatek 
od węglowodorów nie będzie pobierany do 2020 r., w celu zachęcenia inwestorów do wydobycia 
gazu z łupków. [Podatek od węglowodorów nie będzie pobierany do 2020 r. – Rostowski, PAP, 
22 V 2013, http://biznes.pap.pl/en/news/search/info/13851738,podatek-od-weglowodorow-nie-
-bedzie-pobierany-do-2020-r----rostowski (11 X 2013). W raporcie Najwyższej Izby Kontroli 
z grudnia 2013 r. bardzo negatywnie oceniono dotychczasowe działania administracji publicznej 
oraz przedsiębiorców w zakresie podejmowanych działań związanych z poszukiwaniem i wy-
dobyciem gazu z łupków. Z dużym opóźnieniem realizowano prace nad tworzeniem i noweli-
zacją prawa w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowodorów oraz przepisów dotyczą-
cych opodatkowania kontrolowanej działalności; nie powołano pełnomocnika rządu do spraw 
rozwoju wydobywania węglowodorów; Ministerstwo Środowiska nie zorganizowało właściwie 
prac resortu, tak by zadania deklarowane jako priorytetowe były realizowane stosownie do ich 
rzeczywistego znaczenia dla państwa; przyjęty przez ministra środowiska sposób udzielania 
koncesji każdemu z przedsiębiorców według wnioskowanego zakresu, obejmującego łącznie 
nawet 10 tys. km² umożliwił rozdysponowanie całego obszaru koncesyjnego, ale jednocześnie 
zablokował na okres co najmniej kilku lat dostęp innym przedsiębiorcom zainteresowanym po-
szukiwaniem gazu z łupków, a to może spowolnić proces rozpoznania zasobów; dotychczasowe 
działania dotyczące ustalenia zasobności krajowych złóż gazu z łupków nie doprowadziły dotąd 
do wiarygodnego oszacowania ich wielkości; minister środowiska niewystarczająco uregulował 
proces pobierania i postępowania z próbkami geologicznymi pozyskiwanymi w wyniku wyko-
nywanych otworów wiertniczych; niewystarczający i nierzetelny był nadzór urzędów górniczych 
nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców przepisów w zakresie ochrony środowiska, wynika-
jących z koncesji i innych decyzji administracyjnych; niewystarczający był nadzór ministra śro-
dowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego i Wyższego Urzędu Górniczego nad podległymi 
jednostkami i komórkami organizacyjnymi w zakresie zagadnień związanych z poszukiwaniem 
i/lub rozpoznawaniem złóż gazu z łupków; nie wszyscy przedsiębiorcy wykonywali rzetelnie za-
dania i obowiązki wynikające z udzielonych im koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie. 
[Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu ze złóż łupkowych. Informacja o wyni-
kach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 6 XII 2013, s. 8–10, http://www.nik.gov.pl/
plik/id,5757,vp,7453.pdf (22 II 2014)]. Z punktu widzenia Polski ważne znaczenie miała decyzja 
Komisji Europejskiej, która 22 stycznia 2014 r. opublikowała komunikat Communication from 
the Commission to the Council and the European Parlament on the exploration and production 
of hydrocarbons (such as shale gas) using high volume hydraulic fracturing in the EU, który 
dał państwom członkowskim UE pełną swobodę w określaniu założeń związanych z poszuki-
waniem i wydobyciem gazu z łupków. Komisja Europejska tym samym rezygnowała z ustale-
nia wiążących propozycji legislacyjnych w odniesieniu do tego sektora. W zaleceniach wska-
zywano, że państwa członkowskie mają prawo do określania warunków wykorzystania swoich 
zasobów energetycznych, o ile uwzględniają potrzebę zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego. KE przedstawiła jedynie swoje rekomendacje w odniesieniu do poszu-
kiwania i wydobycia gazu z łupków w UE, określając minimalne standardy w zakresie metod 
stosowania szczelinowania hydraulicznego. [Szerzej zob.: Communication from the Commission 
to the Council and the European Parlament on the exploration and production of hydrocarbons 
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Tabela 48. Perspektywy rozwojowe dla państw z dużymi rezerwami gazu ziemnego 
z łupków

Państwo Argentyna Chiny Polska USA

Szacunkowa wielkość złóż EIA (w bln m³)
774

1 275
(886*)

187
(12–27**)

482

Usługi przemysłowe PŚ PD PD PM

Sieć rurociągów PŚ PŚ PD PM

Dostęp do wody PM PŚ PM PM

Struktura geologiczna PM PD PŚ PM

Rezerwy gazu na mieszkańca (w tys. m³) 318 80 88 966

Udział gazu z łupków w krajowej 
produkcji gazu (w %)

<5% <3% Brak 23%

* Szacunki Ministerstwa Ziemi i Zasobów Naturalnych (Chiny).
** Szacunki Państwowego Instytutu Geologicznego (Polska).
PM – przeszkody małe.
PŚ – przeszkody średnie.
PD – przeszkody duże.
Źródło: opracowanie na podstawie: Oil and gas reality check 2013: A look at the top 
issues facing the oil and gas sector, Deloitte, London 2013, s. 9.

Istotne wyzwanie, być może najważniejsze, dla sektora wydobycia gazu 
z łupków w Chinach będzie się wiązało z pozyskaniem niezbędnej technolo-
gii wydobywczej oraz know-how. Chińskie spółki od kilku lat wykazują oży-
wioną aktywność na międzynarodowych rynkach, starając się uzyskać wiedzę 

(such as shale gas) using high volume hydraulic fracturing in the EU, European Commission, 
22 I 2014, http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/communication_en.pdf (22 II 
2014); Zalecenie Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podstawowych zasad rozpozna-
wania i wydobywania węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) z zastosowaniem intensywnego 
szczelinowania hydraulicznego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 22 I 2014, http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:039:0072:0078:PL:PDF (22 II 2014)]. 
Niedługo potem, 11 marca 2014 r., Rada Ministrów RP przyjęła regulacje dotyczące zasad poszu-
kiwania i eksploatacji złóż węglowodorów. Była w nich mowa o racjonalnym gospodarowaniu 
złożami oraz sprawiedliwym podziale zysków z działalności wydobywczej pomiędzy państwem 
a przedsiębiorcami. Znowelizowana ustawa Prawo geologiczne i górnicze zawiera przepisy two-
rzące zachęty dla inwestorów przez uproszczenie procedur procesu koncesjonowania. Zamiast 
dotychczas istniejących trzech koncesji na działalność poszukiwawczą, rozpoznawczą i wydo-
bywczą będzie jedna, łącząca wszystkie wymienione. Nowe rozwiązania mają ułatwiać również 
uzyskiwanie decyzji środowiskowych przez inwestorów. Zmiany przewidują ponadto pobieranie 
podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz specjalnego podatku węglowodorowego (od zy-
sków z działalności), które mają obowiązywać od 2020 r. [Rząd przyjął ustawy łupkowe, Kance-
laria Prezesa Rady Ministrów RP, 11 III 2014, https://www.premier.gov.pl/mobile/wydarzenia/
aktualnosci/rzad-przyjal-ustawy-lupkowe.html (17 IV 2014)].
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na ten temat. Należy tu zauważyć, że odnotowano w tej materii już pierwsze 
sukcesy związane z przejęciem aktywów w przedsięwzięciach za granicą. 

CNOOC Ltd. była pierwszą chińską spółką energetyczną, która uzy-
skała udziały w amerykańskiej firmie wydobywczej i zarazem producencie 
gazu z łupków Chesapeake Energy Corp. W październiku 2010 r. pojawiła 
się wiadomość, że CNOOC zapłaci 1,8 mld USD za jedną trzecią udzia-
łów w projekcie spółki Chesapeake Energy, związanym z wydobyciem ropy 
i gazu z łupków Eagle Ford w Teksasie408. Wkrótce potem, pod koniec stycz-
nia 2011 r., doszło do zawarcia kolejnej transakcji, w której wyniku chiński 
koncern odkupił od Amerykanów 33% udziałów w projektach w Kolorado 
i południowo-wschodnim Wyoming za sumę blisko 1,27 mld USD409.

Oprócz CNOOC Ltd. również Sinopec podkreślał swoje zainteresowa-
nie amerykańskimi i kanadyjskimi złożami gazu z łupków. Jesienią 2011 r. 
koncern osiągnął porozumienie w sprawie nabycia Daylight Energy Ltd. 
(DAY) za sumę 2,1 mld USD. Istotne było jednak to, że przy tej okazji 
zaoferowano cenę zdecydowanie wyższą od kursu Daylight notowane-
go na kanadyjskiej giełdzie410. To nie jedyny przejaw aktywności Sinopec 
za granicą. W czerwcu 2013 r. sfinalizował on bowiem zawartą cztery mie-
siące wcześniej umowę dotyczącą nabycia za 1,02 mld USD 50% udziałów 
w złożach Mississippi Lime od firmy Chesapeake Energy411. Na początku 
stycznia 2012 r. Sinopec zawarł kolejną umowę, tym razem z amerykańskim 
Devon Energy Corporation, na sumę 2,5 mld USD. W wyniku porozumienia 
za sumę 900 mln USD nabył 33% udziałów w pięciu blokach, między in-
nymi w Ohio i Michigan. Zobowiązał się ponadto do wypłaty dodatkowych 
1,6 mld USD za możliwość dokonywania odwiertów na tych obszarach 
w ciągu kolejnych trzech lat. Warto nadmienić, że Devon operuje na polach 
zlokalizowanych w Ohio, Oklahomie, Luizjanie oraz Michigan412.

Prawdziwe rewelacje pojawiły się jednak w czerwcu 2014 r., kiedy po-
informowano o zawartym na piętnaście lat porozumieniu z udziałem firm 

408 CNOOC to buy 33.3-pct stake in U.S. Shale Gas Project, Xinhua, „People’s Daily”, 
11 XI 2010.

409 P. Bansal, F. Master, Chesapeake, CNOOC strike second shale deal for $1.3 bln, Re-
uters, 30 I 2011.

410 C. McClelland, B. Olson, Sinopec Buys Canada’s Daylight for $2.1 Billion to Gain 
Shale-Gas Assets, Bloomberg, 10 X 2011, http://www.bloomberg.com/news/2011-10-09/sino-
pec-agrees-to-buy-daylight-energy-for-2-1-billion-to-meet-fuel-demand.html (19 IX 2013). 

411 Sinopec completes Chesapeake deal, Xinhua, 29 VI 2013.
412 A. Gonzalez, R. Dezember, Sinopec Enters U.S. Shale, „The Wall Street Journal”, 

4 I 2012. 
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FTS International (FTSI) oraz Sinopec. W wyniku utworzenia spółki jo-
int venture (SinoFTS) Sinopec przejmie 55% udziałów w przedsięwzię-
ciu, a pozostała część przypadnie FTSI. Z punktu widzenia chińskich in-
teresów naj istotniejsze jest to, że FTSI jest czołową firmą w dziedzinie 
szczelinowania hydraulicznego w Stanach Zjednoczonych. W Chinach ma 
świadczyć usługi dla Sinopec oraz innych firm zajmujących się działal-
nością eksploracyjną i wydobywczą. Warto zaznaczyć, że sprzęt do szcze-
linowania hydraulicznego w pierwszej kolejności będzie wykorzystywany 
w Sichuanie, w późniejszym okresie będą jednak uwzględnione również 
pozostałe złoża w kraju413.

Można dostrzec również inne koncerny z Państwa Środka, które aktyw-
nie podejmują działalność na zagranicznych rynkach. Na początku 2013 r. 
koncern Sinochem Group osiągnął porozumienie w sprawie zakupu 40% 
udziałów w złożach ropy i gazu z łupków Wolfcamp w Teksasie od ame-
rykańskiej firmy Pioneer Natural Resources Co. (PXD) za sumę 500 mln 
USD. Sinochem dodatkowo zobowiązał się przeznaczyć 1,2 mld USD 
na koszty przyszłych odwiertów414.

W grudniu 2013 r. koncern Shenhua Energy Co. Ltd. poinformował, 
że zamierza przeznaczyć 90 mln USD na inwestycje w rozwój sektora wy-
dobycia gazu z łupków w Stanach Zjednoczonych. W tym zakresie będzie 
współpracował z firmą Energy Corporation of America (ECA). Razem za-
inwestują 146 mln USD na wykonanie 25 odwiertów w stanie Pensylwania, 
co pozwoli na wydobycie 3,8 mld m³ surowca w ciągu trzydziestu lat415.

Warte podkreślenia jest to, że również niewielkie spółki z Chin są zain-
teresowane wejściem do sektora wydobywczego gazu z łupków za granicą. 
Przykładem może być podpisane w styczniu 2013 r. porozumienie między 
Lanzhou Haimo Technologies a firmą Carrizo Oil & Gas’s Niobrara w spra-
wie zakupu za sumę 27,5 mln USD 14,29% udziałów w złożach ropy i gazu 
z łupków w Kolorado416.

413 FTS International Enters Chinese Market with 15-year Joint Venture Company with Sino-
pec, FTS International, 10 VI 2014, http://www.ftsi.com/news/Pages/FTS-International-Enters-
-Chinese-Market-with-15-year-Joint-Venture-Company-with-Sinopec.aspx (10 VII 2014). 

414 T. Davis, Sinochem Buys Stake in Pioneer Natural Wolfcamp for $500m, Bloomberg, 
31 I 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-01-30/sinochem-buys-stake-in-pioneer-nat-
ural-wolfcamp-for-500m.html (17 IV 2014).

415 Du Juan, US links up with Chinese firm in shale gas project, „People’s Daily”, 27 XII 
2013. 

416 Chinese company buys into US shale oil and gas assets, „China Daily”, 7 I 2014. 
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Chińskie firmy nieprzypadkowo kierują swój wzrok głównie na Stany 
Zjednoczone i Kanadę. Dysponują one odpowiednimi zasobami finanso-
wymi, by dokonywać przejęć w projektach wydobywczych, niezbędnych 
do pozyskiwania cennego doświadczenia. Firmy z Chin często przepłacają, 
nabywając udziały w zagranicznych złożach. Celem nadrzędnym jest jed-
nak w tym przypadku uzyskanie dostępu do zaawansowanej technologii 
oraz wyszkolenie własnej siły roboczej. 

Trafnie tę strategię oceniali dziennikarze gazety „The Wall Street Jour-
nal”. Powołując się na przykład prezesa CNOOC Fu Chengyu, pisali, że jego 
recepta na sukces polega na poszukiwaniu udziałów mniejszościowych i od-
grywania w nich pasywnej roli przy jednoczesnym stopniowym wprowa-
dzaniem chińskiego personelu, który będzie miał dostęp do amerykańskiej 
zaawansowanej technologii. Dzięki inwestycjom chińskie przedsiębiorstwa 
zawarły już wiele porozumień w branży naftowej i gazowej w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie. Chińskie spółki liczą, że w ten sposób uzyskają 
wiedzę, gdzie mają dokonywać wierceń oraz jak właściwie tworzyć infra-
strukturę wokół takich przedsięwzięć417. Według wyliczeń formy Dealogic 
w ciągu kolejnych pięciu lat począwszy od 2008 r. Chiny wydały w sumie 
aż 44,2 mld USD na przejęcia amerykańskich i kanadyjskich firm oraz uzy-
skanie udziałów w złożach ropy i gazu418.

417 R. Dezember, J.T. Areddy, China Foothold in U.S. Energy, „The Wall Street Journal”, 
6 III 2012. 

418 R. Gold, C. Dawson, Chinese Energy Deals Focus on North America, „The Wall Street 
Journal”, 25 X 2013. W kontekście tych rozważań można zauważyć, że rysuje się tu również 
perspektywa podjęcia współpracy w sektorze wydobycia gazu z łupków między Chinami 
a Polską. W czasie wizyty premiera Chin Wen Jiabao w Polsce w 2012 r. premier Donald Tusk 
poinformował, że tematem rozmów była współpraca z Chinami w zakresie rozwoju alterna-
tywnych źródeł energii. Obydwaj premierzy zwracali wówczas uwagę na potrzebę wymiany 
doświadczeń w wydobywaniu gazu z łupków. [Wizyta premiera Chin, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów RP, 25 IV 2012, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/wizyta-premie-
ra-chin.html (17 IV 2014)]. Wcześniej, 30 maja 2012 r., w czasie spotkania w Pekinie z mi-
nistrem przemysłu i informatyzacji Chin Miao Wei wicepremier i minister gospodarki Polski 
Waldemar Pawlak wyraził chęć rozwijania współpracy z Chinami w zakresie eksploatacji złóż 
gazu z łupków i wymiany doświadczeń między instytutami badawczo-rozwojowymi. Pawlak 
podkreślał, że współpraca energetyczna z Chinami daje Polsce szansę podniesienia niezależno-
ści energetycznej i ograniczenia emisji zanieczyszczeń, a Chinom stwarza możliwość dywer-
syfikacji źródeł zaopatrzenia w energię. Uczestnicy spotkania zwracali także uwagę na sektor 
odnawialnych źródeł energii i współpracę w tym zakresie. Premier przy tej okazji wyraził za-
interesowanie inwestycjami chińskimi w odnawialne źródła w Polsce. [Wicepremier Pawlak: 
Możemy współpracować z Chinami w zakresie wykorzystania gazu łupkowego i rozwoju OZE, 
Ministerstwo Gospodarki RP, 30 V 2012, http://www.mg.gov.pl/node/16199 (17 IV 2014)].
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Warto wspomnieć na końcu o jeszcze jednej kwestii. Wydobycie gazu 
ziemnego z łupków w Chinach może nieść z sobą również geopolityczne 
następstwa. Korzyści, jakie mogą się stać udziałem Chin, wiążą się z po-
prawą bezpieczeństwa i uzyskaniem większej niezależności energetycznej. 
Potencjalny wzrost produkcji gazu w Chinach może jednocześnie – zdaniem 
autorów raportu The development implications of the fracking revolution 
– pociągać za sobą negatywne skutki dla wielu producentów ropy i gazu 
z Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej. Taka sytuacja może bowiem 
doprowadzić do zmniejszenia eksportu do Chin i w konsekwencji do spadku 
wielkości PKB tych gospodarek419.

Rewolucja łupkowa zapewne wzmocni pozycję i wpływy Stanów Zjed-
noczonych w ciągu najbliższych dekad. W opinii Alana Rileya, profesora 
z The City Law School w City University London, dwa elementy odgrywają 
tu zasadniczą rolę. Pierwszy z nich odnosi się do rozwijanych technik wy-
dobywczych w Stanach Zjednoczonych i uzyskiwania większej niezależno-
ści energetycznej. Rozwój wydobycia sektora gazu z łupków będzie wywo-
ływał zmiany na międzynarodowych rynkach przez zmniejszenie wielkości 
importu do Stanów Zjednoczonych. Dodatkowym impulsem, który wpłynie 
na politykę kształtowania cen surowców na świecie, będzie wzrost wydo-
bycia w Chinach, Argentynie, na Ukrainie oraz innych miejscach. Drugi 
czynnik zdaniem Rileya wiąże się z kolei z potencjalnym wykorzystaniem 
gazu w transporcie. Niska cena i ogólna dostępność gazu może zaowocować 
wzrostem jego konsumpcji. Z punktu widzenia Europy rewolucja łupko-
wa może mieć pozytywne następstwa, biorąc pod uwagę poprawę bezpie-
czeństwa energetycznego, głównie w odniesieniu do dywersyfikacji dostaw. 
Dla Chin rysuje się zaś szansa częściowego uzależnienia się od kontrolo-
wanych w wielu miejscach przez Amerykanów morskich szlaków trans-
portowych, którymi poruszają się tankowce. Zmiany mogą doprowadzić 
do całkowitego przemodelowania dotychczasowych układów w gospodar-
ce międzynarodowej, przyczyniając się do wzmocnienia pozycji Stanów 
Zjednoczonych, redukcji zależności od importu surowców w Chinach, jak 
również do wywołania wielu pozytywnych skutków dla państw zachod-
nich. Jednocześnie może nieść z sobą widmo znaczącego osłabienia pozycji 
głównych producentów gazu, czyli Rosji oraz Arabii Saudyjskiej420.

419 Hou Zhenbo i in., The development implications of the fracking revolution, Overseas 
Development Institute (ODI), London, IV 2014, s. 15–16.

420 A. Riley, The Shale Revolution’s Shifting Geopolitics, „The International Herald Tri-
bune”, 26 XII 2012.





VI

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Pytanie, jakie powinno się pojawić na początku tego rozdziału, dotyczy tego, 
kiedy nastąpi wejście w erę czystych źródeł energii? Odpowiedź na to nie 
jest taka prosta. Wydaje się, że nie nastąpi to tak szybko, jak prognozuje 
wielu zwolenników wprowadzania zielonych rozwiązań. Obserwując zmia-
ny zachodzące na międzynarodowych rynkach energii, można wnioskować, 
że odnawialne źródła energii będą w przyszłości służyły głównie zaspoka-
janiu rosnącego popytu na energię. W rzeczywistości bowiem nie zastąpią 
one tradycyjnych źródeł energii. Ropa naftowa, węgiel oraz gaz ziemny 
jeszcze przez kilka dekad będą głównymi nośnikami energii na świecie. 
Właściwe przejście do ery czystych i odnawialnych źródeł energii wy-
maga czasu. Główną barierą jest brak odpowiedniej wiedzy i technologii, 
a co za tym idzie, wysokie koszty uzyskiwania energii w porównaniu z pa-
liwami kopalnymi.

Vaclav Smil, emerytowany profesor University of Monitoba, zwracał 
uwagę, że na całym świecie każde przejście z jednego dominującego pali-
wa na kolejne odbywało się w ciągu 50–60 lat. Pierwsza zmiana wiązała się 
z przejściem z drewna na węgiel, następnie z węgla na ropę, obecnie zaś na-
stępuje transformacja w kierunku gazu ziemnego. Ewolucja energetyczna jest 
zatem procesem długotrwałym. Wpływ na to zawsze miał fakt, że sięganie 
po kolejny surowiec wymagało każdorazowo opracowania nowych technik 
wydobywczych, nowych kanałów dystrybucji, a także nowych technologii 
przetwarzania w pożądaną formę energii użytkowej. W przypadku możliwe-
go przejścia na odnawialne źródła energii nie będzie inaczej, gdyż taka trans-
formacja również będzie wymagała wiele czasu. Zielona energia podąża tą 
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samą ścieżką co paliwa kopalne. Masowe przestawienie się na alternatywne 
źródła energii potencjalnie wiązałoby się z koniecznością przebudowy infra-
struktury energetycznej. Rozmiary oraz koszty już istniejącej infrastruktury 
energetycznej każą wykorzystywać te inwestycje w dłuższej perspektywie 
czasowej. Wyzwania związane z przestawieniem się na źródła odnawialne 
ściśle się wiążą z kwestią efektywności energetycznej. To z kolei pociąga 
za sobą konieczność podejmowania dalekowzrocznych działań i planowania 
opartego na realistycznych prognozach. Należy tu również zaprzestać nie-
racjonalnego subsydiowania firm, uwzględniając w cenie koszty zarówno 
środowiskowe, jak i zdrowotne. Najskuteczniejszy sposób na przyspiesze-
nie nadejścia ery odnawialnych źródeł energii to jednak przede wszystkim 
ograniczanie zużycia energii, gdyż im szybciej rośnie popyt na energię, tym 
trudniej go zaspokoić421.

Systematyczny wzrost mocy oraz produkcji energii wywarzanych z od-
nawialnych źródeł energii stał się charakterystycznym zjawiskiem na ca-
łym świecie, co w dużej mierze stanowi wynik wsparcia udzielanego przez 
władze centralne w poszczególnych krajach. Temu towarzyszy stopniowy, 
aczkolwiek ciągle powolny, spadek cen technologii niezbędnych w rozwo-
ju zielonej energii. Globalny popyt na odnawialne źródła energii w ciągu 
ostatniej dekady wykazywał stałą tendencję wzrostową – tak wynika z co-
rocznych raportów Global Status Report publikowanych przez Renewable 
Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) oraz PEW Charitable 
Trust.

Według danych REN21 udział odnawialnych źródeł energii w światowej 
konsumpcji energii wyniósł w 2013 r. 19%, podczas gdy na paliwa kopalne 
przypadało 78,4%, a na energię nuklearną – 2,6%422. Łączna wartość inwe-
stycji w OZE w tym samym roku stanowiła ponad 214 mld USD.

W ciągu ostatnich lat wielkość dodawanych nowych mocy pochodzących 
z OZE systematycznie rosła. W 2012 r. moce z OZE wyniosły w 2012 r. 
1470 GW, tj. o 8,5% więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej mocy wy-
twórczych OZE przypadło na hydroenergetykę (990 GW). Moce pozosta-
łych OZE stanowiły 480 GW. Głównie inwestowano w rozwój energetyki 
wiatrowej i słonecznej423.

421 V. Smil, The long slow rise of solar and wind, „Scientific American”, Vol. 310, Issue 1, 
I 2014, s. 52–57.

422 Renewables 2014 Global Status Report, s. 21.
423 Renewables 2013 Global Status Report, s. 13.
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W 2013 r. odnotowano dalszy wzrost mocy pochodzących z OZE – o 8%, 
do poziomu 1560 GW. Najwięcej mocy wytwórczych przypadło na hydro-
energetykę (1000 GW). Moce pozostałych OZE wyniosły 560 GW. Pod-
kreślenia wymaga fakt, że po raz pierwszy w historii dodano więcej mocy 
pochodzących z energii słonecznej niż wiatrowej424.

Tabela 49. Główne wskaźniki dotyczące OZE na świecie w 2013 r.

Wskaźnik Jednostka miary 2004 2012 2013

Inwestycje w OZE (rocznie) mld USD 39,5 249,5 214,4

Moce zainstalowane z OZE GW 800 1 440 1 560

Moce z hydroenergetyki (łącznie) GW 715 960 1 000

Biomasa (Bio-power) TWh 227 350 405

Energia słoneczna (solar PV) (łącznie) GW 2,6 100 139

Energia geotermalna GW 8,9 11,5 12

Energia wiatrowa (łącznie) GW 48 283 318

Kolektory słoneczne (solar thermal power) GW 195 223 255

Źródło: opracowanie na podstawie: Renewables 2014 Global Status Report, Renewable 
Energy Policy Network for the 21st Century (REN21), Paris 2014, s. 15.

Biorąc pod uwagę wielkość mocy zainstalowanych w OZE (zarówno 
z włączeniem hydroenergetyki, jak i z jej wyłączeniem), w 2013 r. świato-
wym liderem pozostawały Chiny, które zainwestowały więcej aniżeli cała 
Europa łącznie425. W obszarze hydroenergetyki spośród dodanych 40 GW no-
wych mocy, aż 29 GW przypadło na Chiny. W przypadku energii pozyskiwa-
nej z paneli fotowoltaicznych na 39 GW dodanych mocy na świecie Chiny 
odpowiadały za jedną trzecią426. Inwestycje Chin w OZE z uwzględnieniem 
środków lokowanych w badania i rozwój w 2013 r. wyniosły 56,3 mld USD, 
co oznaczało spadek o 6% w skali roku. To, co jednak pozostaje wyjątkowo 
istotne w przypadku Chin, to fakt, że po raz pierwszy ilość energii generowa-
nej z oddanych do użytku instalacji odnawialnych źródeł energii była większa 
niż z inwestycji, które opierały się na paliwach kopalnych427.

424 Renewables 2014 Global Status Report…, s. 13.
425 Ibidem, s. 17.
426 Ibidem, s. 17–19.
427 Ibidem, s. 68.
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Podobne spostrzeżenia na temat rozwoju czystych źródeł energii na świe-
cie można wynieść z lektury raportu PEW Charitable Trust. Na podstawie 
danych tej organizacji w 2013 r. globalne inwestycje w odnawialne źród-
ła energii wyniosły 254 mld USD. Największe sumy wydatkowano na roz-
wój energetyki słonecznej (97,6 mld USD) oraz wiatrowej (73,5 mld USD). 
Region Azji i Oceanii podtrzymał dotychczasowe tempo wzrostu nakładów 
na rozwój zielonej energii (o 10% w 2013 r., do poziomu 102 mld USD). Gi-
gantyczny wzrost inwestycji, bo aż o 80% do poziomu 29 mld USD, odnoto-
wała Japonia. Liderem nie tylko regionalnym, ale również światowym, pozo-
stały jednak Chiny428.

Rok wcześniej globalne inwestycje w odnawialne źródła energii wynio-
sły 269 mld USD, i były pięć razy wyższe niż w 2004 r., ale o 11% niższe 
niż w rekordowym 2011 r., kiedy odnotowano inwestycje rzędu 302 mld 
USD. Rok 2012 charakteryzował się tym, że po raz pierwszy największą 
w historii liczbę inwestycji zrealizowano w Azji. Stanowiły one 42% inwe-
stycji globalnych i wyniosły 101 mld USD. Największe sumy zainwestowano 
w energetykę słoneczną (126 mld USD) oraz wiatrową (72,7 mld USD)429.

Tabela 50. Państwa z największymi inwestycjami w OZE w 2013 r. (w mld USD)

Pozycja (2013) Państwo Suma inwestycji (w mld USD)

1 Chiny 54,2

2 Stany Zjednoczone 36,7

3 Japonia 28,6

4 Wielka Brytania 12,4

5 Pozostałe kraje Unii Europejskiej (28) 11,5

6 Niemcy 10,1

7 Kanada 6,5

8 Indie 6,0

9 RPA 4,9

10 Australia 4,4

Źródło: Bloomberg News Energy Finance, za: Who’s Winning the Clean Energy Race? 
2013 Edition, The PEW Charitable Trust, Philadelphia–Washington, 2014, s. 16.

428 Who’s Winning the Clean Energy Race? 2013 Edition, The PEW Charitable Trust, Phil-
adelphia–Washington, 2014, s. 37. 

429 Who’s Winning the Clean Energy Race? 2012 Edition, The PEW Charitable Trust, Phil-
adelphia–Washington 2013, s. 8–11. 
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W 2013 r. wydatki Chin na rozwój zielonej energii wyniosły 54,2 mld 
USD. Inwestycje w energię wiatrową osiągnęły pułap 28 mld USD, co po-
zwoliło na dodanie 14 GW nowych mocy wytwórczych energii elektrycz-
nej. W energetyce słonecznej inwestycje zamknęły się kwotą 22,6 mld USD 
i dodaniem 12,1 GW nowych mocy. Na 2014 r. zaplanowano dodanie kolej-
nych 18 GW nowych mocy w energetyce wiatrowej oraz 14 GW w energe-
tyce słonecznej. W sumie łączny potencjał zainstalowanych mocy pocho-
dzących z OZE w 2013 r. wyniósł 191 GW430.

Tabela 51. Rozkład chińskich inwestycji w czyste technologie z podziałem na sek-
tory w latach 2008–2013

Sektor Udział procentowy (%)

Energia wiatrowa 58,5

Energia słoneczna 30

Inne rodzaje energii odnawialnej 10

Niskoemisyjne technologie węglowe 0,5

Biopaliwa 1

Źródło: Who’s Winning the Clean Energy Race? 2013 Edition, The PEW Charitable 
Trust, Philadelphia–Washington, 2014, s. 37.

Zrealizowane inwestycje w 2013 r. były nieco mniejsze niż rok wcześ-
niej, kiedy Chiny wydały 65,1 mld USD. Chiny przyciągnęły wówczas 
30% inwestycji przypadających na całą grupę państw G-20. W 2012 r. Chi-
ny przewodziły pod względem wielkości inwestycji w energię słoneczną 
(31,2 mld USD), energię wiatrową (27,2 mld USD) i inne rodzaje odna-
wialnych źródeł energii (6,3 mld USD). W 2012 r. po raz pierwszy w hi-
storii w Chinach inwestycje w energię słoneczną przewyższyły nakłady 
na energetykę wiatrową. Chiny były również liderem we wprowadzaniu 
technologii związanych z czystą energią. W 2012 r. powstało 16 GW no-
wych mocy w energetyce wiatrowej oraz 3,2 GW słonecznej. W sumie 
W 2012 r. łączny potencjał Chin zainstalowanych mocy zwiększył się 
o 23 GW, do poziomu 152 GW431.

430 Who’s Winning the Clean Energy Race? 2013 Edition, s. 37.
431 Who’s Winning the Clean Energy Race? 2012 Edition, s. 36.
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Tabela 52. Moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Chinach w 2012 
i 2013 r. (w GW)

2012 2013

Łączne zainstalowane moce OZE w Chinach (GW) 152 191

Kluczowe sektory: 2012 2013

Wiatr (GW) 74 88,6

Małe elektrownie wodne (GW) 65 73,6

Ogniwa fotowoltaiczne (GW) 6,5 19,1

Źródło: Who’s Winning the Clean Energy Race? 2012 Edition, The PEW Charitable 
Trust, Philadelphia–Washington 2013, s. 36; Who’s Winning the Clean Energy Race? 
2013 Edition, The PEW Charitable Trust, Philadelphia–Washington, 2014, s. 37.

W Chinach jest dobra koniunktura dla wdrażania nowych rozwiązań 
na polu zielonej energii. W rankingu dotyczącym indeksu atrakcyjności dla 
rozwoju energetyki odnawialnej (renewable energy country attractiveness 
index) za 2013 r., opracowanym przez firmę konsultingową EY Chiny zna-
lazły się, podobnie jak w 2012 r., na drugiej pozycji, za Stanami Zjedno-
czonymi. W rankingu uwzględniono w sumie 40 państw. Chiny uzyskały 
wynik 73,1 punktów na 100 możliwych do zdobycia432. Chiny, jako naj-
większy konsument energii na świecie, położyły duży nacisk na rozwój od-
nawialnych źródeł energii, co wiązało się przede wszystkim z koniecznością 
redukcji zanieczyszczeń powietrza. Opracowały rygorystyczne standardy 
dotyczące efektywności energetycznej w sektorze budowlanym i transporto-
wym. Podkreślenia wymaga także to, że wsparcie dla projektów fotowolta-
icznych doprowadziło z kolei do spadku cen w tym sektorze433.

Promocja zielonej energii w Chinach ma swoje uzasadnienie w dokonywa-
nych na szeroką skalę inwestycjach. Służą one nie tylko ochronie środowiska, 
ale również zwiększają atrakcyjność państwa zarówno na gruncie wewnętrz-
nym, jak i w oczach inwestorów z zagranicy. Inwestycje w rozwój alternatyw-
nych źródeł energii mogą nieść z sobą korzyści ekonomiczne. Sprzyjają wdra-
żaniu innowacji i służą postępowi technologicznemu. Wpływają na rozwój 
lokalny, a tym samym na tworzenie nowych usług oraz nowych miejsc pracy 
powstających przy wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. 

432 Szerzej zob.: RECAI Renewable energy country attractiveness index, EY, Issue 40, II 2014,  
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/RECAI_40__February_2014/$FILE/EY_RE- 
CAI%2040_Feb%202014.pdf (18 III 2014). 

433 Ibidem, s. 12.
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Tabela 53. Indeks atrakcyjności dla rozwoju energetyki odnawialnej na przykładzie 
Chin oraz wybranych państw 

Miejsce (2013) 1 2 3 4 5 26

Miejsce (2012) 1 2 3 5 4 25

 Rynek USA Chiny Niemcy Japonia
Wielka 

Brytania
Polska

Wynik rynku pod względem atrakcyjności 
dla OZE

74,4 73,1 66,8 64,1 62,8 46,1

Czynniki makroe-
konomiczne

Stabilność makroeko-
nomiczna

65,1 66,9 75,5 72,6 79,9 66,7

Ułatwienia dla dzia-
łalności biznesowej

70,8 45,9 61,4 60,7 76,0 53,6

Łącznie 68,5 54,3 67,0 65,5 77,6 58,8

Czynniki rynku 
energii

Ustalanie priorytetów 
dla rozwoju OZE

51,6 60,8 61,6 66,2 57,9 66,0

Dostępność kapitału 78,7 64,9 74,1 70,8 70,0 52,7

Łącznie 67,8 63,3 69,1 69,0 65,2 58,0

Czynniki specy-
ficzne dla techno-
logii OZE

Wiatr 70,6 77,0 57,2 42,7 58,8 38,8

Słońce 75,6 82,6 59,4 61,6 44,7 25,5

Inne technologie 54,3 53,5 43,9 52,8 40,2 30,6

Źródło: RECAI Renewable energy country attractiveness index, EY, Issue 40, II 2014, 
s. 16, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/RECAI_40__February_2014/$FILE/
EY_RECAI%2040_Feb%202014.pdf (18 III 2014).

Skala środków finansowych zarezerwowanych w budżecie, które Chiny 
zamierzają wydatkować w najbliższych latach na rozwój czystych źródeł 
energii, pozwala sądzić, że utrzymają one pozycję globalnego lidera pod 
względem wielkości dokonywanych inwestycji w zieloną energię. W sierp-
niu 2013 r. wiceprzewodniczący Państwowej Komisji ds. Rozwoju i Reform 
Xie Zhenhua zapowiedział, że Chiny zwiększą wydatki na rozwój odna-
wialnych źródeł energii w ramach XII Planu Pięcioletniego (2011–2015), 
do 1,8 bln RMB (294 mld USD). Zaznaczył jednocześnie, że rząd zamierza 
przeznaczyć dodatkowe 2,3 bln RMB na technologie związane z oszczęd-
nością energii oraz redukcją szkodliwych emisji. Dotychczasowe działania 
pozwoliły odnotować już pierwsze sukcesy. W okresie 2006–2012 kon-
sumpcja energii na jednostkę PKB w Chinach zmniejszyła się aż o 23,6%, 
co odpowiadało redukcji dwutlenku węgla o 1,8 mld ton. Należy jednak 
pamiętać, że konsumpcja energii na świecie w 2012 r. wzrosła o 1,8%, 
podczas gdy w Chinach średnioroczny poziom wzrostu notowany w ciągu 
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ostatniej dekady stanowił 2,6%434. W opinii Yang Qinga, wiceprezesa State 
Grid Corporation of China (SGCC), wyrażonej w czasie konferencji Sin-
gapore International Energy Week w październiku 2013 r., roczny wzrost 
zużycia energii w Chinach powinien się zmniejszyć w ciągu dziesięciu lat 
i po 2020 r. oscylować w granicach 1,8%. Zaznaczył, że w tej dekadzie za-
potrzebowanie na energię będzie wzrastać o ponad 4% rocznie. W następnej 
jednak dekadzie, przypadającej na lata 2020–2030, powinien być wyraź-
nie mniejszy w związku z powolniejszym i „bardziej zielonym” wzrostem 
gospodarczym, który będzie wynosił około 5%435.

Na podstawie analizy powyższych wyników można stwierdzić, że OZE 
zajmują ważne miejsce w kształtowaniu bilansu energetycznego Chin. 
Z roku na rok wzrasta ich udział w konsumpcji energii pierwotnej, co jest 
szczególnie istotne w kontekście dywersyfikacji źródeł energii. Pomimo 
tego trudno oczekiwać rewolucyjnych zmian w systemie energetycznym 
Chin w perspektywie najbliższych lat, w którym dominować będą nadal pa-
liwa kopalne. Pojawiają się jednak analizy, które przewidują zgoła odmien-
ny rozwój wypadków. 

Niezwykle optymistyczny w swojej wymowie był raport China’s Fu-
ture Generation Assessing the Maximum Potential for Renewable Power 
Sources in China to 2050 przygotowany przez Energy Transition Research 
Institute (Entri) dla World Wildlife Fund (WWF), w którym prognozowano, 
że do 2050 r. Chiny mogą przejść nawet w 80% na energię odnawialną, pono-
sząc przy tym mniejsze koszty niż w przypadku pozostania przy węglu. Dzię-
ki temu Chiny mogłyby zmniejszyć w czasie emisję dwutlenku węgla o 90% 
w stosunku do obecnych prognoz na 2050 r., nie realizując tego kosztem spo-
wolnienia gospodarczego. Raport określił cztery możliwe scenariusze:

 ● scenariusz bazowy (Baseline Scenario), 
 ● scenariusz wysokiej efektywności (High Efficiency Scenario),
 ● scenariusz wysokiego udziału energii odnawialnej (High Renewables 
Scenario),

 ● scenariusz niskowęglowy (Low-Carbon Mix Scenario).
Pierwszy nie zakłada diametralnej modyfikacji dotychczasowej polityki 

związanej z rozwojem czystej energii i promocją efektywności energetycz-
nej oraz podjęcia strukturalnych reform gospodarczych, które wzmacniałyby 

434 Du Juan, Opportunities abound in clean technology, „China Daily”, 13 VIII 2013. 
435 China’s energy demand growth likely to slow to 1.8 pct after 2020: SGCC, Xinhua, 

„Global Times”, 28 X 2013. 
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sektor usług. Drugi zakłada uwzględnienie w dużym stopniu mechanizmów 
efektywności energetycznej oraz stopniowe odejście od energochłonnej pro-
dukcji jako podstawy wzrostu gospodarczego. Trzeci przewiduje, że Chiny 
będą zaspokajać popyt na energię elektryczną dzięki dostępnym źródłom 
energii odnawialnej. Czwarty mówi natomiast o tym, że zapotrzebowanie 
na energię Chiny będą pokrywać, stosując różne dostępne niskowęglowe 
źródła, w tym odnawialne źródła energii, energię jądrową oraz gaz ziem-
ny. W raporcie podkreślono, że Chiny powinny przekształcić swój system 
energetyczny, poprawiając dotychczasową efektywność energetyczną oraz 
wprowadzając ograniczenia w wykorzystywaniu węgla z jednoczesnym 
zwiększeniem roli odnawialnych źródeł energii. Największy problem w tym 
przypadku może stanowić jednak brak woli politycznej do podjęcia tak rady-
kalnych rozwiązań436. Należy pamiętać, że dyskusja na temat przekształceń 
w ramach struktury energetycznej będzie angażowała liczne środowiska re-
prezentujące odmienne interesy gospodarcze, co niewątpliwe utrudni reali-
zację tak optymistycznych założeń związanych z rozwojem zielonej energii. 
Bardziej realistyczny obraz został zawarty w raporcie China’s Long-Term 
Energy Plan określającym schemat działania do 2050 r., gdzie pojawiło się 
stwierdzenie, że odnawialne źródła energii, z wyłączeniem hydroelektrowni, 
będą odpowiadać za 17–34% bilansu energetycznego Chin437.

Kompleksowy plan rozwoju nowych i odnawialnych źródeł energii został 
przedłożony w opublikowanym 24 października 2012 r. dokumencie 《中
国的能源政策（2012）》白皮书 (China’s Energy Policy 2012). Zakładał 
on w ramach realizacji XII Planu Pięcioletniego (2011–2015) zwiększenie 
udziału paliw niekopalnych w ogólnym zużyciu energii pierwotnej do po-
ziomu 11,4% oraz wzrost zainstalowanych mocy produkcyjnych o 30%438.

Najważniejsze kierunki działań wskazywały na rozwój sektorów:
 ● hydroenergetycznego,
 ● nuklearnego,
 ● wiatrowego,
 ● słonecznego,
 ● biomasy oraz innych rodzajów odnawialnych źródeł energii439.

436 Szerzej zob.: W. Chandler, Chen Shiping, H. Gwin, Lin Ruosida, Wang Yanjia, China’s 
Future Generation Assessing the Maximum Potential for Renewable Power Sources in China 
to 2050 World Wildlife Fund (WWF), II 2014. 

437 Du Juan, Opportunities abound in clean technology…
438 《中国的能源政策（2012）》白皮书 (Zhongguo de nengyuan zhengce (2012) baipi-

shu), Xinhua, 24 X 2012.
439 Ibidem.
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Na początku stycznia 2014 r. Państwowa Administracja Energetyczna po-
informowała, że źródła niekonwencjonalne stanowiły 9,8% w całkowitym zu-
życiu energii w 2013 r., notując wzrost o 0,4% w stosunku do roku poprzed-
niego. W tym samym czasie udział węgla w bilansie energetycznym państwa 
zmniejszył się do poziomu poniżej 65%, wzrósł natomiast udział gazu ziem-
nego do 6,5%. Prognozy Państwowej Administracji Energetycznej wskazy-
wały na dalszy wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym zuży-
ciu energii do poziomu 10,7% na koniec 2014 r.440 W maju 2014 r. na stronie 
internetowej Państwowej Komisji ds. Rozwoju i Reform został przedstawiony 
plan przyspieszenia prac nad rozwojem odnawialnych źródeł energii w per-
spektywie pięcioletniej. Plan zakłada osiągnięcie 13-procentowego udziału 
źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii do 2017 r.441

VI.1. Energia z wody

W Chinach bardzo wcześnie zaczęto wykorzystywać wodę w procesach 
przemysłowych. Około 30 r. Chińczycy używali wody do poruszania mie-
chów metalurgicznych, co stanowiło prawdziwy przełom w dziedzinie metod 
zasilania, a już około 30 r. p.n.e. w Chinach skonstruowano młyn obrotowy 
wykorzystywany do poruszania kruszarek zbożowych z młotem spadowym442.

Chiny dysponują największym na świecie potencjałem hydroenerge-
tycznym, szacowanym na około 694 GW, co odpowiada rocznej produkcji 
energii 6080 mld kWh. Możliwości techniczne wynoszą 542 GW (2470 mld 
kWh), a ekonomicznie opłacalne są 402 GW (1750 mld kWh)443. Pod kątem 
wykorzystania energii wodnej Chiny zdecydowanie dominują. Obecnie po-
nad połowa zainstalowanych mocy w energetyce wodnej na świecie przy-
pada właśnie na Chiny. Energia z wody pozostaje drugim pod względem 
wielkości, po węglu, źródłem energii elektrycznej w Chinach. 

440 China targets greater non-fossil fuel use, Xinhua, „People’s Daily”, 11 II 2014. 
441 能源行业加强大气污染防治工作方案. 
442 J. Needham, Wielkie miareczkowanie. Nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zacho-

dzie, tłum. I. Kałużyńska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984, s. 107–108; 
R. Temple, Geniusz Chin. 3000 lat nauki, odkryć i wynalazków, tłum. J. Świercz, Ars Polona, 
Warszawa 1994, s. 55–56.

443 Li Jugen, Address at the Inaugural Ceremony of SHP Special Committee of China So-
ciety of Hydroelectric Engineering, Hangzhou Regional Center (Asia-Pacific) for Small Hydro 
Power (HRC), 29 XII 2008. 
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Do 2015 r. Chiny zamierzają zwiększyć zainstalowane moce elektrowni 
wodnych do poziomu 290 GW444. To zapowiedź znaczącego wzrostu w po-
równaniu do 2010 r., kiedy wynosiły one 220 GW. W samym tylko 2013 r. 
Chiny dodały kolejne 29 GW mocy z hydroelektrowni, dzięki czemu kra-
jowy potencjał hydroenergetyczny zwiększył się do 278 GW445. To suge-
ruje, że cel z pewnością zostanie osiągnięty przed czasem. Według planu 
przedstawionego w 2014 r. przez Państwową Komisję ds. Rozwoju i Re-
form Chiny do 2017 r. chcą zrobić kolejny krok, zwiększając ilość zainsta-
lowanych mocy w energetyce wodnej do poziomu 330 GW446.

Tabela 54. Światowy rynek hydroenergetyczny z podziałem na regiony, 2012

Łączne zainstalowane 
moce do 2012 r. (GW)

Zainstalowane moce 
w 2012 r. (GW)

Szacowana produkcja 
energii elektrycznej 

w 2012 r. (TWh/rocznie)

Europa 276 0,9 745

Ameryka Północna 
i Środkowa 

189 2,0 664

Ameryka Południowa 133 1,9 611

Azja Środkowa i Zachodnia 155 5,3 589

Azja Wschodnia i Oceania* 355 19,1 1 065

Afryka 19 0,4 74

Świat 1 127 29,6 3 524

Chiny 241 15,9 794

* Z uwzględnieniem Chin.

Źródło: China continues its dominance of the global hydropower market, „Renewable 
Energy Focus”, VII–VIII 2013, Vol. 14, Issue 4, s. 26.

Perspektywy rozwojowe dla hydroenergetyki rysują się niezwykle obie-
cująco. Obecnie jedną z największych inwestycji jest konstrukcja tamy 
wodnej na rzece Dadu w prowincji Sichuan. Tama budowana przez spół-
kę zależną od Guodian Group będzie miała 314 m wysokości, co ozna-
cza, że będzie wyższa niż tama Nurek w Tadżykistanie, która liczy 300 m. 
W Chinach najwyż szą tamą jest Xiaowan na rzece Mekong (Lancang) o wy-
sokości 292 m. Tama Trzech Przełomów liczy zaś 185 m. Czas realizacji 

444 《中国的能源政策 (2012)》白皮书.
445 Du Juan, China to reform pricing system for hydropower, „China Daily”, 23 I 2014. 
446 能源行业加强大气污染防治工作方案. 
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tamy na rzece Dadu wyniesie ponad dziesięć lat i pociągnie za sobą koszty 
w wysokości 24,68 mld RMB (4,02 mld USD). Łączna moc zainstalowa-
nych turbin w Sichuanie powinna wówczas wzrosnąć do 20 GW, co pozwoli 
na uzyskanie rocznej produkcji energii na poziomie 7 mld kWh447.

Biorąc pod uwagę wprowadzanie następnych projektów, w niedalekiej 
przyszłości zostanie dodane kilkadziesiąt gigawatów nowych mocy. Obecnie 
w fazie realizacji znajdują się gigantyczne projekty, które pozwolą Chinom 
utrzymać czołową pozycję w światowej hydroenergetyce. Wśród nich uwa-
gę zwracają takie inwestycje, jak Beihetan (13,1 GW; realizacja planowana 
na 2019 r.), Wudongde (8,7 GW) oraz Xiangjiaba (6,4 GW; na rzece Jinsha, 
realizacja planowana na 2015 r.), a także Xiluodu (14 GW; na rzece Jangcy).

Należy zauważyć, że oprócz tych przedsięwzięć dynamicznie rozwija 
się również sektor małych hydroelektrowni. O ich strategicznym znaczeniu 
świadczy to, że obecnie około 30% powiatów w Chinach jest uzależnionych 
właśnie od małych elektrowni wodnych448.

Tabela 55. Główne projekty hydroenergetyczne w Chinach (stan na I 2014)

Tama Moce (w MW) Status

Trzech Przełomów 22 500 uruchomiona

Xiloudu 13 860 w budowie

Beihetan 13 050 w budowie

Wudongde 8 700 w budowie

Longan 6 426 uruchomiona

Xiangjiaba 6 400 w budowie

Nuozhadu 5 850 w budowie

Jinping-II 4 800 w budowie

Laxiwa 4 200 uruchomiona

Xiaowan 4 200 uruchomiona

Jinping-I 3 600 w budowie

Ertan 3 300 uruchomiona

Pubugou 3 300 uruchomiona

Guopitan 3 000 uruchomiona

447 D. Stanway, China gives environmental approval to country’s biggest hydro dam, Re-
uters, V 2013. 

448 China continues its dominance of the global hydropower market, „Renewable Energy 
Focus”, VII–VIII 2013, Vol. 14, Issue 4, s. 26. 
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Tama Moce (w MW) Status

Guanyinyan 3 000 uruchomiona

Lianghekou 3 000 w budowie

Gezhouba 2 715 uruchomiona

Changheba 2 600 w budowie

Dagangshan 2 600 w budowie

Tianshengqiao II 2 520 uruchomiona

Guandi 2 400 w budowie

Jinanqiao 2 400 uruchomiona

Liyuan 2 400 uruchomiona

Ludila 2 100 w budowie

Ahai 2 000 w budowie

Lijiaxia 2 000 uruchomiona

Shuangjiangkou 2 000 w budowie

Shuibuya 1 840 uruchomiona

Xiaolangdi 1 836 uruchomiona

Baishan 1 800 uruchomiona

Longkaikou 1 800 w budowie

Jinghong 1 750 uruchomiona

Mangan 1 750 uruchomiona

Pengshui 1 750 uruchomiona

Houziyan 1 700 w budowie

Gongboxia 1 500 uruchomiona

Shuikou 1 400 uruchomiona

Dachaoshan 1 350 uruchomiona

Longyangxia 1 280 uruchomiona

Liujiaxia 1 225 uruchomiona

Lantan 1 212 uruchomiona

Geheyan 1 200 uruchomiona

Tianshengqiao I 1 200 uruchomiona

Wuqiangxi 1 200 uruchomiona

Wujiangdu 1 130 uruchomiona

Statuo 1 120 w budowie

Tingzikou 1 100 w budowie
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Tama Moce (w MW) Status

Silin 1 080 uruchomiona

Wanjiazhai 1 080 uruchomiona

Guangzhao 1 040 uruchomiona

Danjiangkou 1 035 uruchomiona

Jishixia 1 020 uruchomiona

Fengman 1 004 uruchomiona

Sanbanxi 1 000 uruchomiona

Źródło: opracowanie na podstawie: Water energy stations: Hydropower stations, Water 
& Energy Initiative, http://www.waterandenergyinitiative.com/stations/ (20 I 2014).

Wielkie przedsięwzięcia w hydroenergetyce koncentrują się również 
na realizacji projektów związanych z transferem (zmianą kierunku) wody 
z południa na północ (南水北调工程; Nanshui Beidiao Gongcheng; South-
-to-North Water Diversion Project). Woda będzie odprowadzana z rzeki 
Jangcy trzema trasami: wschodnią, centralną oraz zachodnią. Projekt ma 
na celu skierowanie części zasobów wody z południa na terytoria borykają-
ce się z problemem niedoborów na północy. 

Trzeba przy tej okazji nadmienić, że podobne wielkie przedsięwzięcia 
inżynieryjne były już prowadzone w przeszłości. Istotną rolę w życiu go-
spodarczym Chin zawsze odgrywały kanały. Biorąc pod uwagę ogromną 
powierzchnię kraju, komunikacja rzeczna stawała się niezwykle użyteczna 
usprawniając transport ludzi, żywności oraz innych towarów. Kanały słu-
żyły również do przemieszczania żołnierzy i sprzętu wojskowego w trakcie 
prowadzonych przez Chiny kampanii militarnych. Były ponadto wykorzy-
stywane zarówno do nawadniania terenów, jak i do regulowania przepły-
wów wody. Pierwsze kanały powstały już w starożytności, niemniej kom-
pleksowy system został wypracowany w czasach dynastii Sui (589–618) 
oraz Tang (618–907). Największe znaczenie przypisywano Wielkiemu Ka-
nałowi (大运河; Da Yunhe). Pierwsze wzmianki na jego temat pochodzą 
z V w. p.n.e. W 495 r. p.n.e. powstał niewielki 85-kilometrowy odcinek, 
który połączył Suzhou z rzeką Jangcy. Najważniejszy dla rozwoju okres 
nastąpił jednak dziesięć stuleci później, kiedy cesarz dynastii Sui, Yangdi, 
przystąpił do budowy kolejnych, tym razem już znacznie dłuższych, odcin-
ków. To pozwoliło połączyć północne Chiny wraz ze stolicą z regionami 
położonymi na południe od rzeki Jangcy. Niemal natychmiast przyczyniło 
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się to do zdynamizowania rozwoju stosunków handlowych wewnątrz kraju. 
Rozbudowany za Tangów kanał docierał z Hangzhou na południu, przecina-
jąc po drodze rzeki Jangcy oraz Huai, do Rzeki Żółtej, następnie był skie-
rowany w okolice Xi’anu albo Pekinu. Dalsza rozbudowa Wielkiego Kana-
łu nastąpiła w czasach panowania mongolskiej dynastii Yuan (1279–1368) 
oraz Ming (1368–1644). Konstrukcja Wielkiego Kanału wymagała zaanga-
żowania ogromnej rzeszy robotników, podobnie jak było to w przypadku 
wznoszenia Wielkiego Muru. Współcześnie zainicjowano prace nad rekon-
strukcją fragmentów tej budowli. Wielki Kanał uchodzi obecnie za jedną 
z największych atrakcji turystycznych w kraju449.

Dzisiejszy projekt związany z transferem wody na północ niewątpliwie 
nawiązuje do realizowanych w przeszłości inwestycji. W grudniu 2002 r. 
zyskał on akceptację Rady Państwowej, choć należy dodać, że sam po-
mysł pojawił się znacznie wcześniej. W 1952 r. mówił o nim sam prze-
wodniczący Mao Zedong. Przedsięwzięcie zaplanowane zostało na pięć-
dziesiąt lat. Koszt inwestycji szacuje się na 500 mld RMB (81 mld USD). 
Ostateczną realizację planu przewidziano na 2050 r, co zaowocuje tym, 
że rocznie 44,8 mld m³ wody z rzeki Jangcy będzie płynąć w kierunku 
północnym. Budowa liczącej 1467km trasy wschodniej rozpoczęła się 
w grudniu 2002 r.450

Po upływie jedenastu lat od podjęcia decyzji o realizacji projektu zai-
nicjowano pierwsze transfery wody. Zakończenie pierwszego etapu trasy 
wschodniej (east route) w 2013 r. pozwala na dostarczanie wody z rzeki 
Jangcy z Jiangdu w prowincji Jiangsu do Shandongu, z wykorzystaniem 
Wielkiego Kanału Pekin–Hangzhou. Koszt realizacji tej części pochłonął 
50 mld RMB (8,2 mld USD). Przewiduje się, że tą drogą rocznie będzie 
dostarczane ponad 8,77 mld m³ wody do prowincji Jiangsu, Anhui oraz 
Shandong. Roczne niedobory wody w samym tylko Shandongu szacowane 
są na 4–5 mld m³. Ilość wody przypadająca na mieszkańca w tej prowin-
cji kształtuje się na poziomie zaledwie 322 m³, czyli sześć razy mniejszym 
niż wynosi średnia krajowa. Dzięki realizacji pierwszego etapu inwestycji 
do prowincji Shandong rocznie będzie docierać 1,35 mld m³ wody451.

449 Szerzej zob.: L. Harrington, The Grand Canal of China, Bailey and Swinfen, 1974; Yao 
Hanyuan, The Grand Canal: An Odyssey, Foreign Languages Press, Beijing 1987.

450 China to regulate water supplies amid water diversion, Xinhua, „China Daily”, 10 VIII 
2013. 

451 Jin Zhu, Water diversion set to benefit Shandong, „China Daily”, 10 XII 2013.
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Począwszy od października 2014 r., trasą centralną (central route) woda 
będzie z kolei dostarczana ze zbiornika Danjiangkou w prowincji Hubei 
do dziewiętnastu głównych miast na północy, wliczając w to Pekin, Tianjin, 
Shijiazhuang oraz Zhengzhou, a także do ponad stu powiatów. Realizacja 
tej części inwestycji rozpoczęła się w grudniu 2003 r. Po ośmiu latach bu-
dowy został powiększony zbiornik Danjiangkou (ukończony pierwotnie 
w 1973 r.), co pozwala na zwiększenie poziomu wody z 14,6 m do 176,6 m 
i przyjęcie dodatkowo 29 mld m³ wody. Pod względem wielkości, po osiąg-
nięciu pełnych mocy, Danjiangkou będzie ustępował jedynie Tamie Trzech 
Przełomów.

Ostatnia, zachodnia, trasa (west route) jest na razie w fazie planowania. 
Realizacja tej inwestycji pozwoli w przyszłości uzupełnić zasoby Rzeki 
Żółtej z zawróconych wód w górnym biegu rzeki Jangcy.

Sektor hydroenergetyczny zajmuje ważne miejsce w produkcji ener-
gii elektrycznej w Chinach. Zapory wodne odgrywają istotną rolę w regu-
lowaniu zapotrzebowania na wodę. Zabezpieczają rozległe tereny przed 
zalaniem w czasie powodzi. Zgromadzenie wody w zbiornikach pozwala 
z kolei na wykorzystywanie jej w okresach suszy. Elektrownie wodne dają 
szerokie możliwości uzyskiwania energii w sposób ekologiczny. Atutem 
dużych elektrowni wodnych są również niskie koszty obsługi i eksploata-
cji oraz stosunkowo niska awaryjność systemu. Obok zalet istnieją jednak 
także wady związane z funkcjonowaniem i budową elektrowni wodnych. 
Koszt ich konstrukcji znacznie przewyższa nakłady na budowę elektrowni 
konwencjonalnych. Trudności wiążą się z określeniem najbardziej korzyst-
nej lokalizacji dla budowy elektrowni wodnych, by zmaksymalizować ilość 
uzyskiwanej energii. W każdym wypadku chodzi o efektywne wykorzysty-
wanie energii. W przypadku odległej lokalizacji często jednak mają miejsce 
duże straty przy samej transmisji i dystrybucji energii. Kolejną wadą jest 
ingerencja w środowisko naturalne, co szczególnie dotyczy dużych elektro-
wni. Należy także zauważyć, że budowa zapór wodnych nie pozostaje bez 
wpływu na życie ludzi. Spiętrzenia wody stwarzają często zagrożenie zato-
pienia terenów, a to w konsekwencji zmusza do przeprowadzenia przesied-
leń ludności. 
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VI.2. Energia jądrowa452

Energetyka jądrowa to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów 
energetycznych Chinach. Dane Międzynarodowej Agnecji Energii Atomo-
wej (International Atomic Energy Agency, IAEA) ze stycznia 2014 r. mówi-
ły o 21 działających reaktorach w Chinach oraz o 28 znajdujących się w fa-
zie budowy453. Zgodnie z informacjami World Nuclear Association z lipca 
2014 r. w Chinach pracowało 20 reaktorów jądrowych, jeden był bliski uru-
chomienia, a w budowie było 28 kolejnych454.

Dla porównania – według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na świecie 
pracowały w sumie 434 reaktory jądrowe o łącznych zainstalowanych mo-
cach 371,7 GW455.

Tabela 56. Reaktory atomowe w Chinach i na świecie (stan na 31 XII 2012 oraz 
31 XII 2013)

Reaktory jądrowe 
istniejące

Reaktory jądrowe 
w budowie

Produkcja energii elektrycznej

Liczba 
reaktorów

Moc (MW)
Liczba 

reaktorów
Moc (MW) TWh

Udział w produkcji 
energii elektrycznej 

(w %)

Chiny
2012 17 12 860 29 28 844 92,7 2,0

2013 20 15 977 29 28 774 104,8 2,1

Świat
2012 437 372 069 67 64 252 2 346,2

2013 434 371 733 72 69 367 2 358,9

Źródło: opracowanie na podstawie: Nuclear Technology Review 2013, International 
Atomic Energy Agency (IAEA), 22 VII 2013, s. 9; Nuclear Technology Review 2014, 
International Atomic Energy Agency (IAEA), 17 VII 2014, s. 6.

452 Energia jądrowa nie jest zaliczana do kategorii odnawialnych źródeł energii. W dokumen-
cie rządowym《中国的能源政策(2012)》白皮书 (China’s Energy Policy 2012) została jednak 
wymieniona w rozdziale nowych i odnawialnych źródeł energii. Jej obecność w tym zestawieniu 
wynika z faktu, że jest ona uważana za czyste i przyjazne dla środowiska źródło energii. Stwarza 
możliwość produkcji energii o dużej mocy w zasadzie bez emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
Dodatkowo radioaktywne odpady mogą być składowane w bezpiecznym miejscu.

453 Country Statistics: People’s Republic of China, IAEA, PRIS Power Reactor Information 
System, 22 I 2014, http://www.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN 
(23 I 2014). 

454 Nuclear Power in China, World Nuclear Association, 18 VII 2014, http://www.world-
nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/China--Nuclear-Power/#.Uk2ZE1O9tKg 
(1 VIII 2014). 

455 Nuclear Technology Review 2014, International Atomic Energy Agency (IAEA), 17 VII 
2014, s. 1, http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC58/GC58InfDocuments/English/gc58inf-4_
en.pdf (1 VIII 2013).
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Tabela 57. Reaktory jądrowe w Chinach (stan na 23 X 2013)

Nazwa reaktora
Typ 

reaktora
Lokalizacja

Moc jednostki 
(MW)

Moc elektryczna 
(MW)

Data 
podłączenia 

do sieci

CEFR FBR Tuoli 20 25 21 VII 2011 

CHANGJIANG-1 PWR Changjiang 610 650 w budowie

CHANGJIANG-2 PWR Changjiang 610 650 w budowie

DAYA BAY-1 PWR Shenzhen city 944 984 31 VIII 1993 

DAYA BAY-2 PWR Shenzhen city 944 984 7 II 1994 

FANGCHENGGANG-1 PWR Fangchenggang 1 000 1 080 w budowie

FANGCHENGGANG-2 PWR Fangchenggang 1 000 1 080 w budowie

FANGJIASHAN-1 PWR Jiaxing 1 000 1 080 w budowie

FANGJIASHAN-2 PWR Jiaxing 1 000 1 080 w budowie

FUQING-1 PWR Fuqing 1 000 1 080 w budowie

FUQING-2 PWR Fuqing 1 000 1 080 w budowie

FUQING-3 PWR Fuqing 1 000 1 080 w budowie

FUQING-4 PWR Fuqing 1 000 1 080 w budowie

HAIYANG-1 PWR Haiyang 1 000 1 250 w budowie

HAIYANG-2 PWR Haiyang 1 000 1 250 w budowie

HONGYANHE-1 PWR Dalian 1 000 1 080 18 II 2013 

HONGYANHE-2 PWR Dalian 1 000 1 080 23 XI 2013

HONGYANHE-3 PWR Dalian 1 000 1 080 w budowie

HONGYANHE-4 PWR Dalian 1 000 1 080 w budowie

LING AO-1 PWR Shenzhen 938 990 14 IX 2002 

LING AO-2 PWR Shenzhen 938 990 26 II 2002 

LING AO-3 PWR Shenzhen 1 020 1 080 15 VII 2010 

LING AO-14 PWR Shenzhen 1 020 1 080 3 V 2011 

NINGDE-1 PWR Ningde 1 018 1 080 28 XII 2012

NINGDE-2 PWR Ningde 1 018 1 080  4 I 2014

NINGDE-3 PWR Ningde 1 018 1 080 w budowie

NINGDE-4 PWR Ningde 1 018 1 080 w budowie

QINSHAN 2-1 PWR Jiaxing 610 650 6 II 2002 

QINSHAN 2-2 PWR Jiaxing 610 650 11 III 2004 

QINSHAN 2-3 PWR Jiaxing 610 650 1 VIII 2010 

QINSHAN 2-4 PWR Jiaxing 610 650 25 XI 2011 
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Nazwa reaktora
Typ 

reaktora
Lokalizacja

Moc jednostki 
(MW)

Moc elektryczna 
(MW)

Data 
podłączenia 

do sieci

QINSHAN 3-1 PHWR Jiaxing 650 700 19 XI 2002 

QINSHAN 3-2 PHWR Jiaxing 650 700 12 VI 2003 

QINSHAN-1 PWR Jiaxing 298 310 15 XI 1991 

SANMEN-1 PWR Taizhou 1 000 1 250 w budowie

SANMEN-2 PWR Taizhou 1 000 1 250 w budowie

SHIDAO BAY-1 HTGR Weihai 200 211 w budowie

TAISHAN-1 PWR Taishan 1 660 1 750 w budowie

TAISHAN-2 PWR Taishan 1 660 1 750 w budowie

TIANWAN-1 PWR Lianyungang 990 1 060 12 V 2006 

TIANWAN-2 PWR Lianyungang 990 1 060 14 V 2007 

TIANWAN-3 PWR Lianyungang 990 1 060 w budowie

TIANWAN-4 PWR Lianyungang 990 1 060 w budowie

YANGJIANG-1 PWR Yangjiang 1 000 1 080 31 XII 2013

YANGJIANG-2 PWR Yangjiang 1 000 1 080 w budowie

YANGJIANG-3 PWR Yangjiang 1 000 1 080 w budowie

YANGJIANG-4 PWR Yangjiang 1 000 1 080 w budowie

YANGJIANG-5 PWR Yangjiang 1 000 1 087 w budowie

YANGJIANG-6 PWR Yangjiang 1 000 1 087 w budowie

FBR (Fast Breeder Reactor) – szybki reaktor samopowielający. 
HTGR (High Temperature Gas Cooled Reactor) – reaktor wysokotemperaturowy chło-
dzony gazem.
PWR (Pressurized Water Reactor) – ciśnieniony reaktor lekkowodny. 

Źródło: Country Statistics: People’s Republic of China, IAEA, PRIS Power Reactor 
Information System, 22 I 2014, http://www.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.
aspx?current=CN (23 I 2014).

Wartość zainstalowanej mocy w istniejących reaktorach atomowych w Chi-
nach do końca 2013 r. wyniosła 14,61 GW, notując wzrost o 2,21 GW w cią-
gu roku (16,2%). Energia nuklearna odpowiadała w tym samym czasie za  
1,17% całkowitych mocy zainstalowanych w krajowym systemie elektro-
energetycznym (1,25 mld kW, wzrost o 9,3% w skali roku)456. Według planu 

456 China approves more nuclear power projects:Report, Xinhua, „People’s Daily”, 6 III 
2014. 
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ogłoszonego w 2014 r. przez Państwową Komisję ds. Rozwoju i Reform 
Chiny zamierzają zwiększyć wielkość zainstalowanych mocy elektrowni 
jądrowych do 40 GW do 2015 r., a do 50 GW dwa lata później457. Plan za-
pewne zostanie zrealizowany w terminie, biorąc pod uwagę, że w samym 
tylko w 2014 r. Chiny zamierzały przyłączyć do sieci kolejne bloki jądrowe 
o łącznej mocy 8,6 GW458. 

Dzięki istniejącym i budowanym elektrowniom jądrowym Chiny zamie-
rzają wzmocnić swój potencjał atomowy do poziomu co najmniej 58 GW 
zainstalowanych mocy w 2020 r., a dalej – do 150 GW w 2030 r., i do znacz-
nie wyższego poziomu w 2050 r.459 W opinii Ye Qizhena z Chińskiej Akade-
mii Nauk Technicznych Chiny powinny osiągnąć poziom 40 GW w 2015 r. 
oraz 60 GW w 2020 r. Realizacja tego celu pozwoliłaby Chinom na redukcję 
emisji dwutlenku węgla do poziomu 574 mln ton rocznie (czyli o 6,8%)460. 
Jeszcze bardziej optymistycznie brzmiała wypowiedź Zhanga Huazhu, prze-
wodniczącego China Nuclear Energy Association (CNEA), który mówił 
o możliwości zwiększenia potencjału energetyki jądrowej nawet do 88 GW 
w 2020 r.461 Wariant ten wydaje się realistyczny, biorąc pod uwagę zapo-
wiedzi Państwowej Administracji Energetycznej dotyczące zatwierdzania 
do realizacji kolejnych projektów nuklearnych w regionach na wschodnim 
wybrzeżu.

Obecnie w Chinach największą grupę funkcjonalnych i zaprojektowa-
nych reaktorów stanowią ciśnieniowe reaktory lekkowodne typu PWR 
(Pressurized Water Reactor), gdzie moderatorem i chłodziwem jest lekka 
woda pod wysokim ciśnieniem. To jednocześnie najczęściej w tej chwi-
li spotykane reaktory na świecie. Wszystkie reaktory atomowe w Chinach 
funkcjonują na wschodnim wybrzeżu, w Zhejiang (Jiaxing), Jiangsu (Lia-
nyungang, Taizhou), Guangdong (Yangjiang, Taishan), Fujian (Fuqing, 
Ningde), Shandong (Haiyang, Weihai), Guangxi (Fangchenggang), Hainan 
(Changjiang), Dalian oraz Tuoli. 

457 能源行业加强大气污染防治工作方案 (Nengyuan hangye jiaqiang daqi wuran fang-
zhi gongzuo fangan), National Development and Reform Commission, 24 III 2014, http://
www.sdpc.gov.cn/gzdt/201405/W020140516390302617995.pdf (1 VIII 2014). 

458 Zhao Yinan, Du Juan, Nuclear plants to get the nod, „China Daily”, 21 IV 2014. 
459 Nuclear Power in China, World Nuclear Association, 18 VII 2014, http://www.world-

nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/China--Nuclear-Power/#.Uk2ZE1O9tKg 
(1 VIII 2014). 

460 China’s nuclear power to hit 40 mln kW by 2015, Xinhua, „China Daily”, 5 IV 2014. 
461 China’s nuclear power installed capacity to reach 88 GW by 2020, Xinhua, 19 IV 2014.
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Lokalizacja elektrowni jądrowych wzdłuż wschodniego wybrzeża wynika 
przede wszystkim z dwóch przesłanek. Z jednej strony takie umiejscowienie 
zapewnia dostęp do dużej ilości wody niezbędnej do chłodzenia elektrowni, 
z drugiej strony w tych regionach występuje największe zapotrzebowanie 
na energię. Istniały co prawda plany budowy elektrowni w głębi kraju, ale 
pozostają one na razie w fazie koncepcyjnej. W przypadku podjęcia takich 
inicjatyw chłodziwem mogłaby się stać woda z rzek, niemniej problem może 
się tu pojawiać w suchych okresach pogodowych462.

W kontekście powyższych rozważań należy podkreślić, że pomimo sze-
roko zakrojonych planów inwestycyjnych energetyka jądrowa znajduje się 
dopiero w początkowej fazie rozwoju. Udział elektrowni jądrowych w pro-
dukcji energii elektrycznej jest stosunkowo niewielki. Potwierdził to doku-
ment 《中国的能源政策（2012）》白皮书 (China’s Energy Policy 2012) 
z października 2012 r., w którym zwrócono uwagę, że elektrownie jądrowe 
w Chinach nie odgrywają na razie zbyt dużej roli w produkcji energii elek-
trycznej. Porównano ich niski udział ze średnią światową (w dokumencie 
była mowa o udziale 1,8% w Chinach w stosunku do 14% na świecie)463.

Tabela 58. Produkcja elektryczności z energetyki jądrowej w latach 2012–2013

Udział elektrowni jądrowych 
w produkcji energii elektrycznej 

(w %)

Produkcja elektryczności 
z energetyki jądrowej  

(GWh)

Całkowita produkcja 
elektryczności  

(GWh)

2012 1,99 4 940 000 98 200

2013 2,11 5 245 110 110 710

Źródło: Country Statistics: People’s Republic of China, IAEA, PRIS Power Reactor 
Information System, 22 I 2014, http://www.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.
aspx?current=CN (23 I 2014); Country Statistics: People’s Republic of China, IAEA, PRIS 
Power Reactor Information System, 5 III 2014, http://www.iaea.org/pris/CountryStatistics/
CountryDetails.aspx?current=CN (6 III 2014).

Ta sytuacja z pewnością poprawi się jeszcze w niedalekiej perspektywie. 
W styczniu 2014 r. Państwowa Administracja Energetyczna poinformowała, 
że Chiny zamierzają przyspieszyć realizację projektów w ramach sektora 
energii nuklearnej w celu lepszej ochrony środowiska oraz poprawy struktu-
ry energetycznej. Działania będą obejmować inwestycje związane z budową 

462 Bandwagons and busts, „The Economist”, 10–16 III 2012. 
463 《中国的能源政策（2012）》白皮书.
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nowych elektrowni jądrowych na wschodnim wybrzeżu oraz będą służyć 
określeniu właściwych warunków bezpieczeństwa w przypadku projektów 
wewnątrz kraju. W Chinach planuje się obecnie budowę około 150 reak-
torów464. W opinii Jian Jingwena ze State Nuclear Power Technology Cor-
poration w przyszłości Chiny będą potrzebować nawet więcej, bo aż 200, 
elektrowni atomowych. Tym samym przewidywał on, że przed 2015 r. za-
twierdzane będą rocznie cztery do sześciu projektów, a po 2020 r. ta liczba 
wzrośnie nawet do dziesięciu465.

W analizie powyższych zagadnień niezwykle pomocne są dwa dokumen-
ty: Nuclear Power Safety Plan (2011–2020) oraz Mid- and Long-term De-
velopment Plan for Nuclear Power (2011–2020), które zostały zatwierdzone 
24 października 2012 r. Szeroko określiły one strategię rozwojową sekto-
ra atomowego oraz regulowały kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Wska-
zywano, że Chiny wznowią budowę nowych reaktorów atomowych. Chi-
ny zadeklarowały, że w okresie 2011–2015 nie będą realizować projektów 
nuklearnych w głębi lądu, a tylko w strefach przybrzeżnych. Jednocześnie 
zobowiązano się do opracowania naukowego planu dotyczącego nowych 
projektów nuklearnych. Mowa była o zastosowaniu najwyższych wymogów 
bezpieczeństwa w odniesieniu do realizacji nowych przedsięwzięć466.

Kwestia bezpieczeństwa niewątpliwie stanowi zasadniczy element 
w planowaniu kolejnych elektrowni jądrowych. Po katastrofie w elektro-
wni jądrowej w japońskiej Fukushimie, w marcu 2011 r. Chiny na krótki 
czas wstrzymały wydawanie pozwoleń na budowę nowych elektrowni ją-
drowych, uzasadniając to potrzebą sprawdzenia warunków bezpieczeństwa 
w istniejących reaktorach atomowych oraz przeglądu projektów związa-
nych z budową nowych jednostek. Nieco ponad rok później, 24 paździer-
nika 2012 r., rząd Chin poinformował jednak, że ponownie będą wydawa-
ne pozwolenia na budowę nowych elektrowni atomowych. Jednocześnie 
Ministerstwo Ochrony Środowiska zapowiedziało poprawę obowiązują-
cych standardów w zakresie bezpieczeństwa obiektów jądrowych i kontro-
li skażenia promieniotwórczego zgodnie z międzynarodowymi wymogami 
we wszystkich pracujących i będących w budowie reaktorach, rezerwując 
na ten cel 80 mld RMB (12,74 mld USD) do 2015 r.467

464 Lyu Chang, China to forge ahead with nuclear power plans, „China Daily”, 28 I 2014. 
465 Wu Wencong, Nuclear plants see powerful growth, „China Daily”, 26 IX 2013.
466 China passes energy development, nuclear power plans, Xinhua, 24 X 2012. 
467 China issues nuclear safety blueprint, eyes $13 billion investment, Reuters, 16 X 2012. 



211Odnawialne źródła energii

W zatwierdzaniu nowych projektów szczególne znaczenie będą ponad-
to miały zarówno porozumienia ze środowiskami kontestującymi nowe 
pomysły, jak i przeprowadzane akcje promujące energetykę jądrową i inne 
bezpieczne technologie związane z produkcją energii. Problem wydaje się 
niemały, biorąc pod uwagę dotychczasowe reakcje lokalnych społeczno-
ści na projekty budowy elektrowni atomowych w bliskim sąsiedztwie ich 
domostw. 

Odrębnym zagadnieniem, o którym należy wspomnieć przy dysku-
sji na temat przyszłości sektora energii nuklearnej w Chinach, jest sprawa 
związana z uzyskiwaniem dostępu do zaawansowanej technologii za grani-
cą. Właściwą charakterystykę działań, jakie czynią Chiny w tym zakresie, 
stanowi współpraca ze Stanami Zjednoczonymi rozwijana od początku lat 
80. minionego wieku. 24 lipca 1985 r. prezydent Ronald Reagan przedstawił 
na forum Kongresu dokument Agreement Between the United States and 
the People’s Republic of China Concerning Peaceful Uses of Nuclear En-
ergy. Jak podkreślał, zaproponowana umowa była pierwszym porozumie-
niem na temat pokojowego wykorzystania energii nuklearnej z państwem 
komunistycznym dysponującym jednocześnie bronią atomową. Prezydent 
Stanów Zjednoczonych odniósł się wówczas do planów Chin związanych 
z rozbudową elektrowni jądrowych468. Po siłowym stłumieniu demonstracji 
demokratycznych na placu Tian’anmen w czerwcu 1989 r. Stany Zjedno-
czone zamroziły jednak współpracę z Chinami na tym polu. 

Sytuacja zaczęła się zmieniać na początku nowego milenium. 28 lu-
tego 2005 r. przedsiębiorstwo amerykańskie specjalizujące się w produk-
cji urządzeń wykorzystujących energię nuklearną Westinghouse Electric 
Company przedłożyło propozycję budowy czterech reaktorów jądrowych 
w Chinach469. O kontrakty w Chinach rywalizowało wówczas z francu-
ską Arveą oraz z rosyjskią firmą Atomstroyexport470. 16 grudnia 2006 r. 
sekretarz Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych Samuel W. Bod-
man oraz przewodniczący Państwowej Komisji ds. Rozwoju i Reform Ma 
Kai podpisali wstępne porozumienie otwierające Westinghouse drogę 

468 S. Kan, M. Holt, U.S. – China Nuclear Cooperation Agreement, CRS Report for Con-
gress, 6 IX 2007, s. 8. 

469 Westinghouse należała wówczas do British Nuclear Fuels Limited. W październiku 
2006 r. British Nuclear Fuels Limited sprzedał udziały w Westinghouse japońskiej korporacji 
Toshiba.

470 T. Młynarski, Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego 
i polityki klimatycznej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2013, s. 81–82, 283–284.
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do podjęcia inwestycji w Chinach. Plan przewidywał budowę czterech re-
aktorów AP1000 o mocach po 1100 MW każdy. Ważnym elementem wspo-
mnianego porozumienia było jednak wyrażenie przez Westinhouse zgody 
na transfer technologii do Chin471. Ostateczna umowa została podpisana 
w lipcu 2007 r. przez China’s State Nuclear Power Technology Corpora-
tion oraz Westinghouse. W lutym 2014 r. Ministerstwo Ochrony Środowiska 
Chin dało zielone światło do budowy w mieście Haiyang w prowincji Shan-
dong dwóch reaktorów nuklearnych AP1000 zaprojektowanych przez Wes-
tinghouse. Koszt przedsięwzięcia realizowanego przez China Power Invest-
ment szacowano wówczas na 31,4 mld RMB (5,1 mld USD). Chiny stały się 
tym samym pierwszym państwem budującym reaktory III generacji według 
projektu Westinghouse. Dwie jednostki tego typu budowane są w Haiyangu, 
kolejne dwie powstają w Sanmen w prowincji Zhejiang472.

Przypadek Westinghouse dobrze obrazuje zmianę strategii działania 
władz Chin w odniesieniu do pozyskiwania technologii z zagranicy dla 
głównych gałęzi przemysłu. Do początku XX w. najpopularniejszą formą 
inwestycji w Chinach były spółki joint venture, dzięki którym ze wzglę-
du na obecność chińskiego partnera rysowała się możliwość uzyskiwania 
pośrednio dostępu do wiedzy i zaawansowanej technologii. Taka sytuacja 
to już jednak przeszłość. Dzisiaj jesteśmy świadkami coraz ostrzejszej ry-
walizacji między inwestorami z zagranicy o rynek chiński. Wygrywa ten, 
który w większym stopniu jest skłonny do udostępnienia Chinom własnej 
technologii produkcyjnej. W ten właśnie sposób Westinghouse pozostawił 
w pokonanym polu francuską firmę Arvea. Taką samą sytuację można było 
zauważyć, gdy koncern lotniczy Airbus zawarł porozumienie z Chinami 
kosztem Boeinga. Ceną w tym przypadku była zgoda na produkcję samo-
lotów firmy w Państwie Środka, czyli – inaczej rzecz ujmując – przyzwole-
nie na eksport własnej technologii. W odniesieniu do Westinghouse schemat 
postępowania był niemal identyczny. Nieco światła na tę sprawę rzuca treść 
ujawnionej przez WikiLeaks amerykańskiej korespondencji dyplomatycz-
nej. Argumentowano, że w przypadku niepodjęcia takiego ruchu przedsię-
biorstwo utraciłoby kontrakt. Dlatego przyjęto strategię działania mówią-
cą o tym, że projekt AP1000 stanowi element prawdziwego partnerstwa 

471 U.S. – Chinese Agreement Provides Path to Further Expansion of Nuclear Energy in 
China, Department of Energy, 16 XII 2006, http://energy.gov/articles/us-chinese-agreement-
provides-path-further-expansion-nuclear-energy-china (27 III 2014). 

472 D. Stanway, China environment ministry approves two Westinghouse reactors, Reuters, 
27 II 2014. 
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z Chinami i transfer technologii będzie miał pozytywne skutki dla rozwoju 
relacji z tym państwem, co może zaowocować kolejnymi zamówieniami. 
W komentarzu do tej notatki zaznaczono jednak, że Westinghouse pragma-
tycznie podchodzi do całej sprawy. Stwierdzono nawet wprost, że jeśli lu-
dzie będą chcieli przerobić lub skopiować technologię nuklearną, Westing-
house wolałby, żeby kopiowano jego technologię473.

VI.3. Energia wiatrowa

Historia wykorzystania wiatru w Chinach sięga Okresu Wiosen i Jesieni, 
kiedy poddany państwa Lu, cieśla Lu Ban, w V w. p.n.e. wynalazł drew-
niany latawiec. Był on wykorzystywany do szpiegowania obozów wroga. 
Zgodnie z legendą starożytny myśliciel Mozi, który urodził się trzydzieści 
dziewięć lat później niż Lu Ban, przez trzy lata pracował nad skonstruowa-
niem „drewnianego ptaka”, który potrafił bez przerwy przez dobę unosić się 
w powietrzu. Wynalazek Lu Bana okazał się jednak nieco lepszy, gdyż jego 
latawiec mógł nieprzerwanie unosić się aż przez trzy dni474. Początkowo la-
tawce wykorzystywano w celach komunikacyjnych. Miały one szerokie za-
stosowanie w wojskowości. W czasach panowania Dynastii Południowych 
(420–589) żołnierze używali latawców w celu przesyłania sygnałów z proś-
bą o wsparcie. Za dynastii Tang (618–907) latawce traktowano jako formę 
rozrywki. Przywiązywano wówczas do nich bambusowe instrumenty, dzięki 
czemu muzyka rozbrzmiewała w powietrzu475.

Innym ciekawym wynalazkiem, który również wykorzystywał siłę wia-
tru, były chińskie wiatraki. Około 400 r. p.n.e. proste młyny były w Chinach 
używane do pompowania wody i nawadniania pól uprawnych476. Wiatraki 
jako pierwsze pojawiły się w X wieku w Persji i Afganistanie. Wkrótce po-
tem rozprzestrzeniły się na terytorium Bliskiego Wschodu i Chin. Charak-
terystyczną ich cechą były pionowe osie obrotu, co sprawiało, że skrzydła 

473 Meeting with Westinghouse to discuss facilitated visa processing for AP1000 project par-
ticipants, Wikileaks, 1 IV 2008, https://www.wikileaks.org/plusd/cables/08SHANGHAI133_a.
html (27 III 2014). 

474 Yan Hong-Sen, Reconstruction Designs of Lost Ancient Chinese Machinery, Springer, 
2007, s. 270–271. 

475 Lin Jing, Blowing in the wind, „China Daily”, 22 IV 2011. 
476 R. Pinderhughes, Alternative Urban Futures: Planning for Sustainable Development 

in Cities throughout the World, Rowman & Littlefield Publishers Inc., Maryland 2004, s. 115. 
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poruszały się w płaszczyźnie poziomej. Dla odmiany ich europejskie odpo-
wiedniki miały osie poziome477.

Współcześnie Chiny również starają się wykorzystywać siłę wiatru. We-
dług pomiarów wykonanych przez Chińską Administrację Meteorologicz-
ną zasoby energetyczne wiatru w Chinach na terenach powyżej wysokości 
50 m wynoszą ponad 3500 GW. Z tego potencjał terenów o umiarkowanych 
warunkach wiatrowych wynosi 2380 GW (na poziomie trzeciego stopnia gę-
stości mocy wiatru (W/m²), a terenów o dobrych warunkach wiatrowych –  
1130 GW (czwarty stopień gęstości mocy wiatru). Dodatkowy potencjał 
300 GW stanowią obszary przybrzeżne płytkich wód do 25 m głębokości 
(trzeci stopień gęstości mocy wiatru)478. W tym przypadku trzeci stopień 
gęstości mocy wiatru wskazuje na wartości pomiędzy 300–400 W/m², 
a czwarty stopień pomiędzy 400–500 W/m². Dane te pokazują ogromny po-
tencjał Chin w zakresie możliwości wykorzystywania wiatru w produkcji 
energii na większą skalę. 

W 2012 r. energia wiatrowa stała się trzecim co do wielkości źródłem 
energii elektrycznej w Chinach, po węglu i hydroenergetyce. Produkcja ener-
gii elektrycznej pozyskiwana z turbin wiatrowych – według danych China 
Wind Energy Association (CWEA) – wyniosła 100,4 TWh, co stanowiło 2% 
produkcji energii w Chinach (w porównaniu z 1,5% w 2011 r.)479. Kolejny 
rok był jeszcze lepszy. W 2013 r. energetyka wiatrowa osiągnęła zainsta-
lowane moce pozwalające na wytworzenie 134,9 TWh energii, notując 
wzrost w skali rocznej o 34%. Stanowiło to łącznie 2,6% wytwarzanej ener-
gii elektrycznej w Chinach480.

Do 2015 r. w ramach XII Planu Pięcioletniego (2011–2015), Chiny za-
mierzają osiągnąć pułap 100 GW mocy z energii wiatrowej (70 GW z wiel-
kiego programu Wind Base, 30 GW z małych projektów oraz dodatkowe 
5 GW z projektów realizowanych na morzu)481. W 2014 r. Państwowa Ko-
misja ds. Rozwoju i Reform ogłosiła, że Chiny będą dążyły do zwiększe-
nia zainstalowanych mocy w energetyce wiatrowej do 150 GW w 2017 r.482 

477 D.R. Headrick, Technology: A World History, Oxford University Press, New York 2009, 
s. 62.

478 R.L. Bushy, Wind Power. The Industry Grows Up, Penn Well Corporation, Tulsa, Okla-
homa 2012, s. 75. 

479 Chen Yang, Wind power now No.3 energy resource, „Global Times”, 27 I 2013. 
480 On-grid wind power generation capacity to rise, Xinhua, „China Daily”, 26 II 2014. 
481 Global Wind Report. Annual Market Update 2011, Global Wind Energy Council 

(GWEC), Brussels, 2012, s. 31.
482 能源行业加强大气污染防治工作方案. 
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Ostatnie lata charakteryzują się sporym ożywieniem w tym sektorze. W sa-
mym 2013 r. Chiny dodały 16,1 GW nowych mocy (o 24,1% więcej niż rok 
wcześniej), zwiększając całkowity potencjał do 91,4 GW. To stawia Chiny 
zdecydowanie na pozycji światowego lidera zarówno pod względem wiel-
kości zainstalowanych mocy w jednym roku, jak i łącznych mocy wiatro-
wych483. Obecnie na Chiny przypada prawie jedna trzecia wszystkich zain-
stalowanych mocy wiatrowych.

Tabela 59. Największe zainstalowane moce w energetyce wiatrowej na świecie 
w 2013 r.

Państwo Moce dodane w 2013 r. (GW)
Łączne zainstalowane moce 

na koniec 2013 r. (GW)

Chiny 16,1 91,4

Stany Zjednoczone 1,1 61,1

Niemcy 3,6 34,7

Hiszpania 0,2 23,0

Indie 1,7 20,2

Wielka Brytania 1,9 10,5

Włochy 0,4 8,6

Francja 0,6 8,3

Kanada 1,6 7,8

Dania 0,7 4,8

Pozostałe kraje świata 7,0 48,0

Świat (ogółem) 35 318

Źródło: opracowanie na podstawie: Renewables 2014 Global Status Report, Renewable 
Energy Policy Network for the 21st Century (REN21), Paris 2014, s. 113.

W październiku 2011 r. Energy Research Insitute przy Państwowej Ko-
misji ds. Rozwoju i Reform przedstawił długoterminowy plan rozwoju ener-
getyki wiatrowej w Chinach do 2050 r. 中国风电发展路线图2050 (China 
Wind Energy Roadmap)484. Założenia dokumentu mówiły, że łączne moce 
farm wiatrowych w Chinach powinny osiągnąć 200 GW w 2020 r., 400 GW 

483 Global Wind Report. Annual Market Update 2013, Global Wind Energy Council 
(GWEC), Brussels, 2014, s. 42; Renewables 2014 Global Status Report, s. 59.

484 中国风电发展路线图2050 (Zhongguo fengdian fazhan luxiantu 2050), Energy Re-
search Institute NDRC, International Energy Agency, Paris-Beijing, X 2011, http://www.iea.
org/publications/freepublications/publication/china_wind_cn.pdf (15 II 2013).
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w 2030 r. i 1000 GW w 2050 r. Realizacja tych założeń pozwoliłaby ener-
gii wiatrowej stać się w ciągu czterech dekad jednym z pięciu głównych 
źródeł w miksie energetycznym Chin, pokrywającym 17% zapotrzebo-
wania na elektryczność. Dzięki wprowadzeniu założeń tego planu Chiny 
odno towałyby wymierny postęp w zakresie poprawy stanu środowiska na-
turalnego, gdyż w 2050 r. roczna emisja dwutlenku węgla zmniejszyłaby 
się o 1,5 mld ton. Chiny zapowiedziały, że do połowy stulecia przeznaczą 
łącznie 12 mld RMB na rozwój sektora wiatrowego, stwarzając wiele no-
wych możliwości dla producentów sprzętu w tej branży485.

Strategia rozwojowa sektora energii wiatrowej przewiduje trzy etapy. 
W ciągu pierwszego, przewidzianego do 2020 r., nacisk będzie położony 
na rozwój farm wiatrowych na lądzie, z uwzględnieniem pokazowych pro-
jektów na morzu blisko brzegów. W trakcie kolejnego, w latach 2021–2030, 
zakłada się równoległy rozwój farm zarówno na lądzie, jak i w strefie przy-
brzeżnej na morzu, z uwzględnieniem pokazowych projektów na pełnym mo-
rzu daleko od stałego lądu. W ostatniej fazie, w latach 2031–2050, Chiny 
zamierzają rozwijać inwestycje charakterystyczne dla wszystkich wcześniej 
wymienionych typów farm wiatrowych, zarówno na lądzie, jak i na morzu486.

Tabela 60. Prowincje o najwyższych zainstalowanych mocach w energetyce wiatro-
wej w latach 2010–2012 (w MW)

Prowincja 2010 2011 2012

Mongolia Wewnętrzna 13 858,0 17 594,4 18 624,2

Hebei 4 794,0 6 969,5 7 979,3

Gansu 4 944,0 5 409,2 6 479,4

Liaoning 4 066,9 5 249,3 6 118,5

Shandong 2 637,8 4 562,3 5 691,6

Heilongjiang 2 370,1 3 445,8 4 264,7

Jilin 2 940,9 3 563,4 3 997,8

Ningxia 1 182,7 2 886,2 3 566,9

Xinjiang 1 363,6 2 316,1 3 306,1

Źródło: opracowanie na podstawie: Global Wind Report: Annual Market Update 2011, 
Global Wind Energy Council (GWEC), Brussels, 2012, s. 30; Global Wind Report: Annual 
Market Update 2012, Global Wind Energy Council (GWEC), Brussels, 2013, s. 31.

485 Ibidem, s. 6. 
486 Ibidem.
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Na poziomie regionalnym największy potencjał rozwojowy w Chinach 
przedstawiają regiony zlokalizowane na północy kraju. Zdecydowanie wy-
różnia się tu Mongolia Wewnętrzna, gdzie do tej pory zainstalowano po-
nad 20 GW nowych mocy. Warto jednak zauważyć, że wyjątkowo dużą 
dynamiką rozwojową charakteryzuje się również region autonomiczny 
Xinjiang, który tylko w 2013 r. odnotował podwojenie wielkości zainstalo-
wanych mocy (o ponad 3,1 GW). Warto zauważyć, że wynik ten był porów-
nywalny z wielkością nowych instalacji w Niemczech. Bardzo przyzwoite 
wyniki odnotowano także w Shanxi oraz Shandongu487.

Tabela 61. Prowincje z największą ilością zainstalowanych nowych mocy w 2013 r.

Prowincja Moce zainstalowane w 2013 (MW) Łączne moce w 2013 (MW)

Xinjiang 3 146 6 452

Mongolia Wewnętrzna 1 647 20 270

Shanxi 1 309 4 216

Shandong 1 290 6 981

Ningxia 885 4 450

Guizhou 683 1 190

Liaoning 640 6 758

Heilongjiang 623 4 887

Gansu 617 7 096

Shaanxi 583 1 296

Źródło: Global Wind Report: Annual Market Update 2013, Global Wind Energy Council 
(GWEC), Brussels, 2014, s. 42.

Sektor energii wiatrowej w Chinach uznany został za priorytetowy 
w kształtowaniu polityki rozwojowej i planu uniezależniania się od pa-
liw kopalnych. Joanna I. Lewis podkreślała, że dynamiczny rozwój prze-
mysłu energii wiatrowej w tym kraju może stanowić cenne doświadczenie 
w określaniu państwowych strategii energetycznych. Chiny stały się cen-
trum innowacji technologicznych w tym sektorze. Ich rozwiązania doty-
czące promocji zielonej energetyki mogą się stać wyznacznikiem dla reszty 
świata w określaniu założeń dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Dzia-
łania Chin należy tu postrzegać wielotorowo. Nie należy koncentrować się 

487 Global Wind Report. Annual Market Update 2013, s. 42.
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wyłącznie na aspekcie dotyczącym ich rosnącego popytu na energię i wpły-
wu, jaki wywiera ich działalność na zmiany klimatyczne. Należy uwzględ-
niać szerszy kontekst, który pozwala zrozumieć motywacje Chin w zakresie 
wspierania zielonych rozwiązań innowacyjnych488.

Rozwój energetyki wiatrowej odbywa się przy wydatnym wsparciu pań-
stwa. Przejawia się to w subsydiach stosowanych przez administrację cen-
tralną i lokalną, lub w ulgach podatkowych sprzyjających rozwojowi insta-
lacji wiatrowych. Od stycznia 1998 r. obowiązują preferencje podatkowe 
w zakresie importu urządzeń i produktów wykorzystywanych przy realizacji 
projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii489.

Chiny są obecnie największym producentem turbin wiatrowych na świe-
cie. W pierwszej dziesiątce największych dostawców turbin wiatrowych 
na świecie w 2013 r. znalazły się trzy firmy z Chin: Gold Wind, Guodian 
United Power oraz Ming Yang, które łącznie odpowiadają za 17,5% świato-
wego rynku. 

Tabela 62. Główni producenci turbin wiatrowych na świecie w 2013 r.

Firma Państwo Udział w światowym rynku (w %)

Vestas Dania 13,1

Gold Wind Chiny 11,0

Enercon Niemcy 9,8

Siemens Niemcy 7,4

GE Wind USA 6,6

Gamesa Hiszpania 5,5

Suzlon Indie 5,3

Guodian United Power Chiny 4,0

Ming Yang Chiny 3,5

Nordex Niemcy 3,3

Pozostałe 30,5

Źródło: Renewables 2014 Global Status Report, Renewable Energy Policy Network for 
the 21st Century (REN21), Paris 2014, s. 59; Vestas, Goldwind, Enercon top wind po-
wer 2013, REVE (Wind Energy and Electric Vehicle Magazine), 26 III 2014, http://
www.evwind.es/2014/03/26/vestas-goldwind-enercon-top-wind-power-2013/44356 
(4 VIII 2014).

488 Szerzej zob.: J.I. Lewis, Green Innovation in China: China’s Wind Power Industry and 
the Global Transition to a Low-Carbon Economy, Columbia University Press, New York 2013. 

489 Li Liu, Green Energy in China, w: Green Low-Carbon Development in China, red. Jin-
jun Xue, Zhongxiu Zhao, Yande Dai, Bo Wang, Springer International Publishing, Switzerland 
2013, s. 119–120. 
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Warto zauważyć, że chińskie firmy coraz śmielej wchodzą na zagranicz-
ne rynki. W 2013 r. wyeksportowały w sumie 341 turbin o łącznych mocach 
692 MW do siedemnastu państw, między innymi do Stanów Zjednoczonych, 
Włoch i Australii490. Należy jednak zauważyć, że Chiny nie są jeszcze zna-
czącym dostawcą turbin wiatrowych na świecie. Podstawą w tej sytuacji bę-
dzie wypracowanie właściwej strategii promocyjnej dla własnych produktów. 
Konkurencyjność będzie oparta na niższych w porównaniu z zachodnimi do-
stawami cenach wytwarzania, jak również na jakości oferowanych usług.

Rynek krajowy jest zdominowany przez grupę dużych firm, które nadają 
ton rozwojowi całego sektora. Dziesięciu największych producentów turbin 
odpowiadało w ciągu ostatnich kilku lat za około 80% rynku. 

Tabela 63. Najwięksi producenci turbin wiatrowych w Chinach w 2013 r.

Producent
Moce zainstalowane 

w 2013 r. (MW)
Łączne moce na koniec 

2013 r. (MW)
Udział w krajowym 

rynku (w %)

Gold Wind 3 750 18 951 23,31

Guodian United Power 1 488 8 799 9,25

Ming Yang 1 286 5 543 7,99

Envision 1 128 2 421 7,01

XEMC 1 052 3 747 6,54

Shang Hai Electric 1 014 3 617 6,30

Sinovel 896 15 076 5,57

CSIC 787 2 061 4,89

Dong Fang 574 7 938 3,56

Windey 539 2 001 3,35

Źródło: Global Wind Report. Annual Market Update 2013, Global Wind Energy Council 
(GWEC), Brussels, 2014, s. 42.

Ciekawym trendem, jaki można zaobserwować w czołówce rankingu, 
jest wyraźne zmniejszenie różnic pomiędzy poszczególnymi firmami. Gold 
Wind pozostaje zdecydowanym liderem skupiającym niemal jedną czwar-
tą krajowego rynku. Reszta rynku podzielona jest już prawie równomiernie 
pomiędzy pozostałych. Charakterystyczny w ostatnich latach stał się wzrost 
znaczenia nieco mniejszych firm.

490 Global Wind Report. Annual Market Update 2013, s. 42. 
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Pomimo dużej dynamiki rozwojowej przed sektorem wiatrowym w Chi-
nach stoi jeszcze wiele wyzwań. To, w jaki sposób władze centralne przy-
stąpią do rozwiązywania licznych problemów, będzie stanowiło o jego sile 
i potencjale konkurencyjnym. Podstawową przeszkodę w rozwoju energety-
ki wiatrowej stanowi nieregularność w dostarczaniu energii oraz istniejący 
system przesyłowy. W przypadku tego sektora trudno mówić o stabilności 
dostaw, gdyż wiatr nie wieje przez cały czas. Często jego intensywność nie 
pokrywa się ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na energię. Innymi sło-
wy, jeśli najsilniejsze wiatry w danych rejonach występują w nocy, a naj-
większy popyt ma miejsce w ciągu dnia, trudno mówić o właściwym zaspo-
kojeniu potrzeb. Kolejna kwestia wiąże się z lokalizacją farm wiatrowych. 
Działają one głównie na północy, co koresponduje z niskim potencjałem 
sieci w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Popyt na energię na pół-
nocy kraju nie jest zbyt wielki w przeciwieństwie do dużego i stale ros-
nącego zapotrzebowania we wschodnich i południowych regionach. Duże 
straty w przesyle oraz odwlekanie decyzji o przyłączeniu się do krajowej 
sieci energetycznej również negatywnie wpływają na perspektywy rozwoju 
całego sektora wiatrowego. 

Biorąc pod uwagę znacznie wyższe koszty związane z budową farm 
na morzu niż na lądzie, wydaje się, że może nastąpić zmniejszenie liczby 
nowych projektów. Wiatry w obszarach morskich są silniejsze i występu-
ją z większą częstotliwością niż na lądzie. Rozbudowa farm wiatrowych 
na morzu to jednak na razie brzmienie przyszłości. Morskie turbiny wiatro-
we wymagają bowiem bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicz-
nych. Muszą być zdecydowanie większe i odporne na siłę działania fal mor-
skich. W 2012 r. Chiny zainstalowały 127 MW energii z morskich farm 
wiatrowych. Z tego jednak większość nastąpiła w strefie międzypływowej, 
na płytkich wodach (113 MW), a pozostałe (14 MW) w pobliżu pokazo-
wych projektów lądowych. W 2012 r. Chiny uzyskały w sumie 389,6 MW 
z morskich farm wiatrowych, co sytuowało je za Wielką Brytanią i Danią. 
Osiągnięcie jednak założonych celów długoterminowych będzie wymagać 
lepszej koordynacji działań poszczególnych agencji rządowych. Problemem 
jest to, że w niewielkiej skali przeprowadzane są projekty pokazowe służące 
testom wody do przygotowania właściwego gruntu dla rozwoju morskich 
farm wiatrowych491.

491 Global Wind Report. Annual Market Update 2012, s. 33. 



221Odnawialne źródła energii

Rozwój sektora energii wiatrowej napotyka również inne przeszkody. 
Zdaniem przewodniczącego China Wind Energy Association (CWEA) He 
Dexina udział energii wiatrowej w produkcji energii nadal pozostaje na ni-
skim poziomie w porównaniu z energią pozyskiwaną z węgla i wody. Do-
datkowo przemysł wiatrowy notował w ostatnim czasie niewielkie spowol-
nienie. W 2012 r. Chiny dodały tylko 14 GW nowych mocy pochodzących 
z turbin wiatrowych, podczas gdy w 2011 r. było to 20,66 GW. CWEA sza-
cowała, że w 2013 r. poziom ten wzrośnie do 18 GW (ten cel nie został jed-
nak zrealizowany). W sektorze wiatrowym uwidacznia się istotny problem 
związany z działaniami lokalnych operatorów, którzy mając dostęp do sieci 
energetycznej, nie podłączali się do niej. W rezultacie tylko w 2012 r. sek-
tor zapisał na swoim koncie straty w wysokości 20 mld kWh. Jeden z naj-
większych producentów energii elektrycznej China Longyuan Power Group 
Corp. z powodu nieodebranej energii stracił w ciągu wspomnianego roku 
ponad 200 mln USD. Zdaniem He największą przeszkodę w rozwoju sek-
tora stanowiły zbyt wysokie możliwości produkcyjne turbin wiatrowych, 
rosnący protekcjonizm w handlu, wadliwy system sieci przesyłu energii 
oraz marnotrawstwo492.

Kolejna interesująca sprawa wiąże się z budową małych farm wiatro-
wych. W kwietniu 2011 r. Państwowe Biuro Energii (National Energy Bu-
reau) przedłożyło nowe regulacje w zakresie rozpatrywania i wydawania 
zgody na realizację tego typu projektów. Zgodnie z nimi rządy lokalne przed 
wydaniem licencji na budowę farm o mocach mniejszych niż 50 MW muszą 
w pierwszej kolejności uzyskać zgodę tego biura. Projekty wielkich farm 
wiatrowych o mocach przekraczających 50 MW wymagają z kolei akcep-
tacji Państwowej Komisji ds. Rozwoju i Reform. Zmiany wywołane zosta-
ły przez dotychczasowe praktyki stosowane przez niektórych operatorów 
z branży wiatrowej. Biorąc bowiem pod uwagę, że łatwiej uzyskiwać zgodę 
władz lokalnych niż centralnych dla danych przedsięwzięć, często dzieli-
li większe projekty na wiele części, co ostatecznie powodowało, że każdy 
z nich był mniejszy od ustalonego pułapu 50 MW. W rezultacie w Chinach 
pojawiła się ogromna liczba farm wiatrowych o mocach wynoszących 
49,5 MW. Do momentu przedłożenia nowych regulacji tylko 10% projek-
tów dotyczących farm o mocach 60 GW zgłoszonych przez lokalne rządy 
uzyskało zatwierdzenie Państwowej Komisji ds. Rozwoju i Reform. Poja-
wia się tu oczywisty problem związany z przyłączaniem nowych instalacji 

492 Chen Yang, Wind power now No.3 energy resource. 
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do sieci elektroenergetycznych. W tym czasie około 30% turbin wiatrowych 
nie było podłączonych do sieci493.

Zeng Ming, Xue Song, Li Ling-yun, Cheng Huan oraz Zhang Ge 
ze School of Economics and Management w North China Electric Power 
University w Pekinie zwracali uwagę, że szybki rozwój energetyki wia-
trowej w Chinach niesie zagrożenia w postaci nadwyżek produkcyjnych, 
trudności w połączeniach z sieciami energetycznymi oraz problemów 
związanych z jakością wyposażenia instalacji. Statystyki wskazywały, 
że od 2010 r. wzrasta systematycznie liczba awarii w turbinach wiatro-
wych, głównie w odniesieniu do systemów regulacji i układów sterowa-
nia, umożliwiających automatyczne ustawianie się gondoli turbiny, co po-
zwala na maksymalne wykorzystanie siły wiatru, układów elektrycznych, 
kontrolerów, generatorów oraz wirników. To stanowi często przeszkodę 
w tworzeniu bezpiecznych połączeń z sieciami energetycznymi. Więk-
szość turbin wiatrowych w Chinach nie posiada zabezpieczeń LVRT (low 
voltage rode through)494.

Kolejne problemy wiążą się z działaniem urządzeń zabezpieczeniowo-
-regulacyjnych, a także z wadami konstrukcyjnymi zaprojektowanych 
farm. Wpływ na tę rzeczywistość ma ponadto fakt, że chińscy producen-
ci sprzętu potrzebnego do budowy farm wiatrowych nie posiadają wystar-
czającego doświadczenia. Starając się obliczyć koszty, często wykorzystują 
gorsze materiały, co wpływa z kolei na niską jakość wykonania. Zdarza się 
nawet, że powstają turbiny wiatrowe bez przeprowadzenia wcześniejszych 
testów dotyczących lokalizacji495.

493 China to standardize overheated wind farm construction with new rules, Xinhua, 10 IV 
2011. 

494 Zastosowanie w elektrowniach wiatrowych wymagań określanych „charakterystyką 
przetrwania” (LVRT) pozwala elektrowniom pracować w określonym okresie w sytuacji zna-
czącego ograniczenia poziomu napięcia. [Szerzej zob.: I. Grządzielski, Sposoby kompensacji 
mocy biernej farm wiatrowych, 19 V 2010, http://www02.abb.com/global/plabb/plabb045.nsf/
bf177942f19f4a98c1257148003b7a0a/7ac0367675802c39c125773c002084d2/$FILE/19m
aj_1_Sposoby%20kompensacji%20mocy%20biernej_Ireneusz%20Grzadzielski_PL.pdf (6 XI 
2013)].

495 Zeng Ming, Xue Song, Li Ling-yun, Cheng Huan, Zhang Ge, Wind Power Incidents in 
China: Investigation and Solutions, Power Business and Technology for the Global Generation 
Industry, 4 I 2013, http://www.powermag.com/wind-power-incidents-in-china-investigation-
and-solutions/?pagenum=1 (6 XI 2013). 
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VI.4. Energia słoneczna

Wykorzystywanie energii słonecznej w Chinach sięga okresu starożytno-
ści. W okresie neolitu, około 6 tysięcy lat temu, Chińczycy zamieszkują-
cy na wsiach zaczęli budować swoje domostwa w ściśle określony sposób. 
W typowej chińskiej zabudowie główny budynek frontem był skierowany 
na południe. Okap dawał niezbędną ochronę wnętrza budynku przed nad-
miernym przegrzaniem lub wychłodzeniem. Odpowiednie zaprojektowanie 
domów powodowało, że dzięki słońcu dawały one ciepło w okresach zi-
mowych, i pozwalało zachować przyjemny chłodny klimat w lecie. Dwa 
tysiąclecia później, około 4 tysiące lat temu, Chińczycy zaczęli systema-
tycznie studiować zmiany pozycji Słońca w stosunku do Ziemi. Nieco póź-
niej zastosowano wskazówkę zegara słonecznego. Pierwsza relacja o uży-
ciu zegara słonecznego w budownictwie pochodzi okresu dynastii Zhou. 
Wiedza na temat położenia Słońca w ciągu całego roku miała niebagatelne 
znaczenie, pozwalając w szerokim zakresie rozwinąć sztukę projektowania 
i planowania nie tylko pojedynczych domostw, ale również całych miast496.

Dzisiaj ponownie Chińczycy starają się czerpać korzyści, wykorzy-
stując energię, jaką dostarcza nam słońce. Duża energochłonność gospo-
darki sprzyja promocji energetyki słonecznej. Słońce stanowi niewyczer-
pane źródło energii. Energia słoneczna może być przetwarzana zarówno 
na energię cieplną, jak i elektryczną. Uchodzi ona za niezwykle bezpieczną 
w porównaniu z innymi technologiami. Jej wykorzystywanie ma wiele za-
let, wśród których należy wspomnieć o tym, że jest powszechnie dostępna, 
wiąże się z niskimi kosztami eksploatacji i, co najważniejsze, jest przyjazna 
dla środowiska. 

Co ciekawe, zaledwie 0,03% energii promienistej Słońca wystarcza 
na pokrycie całego zapotrzebowania ludzkości na energię. Problem jest 
jednak z należytym spożytkowaniem tej energii, gdyż ulega ona rozpro-
szeniu po dotarciu do Ziemi. Wyzwaniem będzie zatem rozwój technik 
pozwalających właściwie koncentrować energię oraz magazynować tę już 
wytworzoną497. 

496 Szerzej zob.: J. Perlin, Let It Shine: The 6,000-Year Story of Solar Energy, New World 
Library, Novato, California 2013, s. 3–11.

497 M. Nowicki, Nadchodzi era Słońca, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, 
s. 13.
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Chiny są głównym rynkiem energii słonecznej, co stwarza duże pole 
do inwestycji dla firm reprezentujących tę branżę. Sektor wykazuje nie-
bywałą wprost dynamikę rozwojową. Według planów zarysowanych jesz-
cze w 2011 r. Chiny zamierzały jedynie podwoić produkcję z energii sło-
necznej z 5 do 10 GW w 2015 r.498 Plany przedstawione w kolejnym roku 
przez Radę Państwową brzmiały już bardziej optymistycznie. Mowa była 
bowiem o pułapie 21 GW w 2015 r. oraz 50 GW w 2020 r.499 We wrześniu 
2012 r. Państwowa Administracja Energetyczna potwierdziła te założenia, 
mówiąc o zwiększeniu potencjału z instalacji fotowoltaicznych do 20 GW 
oraz o technologii skoncentrowanej energii słonecznej do 1 GW. Chiny za-
planowały do 2015 r. zainwestować w rozwój energetyki słonecznej blisko 
40 mld USD500. Zaledwie kilka miesięcy później, w styczniu 2013 r., agen-
cja Xinhua poinformowała jednak o nowym, jeszcze bardziej ambitnym 
planie, który zakładał zwiększenie potencjału fotowoltaicznego do 35 GW 
w 2015 r.501 Uzupełnieniem tego był przedstawiony w maju 2014 r. plan 
ogłoszony przez Państwową Komisję ds. Rozwoju i Reform mówiący 
o zdynamizowaniu rozwoju sektora energii słonecznej. Ma on zaowoco-
wać potrojeniem mocy pochodzących z fotowoltaiki do poziomu 70 GW 
w 2017 r.502 Tym samym tylko do 2015 r. Chiny zamierzają zainstalować 
znacznie więcej nowych mocy, aniżeli zakładał pierwotny plan. Pod wzglę-
dem zainstalowanych mocy stałyby się wówczas światowym liderem.

Z danych zawartych w raporcie European Photovoltaic Industry Associa-
tion (EPIA) wynika, że w 2013 r. na świecie zainstalowano 38,4 GW paneli 
fotowoltaicznych, przy 30 GW rok wcześniej. Daje to łączną moc PV zain-
stalowaną obecnie na całym świecie na poziomie 138,9 GW. Z raportu wyni-
kają interesujące wnioski, mówiące o wyraźnym przesunięciu akcentu roz-
wojowego na Azję kosztem Europy. W przypadku Europy w 2013 r. do sieci 
zostało podłączonych blisko 11 GW nowych mocy, podczas gdy w 2012 r. 
było to 17,7 GW, a w 2011 r. – 22,4 GW. Lider na rynku europejskim, Niem-
cy, dodał w 2013 r. 3,3 GW. Pod względem ilości zainstalowanych paneli 

498 Li Fangfang, China to double solar-power capacity by 2015, „China Daily”, 10 V 2011. 
499 国务院关于印发 „十二五” 国家战略性 新兴产业发展规划的通知 (Guowuyu-

an guanyu yinfa „Shierwu” Guojia zhanlue xing xinxing chanye fazhan guihua de tongzhi), 
The Central People’s Government of the People’s Republic of China, 20 VII 2012, http://www.
gov.cn/zwgk/2012-07/20/content_2187770.htm (23 XII 2013).

500 Solar power investment to hit $4b in 2011-15, „China Daily”, 13 IX 2012. 
501 光伏 „十二五” 装机容量将调整为35GW (Guan fu „shierwu” zhuang ji rongliang ji-

ang tiaozheng wei 35GW), Xinhua, 29 I 2013.
502 能源行业加强大气污染防治工作方案.
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fotowoltaicznych bezkonkurencyjne okazały się Chiny (11,8 GW), które 
wyprzedziły Japonię (6,9 GW)503. W 2013 r. aż 27 GW nowych mocy zosta-
ło dodanych poza Europą, podczas gdy w 2012 r. było to 13,9 GW, 8 GW 
było w 2011 r., a 3 GW – w roku 2010504. W tym samym czasie udział Eu-
ropy w nowo dodanym potencjale fotowoltaicznym na świecie drastycznie 
spadł do poziomu zaledwie 29%, podczas gdy w 2012 r. udział ten stanowił 
55%, a w 2011 r. aż 74%505.

Europa zdołała jednak utrzymać swoją pozycję pod względem łącznych 
zainstalowanych mocy (81,5 GW, co stanowiło 59% całości). W przypadku 
Chin łączne moce wyniosły 18,6 GW, notując ogromny skok w ciągu kilku 
ostatnich lat. Jeszcze w 2007 r. łączne moce stanowiły tylko 100 MW, a dwa 
lata później 300 MW. Począwszy od 2010 r., można już mówić o prawdzi-
wej rewolucji, gdyż w ciągu kolejnych trzech lat potencjał zwiększył się 
ponaddwudziestokrotnie506.

Tabela 64. Zmiany w wielkości zainstalowanych mocy w fotowoltaice na świecie 
w latach 2000–2013 (w MW)

2000 2005 2010 2011 2012 2013

Bliski Wschód i Afryka – 1 80 205 570 953

Chiny 19 70 800 3 300 6 800 18 600

Ameryka Północna 
i Ameryka Południowa

21 246 2 410 4 590 8 365 13 727

Azja-Pacyfik 368 1 502 4 951 7 513 12 159 21 992

Europa 129 2 291 30 505 52 764 70 513 81 488

Pozostałe państwa świata 751 1 003 1 590 2 098 2 098 2 098

Świat (ogółem) 1 288 5 112 40 336 70 469 100 504 138 856

Źródło: opracowanie na podstawie: Global Market Outlook for Photovoltaics 2014–
2018, European Photovoltaic Industry Association (EPIA), Brussels 2014, s. 17.

Biorąc pod uwagę łączną moc PV zainstalowaną na świecie 2013 r., 
udział Chin wynosił 13% – tyle samo, co Włoch. Na czele pozostawały 

503 Global Market Outlook for Photovoltaics 2014–2018, European Photovoltaic Industry 
Association (EPIA), Brussels 2014, s. 9.

504 Ibidem, s. 37.
505 Ibidem, s. 10. 
506 Ibidem, s. 17.
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Niemcy (26%). Dalej w zestawieniu znalazły się: Japonia (10%), Stany 
Zjednoczone (9%), Hiszpania (4%) oraz Francja (3%)507.

Tabela 65. Największe zainstalowane moce w fotowoltaice na świecie w 2013 r.

Państwo Moce dodane w 2013 r. (GW)
Łączne zainstalowane moce 

na koniec 2013 r. (GW)

Niemcy 3,3 35,9

Chiny 12,9 19,9

Włochy 1,5 17,6

Japonia 6,9 13,6

Stany Zjednoczone 4,8 12,1

Hiszpania 0,2 5,6

Francja 0,6 4,6

Wielka Brytania 1,5 3,3

Australia 0,8 3,3

Belgia 0,2 3,0

Pozostałe kraje świata 6,5 20,2

Świat (ogółem) 39 139

Źródło: opracowanie na podstawie: Renewables 2014 Global Status Report, Renewable 
Energy Policy Network for the 21st Century (REN21), Paris 2014, s. 111.

Należy zauważyć, że Chiny są głównym producentem ogniw i paneli 
fotowoltaicznych na świecie. Większość swojej produkcji kierują na eks-
port. Atutem Chin jest to, że dysponują dużym doświadczeniem w rozwo-
ju nowych technologii ogniw fotowoltaicznych. Wytwarzane w dużych 
ilościach pozwalają budować przewagę konkurencyjną na rynkach zagra-
nicznych. Chiny charakteryzują najniższe koszty produkcji takich ogniw. 
W Chinach działa obecnie kilka zakładów wytwarzających ogniwa fotowol-
taiczne, które mogą poszczycić się zdolnościami produkcyjnymi na pozio-
mie ponad 1 GW. Oprócz tego kilkadziesiąt firm ma potencjał na poziomie 
500 MW. To duża przewaga Chin nad innymi państwami w tym zakresie.

Wśród dziesięciu największych producentów modułów fotowoltaicznych 
na świecie w 2013 r. znalazło się aż pięć firm z Państwa Środka. Pierw-
sze miejsce przypadło koncernowi Yingli Green Energy, który dostarczył 

507 Ibidem, s. 38. 
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3,2 GW paneli, rok wcześniej zaś – 2,3 GW. Tuż za nim znalazł się kolejny 
koncern z Państwa Środka, Trina Solar, z wielkością 2,5 GW. Oprócz nich 
ważna rola przypadała także Jinko Solar, JA Solar oraz odbudowującemu 
swoją pozycję Suntech Power508.

Tabela 66. Główni producenci modułów PV na świecie w 2013 r.

Firma Państwo
Moce produkcyjne, 

2013 (MW)

Produkcja/sprzedaż/
wysyłka modułów, 

2012 (MW)

Produkcja/sprzedaż/
wysyłka modułów, 

2013 (MW)

Yingli Green 
Energy

Chiny
2 450 2 300 3 234

Trina Solar Chiny b.d. 1 590 2 580

Sharp Corporation Japonia 2 200 1 319 2 100

First Solar USA <2 200 1 875 2 000

Canadian Solar Kanada 2 400 1 543 1 894

Jinko Solar Chiny 2 000 912 1 765

Hanwha Q Cells Korea/Niemcy 1 500 830 1 280

JA Solar Chiny 1 800 1 700 1 200

Sun Power USA b.d. 936 1 134

Suntech Power Chiny 2 000 1 750 b.d.

Źródło: Photovoltaic Barometer, EurObserv’ER, IV 2014, s. 13, http://www.energies-
-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/baro-jdp11_en.pdf (2 VIII 2014).

Co do rozwoju energetyki słonecznej w Chinach, to nie wszystko oczy-
wiście przebiega bez przeszkód. Sektor, podobnie jak inne branże, musi się 
zmagać z licznymi niedogodnościami, które wpływają na jego konkurencyj-
ność. Problemem dla rozwoju sektora energii słonecznej nadal są wysokie 
nakłady. Koszty elektryczności generowane przez systemy fotowoltaiczne 
są o 4–5 razy wyższe niż systemy energii cieplnej, i 2–3 razy wyższe niż te 
generowane przez sektor wiatrowy. Energia słoneczna jest pięć razy droższa 
niż energia uzyskiwana z konwencjonalnych elektrowni cieplnych. Reformy 
winny zatem obejmować w większym stopniu również systemy generowa-
nia energii, transmisji, dystrybucji oraz magazynowania509. To może się jed-
nak wkrótce zmienić. Optymistycznie brzmiała wypowiedź prezesa zarządu 

508 Photovoltaic Barometer, EurObserv’ER, IV 2014, s. 13, http://www.energies-renouvel-
ables.org/observ-er/stat_baro/observ/baro-jdp11_en.pdf (2 VIII 2014). 

509 Li Liu, Green Energy in China, s. 116–117. 
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Wuxi Suntech Power Erica Luo z maja 2014 r. Mówił on, że w 2016 r., lub 
najpóźniej 2017 r., koszt energii słonecznej będzie porównywalny z kosz-
tem energii pozyskiwanej z węgla. To powinno doprowadzić do całkowi-
tej transformacji na rynku energii w Chinach. Prognozował, że od 2020 r. 
w Chinach może powstawać 25 GW instalacji fotowoltaicznych rocznie510.

Wyzwaniem dla procentów paneli fotowoltaicznych z Chin będzie uzy-
skanie dostępu do nowych rynków zbytu. Jeszcze do niedawna chińskie 
produkty fotowoltaiczne trafiały głównie na rynki Unii Europejskiej oraz 
Stanów Zjednoczonych. Pojawiły się jednak oskarżenia lokalnych pro-
ducentów o nielegalne wspieranie chińskich firm sprzedających panele 
na tych rynkach i stosowanie cen dumpingowych. Według podawanych 
informacji przez producentów paneli z Europy firmy z Chin skorzystały 
ze wsparcia na poziomie 21 mld euro (28 mld USD), co umożliwiało im 
sprzedaż produktów po znacznie zaniżonej cenie rynkowej511. W maju 
2012 r. Departament Handlu Stanów Zjednoczonych wprowadził cła an-
tydumpingowe i antysubsydyjne w wysokości od 31 do 250% na panele 
pochodzące z Chin512.

Podobnie Unia Europejska w czerwcu 2013 r. zastosowała tymczaso-
we cła antydumpingowe na przywóz chińskich paneli fotowoltaicznych, 
ogniw oraz płytek. Przyjęto, że do 6 sierpnia 2013 r. będzie obowiązywało 
cło w wysokości 11,8%, a od sierpnia stawka będzie już wyższa, tj. 47,6% 
ceny towaru, celem zniwelowania strat poniesionych przez europejski 
przemysł w następstwie stosowania dumpingu. Podkreślono przy tej oka-
zji, że przedsiębiorstwom z Unii Europejskiej bezpośrednio zagraża ban-
kructwo z powodu nieuczciwej konkurencji, jaką stosują chińscy eksporte-
rzy. Ich udział w rynku unijnym szacowano wówczas na 80%513. W lipcu, 
po kilkutygodniowych negocjacjach, ustalono, że ceny paneli sprowadza-
nych z Chin będą utrzymywane powyżej minimalnego poziomu. Zgodnie 
z warunkami umowy import paneli z Chin do Unii Europejskiej będzie 

510 G. Parkinson, Suntech says solar PV costs to match coal in China by 2016, RenewEcono-
my, 27 V 2014, http://reneweconomy.com.au/2014/suntech-says-solar-pv-costs-to-match-coal-in-
china-by-2016-2016 (19 VII 2014). 

511 R. Emmott, B. Blanchard, EU, China resolve solar dispute – their biggest trade row by 
far, Reuters, 27 VII 2013. 

512 B. Wingfield, W. McQuillen, Duties on Chinese Solar Imports, Bloomberg, 17 V 2012,  
http://www.bloomberg.com/news/2012-05-17/u-s-imposes-anti-dumping-duties-for-chi-
nese-solar-imports.html (31 VII 2014).

513 EU imposes provisional anti-dumping tariffs on Chinese solar panels, European Com-
mission, Brussels, 4 VI 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-501_en.htm (31 VII 
2014). 
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wynosił 7 GW rocznie. Stanowi to połowę popytu na panele fotowoltaicz-
ne w UE, gdyż w 2012 r. wyniósł on 15 GW. Minimalna cena paneli ma 
wynosić 56 eurocentów za 1 wat. Dla porównania – według informacji 
Komisji Europejskiej Chiny sprzedawały wcześniej panele fotowoltaicz-
ne w cenie wynoszącej zaledwie 38 eurocentów za 1 wat514. W grudniu 
2013 r. Unia Europejska zatwierdziła decyzję o wprowadzeniu ceł anty-
dumpingowych dla chińskich producentów paneli słonecznych, którzy 
przystąpili do uzgodnionego wcześniej porozumienia. Cła od sierpnia 
wynoszą 47,6% i będą obowiązywać przez okres dwóch lat, począwszy 
od grudnia 2013 r. Cła nakładane będą również w przypadku przekrocze-
nia ustalonego pułapu importu z Chin515.

W następstwie przytoczonych zdarzeń Unia Europejska i Stany Zjed-
noczone przestały być rynkami głównymi dla chińskich producentów 
paneli fotowoltaicznych. Obecnie ponad 80% eksportu trafia na rynki 
wschodzące, co potwierdził Shen Fuxin, przewodniczący Zhejiang So-
lar Energy Industry Association516. Azja z Japonią wysunęły się na czoło 
w gronie głównych odbiorców paneli fotowoltaicznych z Chin. Dobitnie 
świadczą o tym liczby. Jak podała chińska izba handlowa China Cham-
ber of Commerce for the Import and Export of Machinery and Electronic 
Products, sprzedaż do Europy ogniw, modułów oraz wykorzystywanych 
do ich produkcji komponentów spadła w 2013 r. o około 62% do 3,7 mld 
USD. Dla porównania – sprzedaż do państw Azji wzrosła w tym samym 
czasie o 124%, do 5,5 mld USD. Japonia stała się największym odbiorcą 
chińskich paneli. Przypadało na nią 25% całego eksportu z Chin. W su-
mie w 2013 r. eksport paneli słonecznych z Chin zmniejszył się o 17,9%, 
do poziomu 12,3 mld USD. Po zawirowaniach na rynkach zagranicznych 
ten spadek nie był drastyczny. Nieco inaczej sytuacja wyglądała w przy-
padku innych producentów. Dla porównania – eksport Niemiec spadł aż 
o 75%, do 507 mln USD517.

514 R. Emmott, B. Blanchard, EU, China resolve solar dispute – their biggest trade row by 
far. 

515 EU imposes definitive measures on Chinese solar panels, confirms undertaking with 
Chinese solar panel exporters, European Commission, Brussels, 2 XII 2013, http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-13-1190_en.htm (31 VII 2014).

516 Liu Yuanyuan, China PV Exports Rise on Expansion in Emerging Markets, Renew-
able Energy World.com, 26 V 2014, http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/arti-
cle/2014/05/china-pv-exports-rise-on-expansion-in-emerging-markets (31 VII 2014). 

517 Lyu Chang, Solar power sales grow in Asia, „China Daily”, 26 III 2014. 



230 Zielona energia w Chinach

Interesujący w tych rozważaniach jest przypadek Japonii. To jeden z naj-
bardziej dynamicznie rozwijających się rynków fotowoltaiki, co stanowi 
ogromne wyzwanie dla producentów z Państwa Środka. Z danych Agen-
cy for Natural Resouces and Energy (ANRE) opublikowanych przez Mi-
nisterstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii wynikało, że w roku 
fiskalnym (2013) od marca 2013 r. do marca 2014 r. w Japonii zostało za-
instalowanych w sumie 7,04 GW nowych mocy fotowoltaicznych. Dla 
porównania – w poprzednim roku fiskalnym (2012), który zakończył się 
31 marca 2013 r., było to 1,66 GW. Warto odnotować, że w roku fiskalnym 
2013 łączne moce zainstalowane w przydomowych panelach PV wyniosły 
aż 1,3 GW518.

Dobre wyniki Chin i Japonii to wyraźny sygnał, że w Azji będzie się 
rozgrywała batalia o przyszłość fotowoltaiki. Traci na tym głównie Euro-
pa. Dotychczasowy lider, Niemcy, instaluje obecnie znacznie mniej no-
wych mocy aniżeli Chiny i Japonia. Pomimo tego, Niemcy nadal pozostają 
największym w Europie rynkiem fotowoltaicznym. Ich łączna moc zainsta-
lowana w energetyce słonecznej w 2013 r. wyniosła 35,9 GW, co sytuowało 
je na pierwszym miejscu na świecie. W 2013 r. zainstalowano jednak tyl-
ko 3,3 GW nowych mocy fotowoltaicznych519. To zaledwie połowa tego, 
co montowano tam jeszcze kilka lat temu. Ostatni okres nie był jednak naj-
lepszy dla całej branży fotowoltaicznej w Niemczech, głównie przez napływ 
tanich produktów z Chin. Zaowocowało to zmniejszeniem wielkości zamó-
wień i wzrostem bezrobocia. Liczba zatrudnionych w tym sektorze spadła 
o blisko połowę tylko w ciągu jednego roku. W 2013 r. w branży pracowa-
ło 56 tys. osób, podczas gdy rok wcześniej nieco ponad 100 tys. Ogólnie 
w całym sektorze odnawialnych źródeł energii w ciągu dwunastu miesięcy 
zatrudnienie w Niemczech zmniejszyło się z blisko 400 tys. do nieco ponad 
371 tys.520 Można tu zauważyć kolejny paradoks, zważywszy, że na świecie 
liczba osób zatrudnionych w sektorze OZE w tym samym czasie znacząco 
wzrosła. Dane International Renewable Energy Agency (IRENA) mówiły, 

518 I. Clover, Japan installed 7 GW of solar capacity in last fiscal year, „PV Magazine”, 
19 VI 2014, http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/japan-installed-7-gw-of-solar-
capacity-in-last-fiscal-year_100015475/#axzz3946LpBeR (31 VII 2014). 

519 D. Davis Ballard, Germany continues to be a global player in solar power, PennEnergy, 
2 IV 2014, http://www.pennenergy.com/articles/pennenergy/2014/04/germany-continues-to-be-a-
global-player-in-solar-power.html (31 VII 2014). 

520 German renewable jobs count falls to 371,000 in 2013, SeeNews Renewables, 27 V 2014,  
https://renewables.seenews.com/news/german-renewable-jobs-count-falls-to-371-000- 
-in-2013-422472 (31 VII 2014). 
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że w 2012 r. w sektorze OZE pracowało 5,7 mln ludzi na świecie. Najwięcej 
w sektorze biopaliw (1,38 mln) oraz fotowoltaicznym (1,36 mln)521. W roku 
następnym liczba zatrudnionych w sektorze OZE wzrosła do 6,5 mln. 

Tabela 67. Zatrudnienie w sektorze odnawialnych źródeł energii na świecie w 2012 
i 2013 r. (w tys.)

 Świat Brazylia  Chiny  Indie  USA  Bangladesz

Unia Europejska

Niemcy Hiszpania
Pozostałe 
państwa 

UE

2012 5 729 833 1 747 391 612 - 370 105 691

2013 6 492 894 2 640 391 625 114 371 114 760

Źrodło: IRENA (2013), Renewable Energy and Jobs, International Renewable Energy 
Agency, Abu Dhabi, I 2014, s. 21; IRENA (2014), Renewable Energy and Jobs – Annual 
Review 2014, Abu Dhabi, V 2014, s. 12.

W 2013 r. w sektorze fotowoltaicznym pracowało w sumie 2,3 mln ludzi 
na świecie, głównie w Chinach. Prognozy agencji przewidują dalszy wzrost 
liczby zatrudnionych w całym sektorze do 16,7 mln w 2030 r. Spośród nich 
9,7 mln będzie pracowało w sektorze bioenergetyki, 2,1 mln w sektorze 
energetyki wiatrowej, 2 mln w sektorze fotowoltaicznym, 1,8 mln w sekto-
rze solarnych podgrzewaczy wody, 0,6 mln w sektorze małych hydroelek-
trowni, a pozostałe 0,5 mln przy innych technologiach związanych z OZE522.

VI.5. Biomasa

W odniesieniu do innych odnawialnych źródeł energii w Chinach uwa-
gę zwraca wykorzystywanie biomasy oraz wód geotermalnych. Biomasa 
to substancja organiczna pochodząca z roślin lub zwierząt. Są to zarów-
no pozostałości i odpady z leśnictwa, jak również produkcji rolnej, prze-
mysłowej oraz komunalnej. Według definicji Parlamentu Europejskie-
go biomasa oznacza „podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, 

521 IRENA (2013), Renewable Energy and Jobs, International Renewable Energy Agency, 
Abu Dhabi, s. 10. 

522 Ibidem, s. 11. 
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odpady i pozostałości z przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślin-
nymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak 
również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych 
i miejskich”523. Biomasa należy do najczystszych źródeł energii. Jej dosta-
wy są stałe. Uchodzi za przyjazną dla środowiska. Podczas spalania bioma-
sy uwalniany dwutlenek węgla jest w całości absorbowany przez rośliny. 
Atutem biomasy jest to, że zasoby te mogą być magazynowane, co pozwala 
na ich wykorzystywane w razie potrzeby. Biomasa znajduje zastosowanie 
jako materiał opałowy w przemyśle, może służyć również do ogrzewania 
pomieszczeń i budynków. 

Chiny posiadają znaczące zasoby biomasy, wynoszące około 5 mld ton 
rocznie. Z tego połowę stanowią pozostałości z upraw. Energia z biomasy 
stanowi trzecie pod względem wielkości naturalne źródło energii w kraju. 
Konsumpcja wynosi w tym przypadku około 15% całości524. Według planu 
przedłożonego przez Państwową Komisję ds. Rozwoju i Reform, ogłoszo-
nego w 2014 r., Chiny zamierzają w szerszym stopniu wykorzystać ten po-
tencjał przez zwiększenie ilości zainstalowanych mocy z biomasy do 11 GW 
do 2017 r.525

Rząd stosuje dotacje oraz określoną politykę cenową, wspierając rozwój 
projektów związanych z biomasą. Zdynamizowanie rozwoju sektora bio-
masy będzie uzależnione od spełnienia kilku warunków. Problemy wiążą 
się z niską gęstością, rozproszeniem, a także sezonowością pozyskiwania 
biomasy. Dodatkowe trudności dotyczą transportowania i przechowywania 
zasobów. Rozwój sektora ogranicza niski stopień zaawansowania techno-
logicznego. Większość rozwiązań jest adoptowana z importu, co zmusza 
do rozwijania, a następnie wprowadzania własnych metod innowacyjnych. 
Zmiany muszą objąć również system zarządzania. W tym celu należy opra-
cować mechanizm szerszego wsparcia finansowego dla całego sektora.

523 Dyrektywa 2001/77WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źró-
deł odnawialnych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 27 X 2001, http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0077&from=en (15 IX 2013). 

524 Li Liu, Green Energy in China, s. 122. 
525 能源行业加强大气污染防治工作方案. 
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VI.6. Geotermia

Ogromny potencjał rozwojowy przedstawia także energia geotermalna. 
Polega ona na wykorzystywaniu energii cieplnej wnętrza Ziemi. Energia 
geotermalna stanowi jedno z najważniejszych odnawialnych źródeł ener-
gii. Znajduje w dużym stopniu zastosowanie w ciepłownictwie zarówno 
do ogrzewania pomieszczeń, jak i do produkcji energii elektrycznej. Uży-
teczna jest również w rolnictwie oraz przemyśle. Może być ponadto wyko-
rzystywana w balneoterapii i rekreacji (m.in. wody geotermalne stosowane 
są w zabiegach leczniczych). W starożytnych Chinach gorące wody geoter-
malne miały zastosowanie głównie w opiece medycznej oraz w rolnictwie, 
były także używane do gotowania posiłków526. Najstarsze znane na świecie 
SPA to kamienny basen w górach Lishan w Chinach wybudowany w III wie-
ku p.n.e. za czasów panowania dynastii Qin527.

W Chinach największe zasoby wysokotemperaturowe lokują się w połu-
dniowo-zachodniej części kraju i na Tajwanie, nisko- oraz średniotempera-
turowe typu kondukcyjnego – głównie na obszarach wschodnio-centralnych, 
a wody termalne nisko- i średniotemperaturowe – w pasie przybrzeżnym 
południowo-zachodnich Chin oraz na półwyspie Shandong-Liaoning. 
Na obszarach Morza Południowochińskiego i w basenie Chin Północnych 
występują z kolei zasoby geotermalne z bardzo wysokimi ciśnieniami528. 
Trzeba jednak zauważyć, że na razie potencjał geotermalny jest wykorzy-
stywany w bardzo niewielkim stopniu. Zastosowanie wód i energii geoter-
malnej w Chinach sięga lat 70. XX w. Pierwsza elektrownia geotermalna 
powstała w Yangbajain w Tybecie w 1977 r., będąc wówczas największą 
tego typu budowlą w kraju. Do dzisiaj Tybet pozostaje głównym dostarczy-
cielem energii geotermalnej. 

Zasoby energii geotermalnej w Chinach szacuje się na 860 bln ton ekwi-
walentu węgla, co oznacza, że są one 260 razy większe niż roczna konsump-
cja energii w kraju529. Państwowa Administracja Energetyczna w marcu 

526 Springs and Bottled Waters of the World: Ancient History, Source, Occurrence, Quality 
and Use, red. P.E. LaMoreaux, J.T. Tanner, Springer, Berlin-Heidelberg 2001, s. 2–3. 

527 K.J. Skipka, L. Theodore, Energy Resources: Availability, Management, and Environ-
mental Impacts, CRC Press, Boca Raton 2014, s. 240. 

528 A. Sowiżdżał, W. Górecki, Geotermalne bogactwo Chin, „GLOBEnergia. Odnawialne 
Źródła i Poszanowanie Energii” 2008, nr 3.

529 China’s geothermal resources equal to 860 trillion tonnes of coal equivalent, Xinhua, 
4 X 2012. 
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2014 r. określiła potencjał energii geotermalnej jako równy 853 mld ton 
węgla. Obecne roczne wydobycie energii geotermalnej to jednak zaledwie 
3 mln ton530. To może się wkrótce zmienić dzięki wprowadzaniu nowych 
rozwiązań sprzyjających rozwojowi tego sektora. W kwietniu 2011 r. Guang 
Fengjun, dyrektor wydziału ds. rozwoju geologicznego w Ministerstwie 
Ziemi i Zasobów Naturalnych, zapowiedział, że celem państwa będzie 
zwiększenie udziału energii geotermalnej do poziomu 1,7% w całkowitej 
konsumpcji energii do 2015 r.531

Energia geotermalna może w przyszłości odegrać ważną rolę dywersy-
fikacji źródeł zaopatrzenia w energię, jak również w zakresie redukcji za-
nieczyszczeń środowiskowych. Problemy w rozwoju sektora przypominają 
te, które dotyczą biomasy. Opracowanie nowych rozwiązań technologicz-
nych będzie wymagało czasu. Jednocześnie niezbędne przy tej okazji będzie 
wsparcie państwa, pozwalające na podniesienie jego konkurencyjności. 

530 China’s geothermal energy could replace coal, Xinhua, 13 III 2014. 
531 He Dan, Ministry unveils geothermal power plan, „China Daily”, 23 IV 2011. 
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA NA POLU ZIELONEJ ENERGII 
ZE STANAMI ZJEDNOCZONYMI I UNIĄ EUROPEJSKĄ

VII.1. Stany Zjednoczone

Kompleksowo kwestie współpracy w dziedzinie zielonej energii pomię-
dzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi zostały podjęte podczas wizy-
ty przewodniczącego Hu Jintao w Waszyngtonie w 2009 r. W jej trakcie, 
17 listopada, Chiny i Stany Zjednoczone podpisały wiele porozumień do-
tyczących współpracy w zakresie rozwoju czystej energii. Przewidywano 
utworzenie centrum badawczego ds. rozwoju czystej energii (U.S.–China 
Clean Energy Research Center). Centrum finansowane ze środków publicz-
nych i prywatnych miało w ciągu pierwszych pięciu lat zagwarantowane 
co najmniej 150 mln USD budżetu. Przy udziale naukowców amerykań-
skich i chińskich miało skoncentrować swoje działania w pierwszej kolej-
ności na kwestiach związanych z budowaniem efektywności energetycznej, 
z rozwojem technologii czystego węgla (w tym z sekwestracją dwutlen-
ku węgla), jak również z energooszczędnymi pojazdami. W Waszyng-
tonie była również mowa o podjęciu działań zmierzających do zwiększe-
nia liczby pojazdów elektrycznych na amerykańskich i chińskich drogach 
(U.S.–China Electric Vehicles Initiative) celem zmniejszenia zależności 
od ropy naftowej, redukcji emisji zanieczyszczeń oraz propagowania wzro-
stu gospodarczego. Podjęto zobowiązania co do działań w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej (U.S.–China Energy Efficiency Action Plan), 
głównie budynków oraz urządzeń i instalacji stosowanych w procesach 
przemysłowych. Utworzono ponadto partnerstwo w rozwijaniu energetyki 
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odnawialnej (U.S.–China Renewable Energy Partnership), a także w za-
kresie wykorzystywania czystego węgla, w tym rozwijania projektów wy-
chwytania i podziemnego składowania dwutlenku węgla CCS (21st Century 
Coal). Podkreślenia wymaga również zobowiązanie do podjęcia wspólnych 
działań na rzecz rozwoju sektora gazu z łupków (U.S.–China Shale Gas Re-
source Initiative). Plan zakładał wykorzystanie amerykańskich doświadczeń 
w zakresie oceny łupkowego potencjału w Chinach, promowania zrówno-
ważonego i przyjaznego środowisku rozwoju tamtejszych rezerw, a także 
przeprowadzania wspólnych badań technicznych i inwestycyjnych w tym 
sektorze. Oprócz tego przewidywano utworzenie programu współpracy 
energetycznej (U.S.–China Energy Cooperation Program). Zakładał on 
wykorzystanie firm z sektora prywatnego, wskazywał na projekty promu-
jące rozwój energetyki odnawialnej, inteligentnych sieci, proekologicznych 
budynków, czystego węgla, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła, a także efektywności energetycznej532.

Podpisane porozumienia otworzyły przed Chinami nową perspektywę 
pozyskiwania zaawansowanej technologii, niezbędnej w rozwoju odnawial-
nych źródeł energii. Li Junfeng, zastępca dyrektora Energy Research Insti-
tute przy Państwowej Komisji ds. Rozwoju i Reform, powiedział przy tej 
okazji wprost, że Stany Zjednoczone dysponują zawansowaną technologią, 
podczas gdy Chiny mają ogromny potencjał rynkowy i spore umiejętności 
produkcyjne, co może przynieść dobre rezultaty w dalszej współpracy533.

Ważny jest dialog polityczny w sprawach dotyczących ogranicze-
nia emisji gazów cieplarnianych. Obecnie te dwa państwa są najwięk-
szymi na świecie emitentami dwutlenku węgla. Nie ulega zatem wąt-
pliwości, że wypracowanie odpowiedniej płaszczyzny do promowania 
w większym stopniu rozwoju czystej energii oraz ograniczania zanieczysz-
czeń jest istotne nie tylko z punktu widzenia obydwóch stron, ale i całej 

532 U.S.–China Clean Energy Announcements, The White House. Office of the Press Secre-
tary, 17 XI 2009, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/us-china-clean-energy-announ-
cements (23 X 2013), U.S.–China Cooperation on 21st Century Coal, The White House Office 
of the Press Secretary, 17 XI 2009, http://www.whitehouse.gov/files/documents/2009/novem-
ber/US-China-Fact-Sheet-on-Coal.pdf (23 X 2013); U.S.–China Energy Efficiency Action Plan, 
The White House Office of the Press Secretary, 17 XI 2009, http://www.whitehouse.gov/files/
documents/2009/november/US-China-Fact-Sheet-on-Efficiency-Action-Plan.pdf (23 X 2013); 
U.S.–China Electric Vehicles Initiative, The White House Office of the Press Secretary, 17 XI 2009,  
http://www.whitehouse.gov/files/documents/2009/november/US-China-Fact-Sheet-on-Elec-
tric-Vehicles.pdf (23 X 2013). 

533 China, U.S. eyes more cooperation in clean energy field, challenges still exist, Xinhua, 
19 XI 2009.
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społeczności międzynarodowej. W lutym 2014 r. podczas wizyty sekretarza 
stanu Johna Kerry’ego w Pekinie Stany Zjednoczone i Chiny zapowiedziały 
bliższą współpracę w walce ze zmianami klimatycznymi. Obydwie strony 
zobowiązały się do podjęcia działań celem osiągnięcia wymiernych rezulta-
tów i przyczynienia się do sukcesu globalnych wysiłków w 2015 r. Zapowie-
działy również pogłębianie dialogu politycznego przez wymianę informacji 
dotyczących planów ograniczania emisji gazów cieplarnianych po 2020 r.534 
Istotna rola przypada pod tym względem utworzonej w lutym 2013 r. grupie 
roboczej U.S.–China Climate Change Working Group (CCWG). Nie ule-
ga wątpliwości, że potencjalny sukces konferencji klimatycznej w Paryżu 
w 2015 r. będzie uzależniony głównie od stanowiska, jakie wspólnie uda się 
wypracować tym dwóm państwom. 

VII.2. Unia Europejska

Współpraca w dziedzinie energetycznej pomiędzy Chinami a Unią Euro-
pejską sięga 1994 r. Od 2005 r. prowadzony jest dialog energetyczny Unia 
Europejska–Chiny. Głównymi sferami zainteresowania obu stron na płasz-
czyźnie energetycznej są odnawialne źródła energii, rozwój inteligentnych 
sieci energetycznych, efektywność energetyczna w sektorze budowlanym, 
rozwój czystego węgla, energetyki jądrowej oraz uregulowań prawnych. 
Uwagę Pekinu zwracają przede wszystkim europejskie rozwiązania tech-
nologiczne, co jest szczególnie istotne w kontekście zwiększania innowa-
cyjności, poprawy efektywności, wykorzystywania zasobów, jak również 
radzenia sobie ze zmianami klimatu.

W rozmowach dwustronnych często poruszaną kwestią jest zagadnienie 
zmian klimatycznych. W 2005 r. powołano partnerstwo Unia Europejska–
Chiny w dziedzinie zmian klimatu, w ramach którego rozwijane są progra-
my służące ograniczaniu emisji zanieczyszczeń. Jedną z inicjatyw tego fo-
rum jest projekt wsparcia krajowych ocen propozycji w zakresie ochrony 
klimatu i zrównoważonego rozwoju po 2012 r. (Supporting National As-
sessments of Post-2012 Proposals for Climate Protection and Sustainable 
Development, SNAPP 2012), udzielający wsparcia krajom rozwijającym 

534 U.S.–China Joint Statement on Climate Change, U.S. Department of State, Office of 
the Spokesperson, Washington DC, 15 II 2014, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/02/221686.
htm (15 IV 2014). 
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się, tj. Brazylii, Republiki Południowej Afryki, Indii oraz Chin, pod kątem 
oceny różnych propozycji międzynarodowych ustaleń w zakresie zmian kli-
matycznych po 2012 r. na tle narodowych planów zrównoważonego roz-
woju. Projekt SNAPP 2012 został oparty na wcześniejszym projekcie bu-
dowania i wspierania zdolności instytucjonalnej (Building and Supporting 
Institutional Capacity, BASIC) realizowanym w latach 2004–2006 i rów-
nież odnoszącym się do wspomnianych czterech państw535.

W ramach partnerstwa Unia Europejska–Chiny w dziedzinie zmian kli-
matu wiele miejsca poświęca się dyskusji na temat upowszechniania systemu 
wychwytywania i podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz innych 
czystych technologii. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje inicja-
tywa finansowania projektu budowy elektrowni węglowej o niemal zerowej 
emisji (Near Zero Emissions Coal). W momencie ustanawiania partnerstwa 
Unia Europejska–Chiny w dziedzinie zmian klimatu pojawiło się politycz-
ne zobowiązanie „w sprawie opracowania i demonstracji w Chinach i UE 
do 2020 r. zaawansowanej technologii o niemal zerowej emisji dwutlenku 
węgla (NZEC), opartej na wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku węgla 
(CCS)”536. Do 2020 r. w Chinach ma powstać pokazowa elektrownia wytwa-
rzająca energię przy niemal zerowej emisji gazów537.

Podczas XII szczytu Unia Europejska–Chiny 30 listopada 2009 r. 
w Nankinie został podpisany dokument Memorandum of Understanding 
between the European Commission and the Ministry of Science and Tech-
nology of the People’s Republic of China on Cooperation on Near Zero 
Emissions Coal (NZEC) Power Generation Technology through Carbon 
Dioxide Capture and Storage (CCS)538. Na mocy jego zapisów Unia Eu-
ropejska zobowiązała się przeznaczyć 57 mln euro na wsparcie projek-
tu NZEC539.

535 Działania UE przeciw zmianom klimatu. Współpraca z krajami rozwijającymi się 
na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, Komisja Europejska, Urząd Oficjalnych Publika-
cji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2008, s. 15.

536 Demonstrating Carbon Capture and Geological Storage (CCS) in emerging developing 
countries: Financing the EU–China Near Zero Emissions Coal Plant project, Commission of 
the European Communities, Brussels, June 25, 2009.

537 Ibidem. 
538 Pełny tekst memorandum zob.: Memorandum of Understanding between the European 

Commission and the Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China 
on Cooperation on Near Zero Emissions Coal (NZEC) Power Generation Technology through 
Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS), 30 XI 2009, http://ec.europa.eu/clima/dossiers/
nzec/docs/mou2_en.pdf (23 X 2013). 

539 Joint Statement of the 12th EU-China Summit, Nanjing, China, 30 XI 2009, http://
ec.europa.eu/clima/events/0022/joint_statement_en.pdf (23 X 2013).
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Zaplanowane zostały trzy fazy realizacji projektu związanego z tech-
nologią o niemal zerowej emisji dwutlenku węgla. Pierwszy, zaplanowany 
do jesieni 2009 r., objął wprowadzenie kilku projektów mających na celu 
zbadanie rozwiązań w zakresie demonstracji technologii wychwytywania 
i składowania dwutlenku węgla dla chińskich elektrowni. Wśród nich pro-
jekt oceny NZEC finansowany przez Zjednoczone Królestwo oraz projek-
ty COACH (Cooperation Action within CCS China–EU) oraz STRACO2, 
współfinansowane przez Komisję Europejską. Projekt oceny NZEC rozpo-
czął się w listopadzie 2007 r. z udziałem ekspertów z Chin i Zjednoczonego 
Królestwa. Ma on na celu określenie zdolności Chin w w zakresie wpro-
wadzania technologii CCS. W projekt COACH zaangażowanych jest dwu-
dziestu partnerów z Europy i Chin reprezentujących środowiska akademi-
ckie, badawcze oraz przemysłowe. Projekt zakłada wymianę doświadczeń, 
pozwalając na określenie zdolności, przygotowanie podstaw do demonstra-
cji CCS w Chinach, oszacowanie możliwości geologicznego składowania 
dwutlenku węgla w wyeksploatowanych złożach węglowodorów, wodonoś-
nych pokładach solankowych oraz formacjach węglonośnych w cieśninie 
Bohai, rozwiązanie problemów dotyczących akceptacji społecznej, regulacji 
prawnych, finansowych, i ekonomicznych. Wspólnota Europejska współfi-
nansuje jeszcze cztery inne projekty540. W projekcie STRACO2 określono 
działania regulacyjne związane z technologią wychwytywania i składowa-
nia dwutlenku węgla541. Projekt GeoCapacity określa z kolei europejskie 
zdolności w zakresie geologicznego składowania dwutlenku węgla542. Pro-
jekt MOVECBM dotyczy składowania CO2 dzięki zastosowaniu wydoby-
cia metanu z złóż węglowych543. Ostatni projekt CACHET odnosi się zaś 
do wychwytywania CO2 i wytwarzania wodoru z paliw kopalnych w sta-
nie gazowym. Wyniki przedstawione w ramach tych programów – stano-
wiące podstawę realizacji drugiego etapu NZEC, zaplanowanego na lata 
2010–2012 – związane były z zaprojektowaniem obiektu demonstracyjne-
go, sporządzeniem planu jego budowy i eksploatacji, określeniem jego lo-
kalizacji oraz składowiska CO2, a także z dokonaniem oceny jego wpływu 

540 Szerzej o projekcie zob.: COACH: COoperation Action within CCS CHina-EU, http://
www.co2-coach.com/ (17 VII 2014).

541 Szerzej o projekcie zob.: Support to Regulatory Activities for Carbon Capture and 
Storage. Synthesis Report, STRACO2, VI 2009, http://ec.europa.eu/clima/events/0028/straco_
en.pdf (16 VIII 2014). 

542 Szerzej o projekcie zob.: EU GeoCapacity, http://www.geology.cz/geocapacity (12 VII 
2014) 

543 Szerzej o projekcie zob.: MOVECBM, http://www.movecbm.eu/ (12 VII 2014).
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na środowisko. Trzeci etap przewiduje już budowę i eksploatację obiektu 
demonstracyjnego w Chinach na skalę komercyjną544.

Kolejnym interesującym przedsięwzięciem realizowanym pod egidą 
Unii Europejskiej jest międzynarodowy program badawczo-rozwojowy, 
którego zasadniczym celem będzie określenie możliwości wykorzysty-
wania reakcji syntezy jądrowej. Projekt realizowany wspólnie z China-
mi, Indiami, Japonią, Koreą Południową, Stanami Zjednoczonymi oraz 
Rosją odnosi się do budowy eksperymentalnego reaktora termojądrowe-
go ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) w Cada-
rache na południu Francji, który będzie wytwarzać energię w procesie 
syntezy jądrowej, podobnie jak Słońce czy inne gwiazdy. Zakłada on 
budowę doświadczalnego tokamaka, czyli urządzenia umożliwiającego 
przeprowadzanie i kontrolowanie fuzji jądrowej. Po pełnym uruchomie-
niu reaktor osiągnie moc wytwarzania energii termojądrowej na poziomie 
500 MW. Będzie jednocześnie stanowił podstawę elektrowni demonstra-
cyjnej DEMO wykorzystującej proces syntezy jądrowej. Na ostatnim eta-
pie projektu przewiduje się komercjalizację energii termojądrowej. Po raz 
pierwszy pomysł ITER pojawił się w 1985 r., kiedy doszło do nawiązania 

544 Szerzej zob.: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Demonstra-
cja wychwytywania i geologicznego składowania dwutlenku węgla (CCS) w krajach rozwi-
jających się o wschodzących gospodarkach Finansowanie projektu Unii Europejskiej i Chin 
dotyczącego elektrowni węglowej o niemal zerowej emisji, Komisja Wspólnot Europejskich, 
Bruksela, 25 VI 2009, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:02
84:FIN:PL:HTML (23 X 2013). W zakresie rozwoju technologii CCS, poza Stanami Zjedno-
czonymi i Unią Europejską, Chiny rozwijają współpracę również z innymi państwami. Uwagę 
zwraca dotychczasowa kooperacja z Australią. W ramach Asia Pacific Partnership on Clean 
Development and Climate Chiny i Australia uczestniczą w realizacji projektu podziemnego 
składowania dwutlenku węgla (China Australia Geological Storage, CAGS). Pierwsza faza 
projektu rozwijana przy wsparciu finansowym rządu Australii (2,86 mln USD) była realizowa-
na w latach 2009–2012. Projekt kierowany jest przez Geoscience Australia oraz Administra-
tive Centre for China’s Agenda 21 przy Ministerstwie Nauki i Technologii, z udziałem Chiń-
skiej Akademii Nauk (Chinese Academy of Science), China University of Petroleum, Chinese 
Geological Survey, Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Tsinghua University. Druga faza 
projektu, również finansowana przez Australię (1,39 AUD), zaplanowana została na lata 2012–
2014. Miała koncentrować się na organizacji warsztatów technicznych i szkół letnich, realiza-
cji przedsięwzięć badawczych pozwalających określić warunki geologiczne składowania CO2, 
a także na wymianach naukowych i studenckich pomiędzy obydwoma państwami. Szerzej 
zob.: International Carbon Capture and Storage Project, http://www.ga.gov.au/ghg/projects/in-
ternational-ghg.html (22 VI 2014); China Australia Geological Storage of CO2 (CAGS), http://
www.cagsinfo.net/ (22 VI 2014). Chiny od 2008 r. współpracują również z Japonią nad pro-
jektem wychwytywania dwutlenku węgla z dwóch elektrowni węglowych w Harbinie. Między 
1 a 3 mln ton rocznie CO2 jest tam wychytywanych, a następnie transportowanych do Daqing, 
gdzie następuje podziemne składowanie. [Japan-China EOR project, http://www.zeroco2.no/
projects/japan-china-eor-project (16 VIII 2014)].
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współpracy między Związkiem Radzieckim, Stanami Zjednoczonymi, 
państwami Europy Zachodniej i Japonią pod auspicjami Międzynarodo-
wej Agencji Energii Atomowej. Obecna umowa między partnerami ITER 
z listopada 2006 r. (weszła w życie w październiku 2007 r.) zakłada reali-
zację projektu w ciągu trzydziestu pięciu lat545.

Unia Europejska stara się wdrażać liczne projekty z wykorzystaniem 
czystych technologii na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w kra-
jach rozwijających się. Stara się to czynić zgodnie z zapisami Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UN Frame-
work Convention on Climate Change, UNFCCC), protokołu z Kioto oraz 
określonego w nim mechanizmu czystego rozwoju (Clean Development 
Mechanism, CDM), a także za pomocą regionalnej i dwustronnej współpra-
cy z państwami partnerskimi. W ramach programu SYNERGY organizacje 
w Unii Europejskiej oraz Chinach, Indiach, Ameryce Łacińskiej, Afryce, 
na Karaibach i w Zatoce Perskiej, realizują trzynaście projektów rozwoju 
kompetencji do działania, wspomagając propagowanie wiedzy na temat czy-
stego rozwoju. Mechanizm CDM służy do realizacji w ramach partnerstwa 
Unia Europejska–Chiny celów zmierzających do przeciwdziałania zmia-
nom klimatu. Wśród przykładów należy wymienić uruchomiony w połowie 
2007 r., i realizowany przez trzy lata, największy projekt finansowany przez 
Unię Europejską w ramach partnerstwa (z budżetem 2,8 mld EUR), w po-
staci Unia Europejska–Chiny na rzecz wspierania mechanizmu CDM, stwa-
rzający bezpośrednie wsparcie dla czystego rozwoju w Państwie Środka. 
Program realizowany był na podstawie prowadzonych badań naukowych, 
rozwoju kompetencji do działania, podnoszenia świadomości, współpracy 
technicznej i szkoleń546. 

Unia Europejska prowadziła również z Chinami wspólne badania nad 
klimatem. W ramach projektu TOCSIN, wespół z instytutami badawczymi 
z Chin i Indii, badała warianty redukcji gazów cieplarnianych w tych kra-
jach. Koncentrowano się przede wszystkim na najważniejszych sektorach 
przemysłowych i technologicznych, obejmujących produkcję energii, rol-
nictwo i transport. W latach 2006–2009, również z udziałem Chin i Indii, 
realizowany był projekt strategii adaptacji i ograniczania, którego głównym 

545 Szczegółowy opis projektu dostępny na stronie: International Thermonuclear Experi-
mental Reaktor (ITER), http://www.iter.org (16 VII 2014).

546 Działania UE przeciw zmianom klimatu. Współpraca z krajami rozwijającymi się 
na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, s. 20. 
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celem było pogłębienie znajomości rezultatów synergii, kompromisów 
i konfliktów między polityką adaptacji a polityką łagodzenia skutków547. 

W 2010 r. na Uniwersytecie Tsinghua w Pekinie zostało utworzone Eu-
ropejsko-Chińskie Centrum Czystej Energii (Europe-China Clean Energy 
Center). Ma ono służyć wspieraniu wykorzystania w większym stopniu 
czystej energii. Do końca 2009 r. Chiny wprowadziły w życie w sumie 
około 30 tys. różnych projektów technologicznych pochodzących z Unii 
Europejskiej, dotyczących energetyki wiatrowej, jądrowej oraz systemów 
fotowoltaicznych548.

Unia Europejska skupia się na promocji zrównoważonej gospodarki leś-
nej, która ma istotne znaczenie dla regulowania klimatu w skali globalnej, 
głównie pochłaniania dwutlenku węgla. W latach 2003–2008 finansowała 
w Chinach program gospodarowania lasami naturalnymi (Natura Forest 
Management Programme, NFMP). Służył on kontroli oraz przedstawia-
niu możliwości tworzenia zrównoważonej gospodarki naturalnymi zasoba-
mi leśnymi w prowincjach Hainan, Hunan oraz Sichuan549.

W latach 2006–2008 przy współudziale Unii Europejskiej realizowa-
no program badawczy GAINS (Greenhouse Gas and Air Pollution Intera-
ctions and Synergies) – Model synergii i interakcji gazów cieplarnianych 
i zanieczyszczenia powietrza – określający koszty emisji i ich ograniczeń 
w zakresie pospolitych zanieczyszczeń powietrza. Program był wprowa-
dzany we współpracy z chińskim instytutem badań nad energią (Chinese 
Energy Research Institute, ERI) oraz indyjskim instytutem energii i zaso-
bów (The Energy and Resource Institute, TERI)550.

20 września 2012 r. Komisja Europejska podpisała porozumienie do-
tyczące wsparcia finansowego w wysokości 25 mln euro (33 mln USD) 
dla chińskiego programu dotyczącego ograniczenia skali zanieczyszczeń 
środowiskowych. Unia Europejska zobowiązała się do zapewnienia po-
mocy technicznej, przeprowadzenia szkoleń i wymiany doświadczeń 
w kwestiach związanych z rozwojem niskowęglowej i zielonej gospodarki. 
W ramach trzech projektów realizowanych w ciągu czterech lat nacisk zo-
stanie położony na takie zagadnienia, jak woda, odpady i zanieczyszczenia 

547 Szerzej o projekcie zob.: Technology Oriented Cooperation and Strategies in India and 
China (TOCSIN), http://tocsin.ordecsys.com/tocsin.php (28 VI 2014).

548 China, EU unveil new clean energy project, Xinhua, „China Daily”, 30 IV 2010. 
549 Działania UE przeciw zmianom klimatu. Współpraca z krajami rozwijającymi się 

na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, s. 23.
550 Szerzej na temat modelu zob.: The Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and 

Synergies (GAINS), http://gains.iiasa.ac.at/models/ (28 VI 2014). 
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ciężkimi metalami, system handlu emisjami oraz zrównoważona urbaniza-
cja. Pierwszy projekt ma stanowić wsparcie dla realizacji programu handlu 
emisjami w Chinach (Design and Implementation of Emissions Trading Sy-
stems). Drugi ma pomóc chińskim miastom w zaadoptowaniu efektywnych 
rozwiązań w zakresie wykorzystywania energii i zasobów, głównie przez 
wymianę doświadczeń z Europą w zakresie rozwoju zrównoważonej urba-
nizacji. Trzeci z kolei ma stanowić wsparcie dla działań Chin zmierzających 
do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju środowiska przez ograniczenie 
zanieczyszczeń wód, zanieczyszczeń metalami ciężkimi, zrównoważoną 
gospodarkę odpadami551.

551 The European Union and China join forces to address environment, urbanisation and 
climate change challenges, European Commission, Brussels, 20 IX 2012, http://europa.eu/rap-
id/press-release_IP-12-989_en.htm (13 XII 2013).





WNIOSKI KOŃCOWE

Partia komunistyczna w Chinach ma narzędzia i możliwości skutecznego 
przeprowadzenia wielkich reform o strategicznym znaczeniu dla państwa. 
Poszukując nowych podstaw legitymizacji swojej władzy, partia stara się 
pozyskać w większym stopniu akceptację społeczną dla podejmowanych 
przedsięwzięć. Prowadzone kampanie walki z korupcją oraz zanieczysz-
czeniami środowiskowymi mają na celu zdobycie uznania społecznego. 
Sukces tych działań będzie decydował o pozycji sekretarza generalnego 
partii i przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga. Wydaje się, że wspomniane 
kampanie mogą wzmocnić jego pozycję, dając mu większą samodzielność 
w trakcie kolejnej kadencji w latach 2017–2022. Obecnie Xi Jinping cieszy 
się znaczącym poparciem wojska. W partii również ma solidne zaplecze, 
co sprawia, że jego pozycja w momencie objęcia sterów rządów była moc-
niejsza niż jego poprzednika na tych stanowiskach, Hu Jintao.

Energetyka jest dobrem strategicznym. Decyduje o rozwoju przemysłu 
i gospodarki państwa. Pozyskiwanie energii należy rozpatrywać w katego-
riach komercyjnych, co oznacza, że staje się ona, podobnie jak inne towary 
i usługi, przedmiotem obrotu handlowego. Wyczerpywanie zasobów kopal-
nych powoduje, że zaspokojenie rosnącego popytu na energię będzie wy-
magało zagospodarowania alternatywnych źródeł energii. W rozwoju rynku 
wewnętrznego znaczenie zyskają wprowadzane rozwiązania regulacyjne 
oraz rozbudowa infrastruktury energetycznej. 

Chiny muszą podjąć wysiłki mające na celu przetransformowanie istnie-
jącego systemu gospodarczego. Gospodarka wymaga reform strukturalnych. 
Zmianie modelu eksportowego musi towarzyszyć pobudzenie konsump-
cji wewnętrznej. W ciągu najbliższych dwóch dekad utrzyma się wysokie 
tempo mobilności społecznej w kraju. W tej sytuacji przekształcenia muszą 
uwzględniać następstwa postępującej urbanizacji, a to będzie się wiązało 
z dalszymi zmianami w systemie meldunkowym miast. Rosnąca urbaniza-
cja tworzy wyzwanie dla sektora budowlanego. Budowa nowych mieszkań 
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dla kilkuset milionów ludzi każe zadać pytanie o sposób realizacji tych in-
westycji. Przy tej okazji wykształca się duży kapitał do stworzenia wydajnej 
i energooszczędnej infrastruktury, która będzie przyjazna zarówno dla ludzi, 
jak i dla środowiska.

Od momentu zainicjowania polityki otwarcia z końcem lat 70. ubiegłe-
go wieku priorytetem był wysoki wzrost gospodarczy. Od kilku lat jest on 
jednak zestawiany w połączeniu z ochroną środowiska. Te dwie kategorie 
są równorzędne i komplementarne. Wzrost gospodarczy musi być realizo-
wany na zasadach, które satysfakcjonują społeczeństwo. Chiny będą dą-
żyły do utrzymania wysokiego tempa rozwoju gospodarczego przy podej-
mowaniu jednoczesnych działań na rzecz ochrony środowiska. Xi Jinping 
nadał priorytetowe znaczenie zrównoważonemu rozwojowi połączonemu 
z ochroną środowiska. Prawdopodobnie w drugiej połowie obecnej dekady 
Chiny wyznaczą bardziej ambitne niż dotychczas cele w tej materii. Kon-
solidacja władzy przez Xi Jinpinga będzie sprzyjać również wprowadzaniu 
rozwiązań stawiających środowisko na pierwszym miejscu kosztem wzrostu 
gospodarczego.

Ochrona środowiska to sprawa, co do której istnieje konsensus na po-
ziomie centralnym. Zgodnie z przyjętą zasadą reformy strukturalne w go-
spodarce muszą objąć sprawy ochrony środowiska oraz ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia i życia ludzkiego. Partia komuni-
styczna wykazuje dużą determinację w tym zakresie, uzależniając od po-
wodzenia tej akcji swoją wiarygodność, a co za tym idzie, legitymizację. 
Ważnym sojusznikiem partii są w tym przypadku środowiska dziennikar-
skie oraz społeczeństwo. Zwykli obywatele mogą sprawować swego rodza-
ju funkcje kontrolne nad przestrzeganiem regulacji rządowych dotyczących 
ochrony środowiska na szczeblu lokalnym.

Sukces zielonego rozwoju Chin będzie zależał w dużej mierze od woli 
i determinacji lokalnych urzędników. W tej kwestii nadal dominuje prze-
świadczenie, że ocena skuteczności działań zależy od wskaźników dynamiki 
gospodarczej. W imię pogoni za wzrostem gospodarczym może dochodzić 
do naruszania norm środowiskowych. Dodatkowo należy podkreślić, że ist-
nieje silne sprzężenie między urzędnikami a przedsiębiorcami w terenie, 
czego częstym przejawem są nadużycia i praktyki korupcyjne. Częściowym 
rozwiązaniem problemu jest wprowadzany mechanizm oceny urzędników 
uwzględniający również osiągnięcia na płaszczyźnie ochrony środowiska. 
Dopuszczający się naruszeń mogą zostać ukarani grzywną, a w skrajnych 
przypadkach mogą utracić stanowisko. Będzie to jednak trudny proces, 
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o czym świadczy spowolnienie w zakresie wypełniania zadań płynących 
z góry. W Chinach nadal nie przedstawia się pełnej i przejrzystej informacji 
związanej z kontrolą przedsiębiorstw. Coroczna ocena stanu zanieczyszcze-
nia w kraju przeprowadzana przez Instytut Spraw Publicznych i Środowi-
skowych (Institute of Public and Environmental Affairs) oraz Radę Ochro-
ny Zasobów Naturalnych (Natural Resources Defense Council) oparta jest 
na informacjach z nieco ponad stu miast. Badania dowodzą jednak, że ujaw-
nianie informacji określających tempo wzrostu zanieczyszczeń w tych mia-
stach jest często opóźniane. Chiny będą w tej sytuacji zmuszone opracować 
lepiej funkcjonujący system monitoringu dotyczący przestrzegania regulacji 
w zakresie ochrony środowiska.

Reformy strukturalne w Chinach muszą być ściśle zintegrowane z rosną-
cymi wydatkami na badania i rozwój. Postęp technologiczny powinien pro-
wadzić do sukcesywnej redukcji kosztów wytwarzanych produktów. Efekt 
skali, rozpatrywanej jako wzrost przychodów przy jednoczesnym spadku 
kosztów w połączeniu ze wzrostem produkcji, oraz wysoka jakość roz-
wiązań innowacyjnych będą bezpośrednio wpływać na ocenę skuteczności 
działań związanych z budowaniem większej efektywności energetycznej. 
Wprowadzanie w życie nowych technologii może zdynamizować rozwój 
sektorów związanych z zieloną energią. W konsekwencji Chiny mają szansę 
zarówno na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na świecie, jak i na popra-
wę stanu środowiska w kraju. Nowe rozwiązania dają wreszcie możliwość 
wzmocnienia pozycji Chin przy stole negocjacyjnym na temat zmian klima-
tycznych na forum międzynarodowym.

Główna rola we wprowadzaniu zmian strukturalnych w Chinach przy-
pada administracji centralnej, której wsparcie dla sektorów czystej energii 
jest niezbędne, by mogły one podjąć skuteczną rywalizację z dostawcami 
tradycyjnych nośników energii. Może mieć to charakter ulg, zwolnień finan-
sowych realizowanych w połączeniu z opodatkowaniem największych emi-
tentów szkodliwych zanieczyszczeń. W dziedzinie innowacji Chiny mogą 
stać się wkrótce głównym miejscem przeznaczenia dla największych za-
granicznych inwestorów i ośrodków badawczo-rozwojowych skoncentro-
wanych na zielonej energii. Powodem ich decyzji będzie konieczna wręcz 
potrzeba sytuowania się blisko tak dynamicznie rozwijającego się rynku. 

Gospodarka Chin jest niezwykle energochłonna. Wytwarzanie energii 
elektrycznej odbywa się głównie w elektrowniach węglowych. Charakte-
rystyka bilansu energetycznego Chin jednoznacznie wskazuje na domina-
cję węgla. Sukces zielonego rozwoju będzie zatem zależał w dużej mierze 
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od skuteczności restrukturyzacji w sektorze węglowym. Węgiel w przewi-
dywanej przyszłości pozostanie najważniejszym nośnikiem energii w kra-
ju. Biorąc pod uwagę konieczność rozbudowy nowych mocy energii elek-
trycznej, Chiny będą zmuszone sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu 
na energię. Dlatego pierwszeństwo mogą zyskiwać projekty węglowe, 
które pozwalają dostarczać dużych ilości energii. Strategia rozwoju sekto-
ra musi się wiązać z koniecznością budowy jego konkurencyjności na ryn-
ku. Najistotniejsze w tej materii może się okazać opracowanie innowacyj-
nych rozwiązań technologicznych, przyjaznych dla środowiska. Dużym 
wyzwaniem będzie rozwój i skuteczne wprowadzanie technologii czyste-
go spalania węgla. Uwagę zwraca upowszechnianie technologii wychwy-
tywania i podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także rozwiązań 
związanych z podziemnym zgazowaniem węgla. Takie działania muszą 
jednak uzyskać należyte wsparcie państwa, zważywszy, że zastosowanie 
tak kosztownych technologii znacząco podniosłoby ceny wytwarzania 
energii elektrycznej.

Zdynamizowanie działań w ramach sektora gazowego zyskało znaczenie 
dla rozwoju niskoemisyjnej gospodarki. Strategia realizowana jest dwutoro-
wo. Z jednej strony Chiny będą dążyły do większej dywersyfikacji dostaw 
z zagranicy z wykorzystaniem rurociągów oraz możliwości, jakie stwarza 
import surowca w formie skroplonej LNG. Z drugiej strony będą podej-
mowane intensywne zabiegi związane z rozpoznaniem własnych zasobów. 
Duże perspektywy rozwojowe stwarza zagospodarowanie złóż niekonwen-
cjonalnych. To wymaga jednak czasu, niezbędnego do pozyskania zaawan-
sowanej technologii wydobywczej oraz specjalistycznej wiedzy. Na obec-
nym etapie uwaga chińskich koncernów wydobywczych koncentruje się 
na rozwijaniu współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami mającymi 
doświadczenie w tej mierze. Ważnym elementem tej strategii jest nabywa-
nie udziałów w złożach gazu z łupków w Stanach Zjednoczonych i Kana-
dzie, co stwarza możliwość dostępu do know-how.

Rozwój sektora energetyki jądrowej charakteryzuje się dużą dynamiką. 
Znajduje się on jednak dopiero w początkowej fazie. Udział energii jądrowej 
w Chinach w produkcji energii elektrycznej jest kilkakrotnie niższy niż śred-
nia na świecie. Rozbudowa reaktorów atomowych na wybrzeżu będzie reali-
zowana w szybszym tempie. W perspektywie można się spodziewać nowych 
inwestycji w głębi kraju. Tu jednak należy pamiętać o zasadniczym problemie, 
związanym z dostępem do dużej ilości wody niezbędnej do chłodzenia elek-
trowni. Uwaga Chin będzie się koncentrować na pozyskiwaniu z zagranicy 
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technologii niezbędnej w rozwoju całego sektora. Przypadek Westinghouse 
określił nowe warunki współpracy, co może stanowić zachętę dla innych firm 
z zagranicy do podjęcia starań, by wejść na lukratywny rynek chiński. 

Chiny są największym na świecie inwestorem w odnawialne źródła ener-
gii. W ostatnich latach wydatki te stanowiły około jednej czwartej tego, 
co wydawano na całym świecie. Chiny pozostają głównym rynkiem dla 
sektorów energii odnawialnej. Sektory związane z czystą energią charak-
teryzuje ogromna dynamika rozwojowa. Chiny dysponują dużym doświad-
czeniem w rozwoju nowych technologii. Wytwarzanie produktów w dużych 
ilościach pozwala budować przewagę konkurencyjną na zagranicznych 
rynkach. Chiny dzięki temu mogą znacząco obniżać koszty wytwarzania. 
Głównym wyzwaniem będzie zagospodarowanie rynku wewnętrznego oraz 
pozyskanie nowych rynków za granicą. Chiny ciągle znajdują się na etapie 
szybkiego rozwoju, zatem przestawienie się w większym stopniu na odna-
wialne źródła energii nie pociągnie za sobą zbyt wysokich kosztów. Chiny 
w wielu dziedzinach dopiero zaczynają tworzyć infrastrukturę energetyczną, 
co może stanowić zachętę do wyboru alternatywnych rozwiązań. Państwa 
wysoko rozwinięte posiadają rozbudowaną infrastrukturę, co niewątpliwie 
utrudnia podejmowanie radykalnych decyzji. Dysponując określonym za-
pleczem infrastrukturalnym, w momencie transformacji w kierunku zielonej 
energii będą ponosiły wyższe koszty. Oczywiście należy pamiętać, że styl 
życia i nawyki konsumpcyjne wykształcone w krajach rozwiniętych stano-
wią często wzorzec dla państw rozwijających się. Chiny nie są od tego wol-
ne i dużo zatem będzie zależeć od determinacji i woli władz centralnych, 
by podążać alternatywną drogą. Rozwojowi czystych źródeł energii sprzyja 
duży i chłonny rynek wewnętrzny. Efekt skali w tym przypadku ma fun-
damentalne znaczenie. Atutem jest również niewykorzystywany potencjał 
kapitału ludzkiego, co powinno być czynnikiem sprzyjającym przy doko-
nywaniu inwestycji w tych sektorach. Chiny dysponują ponadto dogodny-
mi uwarunkowaniami w kompleksowym wykorzystaniu zasobów czystej 
energii. Koszty rozwoju odnawialnych źródeł energii wymagają sporych 
nakładów. Bez wsparcia państwa nie mają absolutnie żadnych szans, by 
skutecznie rywalizować ceną na rynku z tradycyjnymi nośnikami energii. 
W tym przypadku widnieje potrzeba rozwiązań systemowych. Powinna ist-
nieć lepsza koordynacja pomiędzy poszczególnymi sektorami. Czynnikiem 
sprzyjającym powinno być opracowanie efektywnych kanałów komunikacji 
zarówno między administracją centralną a lokalną, jak i między sektorem 
publicznym a przedsiębiorcami.
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Skuteczność w promowaniu odnawialnych źródeł energii oraz dzia-
łań związanych z ochroną środowiska w dużej mierze będzie uzależniona 
od społecznego wsparcia rządowych inicjatyw. Dlatego tak ważne są kam-
panie informacyjne oraz edukacyjne tworzące przyjazny klimat wokół okre-
ślonych przedsięwzięć. 

Poprawa efektywności energetycznej zależy głównie od samych Chińczy-
ków. Tu tkwi największy potencjał, biorąc pod uwagę efekt skali. Wykształ-
cenie określonych nawyków i zachowań służących oszczędności energii 
na poziomie mikro- musi przynieść pożądane rezultaty w makroskali. Po-
prawa efektywności to również ogromne wyzwanie dla ośrodków badawczo-
-rozwojowych stwarzających coraz bardziej zaawansowane technologie po-
zwalające promować oszczędne rozwiązania.
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