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A b s t r a c t. The article introduces the mechanism of using coal and its role in China’s energy 
policy. It presents the activities which are significant for the economic and social development. 
The China’s demand for energy doesn’t have only economic dimension, but also has an impact on 
the developmental strategy. It influences on China’s aspirations to achieve a stronger position in 
the global space, as well as its chance to become a responsible world leader in terms of 
environmental protection. 
 
 

ROSN�CY POPYT NA ENERGI� W CHINACH 
 

 Pod koniec lat 70. Chiny zainicjowa�y reformy zmieniaj�ce dotychcza-
sow� struktur� ekonomiczn� pa�stwa. Stopniowe odchodzenie od mechaniz-
mów charakterystycznych dla gospodarki planowej i uwzgl�dnianie w szer-
szym stopniu rozwi�za� rynkowych zaowocowa�o gwa�townym przy�piesze-
niem wzrostu gospodarczego. Chiny w ci�gu ostatnich ponad trzech dekad 
rozwija�y si� w �redniorocznym tempie 10%, czemu towarzyszy�o znacz�ce 
podniesienie dochodów mieszka�ców kraju. W 2012 r. PKB Chin wyniós� 
51,93 mln RMB (8,28 mld USD), notuj�c wzrost o 7,8% w stosunku do roku 
poprzedniego1. PKB Chin stanowi� w 2012 r. 13,27% �wiatowego PKB2. Wed-
le informacji chi�skiego Pa�stwowego Biura Statystycznego tylko w okresie 
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1 China 2012 Growth Eases to 7.8 pct, Xinhua, 18 I 2013.  
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�UKASZ GACEK 84 

2005-2010 udzia� PKB Chin w �wiatowym PKB wzrós� z 5% do 9,5%. 
W 2010 r. stanowi� on 40% PKB Stanów Zjednoczonych, podczas gdy pi�� 
lat wcze�niej tylko 18%3. Pomimo tych znacz�cych sukcesów Chiny, uwzgl�d-
niaj�c ogromn�, ponad 1,3-miliardow� populacj�, nadal pozostaj� krajem 
rozwijaj�cym si�. Chocia	 i tu nale	y zauwa	y� dynamiczny wzrost docho-
dów przypadaj�cych na g�ow� mieszka�ca. To, co zwraca szczególn� uwag�, 
to fakt, 	e w latach 1990-2012 PKB per capita zwi�kszy� si� dwudziesto-
krotnie, a na przestrzeni tylko ostatniej dekady ponad sze�ciokrotnie4.  
 

Tabela 1. Dynamika wzrostu PKB oraz PKB per capita w Chinach w okresie 1980-2012. 

ROK PKB  

(W MLD USD) 

PKB PER CAPITA 

(W USD) 

1980 189 193 

1990 356 314 

2000 1 198 949 

2005 2 256 1 731 

2010 5 930 4 433 

2011 7 321 5 447 

2012 8 227 6 091 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GDP (current US$), The World Bank, http://data.worldbank.org/ 

indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries (23.12.2013); GDP per capita (current US$), The World Bank, http://data. 

worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (23.12.2013). 

 
 Szybkiemu rozwojowi gospodarczemu towarzyszy� gwa�towny wzrost 
urbanizacji, co zasadniczo zmieni�o dotychczasow� konfiguracj� rozmiesz-
czenia ludno�ci w granicach pa�stwa. W 2012 r. w strefach zurbanizowa-
nych mieszka�o ju	 ponad 52% mieszka�ców Chin, podczas gdy w 1978 r. 
niespe�na 18%. Oznacza to, 	e w ci�gu trzydziestu lat poziom urbanizacji 
w Chinach uleg� niemal potrojeniu. Warto w tym zestawieniu uwzgl�dni� 
dodatkowo ponad 262-milionow� rzesz� migruj�cych pracowników5, naj-
cz��ciej podejmuj�cych prac� i egzystuj�cych w du	ych aglomeracjach miej-
skich. Pochodn� zmian zachodz�cych w Chinach w ostatnich latach, b�d�-
 

3 LI JIA, China Accounts for 9.5 percent of World’s GDP, „People’s Daily”, 25 III 2011.  
4 GDP per capita (current US$), The World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/NY. 

DP.PCAP.CD (23 XII 2013). 
5 China Should Follow Sustainable Urbanization Path, Xinhua, „China Daily”, 7 IX 2013.  
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cych nast�pstwem spektakularnego wzrostu gospodarczego, uprzemys�owie-
nia oraz rosn�cego poziomu urbanizacji, sta�o si� chroniczne zapotrzebowa-
nie na energi�.  
 W bia�ej ksi�dze China’s Energy Policy 2012, opublikowanej 24 pa�-
dziernika 2012 r., mo	na by�o przeczyta�, 	e w okresie 1981-2011 kon-
sumpcja energii w Pa�stwie 
rodka wzrasta�a w �rednim tempie 5,82% 
rocznie6. Rosn�cy popyt na energi� zaspokajaj� w przewa	aj�cej mierze 
paliwa sta�e, g�ównie w�giel. Do lat 70. to w�a�nie ten surowiec pokrywa� a	 
90% zapotrzebowania na energi�. Ten wspó�czynnik w ci�gu kolejnych lat 
troch� si� zmniejszy�, ale i tak w�giel utrzyma� swoj� wiod�c� pozycj�, 
odpowiadaj�c za dwie trzecie energii konsumowanej w Chinach. Bior�c pod 
uwag� perspektywy krótko- i d�ugoterminowe w rozwoju sektora energe-
tycznego, mo	na powiedzie�, 	e ogólna struktura z dominuj�c� pozycj� 
w�gla szybko si� nie zmieni. W kontek�cie dyskusji na dalszym rozwojem 
Chin nale	a�oby zatem zastanowi� si� nad odpowiedzi� na pytanie nie o to, 
czy w�giel utrzyma swoj� dominuj�c� pozycj�, ale o to, jak przekszta�ca� 
ów sektor, by móg� sprosta� wyzwaniom rynkowym. W tych rozwa	aniach 
nale	y uwzgl�dni� przede wszystkim kwestie restrukturyzacji, podniesienia 
efektywno�ci produkcyjnej oraz zintegrowania dzia�a� s�u	�cych promocji 
czystej energii.  
 
 

W�GIEL KLUCZOWYM NO
NIKIEM ENERGII 
NA 
WIECIE 

 
 Wedle danych ameryka�skiej agencji rz�dowej Energy Information Ad-
ministration (EIA) oraz British Petroleum (BP) najwi�kszymi zasobami 
w�gla na �wiecie dysponuj� Stany Zjednoczone (28% rezerw). Na dalszych 
pozycjach znajduj� si� Rosja (18%), Chiny (13%), Australia (9%), Indie 
(7%), Niemcy (5%), pozosta�e pa�stwa (20%).7 
 W 2002 r. produkcja w�gla na �wiecie wynosi�a 2401 mln ton, a dziesi�� 
lat pó�niej 3845 mln ton8. Wzrost wydobycia w�gla na �wiecie notowany na 
przestrzeni ostatniej dekady wynika� w przewa	aj�cej mierze ze zwi�kszo-
nego wydobycia w Chinach. Dla porównania w omawianym okresie produk-
 

6 China’s Energy Policy 2012, Xinhua, 24 X 2012.  
7 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). 
8 BP Statistical Review of World Energy, VII 2013. 
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cja w Chinach wzros�a z 775 mln do 1825 mln ton, co potwierdza�o jedno-
znacznie ich dominacj� w tym zakresie. W 2012 r. wydobycie w Chinach 
stanowi�o blisko po�ow� wydobycia �wiatowego9. 
 

Tabela 2. Światowe rezerwy węgla w 2012 r. (EIA). 

PAŃSTWO W MLN TON 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: World Coal Reserves, http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=2930# (23 XII 2013). 

 

 

Tabela 3. Światowe rezerwy węgla w 2012 r. (BP). 

PAŃSTWO W MLN TON UDZIAŁ PROCENTOWY

Stany Zjednoczone 237 295 27,6 

Rosja 157 010 18,2 

Chiny 114 500 13,3 

Australia 76 400 8,9 

Indie 60 600 7,0 

Niemcy 40 699 4,7 

Ukraina 33 873 3,9 

Kazachstan 33 600 3,9 

RPA 30 156 3,5 

Kolumbia 6 746 0,8 

Kanada 6 582 0,8 

Polska 5 709 0,7 

Świat (ogółem) 860 938 100 

Źródło: BP Statistical Review of World Energy, VII 2013. 

 

9 Ibid. 
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Tabela 4. Produkcja węgla na świecie w 2012 r. (BP). 

PAŃSTWO W MLN TON UDZIAŁ PROCENTOWY

Chiny 1 825,0 47,5 

Stany Zjednoczone 515,9 13,4 

Australia 241,1 6,3 

Indonezja 237,4 6,2 

Indie 228,8 6,0 

Rosja 168,1 4,4 

RPA 146,6 3,8 

Kazachstan 58,8 1,5 

Polska 58,8 1,5 

Kolumbia 58,0 1,5 

Źródło: BP Statistical Review of World Energy, VII 2013. 

 

 

Tabela 5. Konsumpcja węgla na świecie w 2012 r. (BP). 

PAŃSTWO W MLN TON UDZIAŁ PROCENTOWY

Chiny 1 873,3 50,2 

Stany Zjednoczone 437,8 11,7 

Indie 298,3 8,0 

Japonia 124,4 3,3 

Rosja 93,9 2,5 

RPA 89,8 2,4 

Korea Południowa 81,8 2,2 

Niemcy 79,2 2,1 

Polska 54,0 1,4 

Indonezja 50,4 1,4 

Źródło: BP Statistical Review of World Energy, VII 2013. 

 

 Raport Energy Information Administration (EIA) z lipca 2013 r. progno-
zowa�, 	e w okresie 2010-2040 konsumpcja energii na �wiecie wzro�nie 
o 56%. Za wzrost popytu na energi� odpowiada� b�d� przede wszystkim kra-
je rozwijaj�ce si�. W globalnym miksie energetycznym w ci�gu trzech kolej-
nych dekad zdecydowan� dominacj� utrzymaj� paliwa kopalne, które b�d� 
odpowiada� za 80% zapotrzebowania na energi�. Pomimo 	e paliwa p�ynne, 
g�ównie ropa naftowa, pozostan� najwa	niejszym �ród�em energii, to ich 
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konsumpcja zmniejszy si� z 34% w 2010 r. do 28% trzydzie�ci lat pó�niej. 
Zu	ycie w�gla b�dzie z kolei ros�o szybciej ani	eli ropy naftowej i paliw 
ciek�ych, g�ównie ze wzgl�du na rosn�c� konsumpcj� w�gla w Chinach. Po-
pyt na w�giel w skali globalnej b�dzie wzrasta� �rednio o 1,3% rocznie10. 
 Podobne wnioski nasuwaj� si� po lekturze raportu EIA opublikowanego 
w grudniu 2013 r., w którym mo	na przeczyta�, 	e w ci�gu kolejnych pi�ciu 
lat do 2018 r. popyt na w�giel na �wiecie b�dzie rós� �rednio o 2,3% rocznie. 
Dane te skorygowano w porównaniu z raportem przedstawionym rok wcze�-
niej, okre�laj�cym prognozy dla sektora w�glowego na lata 2012-2017, 
gdzie mowa by�a o wzro�cie na poziomie 2,6% rocznie. Autorzy raportu 
uzasadniali t� zmian� nowo przyj�t� przez Chiny strategi� zmierzaj�c� do 
zmniejszenia zale	no�ci rodzimej gospodarki od w�gla. Nale	y zauwa	y�, 	e 
w przypadku samych Chin popyt na w�giel do 2018 r. b�dzie jednak wzra-
sta� o 2,6%. Oznacza to, 	e w ci�gu tych pi�ciu lat wytworz� one a	 60% 
globalnego popytu na w�giel. Pomimo zatem podejmowanych dzia�a� s�u	�-
cych promocji alternatywnych �róde� energii utrzyma si� wysokie tempo 
konsumpcji paliw kopalnych11.  
 Jak prognozuje EIA, w latach 2010-2040 utrzyma si� dominuj�ca pozycja 
w�gla w bilansie energetycznym Chin. Udzia� Chin w �wiatowej konsumpcji 
w�gla wzro�nie z 47% w 2010 r. do 55% w 2040 r. W tym samym czasie 
zwi�kszy si� rola Chin w zakresie produkcji. W 2010 r. Chiny odpowiada�y 
za 44% globalnego wydobycia. W momencie szczytowym, który przypadnie 
na 2030 r., ten pu�ap powinien wzrosn�� do 52%. Prawie dwie trzecie wzrostu 
zapotrzebowania na w�giel w Chinach b�dzie przypada�o na sektor elektro-
energetyczny, a ponad jedna trzecia na sektor przemys�owy.12 
 Na podstawie powy	szych analiz mo	na wysun�� wniosek, 	e popyt 
i ceny w�gla na mi�dzynarodowych rynkach w zasadniczy sposób b�d� 
okre�lane przez Chiny. Trzeba zauwa	y�, 	e wydobycie w�gla w Chinach, 
pomimo 	e zdecydowanie najwi�ksze na �wiecie, nie równowa	y popytu we-
wn�trznego, co sprawia, 	e od kilku lat s� one importerem w�gla netto. 
Chiny odpowiadaj� za jedn� trzeci� rynku w�gla transportowanego drog� 
morsk� w regionie Pacyfiku, co nie pozostaje bez wp�ywu na ca�y regionalny 
rynek w�glowy. W latach 2010-2012 import w�gla do Chin wzrasta� �rednio-
 

10 Szerzej zob. International Energy Outlook 2013, U.S. Energy Information Administration, 
Washington, VII 2013.  

11 Szerzej zob. Medium-Term Coal Market Report 2013. Market Trends and Projections to 
2018, OECD/IEA, XII 2013. 

12 Ibid.  
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rocznie o 30%. Korzystaj�c z pozytywnej koniunktury wyj�tkowo niskich 
cen na mi�dzynarodowych rynkach, w 2011 r. Chiny zakupi�y ponad 234 
mln ton w�gla, a w 2012 r. kolejne 289 mln ton. Dla porównania w tym 
czasie wyra�nie zmniejszy� si� eksport w�gla z Chin13.  
 
 

WYZWANIA DLA SEKTORA W�GLOWEGO 
W CHINACH 

 
 Najwi�ksze z�o	a w�gla w Chinach zlokalizowane s� na pó�nocy kraju. 
G�ówne o�rodki produkcyjne mieszcz� si� w Datong, Yanzhou, Pingding-
shan, Huainan, Huaibei, Junggar14. Wed�ug danych China National Coal 
Association (CNCA) w 2012 r. najwi�ksze wydobycie odnotowano w nast�-
puj�cych regionach: Mongolia Wewn�trzna, Shanxi, Shaanxi, Guizhou, He-
nan, Anhui, Shandong, Xinjiang, Yunnan oraz Hebei. Ich ��czna produkcja 
wynios�a w sumie 3,36 mld ton. Najlepszy wynik osi�gn��a Mongolia We-
wn�trzna (1061,9 mln ton), przed Shanxi (913,9 mln ton) oraz Shaanxi 
(427,5 mln ton)15. Zestawienie obrazuje bezsprzeczn� dominacj� dwóch 
obszarów Mongolii Wewn�trznej oraz Shanxi. Ten pierwszy przekroczy� ju	 
pu�ap produkcyjny 1 mld ton w uj�ciu rocznym. Analogiczny schemat b�-
dzie wkrótce udzia�em prowincji Shaanxi, gdzie lokalne w�adze zapowie-
dzia�y wydobycie 900 mln ton w 2013 r. i podj�cie wysi�ków na rzecz 
zwi�kszenia mo	liwo�ci produkcyjnych do 1 mld ton16. Bior�c pod uwag� 
zarówno potencja� w zakresie posiadanych rezerw, jak i perspektywy no-
wych odkry�, uwag� zwraca równie	 region autonomiczny Xinjiang. Sza-
cunki wskazuj�, 	e w tym regionie wyst�puje ��cznie 2 bln ton w�gla, co 
stanowi 40% potwierdzonych zasobów tego surowca w Chinach. W grudniu 
2011 r. pojawi�a si� informacja o dokonaniu jednego z najwi�kszych odkry� 
w ostatnich latach dotycz�cych z�ó	 w okolicach Jeziora Sha’er w pó�nocno-
zachodnim Xinjiangu, szacowanych na 89,2 mld ton17. 
 

13 DU JUAN, Survey Predicts 10% Fall in Coal Imports, „China Daily”, 8 II 2013.  
14 �UKASZ GACEK, Bezpiecze�stwo energetyczne Chin. Aktywno�� pa�stwowych przedsi�-

biorstw na rynkach zagranicznych, Kraków: Ksi�garnia Akademicka, 2012, s. 43.  
15 WILLIAM WANG, China Releases List for 2012 Top Coal Production Regions, China Coal 

Resource, 26 IX 2013, http://en.sxcoal.com/94641/NewsShow.html (23 XII 2013).  
16 JESSIE 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). 
17 Asia’s Largest Coal Reserve Discovered in China’s Xinjiang, Xinhua, „People’s Daily, 

23 XII 2011.  
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 Charakterystyczn� cech� sektora w�glowego w Chinach pozostaje jego 
s�abe zintegrowanie. W 2005 r. w kraju funkcjonowa�o oko�o 25 tys. kopal-
ni. Trzy najwi�ksze przedsi�biorstwa w bran	y (Shenhua Coal, China Natio-
nal, Datong Coal) nie odpowiada�y nawet za jedn� szóst� produkcji18. Ostat-
nia dekada obrazuje jednak szereg przedsi�wzi�� zmierzaj�cych do fuzji 
spó�ek górniczych oraz zamykania ma�ych i nierentownych zak�adów. W tej 
mierze poczyniono znacz�ce post�py, zwa	ywszy, 	e obecnie w Chinach 
dzia�a oko�o 12 tys. kopalni w�gla. Nie zmieni�a si� jednak dotychczasowa 
struktura, gdy	 nadal ponad 85% spo�ród o�rodków produkcyjnych to nie-
wielkie kopalnie. Wydobycie w tych kopalniach stanowi zaledwie jedn� 
trzeci� krajowej produkcji. Dodatkowym problemem jest to, 	e odpowiadaj� 
one równie	 za dwie trzecie wypadków notowanych w górnictwie19. W pa�-
dzierniku 2013 r. rz�d Chin poinformowa�, 	e w ci�gu dwóch kolejnych lat 
zamkni�tych zostanie co najmniej 2 tys. ma�ych kopalni w�gla, stwarzaj�-
cych zagro	enia dla zdrowia i 	ycia ludzkiego. Zlikwidowane b�d� zak�ady 
z wydobyciem rocznym nieprzekraczaj�cym 90 tys. ton i niespe�niaj�ce 
okre�lonych norm bezpiecze�stwa20. Nale	y zauwa	y�, 	e dotychczasowe 
rozwi�zania ju	 znacz�co poprawi�y warunki bezpiecze�stwa w kopalniach. 
Dowodem na to jest fakt, 	e wspó�czynnik cz�sto�ci wypadków �miertelnych 
na 1 mln ton wydobytego w�gla w ci�gu ostatniej dekady zmniejszy� si� 
prawie dziewi�ciokrotnie21. 
 Du	e rozdrobnienie w sektorze w�glowym powoduje, 	e w Pa�stwie 

rodka tylko siedem przedsi�biorstw zanotowa�o roczne wydobycie powy	ej 
100 mln ton w�gla. Odpowiadaj� one za jedn� trzeci� mocy produkcyjnych 
Chin, czyli oko�o 1 mld ton. Wyniki za 2012 r. wskazywa�y na zdecydowan� 
dominacj� koncernu Shenhua, z wydobyciem na poziomie 456 mln ton. 
W zestawieniu przygotowanym przez China National Coal Association 
(CNCA) w gronie pi��dziesi�ciu najwi�kszych producentów w�gla w 2012 r. 
by�o w sumie siedem spó�ek z produkcj� przewy	szaj�c� 100 mln ton rocznie, 
oraz ponad dziesi�� spó�ek z produkcj� pomi�dzy 50 a 100 mln ton.22  
 Plan przedstawiony przez chi�sk� Pa�stwowa Administracj� Energetycz-
n� (National Energy Administration – NEA) zak�ada zwi�kszenie mo	li-
 

18 GACEK, Bezpiecze�stwo energetyczne Chin, s. 44. 
19 CHEN XIN, ZHI YUN, China’s Coal Mines Still Risky, „China Daily”, 25 VIII 2012. 
20 China to Shut Coal Mines in Safety Overhaul, Xinhua, „China Daily”, 13 X 2013.  
21 Ibidem.  
22 CNCA unveils top 100 Chinese coal companies 2013, China Coal Resource, 18 IX 2013, 

http://en.sxcoal.com/94343/NewsShow.html (23 XII 2013). 
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wo�ci produkcji w�gla do 4,1 mld ton rocznie do 2015 r. Przewiduje równie	 
utworzenie w tym czasie dziesi�ciu wiod�cych przedsi�biorstw, których 
roczna produkcja b�dzie przekracza�a 100 mln ton, oraz kolejnych dziesi�ciu 
z produkcj� roczn� na poziomie 50 mln ton. W tej sytuacji wspomniane 
dwadzie�cia przedsi�biorstw mia�oby odpowiada� za ponad 60% krajowego 
wydobycia. „Racjonalne kontrolowanie” wielko�ci produkcji ma przyczyni� 
si� do zdynamizowania rozwoju o�rodków w zachodnich Chinach. Dodane 
projekty w regionach autonomicznych Mongolia Wewn�trzna, Ningxia oraz 
Xinjiang, a tak	e w prowincjach Shaanxi, Shanxi oraz Gansu, stanowi� oko-
�o 87% wszystkich nowych przedsi�wzi�� w sektorze w�glowym. W planach 
zwi�zanych z restrukturyzacj� sektora NEA zapowiedzia�a równie	 podj�cie 
dalszych dzia�a� zwi�zanych z popraw� efektywno�ci produkcyjnej. Celem 
zasadniczym w tym kontek�cie b�dzie zredukowanie liczby przedsi�biorstw 
do 4 tys. i podniesienie przypadaj�cej na nie �redniej wielko�ci produkcyjnej 
do ponad 1 mln ton rocznie23. 
 Oparcie gospodarki na w�glu b�dzie nios�o z sob� wiele wyzwa�. Du	e 
rezerwy i g�ówne o�rodki wydobywcze lokuj� si� na pó�nocy kraju, podczas 
gdy najwi�ksze zapotrzebowanie wyst�puje w pasie wschodniego wybrze	a. 
W Chinach wydobycie w�gla odbywa si� w dwudziestu siedmiu prowin-
cjach, jednak	e pó�nocne obszary, g�ównie prowincja Shanxi oraz Mongolia 
Wewn�trzna, przedstawiaj� najkorzystniejsze warunki do eksploatacji su-
rowca, tam te	 pracuj� najwi�ksze kopalnie24. Najwi�kszym o�rodkiem pro-
dukcyjnym od 2009 r. jest Mongolia Wewn�trzna, która bior�c pod uwag� 
plany inwestycyjne i rozwojowe, mo	e do 2015 r. odpowiada� za jedn� 
czwart� krajowego wydobycia25. Takie rozmieszczenie o�rodków produkcyj-
nych oraz potencjalnych odbiorców znacz�co podnosi koszty transportu, jak 
równie	 wi�	e si� z konieczno�ci� rozbudowy infrastruktury przesy�owej.  
 W kontek�cie rozwa	a� nad przysz�o�ci� sektora w�glowego w Chinach 
nale	y silnie podkre�li� zagadnienie zwi�zane z niedoborami wody oraz nis-
k� jako�ci� wód. Chiny b�d� musia�y si� zmierzy� z rosn�cym zapotrzebo-
waniem na wod� w zwi�zku z szybkim uprzemys�owieniem i urbanizacj�. 
Niedobory wody, jej zanieczyszczenie oraz pogarszaj�ca si� ekologia wód 
stanowi� jedno z najpowa	niejszych zagro	e� dla zrównowa	onego rozwoju. 
 

23 China Targets Annual Coal Production Capacity of 4.1 bln Tonnes by 2015, Xinhua, 22 III 
2012.  

24 Country Analysis Briefs: China, U.S. Energy Information Administration (EIA), 22V 2013, 
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CH (23 XII 2013). 

25 GACEK, Bezpiecze�stwo energetyczne Chin, s. 43. 
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Woda odgrywa istotn� rol� w rozwoju sektora energii cieplnej. Przemys� 
w�glowy oraz elektrownie zu	ywaj� oko�o 17% wody w Chinach. Dodat-
kowy problem wynika z faktu, 	e wi�kszo�� kopalni znajduje si� na pó�nocy 
kraju, gdzie wyst�puj� najwi�ksze niedobory wody i gdzie zanieczyszczenie 
jest najwi�ksze. Co najmniej 80% w�gla wydobywa si� w regionach, gdzie – 
jak wskazuje Organizacja Narodów Zjednoczonych – zaopatrzenie w wod� 
jest albo „ograniczone”, albo wyst�puje jej „ca�kowity brak”. Najpowa	niej-
sze problemy wyst�puj� w zag��biach w�glowych w Mongolii Wewn�trznej 
oraz prowincjach Shanxi oraz Shaanxi. Rz�dowy plan rozwoju przemys�u 
w�glowego, zak�adaj�cy budow� wi�kszej liczby elektrowni w pobli	u miejsc 
wydobycia, spowoduje, 	e zapotrzebowanie na wod� w tym przemy�le jesz-
cze wzro�nie. Tylko w Mongolii Wewn�trznej odnotuje si� wzrost o 141% 
do 2015 r. w porównaniu z 2010 r., co nieuchronnie b�dzie prowadzi� do 
wyczerpywania si� tamtejszych zasobów wodnych26. 
 
 

TECHNOLOGIE WYTWARZANIA 
CZYSTEGO W�GLA 

 
 Górnictwo w�glowe jeszcze d�ugo pozostanie kluczowym sektorem gos-
podarki, dlatego w�adze centralne zamierzaj� zrealizowa� szereg powa	nych 
przedsi�wzi�� zmierzaj�cych do jego unowocze�nienia oraz wprowadzania 
nowych technologii w wytwarzaniu czystego w�gla. Mo	liwo�� uzyskiwania 
taniej energii z w�gla przy jednoczesnym ograniczaniu zanieczyszcze� �ro-
dowiskowych staje si� wyzwaniem w dokonywanej restrukturyzacji w gór-
nictwie w�glowym.  
 W marcu 2011 r. premier Wen Jiabao przedstawi� plan zwi�zany z popraw� 
efektywno�ci energetycznej w Chinach, który przewiduje zmniejszenie emisji 
dwutlenku w�gla o 17% w latach 2010-2015 oraz o 40-45% do 2020 r. w 
porównaniu z poziomem emisji z 2005 r. Plan zak�ada równie	 wzrost udzia�u 
paliw niekopalnych w ca�kowitym zu	yciu energii pierwotnej27.  
 W przysz�o�ci wytwarzanie nowych mocy nadal b�dzie odbywa�o si� 
w g�ównej mierze w oparciu o w�giel, dlatego te	 istotne wyzwania 
pojawiaj� si� przed najwi�kszymi producentami energii takimi jak Shenhua 
 

26 KEVIN HAMLIN, China Coal-Fired Economy Dying of Thirst as Mines Lack Water, 
Bloomberg, 24 VII 2013.  

27 China Announces 16 pct Cut in Energy Consumption per unit of GDP by 2015, 5 III 2011, 
http://www.gov.cn/english/2011-03/05/content_1816947.htm (12 X 2013).  
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Group. Spó�ka ta b�dzie musia�a podj�� wysi�ki na rzecz skorelowania dzia-
�a� s�u	�cych zwi�kszaniu mocy przy równoczesnym zmniejszaniu negatyw-
nego oddzia�ywania tych procesów na �rodowisko naturalne. W 2011 r. 
Shenhua Group dostarcza�a 10% energii w Chinach oraz 4,6% energii elek-
trycznej. St�d tak wa	ne pozostaj� podejmowane przez ni� dzia�ania zwi�-
zane z budow� zaawansowanych jednostek i modernizacj� ju	 istniej�cych. 
G�ówne formy aktywno�ci powinny wi�za� si� z popraw� efektywno�ci 
energetycznej elektrowni, stworzeniem zintegrowanego systemu obejmu-
j�cego niewielkie elektrownie, a tak	e wdro	eniem mechanizmów kontroli 
�rodowiska. Jednocze�nie dzia�ania te winny uwzgl�dnia� podejmowanie 
kompleksowych bada�, wdra	anie projektów rozwojowych i demonstracyj-
nych dotycz�cych planów inwestycji w nowe elektrownie, a tak	e uwzgl�d-
niaj�cych zagadnienia zwi�zane ze zmniejszaniem emisji zanieczyszcze�28. 
 W Pa�stwie 
rodka podj�to ju	 pierwsze kroki na rzecz zastosowania 
technologii spalania w czystym tlenie, jak równie	 podziemnego zgazowania 
w�gla polegaj�cego na przekszta�ceniu paliw sta�ych lub p�ynnych o du	ej 
zawarto�ci w�gla w paliwa gazowe za pomoc� powietrza lub czystego tlenu 
przy dodaniu pary wodnej (carbon dioxide capture and storage – CCS). 
Technologia CCS obejmuje trzy etapy: wychwytywanie, transport oraz sk�a-
dowanie. W pierwszym etapie nast�puje oddzielenie dwutlenku w�gla od 
innych gazów wytwarzanych w trakcie spalania paliw kopalnych i innych 
procesach przemys�owych. W drugim spr�	ony CO2 jest transportowany do 
miejsca sk�adowania. Obecnie najcz��ciej odbywa si� to z wykorzystaniem 
ruroci�gów, statków b�d� cystern. W ostatnim etapie CO2 jest sk�adowany 
na du	ych g��boko�ciach w podziemnych formacjach skalnych29.  
 W zakresie wykorzystania tej technologii Chiny osi�gn��y ju	 pierwsze 
wymierne efekty. 1 czerwca 2009 r. koncern China Shenhua Coal Lique-
faction and Chemical Co., Ltd rozpocz�� realizacj� programu wychwyty-
wania i podziemnego zgazowania w�gla w Ordos na terytorium Mongolii 
Wewn�trznej. Plan przewidywa� wychwycenie i podziemne zgazowanie 100 
tys. ton dwutlenku w�gla rocznie30. W pa�dzierniku 2013 r. zako�czy� si� 
 

28 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.  

29 The Global Status of CCS: 2012, Global CCS Institute, Canberra 2012, s. 9, http://cdn. 
globalccsinstitute.com/sites/default/files/publications/47936/global-status-ccs-2012.pdf (23 XII 2013). 

30 Shenhua Launches China’s First Carbon Capture and Storage Program, „People’s Daily”, 
3 VI 2010.  
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pierwszy z trzech etapów projektu zgazowana w�gla w Mongolii Wewn�trz-
nej, dzi�ki któremu od ko�ca roku do Pekinu mog� dociera� dostawy gazu 
ziemnego. Inwestycja ma przyczyni� si� do redukcji zanieczyszcze� w sto-
licy. Bazuj�c na sporym potencjale surowcowym, Mongolia Wewn�trzna ma 
szans� sta� si� g�ównym dostawc� czystej energii dla stolicy oraz pó�noc-
nych regionów kraju. Poza Mongoli� Wewn�trzn� projekty zgazowania 
w�gla s� wdra	ane w Xinjiangu, a tak	e w prowincjach Shanxi oraz Lia-
oning31. Realizacja kolejnych projektów wydaje si� jedynie kwesti� czasu. 
 Global CCS Institute do sierpnia 2013 r. zidentyfikowa� na �wiecie sze��-
dziesi�t pi�� du	ych zintegrowanych projektów zwi�zanych z CCS. Spo�ród 
wszystkich instalacji dwana�cie by�o funkcjonalnych, najwi�cej, bo a	 sie-
dem, w Stanach Zjednoczonych. Czterdzie�ci pi�� projektów pozostaje 
w dalszym ci�gu na etapie planowania. Uwzgl�dniaj�c wszystkie fazy obej-
muj�ce planowanie, realizacj� i dzia�anie, na Chiny przypada�o w sumie 
dwana�cie projektów, mniej tylko od USA (20) i Europy (15)32. Najbardziej 
zaawansowane projekty realizuj� obecnie pa�stwowe przedsi�biorstwa, tj. 
Sinopec oraz Petrochina33. 
 Raport Global Climate Leadership Review 2013, przygotowany przez 
australijski Climate Institute wskazywa� na region Azji, a w szczególno�ci 
Chiny jako centrum dzia�a� na rzecz rozwoju niskoemisyjnej gospodarki. 
W rankingu Chiny lokowa�y si� na trzeciej pozycji, ust�puj�c miejsca jedy-
nie Francji i Japonii. Podkre�lano, 	e odnotowa�y one znacz�cy awans, b�d�-
cy wynikiem rosn�cych nak�adów na rozwój czystej energii, wzrostu w eks-
porcie zaawansowanej technologii, jak równie	 wysokich inwestycji w czy-
st� energi� dokonanych z udzia�em spó�ek publicznych34. 
 W kwietniu 2013 r. Pa�stwowa Komisja ds. Rozwoju i Reform (National 
Development and Reform Commission) przedstawi�a strategi� rozwoju tech-
nologii wychwytywania, wykorzystania i sk�adowania CO2 w Chinach. Pod-
kre�lono, 	e technologia ta posiada znacz�cy potencja�, s�u	�cy redukcji 
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Ma to znaczenie w kontek�cie 

 

31 China’s First Coal-to-Gas Project Ready, Xinhua, 31 X 2013.  
32 The Global Status of CCS: 2013, Global CCS Institute, Melbourne 2013, s. 27, http://cdn. 

globalccsinstitute.com/sites/default/files/publications/116211/global-status-ccs-2013.pdf (23 XII 
2013). 

33 The Global Status of CCS: 2013, Global CCS Institute, Melbourne 2013, s. 41, http://cdn. 
globalccsinstitute.com/sites/default/files/publications/116211/global-status-ccs-2013.pdf (23 XII 
2013). 

34 Szerzej zob. The Climate Institute, Global Climate Leadership Review 2013, Sydney 2013.  
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realizacji �rednio- i d�ugoterminowych planów Chin dotycz�cych walki ze 
zmianami klimatycznymi oraz promocj� rozwoju technologii niskow�glo-
wych. Plan krótkoterminowy zak�ada rozwój projektów pilota	owych i de-
monstracyjnych zwi�zanych z rozwojem technologii, okre�lenie zasad wspar-
cia finansowego dla tych przedsi�wzi��, rozszerzenie strategicznych bada� 
i planowania s�u	�cych rozwojowi tego sektora, wspó�prac� zagraniczn�, 
a tak	e podniesienie �wiadomo�ci spo�ecznej w zakresie zastosowania tej 
technologii. To, co zwraca jednak szczególn� uwag�, to zapowied� wprowa-
dzenia w�a�ciwych standardów i regulacji dotycz�cych stosowania procesu 
sekwestracji, w powi�zaniu z jego wp�ywem na zdrowie ludzkie, bezpie-
cze�stwo i �rodowisko35. 
 
 

WSPÓ�PRACA ZAGRANICZNA 
W PROMOWANIU CZYSTEJ ENERGII 

 
 Istotne znaczenie w kontek�cie rozwoju technologii CCS w Chinach od-
grywa wspó�praca ze Stanami Zjednoczonymi oraz Uni� Europejsk�, które 
dysponuj� sporym do�wiadczeniem i odpowiedni� wiedz� w tym obszarze. 
 17 listopada 2009 r., podczas wizyty przewodnicz�cego Hu Jintao w Wa-
szyngtonie, Chiny i USA podpisa�y szereg porozumie� dotycz�cych wspó�-
pracy w zakresie rozwoju czystej energii. Pad�a wówczas zapowied� utwo-
rzenia centrum badawczego ds. rozwoju czystej energii. Przy udziale nau-
kowców ameryka�skich i chi�skich mia�o ono koncentrowa� swoje dzia�ania 
w pierwszej kolejno�ci na kwestiach zwi�zanych z budowaniem efektywno-
�ci energetycznej, rozwojem technologii czystego w�gla (w tym sekwe-
stracj� dwutlenku w�gla), jak równie	 promowaniem energooszcz�dnych 
pojazdów36. 
 

35 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/publications/102106/notice-
national-development-reform-commission-ndrc.pdf (23 XII 2013). 

36 U.S.-China Clean Energy Announcements, The White House. Office of the Press Secretary, 
17 XI 2009, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/us-china-clean-energy-announcements 
(23 XII 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/november/US-
China-Fact-Sheet-on-Coal.pdf (23 XII 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 XII 2013); 
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 Podpisane porozumienia otworzy�y przed Chinami now� perspektyw� 
w kontek�cie pozyskiwania zaawansowanej technologii, niezb�dnej dla roz-
woju odnawialnych �róde� energii. Stany Zjednoczone dysponuj� techno-
logi� i know-how, podczas gdy Chiny maj� ogromny potencja� rynkowy 
i spore umiej�tno�ci produkcyjne, co mo	e przynie�� wymierne rezultaty 
w kontek�cie rozwoju dalszej wspó�pracy. 
 Analogiczny schemat dzia�ania dostrzegalny jest w stosunkach Chin z Uni� 
Europejsk�. Wspó�praca w dziedzinie energetycznej si�ga 1994 r. Od 2005 r. 
prowadzony jest regularny dialog energetyczny UE-Chiny. G�ównymi obsza-
rami zainteresowania dwóch stron w p�aszczy�nie energetycznej pozostaj� 
odnawialne �ród�a energii, rozwój inteligentnych sieci energetycznych, efek-
tywno�� energetyczna w sektorze budowlanym, rozwój czystego w�gla, 
energetyki j�drowej oraz uregulowa� prawnych. Uwag� w�adz w Pekinie 
zwracaj� przede wszystkim europejskie rozwi�zania technologiczne, co 
pozostaje szczególnie istotne w kontek�cie zwi�kszania innowacyjno�ci, po-
prawy efektywno�ci, wykorzystywania zasobów, jak równie	 radzenia sobie 
ze zmianami klimatu. 
 W rozmowach dwustronnych cz�sto poruszan� kwesti� pozostaj� zagad-
nienia dotycz�ce zmian klimatycznych. W 2005 r. powo�ano Partnerstwo 
UE-Chiny w dziedzinie zmian klimatu, w ramach którego wdra	ane s� pro-
gramy s�u	�ce ograniczaniu emisji zanieczyszcze�. Jedn� z inicjatyw tego 
forum jest projekt SNAPP (Supporting National Assessments of Post-2012 
Proposals for Climate Protection and Sustainable Development), udzielaj�cy 
pomocy krajom rozwijaj�cym si�, pod k�tem oceny ró	nych propozycji 
mi�dzynarodowych ustale� w zakresie zmian klimatycznych po 2012 r., na 
tle narodowych planów zrównowa	onego rozwoju37. 
 W ramach Partnerstwa UE-Chiny w dziedzinie zmian klimatu wiele miej-
sca po�wi�ca si� dyskusji na temat upowszechniania systemu CCS oraz in-
nych czystych technologii. Na podkre�lenie zas�uguje inicjatywa finansowa-
nia projektu budowy elektrowni w�glowej o niemal zerowej emisji (Near 
Zero Emissions Coal). W momencie ustanawiania Partnerstwa UE-Chiny 
w dziedzinie zmian klimatu pojawi�o si� polityczne zobowi�zanie „w spra-
 

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-Electric- 
Vehicles.pdf (23 XII 2013).  

37 Dzia�ania UE przeciw zmianom klimatu. Wspó�praca z krajami rozwijaj�cymi si� na rzecz 
przeciwdzia�ania zmianom klimatu, Komisja Europejska, Urz�d Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, Luksemburg 2008, s. 15. 
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wie opracowania i demonstracji w Chinach i UE do 2020 r. zaawansowanej 
technologii o niemal zerowej emisji dwutlenku w�gla (NZEC), opartej na 
wychwytywaniu i sk�adowaniu dwutlenku w�gla (CCS)”38. Do 2020 r. w Chi-
nach ma powsta� pokazowa elektrownia wytwarzaj�ca energi� przy niemal 
zerowej emisji gazów39.  
 Unia Europejska rozwija szereg projektów z wykorzystaniem czystych 
technologii na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwi-
jaj�cych si�. Stara si� to czyni� zgodnie z zapisami Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, protoko�u z Kioto oraz 
okre�lonego w nim mechanizmu czystego rozwoju (Clean Development 
Mechanism – CDM), a tak	e za pomoc� regionalnej i dwustronnej wspó�-
pracy z krajami partnerskimi. W ramach programu SYNERGY organizacje 
w Unii Europejskiej oraz Chinach, Indiach, Ameryce �aci�skiej, Afryce, na 
Karaibach i w Zatoce Perskiej realizuj� kilkana�cie projektów rozwoju kom-
petencji do dzia�ania, wspomagaj�c propagowanie wiedzy na temat czystego 
rozwoju. Mechanizm CDM s�u	y realizacji celów w ramach Partnerstwa UE-
-Chiny na rzecz przeciwdzia�ania zmianom klimatu. W�ród przyk�adów wy-
mieni� nale	y uruchomiony w po�owie 2007 r. i realizowany przez trzy lata, 
najwi�kszy projekt finansowany przez Uni� Europejsk� w ramach Partner-
stwa, stwarzaj�cy bezpo�rednie wsparcie dla rozwoju mechanizmu CDM 
w Pa�stwie 
rodka. Program realizowany by� w postaci bada� naukowych, 
rozwoju kompetencji do dzia�ania, podnoszenia �wiadomo�ci, wspó�pracy 
technicznej i szkole�40.  
 Unia Europejska prowadzi�a z Chinami równie	 wspólne badania nad kli-
matem. W ramach projektu TOCSIN UE wespó� z instytutami badawczymi 
z Chin i Indii bada�a warianty redukcji gazów cieplarnianych w tych krajach. 
Koncentrowano si� przede wszystkim na najwa	niejszych sektorach przemy-
s�owych i technologicznych, obejmuj�cych produkcj� energii, rolnictwo 
i transport. W latach 2006-2009, równie	 z udzia�em Chin i Indii, realizo-
wany by� projekt strategii adaptacji i ograniczania, którego g�ównym celem 
by�o pog��bienie znajomo�ci efektów synergii, kompromisów i konfliktów 
mi�dzy polityk� adaptacji a polityk� �agodzenia skutków41. W latach 2006-
 

38 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. 

39 Ibid.  
40 Dzia�ania UE przeciw zmianom klimatu, s. 20.  
41 Ibid., s. 24-25.  
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-2008 przy wspó�udziale UE wdro	ono kolejny program badawczy – model 
synergii i interakcji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza 
(Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies), okre�laj�cy 
koszty emisji i ich ogranicze� w zakresie pospolitych zanieczyszcze� po-
wietrza42. Warto wspomnie� jeszcze o utworzonym w 2010 r. w Uniwer-
sytecie Tsinghua w Pekinie Europejsko-Chi�skim Centrum Czystej Energii, 
którego zadaniem jest promocja wykorzystania w wi�kszym stopniu czystej 
energii. 
 Obok wspó�pracy ze Stanami Zjednoczonymi i Uni� Europejsk� Chiny 
przedsi�wzi��y szereg projektów zwi�zanych z rozwojem czystej energii 
z Australi�. W ramach Asia Pacific Partnership on Clean Development and 
Climate Chiny wspó�pracuj� z Australi� w realizacji projektu podziemnego 
sk�adowania dwutlenku w�gla. Pierwsza faza projektu rozwijana przy wspar-
ciu finansowym rz�du Australii by�a realizowana w latach 2009-2012. Druga 
faza, równie	 finansowana przez Australi�, zaplanowana zosta�a na lata 
2012-2014. Dzia�ania koncentrowa� si� b�d� na organizacji warsztatów tech-
nicznych i szkó� letnich, realizacji przedsi�wzi�� badawczych pozywaj�cych 
okre�li� warunki geologiczne sk�adowania CO2, a tak	e wymian naukowych 
i studenckich pomi�dzy obydwoma pa�stwami.43  
 
 

WNIOSKI 
 

 W�giel w przysz�o�ci nadal b�dzie odgrywa� kluczow� rol� w budowaniu 
bezpiecze�stwa energetycznego Chin. Argumentami przemawiaj�cymi za 
w�glem s� ogromne zasoby w�asne, �atwo�� dost�pu, jak i stosunkowo niska 
cena w porównaniu z innymi no�nikami energii. Sektor wymaga jednak pod-
j�cia szeregu reform s�u	�cych podniesieniu jego konkurencyjno�ci. Zasad-
nicze wyzwania b�d� wi�za�y si� z redukcj� kosztów produkcji, jak te	 po-
praw� efektywno�ci w zakresie jego wykorzystywania. Chiny powinny 
w szerokim zakresie rozwija� technologie w�glowe. Pozytywnym objawem 
s� w tej materii powstaj�ce w szybkim tempie instalacje pilota	owe i demon-
stracyjne. 

 

42 Ibid.  
43 Szerzej zob. International Carbon Capture and Storage Project, http://www.ga.gov.au/ 

ghg/projects/international-ghg.html, China Australia Geological Storage of CO2 (CAGS), 
http://www.cagsinfo.net/ (23 XII 2013). 
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 Promocja odnawialnych �róde� energii nie b�dzie stanowi� realnej alter-
natywy dla w�gla w przewidywalnej przysz�o�ci. Nale	y tu zaznaczy�, 	e 
Chiny s� najwi�kszym emitentem CO2 na �wiecie, ale jednocze�nie od kilku 
lat pozostaj� równie	 najwi�kszym globalnym inwestorem w zielon� ener-
gi�. Proces dekarbonizacji w Chinach, maj�cy s�u	y� redukcji emisji zanie-
czyszcze� �rodowiskowych, odbywa si� wedle okre�lonych regu�. Chiny 
indywidualnie wyznaczaj� cele i metody w zakresie ograniczania emisji 
CO2. Kluczow� rol� b�dzie tu odgrywa� rozwój innowacyjnych rozwi�za� 
w sektorze nowej energii.  
 Legitymizacja rz�dz�cej w Chinach partii komunistycznej zale	y w g�ów-
nej mierze od stanu rodzimej gospodarki. Utrzymanie stabilno�ci wewn�trz 
pa�stwa, jak równie	 jego konkurencyjno�� na arenie mi�dzynarodowej wa-
runkowana b�dzie zdolno�ciami w�adz centralnych w zakresie pomy�lnej 
realizacji polityki rozwojowej. Chiny, chc�c utrzyma� dotychczasowe wyso-
kie tempo wzrostu gospodarczego, musz� zapewni� sobie szeroki dost�p do 
taniej energii. 
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SEKTOR W�GLOWY W SYSTEMIE ENERGETYCZNYM CHIN 
– PERSPEKTYWY ROZWOJOWE 

S t r e s z c z e n i e  

Artyku� przedstawia schemat wykorzystywania w�gla i jego rol� w polityce energetycznej 
Chin. Okre�la równie	 nast�pstwa podejmowanych dzia�a� dla rozwoju gospodarczego i spo-
�ecznego pa�stwa. Chi�skie zapotrzebowanie na energi� nie ma wymiaru jedynie ekonomicz-
nego, ale decyduje równie	 o ogólnej strategii rozwojowej. Wp�ywa na aspiracje Chin w kon-
tek�cie zdobywania nale	nej pozycji w przestrzeni globalnej oraz na to, czy Chiny b�d� mia�y 
szans� sta� si� odpowiedzialnym �wiatowym liderem w zakresie ochrony �rodowiska. 
 
 
S�owa kluczowe: polityka energetyczna Chin, bezpiecze�stwo energetyczne Chin, w�giel, tech-

nologie wytwarzania czystego w�gla, �rodowisko. 
Key words: China’s energy policy, China’s energy security, coal, clean coal generation techno-

logies, environment. 
 

 
 

 


