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Rozwój energetyki odnawialnej w Chinach 
– inwestycja w zielon¹ przysz³oœæ

G
w dostêpie do surowców energetycznych sprawi³y, ¿e w ostatnich latach sektor energii 
odnawialnej przechodzi dynamiczny rozwój. Jednym z pañstw, które w najwiêkszym 
stopniu przyczyniaj¹ siê do tej tendencji, jest Chiñska Republika Ludowa realizuj¹ca 
ambitny i zakrojony na szerok¹ skalê plan rozbudowy swojego „zielonego potencja³u”. 
Jego podstawowym celem jest ograniczenie uzale¿nienia od wêgla, redukcja emisji CO2 
i zwiêkszenie udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w chiñskim bilansie energetycznym. 
Dziêki setkom miliardów dolarów inwestowanym w energetykê, Chiny maj¹ szansê 
odmieniæ swój wizerunek i staæ siê globalnym liderem w rozwoju i produkcji „zielonej 
energii”.

Aleksander Koby³ka, Research Fellow Fundacji im. Kazimierza Pu³askiego, w swym 
najnowszym artykule zastanawia siê nad przysz³oœci¹ energetyki odnawialnej w Chinach. 
„Wbrew obiegowym opiniom, kwestie zwi¹zane z zanieczyszczeniem œrodowiska, 
efektywnoœci¹ energetyczn¹ i rozwojem odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE) w ci¹gu 
ostatniej dekady znajdowa³y siê w centrum uwagi chiñskiego rz¹du (m.in. plany piêcioletnie 
na lata 2001-2005 i 2006-2010, Prawo o Energii Odnawialnej z 2005 r. oraz Œrednio- 
i D³ugoterminowy Program Rozwoju OZE z 2007 r.). Celem w³adz sta³a siê m.in. 
rozbudowa sektora Ÿróde³ alternatywnych (elektrowni wodnych, wiatrowych, s³onecznych 
czy zasilanych biomas¹, ale równie¿ elektrowni atomowych, które chiñski rz¹d zalicza do tej 
kategorii) tak, aby w 2020 r. wytwarza³y 15 proc. zu¿ywanej w Chinach energii.”

Gor¹co zachêcam do lektury najnowszego numeru „Komentarza Miêdzynarodowego 
Pu³askiego”!

Dominik Jankowski
Redaktor Naczelny „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
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Aleksander Koby³ka

Globalne starania o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz rosn¹ca konkurencja 
w dostêpie do surowców energetycznych sprawi³y, ¿e w ostatnich latach sektor energii 
odnawialnej przechodzi dynamiczny rozwój. Jednym z pañstw, które w najwiêkszym stopniu 
przyczyniaj¹ siê do tej tendencji, jest Chiñska Republika Ludowa realizuj¹ca ambitny 
i zakrojony na szerok¹ skalê plan rozbudowy swojego „zielonego potencja³u”. Jego 
podstawowym celem jest ograniczenie uzale¿nienia od wêgla, redukcja emisji CO2 
i zwiêkszenie udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w chiñskim bilansie energetycznym. 
Dziêki setkom miliardów dolarów inwestowanym w energetykê, Chiny maj¹ szansê odmieniæ 
swój wizerunek i staæ siê globalnym liderem w rozwoju i produkcji „zielonej energii”.
Wbrew obiegowym opiniom, kwestie zwi¹zane z zanieczyszczeniem œrodowiska, 
efektywnoœci¹ energetyczn¹ i rozwojem odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE) w ci¹gu ostatniej 
dekady znajdowa³y siê w centrum uwagi chiñskiego rz¹du (m.in. plany piêcioletnie na lata 
2001-2005 i 2006-2010, Prawo o Energii Odnawialnej z 2005 r. oraz Œrednio- 
i D³ugoterminowy Program Rozwoju OZE z 2007 r.). Celem w³adz sta³a siê m.in. rozbudowa 
sektora Ÿróde³ alternatywnych (elektrowni wodnych, wiatrowych, s³onecznych czy zasilanych 
biomas¹, ale równie¿ elektrowni atomowych, które chiñski rz¹d zalicza do tej kategorii) tak, 
aby w 2020 r. wytwarza³y 15 proc. zu¿ywanej w Chinach energii. W ramach poprawy 
efektywnoœci energetycznej zaplanowano obni¿enie energoch³onnoœci gospodarki w latach 
2005-2010 o jedn¹ pi¹t¹. Chiñski rz¹d odmawia za to deklaracji dotycz¹cych ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, obawiaj¹c siê nak³adania ograniczeñ na wzrost gospodarczy
i twierdz¹c, ¿e g³ówny ciê¿ar walki ze zmianami klimatycznymi powinny ponosiæ pañstwa 
uprzemys³owione. Dlatego naciskane przez zachodnie kraje przed konferencj¹ klimatyczn¹ 
w Kopenhadze Chiny nie przedstawi³y planów redukcji emisji dwutlenku wêgla, natomiast 
zapowiedzia³y, ¿e ich celem do 2020 r. jest zmniejszenie o 40-45 proc. (w porównaniu ze 
stanem z 2005 r.) emisji CO2 przypadaj¹cej na jednostkê PKB.

Przyczyny reform podejmowanych przez chiñskie w³adze

Za³o¿enia te maj¹ niew¹tpliwy zwi¹zek ze œwiatowymi trendami i s¹ szans¹ na poprawê 
wizerunku Chin, jednak wiêksze znaczenie ni¿ troska o globalne zmiany klimatyczne, maj¹ 
czynniki wewnêtrzne. Lata b³yskawicznego wzrostu gospodarczego, w trakcie których nie 
przyk³adano znacznej wagi do oddzia³ywania na œrodowisko przyrodnicze, spowodowa³y 
jego katastrofaln¹ degradacjê. Wed³ug niektórych chiñskich ekspertów koszty zwi¹zane ze 
zniszczeniem œrodowiska corocznie wynosz¹ tyle, co przyrost PKB, a zatem de facto jest on 
zerowy. Z tego wzglêdu ograniczenie zanieczyszczeñ, modernizacja gospodarki i rozwój 
alternatywnych Ÿróde³ energii s¹ konieczne dla budowy przysz³ych podstaw jej 
konkurencyjnoœci oraz mo¿liwoœci zapewnienia Chinom zrównowa¿onego rozwoju. Równie 
istotnym czynnikiem jest poprawa bezpieczeñstwa energetycznego. Od lat najwa¿niejsze 
miejsce w bilansie energetycznym kraju zajmuje wêgiel. Wprawdzie jego znaczenie stopniowo 
maleje, lecz w 2008 r. nadal ponad dwie trzecie zu¿ywanej energii pochodzi³o z tego Ÿród³a, 
prawie 20 proc. przypada³o na ropê naftow¹, 3,8 proc. na gaz ziemny, zaœ 8,9 proc. na 
elektrownie wodne, nuklearne i wiatrowe. Dominacja wêgla wynika z tego, ¿e jest to jedyny 
surowiec energetyczny wystêpuj¹cy w znacznych iloœciach na chiñskim terytorium. Posiadanie 
znacznych zasobów nie gwarantuje jednak bezpieczeñstwa energetycznego. Szczególnie od 
2001 r., kiedy to b³yskawicznie zacz¹³ rozwijaæ siê przemys³ ciê¿ki, a popyt na elektrycznoœæ 
wzrasta³ w tempie dwucyfrowym, Chiny dotknê³y rosn¹ce trudnoœci ze zgraniem poda¿y 
z popytem, efektywnym i szybkim wydobyciem surowca, jego sprawnym transportem 
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i spalaniem. W rezultacie na porz¹dku dziennym by³y niedobory pr¹du, a rosn¹ce zu¿ycie 
wêgla sta³o siê jedn¹ z g³ównych przyczyn pogarszaj¹cej siê jakoœci œrodowiska, dlatego 
zmniejszenie uzale¿nienia od niego sta³o siê podstawowym celem chiñskich w³adz.
Nadanie priorytetu rozwojowi energii odnawialnej jest równie¿ szans¹ na zdobycie pozycji 
jednego z technologicznych liderów szybko rozwijaj¹cego siê i przysz³oœciowego rynku. 
„Zielony przemys³” jest stosunkowo m³ody, a zatem Chiny nie potrzebuj¹ dekad, aby dogoniæ 
liderów bran¿y. ZapowiedŸ przeznaczenia na rozwój sektora olbrzymich œrodków jest 
wystarczaj¹c¹ zachêt¹ dla zagranicznych firm, by zainwestowaæ w Chinach. W³adze mog¹ 
zatem liczyæ na znaczny dop³yw zagranicznego kapita³u, a tak¿e – dziêki polityce 
inwestycyjnej de facto nak³adaj¹cej wymóg udostêpniania technologii (m.in. poprzez 
tworzone projekty joint ventures) – dostêp do zachodniej myœli technicznej. Technologie 
zdobywane równie¿ w nielegalny sposób (np. drog¹ wspieranego przez pañstwo szpiegostwa 
przemys³owego) s¹ kopiowane i modyfikowane (wed³ug danych OECD nak³ady Chin na 
R&D rosn¹ w rocznym tempie siêgaj¹cym 20 proc.), a nastêpnie sprzedawane jako w³asne lub 
s³u¿¹ do wsparcia rozwoju chiñskich firm na œwiatowych rynkach. Tego rodzaju mechanizmy 
dzia³aj¹ m.in. w przypadku technologii wojskowych, a chiñskie w³adze maj¹ nadziejê, ¿e 
pos³u¿¹ one równie¿ do budowy potencja³u Chin w dziedzinie energii odnawialnej.

Przemiany chiñskiego sektora energetycznego

Po³owa wydobywanego w Chinach wêgla spalana jest w elektrowniach, st¹d istotnym 
elementem dzia³añ rz¹du jest reforma sektora energetycznego. Jednym z jej najwa¿niejszych 
za³o¿eñ jest intensywny rozwój energetyki odnawialnej. W 2009 r. ca³kowite zu¿ycie energii 
elektrycznej w Chinach wynios³o 3,643 TWh, co da³o im drugie miejsce na œwiecie za Stanami 
Zjednoczonymi. Na koniec 2009 r. moc zainstalowana wszystkich chiñskich elektrowni 
wynios³a 874 GW. By³o to nieco ponad 10 proc. wiêcej ni¿ rok wczeœniej (przyrost netto 
wynosz¹cy 80 GW, czyli dwuipó³krotnie wiêcej ni¿ ca³kowita moc wszystkich elektrowni 
w Polsce). Prawie trzy czwarte chiñskiego potencja³u stanowi³y jednostki opalane 
konwencjonalnymi surowcami energetycznymi (przede wszystkim wêglem, a tak¿e rop¹ 
i gazem). Ca³kowita moc elektrowni wodnych wynios³a 197 GW (22,5 proc.), zaœ ca³oœæ 
dope³nia³y elektrownie wiatrowe (16,1 GW) oraz nuklearne (9,1 GW). W 2009 r. w nowe 
jednostki oraz rozbudowê sieci przesy³owych zainwestowano 111,15 mld dol. Szybko rosn¹ce 
zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ zaspokajane jest g³ównie przez nowe elektrownie 
wêglowe (co ponad cztery dni powstaje kolejna o mocy jednego gigawata). Zamykane s¹ te¿ 
przestarzale i nieefektywne, a zastêpuj¹ce je nowe jednostki wyposa¿one s¹ w nowoczesne 
technologie zwiêkszaj¹ce efektywnoœæ i redukuj¹ce emisjê szkodliwych gazów. Za pozosta³¹ 
czêœæ przyrostu mocy odpowiadaj¹ elektrownie wykorzystuj¹ce OZE (g³ównie wodne 
i wiatrowe). W 2009 r. na 75 GW mocy nowych elektrowni konwencjonalnych powsta³o 30 
GW mocy ze Ÿróde³ alternatywnych. Dziêki rozbudowie potencja³u, OZE stopniowo 
zwiêkszaj¹ swój procentowy udzia³ w produkcji elektrycznoœci, a w ca³oœci zu¿ywanej energii 
przekroczy³y ju¿ poziom 9 proc. (trzy pi¹te poziomu planowanego na 2020 r.).
Szybki przyrost zainstalowanej mocy i produkcji energii ze Ÿróde³ odnawialnych jest mo¿liwy 
dziêki temu, ¿e Chiny w ostatnich latach sta³y siê najwiêkszym na œwiecie inwestorem w nowe 
hydroelektrownie, farmy wiatrowe i s³oneczne. W 2009 r. przeznaczy³y na ich rozwój 34,6 mld 
dol., prawie dwa razy wiêcej ni¿ Stany Zjednoczone. Jednak wed³ug ró¿nych szacunków, aby 
z powodzeniem realizowaæ reformê sektora energetycznego, w ci¹gu najbli¿szych dwudziestu 
lat bêdzie trzeba wydawaæ znacznie wiêcej. Zdaniem Banku Œwiatowego roczne wydatki 
powinny wynieœæ 64 mld dol. , wed³ug analityków McKinsey and Company, ³¹czne potrzebne 
œrodki do 2030 r. mog¹ siêgn¹æ a¿ 5,8 bln dol. (263 mld dol. rocznie). Rozwój OZE by³ jednym 
z priorytetów wprowadzonego pod koniec 2008 r. wartego 586 mld dol. pakietu wsparcia 
chiñskiej gospodarki. Poza inwestycjami, rz¹d promuje równie¿ energiê odnawialn¹ poprzez 
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innego rodzaju instrumenty. Firmy anga¿uj¹ce siê w budowê nowych elektrowni mog¹ liczyæ 
na subsydia i zwolnienia podatkowe oraz kredyty na badania i rozwój ekologicznych 
technologii. Ulgi przyznawane s¹ firmom korzystaj¹cym z „zielonej energii”, a mieszkañcy 
Chin zakupuj¹cy np. panele s³oneczne otrzymuj¹ rz¹dowe dop³aty. Firmy energetyczne maj¹ 
obowi¹zek kupna energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych oraz budowy infrastruktury 
pozwalaj¹cej na pod³¹czenie nowych instalacji do sieci. Producenci dysponuj¹cy powy¿ej 
5 GW mocy do 2020 r. musz¹ dostarczaæ 8 proc. energii ze Ÿróde³ odnawialnych innych ni¿ 
hydroelektrownie.

Wykorzystanie najwa¿niejszych odnawialnych Ÿróde³ energii

Powodzenie planu zwiêkszenia udzia³u energii odnawialnej w du¿ej mierze opiera siê na 
rozwoju hydroenergetyki, która jako jedyna spoœród alternatywnych Ÿróde³ ju¿ obecnie ma 
istotne znaczenie w ca³kowitej produkcji energii. Chiny maj¹ du¿e doœwiadczenie w budowie 
elektrowni wodnych, rozwiniêty przemys³ i s¹ w znacznym stopniu niezale¿ne od 
zagranicznych technologii. £¹czna moc zainstalowana istniej¹cych jednostek wynosi prawie 
200 GW i w ostatnich latach ros³a w tempie kilkunastu gigawatów rocznie. Ca³kowity 
potencja³ chiñskich rzek szacowany jest na 500-600 GW. Rz¹dowe plany zak³adaj¹, ¿e do 2020 
r. ³¹czna moc elektrowni wodnych wzroœnie o po³owê (do 300 GW). G³ówn¹ przeszkod¹ 
w realizacji tych za³o¿eñ jest fakt, ¿e opieraj¹ siê one na du¿ych projektach inwestycyjnych 
(z których niew¹tpliwie najs³ynniejszym jest Tama Trzech Prze³omów), maj¹cych liczne 
uboczne efekty spo³eczne i ekologiczne.
Najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cy siê sektor energetyki odnawialnej w Chinach bazuje na 
sile wiatru. Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych w 2009 r. przekroczy³a 16 GW i by³a 
dwukrotnie wiêksza ni¿ rok wczeœniej. Takie tempo wzrostu utrzymywane jest od kilku lat. 
Chiny s¹ trzecim najwiêkszym na œwiecie producentem energii z tego Ÿród³a i jednym
z g³ównych wytwórców turbin wiatrowych. Potencja³ wiatru siêga wed³ug ró¿nych 
szacunków od 1 do 2,6 tys. GW, z czego trzy czwarte przypada na tereny przybrze¿ne. Rz¹d 
zak³ada, ¿e do 2020 r. moc elektrowni wzroœnie do 100 GW. Szybki rozwój mo¿liwy jest m.in. 
dziêki uregulowaniom, które do 2009 r. wymaga³y, aby 70 proc. czêœci instalowanych 
w Chinach turbin produkowanych by³a w tym kraju. Najwiêkszym problemem sektora jest 
niewystarczaj¹ca i nieefektywna sieæ energetyczna, która sprawia, ¿e od 30 do 50 proc. 
elektrowni nie dzia³a, gdy¿ nie jest przy³¹czona. Tereny o dobrych warunkach wietrznych 
po³o¿one s¹ w pó³nocnych i zachodnich prowincjach, najwiêkszy popyt na energiê 
elektryczn¹ istnieje na gêsto zaludnionym i uprzemys³owionym wybrze¿u. Aby sieæ 
przesy³owa nie by³a w¹skim gard³em dla rozwoju OZE, Chiny inwestuj¹ miliardy dolarów 
w jej rozbudowê. Kraj ten sta³ siê œwiatowym liderem w technologii przesy³u UHV (ultra-high-
voltage), rozwija równie¿ tzw. „myœl¹c¹ infrastrukturê” (smart grid). 
Chiny s¹ najwiêkszym na œwiecie producentem paneli s³onecznych. Ponad 90 proc. z nich 
przeznaczonych jest na eksport, a du¿e zyski pozwoli³y chiñskim firmom na rozbudowê 
swojego potencja³u i rozwijanie technologii, dziêki czemu kilka z nich sta³o siê wiod¹cymi 
œwiatowymi graczami na tym rynku. Panele u¿ywane s¹ g³ównie przez gospodarstwa domowe 
oraz dostarczaj¹ pr¹d w odleg³ych terenach wiejskich. 40 milionów gospodarstw u¿ywa 
s³onecznych podgrzewaczy do wody, a do 2020 r. ich liczba ma siê potroiæ. Wówczas ³¹czna 
moc zainstalowana farm s³onecznych ma wynieœæ 30 GW (planowana jest m.in. budowa 
olbrzymich farm o mocy siêgaj¹cej 2 GW). Zasadnicza trudnoœæ jest podobna, jak 
w przypadku wiatru: najlepiej nas³onecznione tereny znajduj¹ siê w pó³nocnych i zachodnich 
prowincjach Chin, gdzie nie ma wystarczaj¹co dobrze rozbudowanej sieci energetycznej.
Wed³ug szacunków amerykañskiego departamentu energii w 2025 r. Chiny bêd¹ importowaæ 
a¿ trzy czwarte zu¿ywanej ropy. Z tego powodu chiñskie w³adze promuj¹ rozwój biopaliw, 
czemu sprzyja wielkoœæ chiñskiego rolnictwa. Coraz liczniejsze biorafinerie maj¹ w ci¹gu 
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dekady zwiêkszyæ roczn¹ produkcjê bioetanolu i biodiesla do 20 mln ton, co wówczas 
bêdzie stanowiæ 10 proc. zu¿ywanych w Chinach paliw. Rozwijane s¹ równie¿ 
elektrownie opalane biomas¹, które do 2020 r. maj¹ mieæ ³¹czn¹ moc 30 GW 
i dostarczaæ energiê g³ównie na tereny wiejskie. Rozwój sektora oparty jest w znacznej 
mierze o chiñskie badania i technologie, które bywaj¹ tañsze od rozwi¹zañ zachodnich 
i s¹ dostosowane do panuj¹cych w Chinach warunków (np. wykorzystywanie 
potencja³u jatrofy). Najwiêksz¹ przeszkod¹ w jego wzroœcie s¹ rozproszone dostawy 
wk³adu, nieefektywne rozmieszczenie elektrowni, sezonowy charakter produkcji 
dostaw oraz regulacje i sztywnoœæ rynku paliw.
Istotnym elementem strategii rozwoju energetyki w Chinach jest budowa elektrowni 
atomowych, które chiñskie statystyki przedstawiaj¹ w jednej grupie z OZE. Na koniec 
2009 r. w Chinach pracowa³o 11 reaktorów o ³¹cznej mocy 9,08 GW. W ostatnich 
latach kraj ten sta³ siê jednak najwiêkszym placem budowy nowych elektrowni 
atomowych. Przy wspó³pracy m.in. firm Westinghouse i Areva obecnie powstaje 20 
reaktorów, które zwiêksz¹ zainstalowan¹ moc do 32 GW. Czêœæ z nich to najnowsze 
i najbardziej efektywne jednostki trzeciej generacji. Dalszych osiem projektów jest ju¿ 
zaaprobowanych. Strategia rozbudowy potencja³u atomowego zak³ada, ¿e do 2020 r. 
ich ³¹czna moc siêgnie 70-80 GW, natomiast w 2050 r. wyniesie a¿ 400 GW. Kontrakty 
z zachodnimi firmami zak³adaj¹ równie¿ transfer technologii, co sprawia, ¿e zaczynaj¹ 
powstawaæ równie¿ pierwsze chiñskie projekty. Wprawdzie w Chinach równie¿ 
obecne s¹ obawy o bezpieczeñstwo elektrowni atomowych i ich wp³yw na œrodowisko, 
jednak ich niew¹tpliw¹ zalet¹ jest fakt, ¿e mog¹ one powstawaæ na gêsto zamieszka³ym 
wschodnim wybrze¿u o najwiêkszym popycie na energiê elektryczn¹.

Wnioski i perspektywy

Rozbudowa sektora energii odnawialnej i obni¿enie energoch³onnoœci gospodarki 
prowadz¹ do realizacji kilku równoleg³ych celów. Przy okazji przy³¹czenia siê (choæ na 
w³asnych zasadach) do miêdzynarodowych starañ na rzecz ograniczenia szkodliwego 
wp³ywu ludzkiej dzia³alnoœci na zmiany klimatyczne, Chiny d¹¿¹ przede wszystkim do 
poprawy bezpieczeñstwa energetycznego poprzez zmniejszenie uzale¿nienia od wêgla 
oraz ograniczenie importu ropy. Równie istotne jest przeobra¿enie chiñskiej 
gospodarki tak, aby zamiast realizowaæ wzorce XIX i XX-wiecznej industrializacji, 
pod¹¿aæ drog¹ nowoczesnego, energetycznie oszczêdnego i zrównowa¿onego 
rozwoju. Dodatkowym celem jest próba osi¹gniêcia statusu lidera w dziedzinie 
ekologicznych technologii. Postêpuj¹c wed³ug schematu import-asymilacja-
reinnowacja (czasem realizowanego mniej legalnymi œrodkami), chiñskie firmy chc¹ 
wykorzystaæ zachodni dorobek i na jego podstawie w³¹czyæ siê do technologicznego 
wyœcigu, a chiñskie w³adze uzyskaæ istotne korzyœci gospodarcze (m.in. poprzez 
kreacjê milionów miejsc pracy oraz nowych mo¿liwoœci eksportowych).
Podstawow¹ trudnoœci¹ w realizacji za³o¿onych celów jest kwestia pieniêdzy. 
Inwestycje w OZE wymagaj¹ olbrzymich nak³adów finansowych, które s¹ 
wyzwaniem nawet dla posiadaj¹cych olbrzymie œrodki Chin. Dla odbiorców 
krañcowych, energia pochodz¹ca z odnawialnych Ÿróde³ jest nawet o dwie trzecie 
dro¿sza od wytwarzanej ze spalania wêgla, a jej dostawy czêsto niestabilne, co 
skutecznie ogranicza zg³aszany na ni¹ popyt. Pomimo rosn¹cych inwestycji 
w rozbudowê i unowoczeœnianie sieci energetycznej, nadal pozostaje ona w¹skim 
gard³em, które hamuje skuteczny rozwój OZE. Niewystarczaj¹ce œrodki s¹ równie¿ 
jedn¹ z przyczyn niewystarczaj¹cego rozwoju chiñskich badañ w³asnych, które s¹ 
konieczne, aby uzyskaæ pozycjê œwiatowego lidera w tym sektorze. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
pomimo olbrzymich nak³adów na rozbudowê odnawialnych mocy, przez lata wêgiel
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pozostanie najwa¿niejszym surowcem energetycznym, który bêdzie s³u¿y³ do wytwarzania 
ponad po³owy zu¿ywanej energii. Rozwój energetyki odnawialnej mo¿e równie¿ mieæ 
niejednoznaczne skutki dla œrodowiska. Najbardziej dyskusyjn¹ kwesti¹ jest budowa 
du¿ych hydroelektrowni i powi¹zanych z nimi zbiorników wodnych, które mog¹ 
spowodowaæ zniszczenie lokalnych ekosystemów, wp³ywaæ na zmiany klimatu 
(zmniejszenie opadów, wyd³u¿enie okresów suchych) czy redukowaæ przep³yw rzek, 
ingeruj¹c w kluczow¹ dla Chin gospodarkê wodn¹ i pog³êbiaj¹c problemy zwi¹zane 
z niedoborem wody. Inwestycje czêsto powoduj¹ równie¿ koniecznoœæ przesiedlania setek 
tysiêcy osób, dlatego w ostatnich latach chiñskie w³adze ostro¿niej wydaj¹ zgodê nowe 
projekty. W¹tpliwoœci dotycz¹ równie¿ elektrowni wiatrowych, które mog¹ stanowiæ 
zagro¿enie dla ptaków i lokalnych ekosystemów, a tak¿e powoduj¹ zmiany w krajobrazie. 
Zagro¿enia zwi¹zane z elektrowniami j¹drowymi obejmuj¹ m.in. kwestie powstawania, 
transportu, sk³adowania i utylizacji odpadów promieniotwórczych oraz mo¿liwoœci 
wyst¹pienia awarii. Budowane w Chinach reaktory tworzone s¹ wprawdzie w oparciu 
o najnowoczeœniejsze technologie, co powinno zapewniæ bezpieczeñstwo na wysokim 
poziomie, jednak warto zwróciæ uwagê, ¿e w przeciwieñstwie do pojawiaj¹cych siê na 
ca³ym œwiecie opóŸnieñ, zaskakuj¹cym trafem chiñskie elektrownie powstaj¹ zgodnie 
z harmonogramem, co rodzi w¹tpliwoœci dotycz¹ce przestrzegania wszystkich procedur.
Wyzwania stoj¹ce przed Chinami s¹ olbrzymie, ale realizacja planów przemiany sektora 
energetycznego wydaje siê koniecznoœci¹. Dzia³ania te s¹ nie tylko konieczne dla poprawy 
bezpieczeñstwa energetycznego czy stanu œrodowiska, ale równie¿ dla zapewnienia 
spo³ecznego porz¹dku (postêpuj¹ca degradacja œrodowiska powoduje coraz liczniejsze 
protesty spo³eczne) oraz budowy podstaw przysz³ej konkurencyjnoœci. Chiny maj¹ szansê, 
by zaanga¿owaæ siê w nowoczesny i szybko rozwijaj¹cy siê sektor przemys³u, staæ siê 
œwiatowym liderem w produkcji „zielonej energii” oraz rozwoju i eksporcie zwi¹zanych 
z OZE komponentów i technologii, poczyniæ znaczne postêpy na drodze do osi¹gniêcia 
zrównowa¿onego rozwoju, a zarazem po raz pierwszy w najnowszej historii spróbowaæ 
odmieniæ postrzeganie swojej gospodarki i zerwaæ z kszta³tuj¹cym siê wizerunkiem 
najwiêkszego truciciela naszej planety.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego

jest niezale¿nym, apolitycznym think tankiem specjalizuj¹cym siê w polityce zagranicznej, 
którego misj¹ jest propagowanie wolnoœci, sprawiedliwoœci i demokracji oraz wspieranie 
dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi 
swoj¹ dzia³alnoœæ zarówno w Polsce jak i za granic¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem 
Europy Œrodkowej i Wschodniej, jak i Ameryki Pó³nocnej.

Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po 
1989 roku. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja) 
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania 
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji 
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów 
www.instytutprzywodztwa.pl 

Fundacja jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji 
Pozarz¹dowych www.warsawcongress.pl, Akademii M³odych Dyplomatów 
www.akademia.diplomacy.pl oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla Organizacji 
Pozarz¹dowych www.non-gov.org 

Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego "Rycerz Wolnoœci" dla wybitnych 
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzyma³ profesor 
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider 
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander 
Kwaœniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana.

Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na

 

to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej, 
gospodarki œwiatowej b¹dŸ bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument 
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce 
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z Redaktorem 
Naczelnym p. Dominikiem Jankowskim  ¯eby regularnie 
otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój e-mail na stronie www.pulaski.pl 

 
www.pulaski.pl 

djankowski@pulaski.pl
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