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Globalne trendy paliwowe 

 Tendencje w wykorzystywaniu paliw i legislacja emisyjna kształtują zachowania 

producentów wyposażenia i przedsiębiorstw energetycznych w obliczu wzrastającego 

zapotrzebowania na energię elektryczną i konieczności spełnienia restrykcyjnych warunków 

ochrony środowiska. Artykuł [1] konsultanta firmy doradczej „The Strategy Works” 

(ulokowanej na wyspach brytyjskich) – Michaela Hersona – porusza problemy, 

zasygnalizowane również w czasopiśmie Centrum Strategii Energetycznych (Instytut Badań 

nad Gospodarką Rynkową) w artykule „Niewyczerpalna energia  w świecie 

wyczerpywalnych kopalin” [2]. Podtytuł tego  artykułu (pióra b. ministra środowiska RP, 

prof. Macieja Nowickiego) – „w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki” – 

dobrze oddaje dylematy planistów oraz decydentów i ma charakter uniwersalny. Warto zatem 

prześledzić argumentacje M.Hersona, zwłaszcza że redakcja Power Engineering International 

(PEI) zapowiada kontynuację tematyki z eksponowaniem racji  i argumentów wielu stron. 

M.Herson zebrał wypowiedzi wielu prominentnych przedstawicieli sektora energii, 

reprezentujących poglądy światowych korporacji, takich jak Alstom, EDF, Gnoxin Huaian, 

Mitsubishi, General Electric, RWE, Siemens, British Gas, GDF Suez. Dobrze jest zacząć od 

statystki globalnej: w ponad 75 000 elektrowniach, wyposażonych w 170 000 jednostek 

wytwórczych i ulokowanych w ponad 230 krajach świata wytwarzane jest 29% wydalanych 

do atmosfery gazów cieplarnianych (źródło: Europejska Agencja Środowiska – EEA). Drugi 

w kolejności emitent – transport drogowy – uczestniczy w 18% w całej puli emisji tych 

gazów. Prawne regulacje emisji obowiązują teraz w większości krajów, lecz tempo ich 

wprowadzenia różni się znacząco. Rodzi się dążenie do globalnego uregulowania emisji, 

mimo iż poszczególne kraje wprowadzają własne unormowania  prawne i priorytety. Tym 

niemniej nie jest stosowane jednolite prawodawstwo w rodzaju amerykańskiego Clean Air 

Act i jest to obecnie przedmiotem powszechnej troski, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. 

 Istnieją trzy podstawowe czynniki, które już dziś i w nadchodzącej przyszłości będą 

miały znaczący skutek w procesie rozwoju globalnego sektora wytwórczego 

elektroenergetyki. Są to: 

- cena emisyjnych uprawnień węglowych, 
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- efektywność energetyczna, oraz 

- potencjał odnawialnych zasobów energii. 

 Narodowe i regionalne regulacje wyznaczają  graniczne terminy wprowadzania 

obniżonych wartości „śladu węglowego”. Spora grupa krajów wyznaczyła sobie cel – 

ograniczenie emisji o 15 ÷ 25% do roku 2020. Niektóre kraje Europy  oraz Brazylia, Meksyk, 

Afryka Płd. iI Korea Płd. wyznaczyły sobie cele znacznie ambitniejsze, ale wszystkie kraje 

wzywane są do ograniczenia emisji równoważnika CO2 o 80% do roku 2050, Cel ten jest 

przyjęty ze świadomością, że wszystkie kraje mają prawo do rozwijania się i będą 

potrzebować więcej energii dla kontynuowania tego procesu. 

Graniczne wartości emisji NOx,, SO2 i rt ęci 

 Tlenki azotu traktowane są jako polutanty, a ich emisje są limitowane, co w 

szczególności zaobserwować można w przypadku Japonii. Energetyka tego kraju stosuje 

niskoemisyjne systemy spalania, systemy deNOx oraz separatory wirujące w młynach 

węglowych. Dalsze zaostrzenie norm emisji zmusi sektor do wprowadzenia selektywnej 

redukcji katalitycznej SCR. 

 Wszystkie kraje rozwinięte ustanowiły limity emisji tlenków siarki, zaś elektrownie 

węglowe również ograniczają emisje rtęci, aczkolwiek postęp jest tu bardziej umiarkowany: 

np. USA zamierza wprowadzić normy emisyjne dla Hg do roku 2015 i apeluje o analogiczne 

kroki do innych krajów, w szczególności do Chin. 

 Prawodawstwo dotyczące wytwarzania energii elektrycznej w poszczególnych krajach 

świata jest zarówno skomplikowane jak i kontrowersyjne. Zapotrzebowanie na tanią energię 

popada w nieuchronny konflikt z potrzebą kontroli emisji spalin, a regulacje te efektywnie 

hamują budowę nowych bloków węglowych w Europie. 

 Prawodawstwo w zakresie oddziaływania na środowisko w następnych dekadach (z 

horyzontem roku 2050) będzie oddziaływać na sektor wytwórczy energii elektrycznej gdy 

kraje obejmą regulacjami „ślad węglowy” lub cele redukcji gazów cieplarnianych, co stworzy 

szanse przed przemysłem, pracującym na rzecz elektroenergetyki i zakładami, produkującymi 

reagenty chemiczne, zapewniającymi efektywne rozwiązania dla istniejących i 

nowobudowanych elektrowni.  
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Zmiana tendencji 

 Energetyka jądrowa jest rozwiązaniem, zapewniającym zerową emisję węgla, ale przy 

wysokim koszcie inwestycyjnym, a „ Syndrom Fukushimy”spowodował już wycofywanie się 

kapitału prywatnego lub żądanie niezasadnych ekonomicznie subsydiów ze strony państwa. 

Procesy spalania paliw kopalnych nadal wykazują możliwości doskonalenia, a dywersyfikacja 

paliwowa stała się ważnym priorytetem i w tych warunkach węgiel jest dziś  podstawową 

energią pierwotną, wspierająca rozwój ekonomiki krajów azjatyckich i innych rynków 

wschodzących. Wielkie zasoby węgla występują  na terenie Chin i Indonezji, a tani gaz ze 

złóż niekonwencjonalnych („łupkowy” lub „zaciśnięty”) nadał nowy impuls rozwojowi rynku 

energii w USA. Nowe czyste źródła energii, takie jak solarne i wiatrowe – nieekonomiczne 

bez subsydiowania - wytwarzają energię elektryczną w sposób nieciągły („intermittent”) i 

wymagają wsparcia innych, konwencjonalnych źródeł dla zbilansowania podaży i popytu. 

Udział tych OZE w wytwarzaniu w skali globalnej pokrywa nieco powyżej 1% światowych 

potrzeb energetycznych. Splot tych uwarunkowań sprawia, iż paliwa kopalne będą 

dominować sektor energii przynajmniej przez jedno pokolenie. Paliwa te pozostaną głównym 

udziałowcem „energy mix” w nadchodzących dziesięcioleciach, głównie dzięki Chinom, 

Indonezji i państwom Azji strefy Pacyfiku. Preferowanie paliw kopalnych wynika z 

rosnącego w skali globalnej zapotrzebowania na energię elektryczną, warunkującą rozwój 

gospodarczy. Do roku 2030 przyrost zapotrzebowania na całym świecie ma wzrosnąć od 

bieżącego poziomu  20 000 TWh do 37 000 TWh. Wytwarzanie na potrzeby własne 

(„autogeneracja”) i generacja rozproszona zwiększają swoją rolę w systemie, zwłaszcza gdy 

występują braki infrastruktury sieciowej. Sytuacja taka jest obserwowana np. w krajach 

Afryki, gdzie powstające inwestycje musza zapewnić własne moce dla spełnienia warunku 

zapewnienia bezpieczeństwa zasilania. 

Uwarunkowania gospodarczo-polityczne w krajach europejskich spowodowały powrót 

zainteresowania technologiami paliw kopalnych i redukcji gazów cieplarnianych. Sygnały, 

świadczące o wycofywaniu się z wspierania OZE, ujawniły się w W.Brytanii, gdzie rząd w 

lipcu 2012 r. oznajmił o ograniczeniu o10% subsydiów dla technologii wiatrowych i innych 

OZE, czemu towarzyszyło wycofanie w opodatkowania w przypadku przekroczenia pułapu 

dla gazu. Te czynniki, wraz z obniżeniem kosztów jednostkowych dla turbin gazowo-

parowych (CCGT), natychmiast spowodowały decyzje inwestycyjne koncernów British 
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Gas/GDF Suez. Paliwo gazowe, stanowiące 40% brytyjskiego rynku paliw, zwiększy swój 

udział o 49 GW dodatkowej zdolności wytwórczej do r. 2020. 

Bieżące i przyszłościowe preferencje paliwowe 

 Na Rys. 1 przedstawiono udziały trzech paliw kopalnych (węgiel, gaz, ropa) w 

wytwarzaniu energii elektrycznej czołowych państw świata. Z przytoczonych danych wynika 

wyraźna dominacja paliwa węglowego i gazowego nad ropochodnymi jak i przeważający 

udział Chin i USA w strukturze globalnego zużycia paliw. Najbardziej zrównoważona jest 

„energy mix” Japonii. Rosja skupia się na technologiach gazowych, zaś Niemcy – na węglu. 

Tendencje do dominacji rynku przez jeden typ paliwa pojawiają się w kluczowych regionach. 

USA wykazują tendencje do zwiększania udziałów gazu, gdyż przy przewidywalnych i 

aktualnych legislacjach, ograniczających klasyczne emisje pyłowe, siarkowe, azotowe oraz 

rtęciowe, budowa nowych elektrowni węglowych jest niemal niemożliwa, o ile nie stosuje się 

technologii wychwytywania i sekwestracji węgla (CCS), które z kolei zwiększają koszt i 

złożoność rozwiązań technicznych. Tak więc gaz ziemny jest logicznym wyborem spośród 

opcji paliwowych. Z dużym prawdopodobieństwem można zachować optymizm w ocenie 

perspektyw segmentu turbin gazowych w USA. Udział węgla w rynku paliw USA spada z 

uwagi na taniość gazu oraz niskie koszty technologii CCGT i szybkość budowy. Koncern 

Mitsubishi około 60% obrotów uzyskuje w biznesie turbin gazowych w cyklu 

kombinowanym. Jednak (poza USA) dużą rolę nadal przypisuje się węglowi. Obserwując 

czynniki sprawcze procesu rozwoju można stwierdzić, że rozwój w krajach spoza OECD 

(takich jak Chiny i Indie) ma charakter niemal wybuchowy, a czynnik demograficzny 

wskazuje na znaczny potencjał rynku usług energetycznych. Kraje te preferują inwestowanie 

w bloki węglowe, zwłaszcza w obszarach, gdzie węgiel występuje w obfitości i jest tani, co 

skłania do rozwoju i wykorzystania technologii węglowych. W innych miejscach obfitość i 

niski koszt jest cechą paliw gazowych, co nie sprzyja rozwojowi technologii węgla. 

Przykładem obfitości i taniości węgla są Chiny, które poszukują nowoczesnych rozwiązań, 

wykorzystujących węgiel, zaś USA cechuje taniość gazu, pozyskiwanego w technologiach 

niekonwencjonalnych. Amerykańskie uwarunkowania sprzyjają  opalaniu kotłów gazem i 

wycofywaniu rozwiązań bazujących na węglu. Wiele krajów dysponuje istotnymi zasobami 

węgla i będzie on pozostawać w obfitości przez lata, jednakże konwersja na gaz może być 

wymuszana przez regulacje emisyjności i elastyczność eksploatacyjną. Nowe trendy 
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europejskie mogą wskazywać także na biomasę, paliwo teoretycznie neutralne pod względem 

emisji CO2. 

 

Rys. 1. Udział paliw kopalnych w wytwarzaniu energii elektrycznej. Źródło: OECD/IEA 

 

Rys 2.  Prognozy produkcji energii elektrycznej w krajach OECD i pozostałych w roku2015 i 

2035 wg rodzajów paliwa. Źródło: OECD/IEA 

 

 

Prognozy zapotrzebowania energii elektrycznej 

 Amerykańska federalna Administracja Informacji o Energii (US EIA) w swych 

przewidywaniach podziela pogląd firm – dostawców wyposażenia dla energetyki – że 

zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wzrastać znacznie szybciej w krajach spoza 
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CECD niż w krajach tej organizacji. Ten brak równowagi wynika głównie z typów paliw, 

wykorzystywanych dla pokrycia tego zwiększonego zapotrzebowania (jak to wskazuje       

Rys. 2). 

 Dokonując podsumowania stwierdzić można, iż zużycie paliw ropopochodnych dla 

wytwarzania energii elektrycznej będzie niskie zarówno w krajach spoza OECD jak i w 

krajach tej organizacji. Gaz ziemny podwoi swój udział w krajach spoza OECD i zwiększy 

udział o 50% w krajach OECD. Największy przyrost wystąpi jednak dla zapotrzebowania na 

węgiel, który już dziś ma 43% udział w krajach spoza OECD i pozostanie nadal paliwem 

dominującym – głównie za sprawą dynamiki inwestycji w Chinach i Indiach. OZE wzrastać 

będą w tempie wykładniczym (aczkolwiek startując z niskiej bazy) w obydwu regionach. 

 Wszystkie te okoliczności oddziaływują  na zachowanie dostawców wyposażenia dla 

elektroenergetyki i przemysłu chemicznego, którzy muszą przyjąć rozwiązania techniczne, 

zadecydowane przez klientów – inwestorów w otoczeniu zdominowanym przez paliwa 

kopalne i OZE. 

 

 

Koszt zeroemisyjnej elektroenergetyki 

 Artykuł [5] cytuje opinie koncernu RWE npower: „Legislacja prośrodowiskowa jest 

obszerna i restrykcyjna, ale wysoce większe wyzwania, przed którymi stajemy, pochodzą od 

przemysłu elektroenergetycznego. Z wejściem w życie dyrektywy emisyjnej UE w sprawie 

emisji z przemysłu [3] w roku 2016 zostaną zaostrzone warunki redukcji NOx. Musimy 

przygotować się do wprowadzenia technologii, spełniających te nowe wymagania, takie jak 

SCR. Nie istnieją rozwiązania, których koszt byłby niższy niż kilkaset milionów funtów. W 

USA czynnikiem sprawczym zmian struktury paliwowej stała się cena gazu. Niższy koszt 

energii elektrycznej w technologiach wykorzystujących gaz oznacza, że elektrownie węglowe 

wymagają tańszego paliwa. Skutkiem jest wykorzystywanie węgla gorszej jakości i wzrost 

emisji. Analogiczny problem wystąpił w Japonii, gdzie importowany węgiel indonezyjski jest 

silnie zawilgocony, co powoduje żużlowanie kotła. Wracając do rynku amerykańskiego 

stwierdzić można, że po raz pierwszy w historii generacja z paliwa gazowego stała się 

bardziej ekonomiczna niż z paliw węglowych, co plasuje coraz niżej bloki węglowe w 

procedurach ekonomicznego  rozdziału obciążenia (e.r.o). Określa się to jako „mechanizm 
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przeżycia” - elektrownie nie będące w stanie spalać paliwo niskojakościowe (bądź ze względu 

na ulokowanie z dala od złóż lub z innych powodów technicznych),  wykazują koszty 

wytwarzania  powyżej granicy opłacalności, co skłania do ich odstawień. Istnieją liczne 

przypadki amerykańskich elektrowni węglowych w procesie likwidacji, nie wymuszonej 

wiekiem urządzeń ani stanem technicznym. Inny jest przypadek chiński: stale rosnące 

zapotrzebowanie na węgiel jest potęgowane przez rozwój hutnictwa żelaza i stali, co 

powoduje przeznaczenie węgla o wysokiej jakości na produkcję  koksu hutniczego i 

utrzymanie na wysokim poziomie  kosztu wytwarzania energii elektrycznej z paliwa o gorszej 

jakości. Taka tendencja  ujawniła się także w W.Brytanii gdzie istnieje konflikt pomiędzy 

dążeniem do najtańszej energii elektrycznej z węgla a efektywnością i wymogami 

środowiskowymi. Występuje znaczne zróżnicowanie parametrów jakościowych węgla na 

rynkach światowych, co daje szerokie możliwości dopasowania dostaw paliwa do 

indywidualnych cech wyposażenia w energetyce. Konieczna jest wiarygodna baza danych dla 

paliw (nie tylko węglowych). Specyficzne problemy występują też dla biomasy: paliwa o 

niskiej jakości wytwarzać  mogą znaczne ilości żużla i cząstek pyłowych, co prowadzi do 

kłopotów eksploatacyjnych” 

 Generalizując cytowane w [1] opinie praktyków inżynierów i menedżerów z całego 

świata można stwierdzić, iż podczas gdy sektor energii elektrycznej jest przygotowany do 

sprostania przyszłości, opisanej przez dwa procesy: rosnącego zapotrzebowania na energię i 

zaostrzających się wymagań ochrony środowiska, to nadal wymagają sprecyzowania 

związane z tym wyzwania techniczne. 

Oceny Międzynarodowej Agencji Energii [4] 

 Doroczna sztandarowa publikacja IEA – World Energy Outlook (za rok 2012 

„uwolniona”  do  rozpowszechnienia 12 listopada 2012 r.) stanowi już od lat główne 

wydarzenie w obszarze energii i daleko szerzej, odbijając się echem w pokaźniej liczbie wejść 

np. do przeglądarki Google. IEA jest niezależnym organem, powołanym w r. 1974 w ramach 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla monitorowania wdrożenia 

międzynarodowego programu szeroko rozumianego zarządzania energią. 

 Zakres tematyczny WEO ewoluował od czysto analitycznego podejścia statystycznego 

do instrumentu,  odgrywającego istotną rolę w kształtowaniu opinii publicznej i decyzji 

inwestycyjnych. Oprócz analizy bieżących tendencji w oparciu o twarde dane (łącznie z 

akcentowaniem niechętnie postrzeganych faktów, w rodzaju uświadamiania, że paliwa 
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kopalne będą dominować dostawy energii jeszcze przez wiele lat) doroczne raporty formułują 

szereg problemów, nie zawsze popularnych w odbiorze. Przykładem mogą być „powszechny 

dostęp do energii („Energy for All - E4All”) i temat zmian klimatycznych. Głównemu 

promotorowi raportu – Głównemu Ekonomiście IEA (Fatih Birol) nie można odmówić 

odwagi głoszenia tez naruszających interesy potężnych graczy – takich jak kompleks 

energetyczny USA, mający ważki głos  w gronie państw OECD. 

 Nowa edycja WEO nie akcentuje tak silnej jak poprzednio problemu zmian 

klimatycznych, co nie oznacza jednak, że ekipa Birola wycofałała ten problem z agendy, 

wprost przeciwnie – jako następny cel działań publikacyjnych deklarowany jest zamiar 

ogłoszenia specjalnego raportu „klimatycznego” już w nadchodzącym  roku 2013. Istotne 

zmiany pogodowe straciły czołową pozycję w wykazie międzynarodowych problemów 

politycznych, ale celem IEA jest zmiana tej sytuacji i przywrócenie właściwej hierarchii 

problemom fundamentalnym. 

 Zasadniczym celem najnowszego przeglądu WEO jest przedstawienie głównych 

trendów współczesnego świata w zakresie energii oraz ich ekstrapolacji po rok 2025 z oceną 

skutków dla bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię, rozwoju zrównoważonego i wzrostu 

gospodarczego. Analizą objęto paliwa węglowe, ropę naftową, gaz ziemny, zasoby 

odnawialne oraz energetykę jądrową, a także najnowsze wyniki badań w zakresie zmian 

klimatycznych. W rozbiciu na regiony i państwa, rodzaje paliw i sektory gospodarki 

przedstawiono zapotrzebowanie energii, technologie jej przetwarzania, wartość obrotów, 

inwestycje oraz emisję dwutlenku węgla. Wyróżniono problemy podstawowe w rodzaju 

korzyści, które mogą być uzyskane na drodze wykorzystywania znanych najlepszych  

technologii (BAT) i dobrych praktyk dla  zwiększenia efektywności energetycznej, 

współzależność zasobów energii i wody, skutki nowych niekonwencjonalnych technologii 

pozyskiwania węglowodorów, implikacji tendencji rozwoju sektora energetycznego na 

zmiany klimatu, oceny kosztów subsydiowania OZE i paliw kopalnych oraz postęp w 

rozszerzeniu dostępności energii i nowoczesnych usług energetycznych („ Sustainable Energy 

for All” – SE4All). 

 Wielce pouczające jest dokonanie przeglądu poszczególnych zagadnień, uznanych za 

istotnie ważne w skali globalnej i oceny nieuchronnej ewolucji poglądów przez porównanie 

analogicznych punktów z edycji WEO o rok wcześniejszej [4].  
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1. „Istnieje niewiele oznak, że pilnie potrzebna zmiana kierunków globalnych trendów 

energetycznych następuje w rzeczywistości” (WEO 2011).  

„Rysuje się nowy krajobraz energetyczny świata” (WEO 2012) 

2. „Niepewność w krótkim okresie nie wpływa znacząco na zmianę obrazu w dłuższej 

perspektywie” (WEO 2011). 

 „Odwracają się trendy energetyczne w USA” (WEO 2012) 

3. „Zmierzamy w dobrym kierunku, ale drzwi do 2oC się zamykają” (WEO 2011) 

„Efektywność energetyczna może sprawić, że drzwi do celu 2oC pozostaną otwarte 

nieco dłużej” (WEO 2012) 

4. „Rosnący popyt na usługi transportowe i koszty wydobycia po raz kolejny 

potwierdzają koniec taniej ropy” (WEO 2011)  

„Ciężarówki odpowiadają za dużą część wzrostu popytu na ropę” (WEO 2012) 

5. „Złote perspektywy gazu ziemnego” (WEO 2011)  

„Różne odcienie złota dla gazu ziemnego” (WEO 2012) 

6. „Węgiel >>dreptanie w miejscu<< czy cała naprzód?” (WEO 2011) Czy węgiel 

pozostanie paliwem pierwszego wyboru? (WEO 2012) 

7. „Zmiana podejścia do energii jądrowej może mieć daleko idące konsekwencje” (WEO 

2011) „Jeśli energia jądrowa zostanie wycofana, to co zajmie jej miejsce?” (WEO 

2012) 

8. „Odnawialne źródła energii wkraczają na środek sceny” (WEO 2011)  

„OZE znajdują swoje miejsce pod słońcem” (WEO 2012) 

9. Powszechny dostęp do energii nie będzie kosztować fortuny” (WEO 2011) 

„Powszechny dostęp do energii nadal w centrum uwagi (WEO 2012)   

Wyczuwalna jest pewna zmiana akcentów, ale nie są to zmiany rewolucyjne. W pełni 

respektowana jest zasada, że „wielki okręt zmienia kurs powoli”, potwierdzająca 

obserwację, że systemy wielkie cechuje istotny konserwatyzm i zachowawczość. Z punktu 

widzenia specyficznych uwarunkowań krajowego sektora energii najbardziej istotne 

znaczenie przypisać można problemom następującym. 

− tło przemian globalnych; 
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− perspektywy energetyki węglowej. 

− perspektywy energetyki jądrowej, 

− miejsce  OZE 

Tło przemian globalnych 

 Synteza raportu WEO 2012 wyodrębnia następujące uwarunkowania o charakterze 

globalnym. 

− nowy krajobraz energetyczny świata  kształtowany w istotnej mierze przez 

przełom w technologiach wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych 

(zwłaszcza w USA), działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, 

nieustabilizowane poglądy na energetykę jądrową, ekspansja technologii OZE 

(zwłaszcza solarnych i wiatrowych) oraz niedostateczny postęp w realizacji idei 

rozwoju trwale zrównoważonego w energetyce. Nadal utrzymuje się dominacja 

paliw kopalnych, silnie subsydiowanych przez zwłaszcza niektóre państwa. 

Wynikający z stąd wzrost emisji gazów cieplarnianych powoduje znaczne 

przekroczenie zakładanego poziomu przyrostu temperatury o 2oC, 

− zależność od rynków światowych najsilniej przejawia się w kształtowaniu cen 

nośników (węgiel, ropa, gaz) i poszukiwaniu rozwiązań, zapewniających 

bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze narodowym i regionalnym, 

− rozwój sytuacji w Iraku zależy od znalezienia skutecznych środków stabilizacji 

politycznej, umożliwiającej wykorzystanie istniejącego potencjału pozyskiwania i 

przetwarzania nośników węglowodorowych. Irak w istotny sposób może 

przyczynić się  do wzrostu gospodarki światowej, zwłaszcza w państwach 

azjatyckich. 

Perspektywy energetyki węglowej 

 Przewidywana silna dynamika wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną w 

krajach spoza OECD w znacznej mierze kształtowana jest przez udział paliwa węglowego. 

Zahamowanie tej tendencji w krajach OECD zależy w znacznej mierze od czynników 

politycznych i odbywa się w warunkach niepewności  odnośnie do wolumenu obrotów 

węglem i cen na rynkach międzynarodowych. Do roku 2025 oczekiwać można osiągnięcia w 

Chinach zapotrzebowania na węgiel na poziomie szczytowym i wyjścia Indii na drugie 
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miejsce w świecie. USA znacząco zmniejszy udział węgla w strukturze paliw za sprawą 

przełomu technologii w pozyskiwaniu węglowodorów w złożach niekonwencjonalnych. 

Perspektywy energetyki jądrowej  

 Oznaki ożywienia w zakresie energetyki jądrowej (przedwcześnie ogłoszone jako 

renesans tej technologii) zostały wyraźnie przytłumione sekwencją zdarzeń w Daiichii 

(Fukushima). Reakcje rządów były (i są w znacznej mierze) nader zróżnicowane: od 

bagatelizowania skutków i demonstrowania stabilności planów rozwojowych po całkowite i 

natychmiastowe wycofanie się z opcji jądrowej. Sytuację komplikuje zmniejszenie 

atrakcyjności energetyki jądrowej na skutek względnej taniości gazu ziemnego w USA i 

Kanadzie. WEO 2012 obniża prognozy udziału energii jądrowej w porównaniu do edycji z 

roku 2011, ale mimo to jej udział w globalnym „energy mix” nieco wzrasta dzięki większemu 

wykorzystaniu mocy zainstalowanej w elektrowniach jądrowych Chin, Indii, Rosji i Korei. 

 

 

Miejsce OZE 

 Zachwianie pozycji energetyki jądrowej jako istotnego czynnika ograniczania emisji i 

zapobiegania zmianom klimatycznym zwiększyło rolę, jaką do odegrania mają technologie, 

wykorzystujące zasoby odnawialne. OZE staną się drugim (po węglu) „paliwem pierwotnym” 

elektroenergetyki, zrównując udział przed rokiem 2035. Ważnym stwierdzeniem jest, że 

„ światowe źródła bioenergii są zupełnie wystarczające dla spełnienia (…) przewidywań, 

dotyczących zapewnienia podaży biopaliw i biomasy bez konkurowania z produkcją 

żywności” [1], ale nie są w pełni rozeznane skutki zmian w użytkowaniu gruntów  

uprawnych. Na pozycję OZE decydujący wpływ ma dynamika wzrostu energetyki wodnej, 

wiatrowej i solarnej. Do r. 2035 przewiduje się przejęcie przez OZE ok. 33% wytwarzania 

energii elektrycznej. Wzrost skumulowany jest zarówno przez wzrost efektywności i 

zwiększenia konkurencyjności w stosunku do paliw kopalnych jak i przez mechanizmy 

wspomagania, stosowane przez państwa i obciążające  użytkownika końcowego energii. 
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