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EKSPERCI: ZEROEMISYJNA GOSPODARKA POLSKI W
2050 ROKU JEST MOŻLIWA
Think-tank WiseEuropa opublikował dziś raport dotyczący polityki klimatycznej Polski. Dokument
stanowi, że osiągnięcie przez polską gospodarkę stanu neutralności klimatycznej do 2050 roku jest
możliwe. „Wymaga to jednak wyjścia poza scenariusze rozważane dotychczas w krajowej debacie
publicznej” – twierdzą eksperci WiseEuropa.
Zaprezentowany dziś raport zawiera szereg postulatów, które służyć mają „nowemu otwarciu polskiej
polityki klimatycznej”. Wśród nich znaleźć można m.in. realne włączenie polityki klimatycznej do
polskiej agendy rozwojowej, stworzenie spójnej i długookresowej wizji przejścia Polski do
zeroemisyjnego stanu gospodarki, wzrost ambicji w zakresie redukcji emisji do roku 2030 i akceptację
schyłkowego charakteru górnictwa.
„Rzecz, która umyka w debacie krajowej to powiązanie poziomu globalnego z poziomem unijnym i
krajowym. Poziom globalny, który na co dzień jest mniej obecny w debacie, nadaje ton
długoterminowy. Jeżeli spojrzymy na zmiany myślenia na temat polityki klimatycznej i rewolucje na
poziomie światowym oraz to jak teraz zaczyna wyglądać unijna architektura polityki klimatycznej, to
dostrzeżemy, że one nabierają podobnych cech” – powiedział ekspert WiseEuropa Aleksander
Śniegocki.
„Nie ma jeszcze projekty długoterminowej strategii niskoemisyjnej dla Polski, kreślonej do połowy
wieku. To się pokrywa z naszymi dużymi problemami już w roku 2020” – dodał.
Jak zaznaczył Śniegocki, Polska ma coraz większy problem z odnawialnymi źródłami energii, który
zdaniem eksperta „nie sprowadza się tylko do wiatraków i współspalania, ale do braku systemowego
planu dla OZE w transporcie”.
„Rząd mówi, natomiast, że będziemy nadganiali, tylko tak bardziej od 2030 roku. Po tym roku, według
deklaracji rządowych, nastąpi przyspieszenie inwestycji w energetykę jądrową, farmy oﬀshore,
fotowoltaikę” – dodaje Śniegocki.
„Wskazujemy na konieczność tego, że zrozumienie tych trendów i zjawisk, które już zachodzą pomoże
osiągnąć stabilność krajowego systemu ﬁnansowego. Mamy przegląd krajowych inicjatyw, jeżeli
chodzi o zrównoważone ﬁnansowanie, mamy przegląd ryzyk, które powinny być zaadresowane przez
krajowych interesariuszy” – mówiła o raporcie Zoﬁa Wetmańska, ekspertka WiseEuropa.

