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Ekonomiczne instrumenty s
cieplarnianych.

ce zmniejszeniu emisji gazów

Tematyka: Instrumenty ekonomiczne, redukcja emisji gazów cieplarnianych, ochrona klimatu.
Metody aktywizuj ce: Praca w grupach, burza mózgów, analiza SWOT.
Cel: Zapoznanie uczniów z wybranymi instrumentami ekonomicznymi u ywanymi w ochronie

rodowiska do

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zdobycie umiej tno ci przeprowadzania analizy SWOT
Potrzebne materia y: za cznik: Emisja dwutlenku w gla wed ug róde emisji, za cznik: Program Handlu Emisjami,
za cznik: “Carbon offset”, za cznik: Uprawnienia zbywalne, za cznik: Analiza SWOT

Wprowadzenie
Istnieje wiele pomys ów na to, jak powstrzyma ocieplenie klimatu, jednak najwi cej nadziei na
skuteczne obni enie emisji gazów cieplarnianych i tym samym powstrzymanie globalnego ocieplenia pok ada
si w tzw. instrumentach ekonomicznych. W du ym uproszczeniu s

one do tego, by finansowo nagradza

przedsi biorstwa, które swoj dzia alno ci przyczyniaj si do poprawy jako ci rodowiska oraz by kara
tych, którzy je niszcz . Za

enie wydaje si ca kiem jasne i zrozumia e, ale w praktyce narz dzia do tego

ce mog by bardzo wyrafinowane i zrozumienie ich nie jest ju takie proste.
Ogromn zalet stosowania instrumentów ekonomicznych jest to, e wprowadzaj one zmiany
systemowe, które s niezb dne, by zmniejszy emisj gazów cieplarnianych z tak szkodliwych dla rodowiska
sektorów jak: energetyka, przemys czy transport. Oczywi cie indywidualne dzia ania obywateli te s wa ne,
ale udzia wyemitowanych przez nas gazów cieplarnianych w ogólnym bilansie jest znacznie mniejszy, ni
nam si wydaje (Za cznik: Emisja dwutlenku w gla wed ug róde emisji).

Przebieg zaj
Na pocz tku wiczenia uczniowie s poproszeni o zrobienie listy tego, “co mo e by zrobione, by
powstrzyma efekt cieplarniany”. Do tego celu mo na zastosowa metod “burzy mózgów”. Polega ona na
tym, e wszystkie osoby, bior ce w niej udzia , spontanicznie rzucaj pomys y, jak rozwi za dany problem.
Im wi cej pomys ów, tym lepiej. Chodzi o to, by nie ogranicza si ocen swoj lub innych na temat pomys u,
tylko swobodnie mówi o tym, co akurat wpadnie nam do g owy. Wszystkie pomys y nale y na bie co
spisywa . Gdy lista powstanie, który z uczniów lub nauczyciel powinien odczyta j na g os. Zadaniem
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pozosta ych uczniów jest przy ka dym punkcie powiedzie , czy jest to ich zdaniem skuteczny sposób (np. w
sakli od 1 do 5) oraz czy zaproponowane dzia anie mo na wykona samemu czy te s do tego potrzebne
zmiany systemowe, to znaczy takie które „odgórnie” wprowadz pewne okre lone regu y i zasady np. limity
emisji lub op aty za emisje.
Nast pnie nauczyciel pokazuje uczniom za cznik „Emisja dwutlenku w gla wed ug róde emisji”,
który pokazuje jak ogromna cze

emisji gazów cieplarnianych przypada na sam przemys energetyczny i e

w sektorze gospodarczym istniej

du e mo liwo ci poprawy sytuacji. Nauczyciel t umaczy, czym s

instrumenty ekonomiczne oraz e wykorzystanie ich mo e znacz co przyczyni si do obni enia emisji gazów
cieplarnianych w sektorze gospodarczym.
Zadaniem uczniów, b dzie zapoznanie si z wybranymi instrumentami ekonomicznymi w ochronie
rodowiska (w za cznikach) oraz ocenienie ich skuteczno ci za pomoc analizy SWOT (informacje w
za czniku: Analiza SWOT). Uczniowie dziel si na trzy grupy. Ka da grupa dostaje od nauczyciela za cznik
z opisanym instrumentem ekonomicznym. Nast pnie uczniowie czytaj opisy instrumentów ekonomicznych w
grupach i wykonuj dla nich analiz SWOT. Na koniec ka da grupa przedstawia opracowany przez siebie
instrument oraz analiz pozosta ym grupom.
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Za cznik: Emisja dwutlenku w gla wed ug róde emisji

Emisja dwutlenku w gla wed ug róde emisji
(dane: GUS, 2004)
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Za cznik: Program handlu emisjami
Handel emisjami (ang. emission trading) jest jednym z instrumentów polityki ekologicznej pa stwa,
który najcz ciej s

y do ograniczania emisji zanieczyszcze . Uwa any jest powszechnie za jeden z

najbardziej rynkowo zorientowanych instrumentów. Stanowi alternatyw dla dominuj cego dot d w Polsce i
Unii Europejskiej podej cia nakazowo-kontrolnego, które polega na okre laniu dopuszczalnych wielko ci
emisji dla ka dej instalacji przemys owej. W przypadku podej cia nakazowo-kontrolnego ka de ród o musi
dokonywa inwestycji zmniejszaj cych jego emisje do wymaganego poziomu, nawet je li koszty tej redukcji s
wy sze ni gdzie indziej. Handel emisjami polega na zdefiniowaniu zbiorczego limitu emisji dla du ej grupy
róde

emituj cych dane zanieczyszczenie. Nast pnie, zgodnie z okre lonym algorytmem, pul

dopuszczalnych emisji rozdziela si na wszystkie ród a obj te systemem poprzez wydanie im odpowiedniej
liczby uprawnie do emisji. Uprawnienia te mog by zbywalne pomi dzy uczestnikami systemu. Istotne jest,
by na koniec okresu rozliczeniowego, ka de ród o posiada o tak liczb uprawnie , która b dzie nie mniejsza
od ilo ci wyemitowanych przez to ród o zanieczyszcze . Ka da tona emisji ponad liczb posiadanych
uprawnie powoduje konieczno

zap acenia wysokiej kary. Ten mechanizm zapewnia, e

czna emisja

zanieczyszcze z grupy róde obj tych systemem nie przekroczy ustalonych zbiorczych limitów. Jest to
szczególnie istotne w przypadku róde obj tych dyrektyw LCP 2001/80/EC (on the limitation of emissions of
certain pollutants). W Traktacie Akcesyjnym, Polska zobowi za a si do dotrzymania globalnej emisji z tych
róde na do

niskim poziomie, kontrolowanym w 2008, 2010 i 2012 roku. W kolejnych latach liczba

przydzielanych uprawnie zmniejsza si zgodnie z wcze niej okre lon

cie

, co wymaga redukcji emisji w

ród ach. Jest ona dokonywana najpierw w tych ród ach, gdzie jest to najta sze. ród a o wy szych kosztach
redukcji b

od nich kupowa y uprawnienia do emisji, unikaj c w ten sposób realizacji kosztownych

przedsi wzi .
System handlu emisjami zach ca do poszukiwania i realizacji przedsi wzi
redukcji emisji oraz stymuluje dokonywanie dzia

o niskich kosztach

tam, gdzie jest to najta sze. Te cechy sprawiaj , e

uzyskanie tych samych redukcji emisji przy zastosowaniu handlu emisjami jest ok. 30-60% ta sze ni w
podej ciu nakazowo-kontrolnym.
Jednocze nie nie s zak ócane warunki uczciwej konkurencji na rynku energii, konkurowanie energii
"czystej" z "brudn " jest wspomagane przez handel emisjami, co w efekcie zapewnia wyrównywanie szans
rynkowych. Umo liwia to dopuszczenie do bezpo redniej rywalizacji rynkowej praktycznie wszystkich róde
energii elektrycznej, a im wi cej podmiotów na rynku, tym lepiej dla odbiorców ko cowych.
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Na czym polega trudno

zadania?

Wdro enie handlu emisjami w Polsce w planowanym zakresie jest zadaniem z

onym od strony

prawnej, organizacyjnej i technicznej. W p aszczy nie prawnej nowy instrument nale y zintegrowa z innymi
ju stosowanymi instrumentami ochrony powietrza. Dotyczy to szczególnie wdra anych w Polsce pozwole
zintegrowanych, które s wymagane unijn dyrektyw IPPC. Instalacje wyst puj ce o wydanie pozwolenia
zintegrowanego powinny stosowa najlepsze dost pne techniki (BAT) zapewniaj ce uzyskanie wysokiej
efektywno ci energetycznej i ograniczenie emisji zanieczyszcze . W przypadku zastosowania handlu
emisjami CO2, instalacje w nim uczestnicz ce b

zwolnione z konieczno ci spe niania wymogów z zakresu

efektywno ci energetycznej, co u atwi otrzymanie przez nie pozwole
wdra ania handlu emisjami SO2 i NOx problem jest bardziej z

zintegrowanych. W przypadku

ony. Brak jednoznacznych zapisów prawnych

ustalaj cych relacje pomi dzy handlem emisjami a pozwoleniami zintegrowanymi. Taka sytuacja wymaga
odpowiednich interpretacji prawnych, a w d

szej perspektywie wprowadzenia jednoznacznych zapisów

prawnych w dyrektywie IPPC. Odpowiedni poprawk , likwiduj

wymieniony problem zg osi ju do KE rz d

holenderski. Istnieje szansa, e zmiany te zostan wprowadzone przy planowanym przegl dzie dyrektywy.
Innym problemem, jaki by cz sto podnoszony przy próbach zastosowania handlu emisjami, by brak
zabezpieczenia przed wyst pieniem nadmiernych st

zanieczyszcze w skali lokalnej. Handel emisjami

bowiem pozwala na dokonanie g bszych redukcji emisji tam gdzie jest to najta sze, przy pozostawieniu
wi kszych emisji w pozosta ych ród ach. Problem ten w projekcie polskiego handlu emisjami rozwi zany
zosta poprzez wspó dzia anie handlu emisjami z pakietem instrumentów s

cych ochronie jako ci powietrza

w skali lokalnej. Ka de ród o uczestnicz ce w handlu emisjami oprócz okre lonej liczby uprawnie do emisji
posiada b dzie tzw. pozwolenie niezbywalne, które okre la nieprzekraczaln wielko

emisji, nawet je li

dane ród o b dzie posiada o wi ksz liczb uprawnie zbywalnych. Przekroczenie dopuszczalnych st
zanieczyszcze spowoduje uruchomienie tzw. naprawczych programów ochrony powietrza i zaostrzenie
dopuszczalnych wielko ci emisji w pozwoleniach na emisje lub pozwoleniach zintegrowanych. Mechanizm ten
zapewni skuteczn ochron powietrza w skali lokalnej przy zachowaniu efektywno ci handlu emisjami.
Wi cej tu: http://www.geoland.pl/dodatki/energia_xxxvi/tgpe.html
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Za cznik: “Carbon offset”
Jest to ufundowanie dzia ania maj cego usun

pewn

ilo

dwutlenku w gla z atmosfery.

Przyk adowo, fabryka emituj ca CO2 mo e ufundowa zasadzenie lasu tak du ego, aby rocznie poch on
ilo

CO2 równ tej wyemitowanej przez fabryk . Teoretycznie wi c fabryka sta aby si wówczas klimatycznie

"neutralna" i mog a ze spokojnym sumieniem dzia

dalej, nie redukuj c swoich emisji w ogóle. Niestety, w

praktyce niekoniecznie tak jest: gdyby bowiem las uleg zniszczeniu (np. przez po ar), do atmosfery dosta aby
si ca a poch oni ta przez niego ilo

dwutlenku w gla. Dwutlenek w gla wyemitowany przez fabryk

pozosta by oczywi cie równie w atmosferze.
ród o: http://www.ocieplenie.info/1001/5001.html
Na wiecie i w Polsce idea “carbon offset” coraz szybciej si rozwija. W naszym kraju dzia a na
przyk ad Fundacja Aeris Futuro, której g ówn misj jest edukacja oraz sadzenie drzew w celu neutralizacji
wyprodukowanych gazów cieplarnianych. Jest ona m.in. autorem programu “Czas na las”, który powsta , by
wiadamia firmom ich wp yw na rodowisko oraz organizowa wspólne sadzenie drzew przez pracowników
tych firm. Kolejnym pomys em fundacji jest “Las zakochanych”, gdzie pary na znak swojego uczucia sadz
drzewa. W ten sposób powstaje wyj tkowy las, gdzie ka de drzewo ma swoj histori , dedykacj i towarzyszy
mu mnóstwo pozytywnych uczu . Inn inicjatyw s zeroemisyjne konferencje, gdzie ka dy uczestnik, który
musia przyjecha na konferencj , sadzi tak ilo

drzew, która zneutralizuje wp yw jego podró y na

rodowisko. Pomys ów jest wiele, tak jak i osób, które chc bra w nich udzia , a idea “carbon offset”
przyczynia si

do edukacji spo ecze stwa oraz osi gni cia celów "Krajowego programu zwi kszania

lesisto ci", który zak ada zwi kszenie lesisto ci w Polsce (obecnie wynosi ona: 28,7% kraju) do 30% w roku
2020 oraz do 33% w roku 2050.
Na stronie http://www.aeris.eko.org.pl/ znajduje si kalkulator CO2, za pomoc którego ka dy mo e
obliczy , ile drzew jest potrzebnych, by zneutralizowa dwutlenek w gla powsta y na skutek jego codziennych
oraz niecodziennych podró y.
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Za cznik: Uprawnienia zbywalne
To tak e rodzaj cen za zasoby rodowiska, ale ustalane nie - jak w przypadku op at i podatków przez
pa stwo - lecz przez rynek. Stworzenie rynku "praw dla zanieczyszcze " zaproponowa w 1968 roku
kanadyjski ekonomista J.H. Dales, a ich ide jest zamiast ustalania standardów emisji, rozdzielanie przez rz d
lub sprzedawanie pozwole na emisj , zale nie od ca kowitej ilo ci dopuszczalnego lub tolerowanego adunku
zanieczyszcze . Te pozwolenia mog by pó niej sprzedawane i nabywane na rynku, który b dzie tak d ugo
funkcjonowa , jak d ugo partnerzy b

osi gali dochód, a koszt redukcji zanieczyszcze

b dzie

minimalizowany, jak w przypadku podatków.
Systemy uprawnie zbywalnych rozwin y si w Stanach Zjednoczonych w celu ochrony powietrza,
dzi ki wprowadzeniu poprawki do ustawy o czystym powietrzu w 1977 roku. System ten by pó niej
dopracowywany i komplikowany, a w znowelizowanej ustawie z 1990 roku doprowadzono do rozszerzenia i
usystematyzowania mechanizmu handlu pozwoleniami za emisje. Charakterystyczny jest fakt, e uprawnienia
zbywalne funkcjonuj w kraju, w którym polityka ekologiczna jest realizowana w du ej mierze za pomoc
instrumentów nakazowo-kontrolnych. Twierdzi si , e ameryka ski "handel emisjami" umo liwi uzyskanie
du ych oszcz dno ci, cho tego do ko ca adne szacunki nie potwierdzaj . Szacowano, e przepisy nowej
ustawy o czystym powietrzu w USA spowodowa y obni

kosztu redukcji samego tylko dwutlenku siarki o

oko o 20%. Szacowano te , e oszcz dno ci kosztów redukcji zanieczyszcze w latach 1990-1995 wynios y
oko o 1 mld USD rocznie. Jednak e, wbrew niektórym zachwytom ekologów i ekonomistów ochrony
rodowiska, proces wdra ania ustawy o czystym powietrzu i handlu uprawnieniami zbywalnymi w USA jest
bardzo z

ony, a handel prawami do emisji stanowi tam tylko uzupe nienie systemu nakazowo-kontrolnego.

ród o: http://www.mos.gov.pl/1materialy_informacyjne/raporty_opracowania/instr_ekonom/4analiza.html
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Za cznik: Analiza SWOT
Na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT
SWOT – jedna z najpopularniejszych technik analitycznych, s

ca do porz dkowania informacji.

Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narz dzie pierwszego
etapu analizy strategicznej. Np. w naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewn trznego i
zewn trznego rodowiska danej organizacji, (np. przedsi biorstwa), analizy danego projektu, rozwi zania
biznesowego itp.
Obja nienie zasad analizy SWOT
Technika analityczna SWOT pozwala na okre lenie „czterech wymiarów” danego zjawiska, stanu
rzeczy czy obiektu
S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewag , zalet analizowanego obiektu,
W (Weaknesses) – s abe strony: wszystko to, co stanowi s abo , barier , wad analizowanego obiektu,
O (Opportunities) – mo liwo ci : wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu szans korzystnej
zmiany,
T (Threats) – zagro enia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpiecze stwo zmiany
niekorzystnej.
Zagro enia i mo liwo ci odnosz si do przysz
abe i mocne strony opisuj stan obecny.

ci i s to nasze przypuszczenia/ prognozy podczas gdy

Przyk ad dt. „Carbon offset” - rekompensaty emisji w postaci zalesiania

S od angielskiego s owa strong –
mocny.

Mocne strony

W od angielskiego s owa weak –
aby.

abe strony

O od angielskiego s owa
opportunities – mo liwo ci.

T od angielskiego s owa

Mo liwo ci

Zagro enia

treat – zagro enia*
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