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Celem unijnego Zielonego Ładu jest osiągnięcie neutralności klima-
tycznej całej UE do 2050 r. poprzez głęboką, a w zasadzie rewolucyjną zmia-
nę gospodarczą i przemysłowo-technologiczną. A to wszystko ma dokonać 
się przy jednoczesnym pilnowaniu – do czego wzywa Komisja Europejska 
– priorytetu „nie zostawiamy nikogo w tyle”, czyli z zachowaniem inklu-
zywności czy też sprawiedliwości społecznej. Szkopuł w tym, że rewolucje 
przemysłowe, pomimo oczywistych korzyści w długiej perspektywie, zawsze 
na krótszy dystans pozostawiały zarówno wygranych, jak i przegranych – 
ludzi, regiony, branże. Opublikowana we wrześniu przez Komisję Europej-
ską analiza zaostrzenia celu redukcji gazów cieplarnianych z obecnych 40 
proc. do 55 proc. w 2030 r. wskazuje, że ten ambitniejszy plan może – w za-
leżności od przyjętego modelu makroekonomicznego – w najlepszym razie 
zwiększyć realny unijny PKB o 0,55 proc. w 2030 r. A w mniej sprzyjającym 
scenariuszu takiej redukcji emisji może towarzyszyć nawet zmniejszenie 
PKB o 0,7 proc. w 2030 r.

Zielony Ład to konieczna 
dekarbonizacja Unii, ale choć jest 
nazwany jej „nową strategią wzrostu”, 
to wcale nie oznacza szybkiego 
eldorado. Kluczem do powodzenia 
będzie przekonanie Europejczyków, 
by zechcieli przez długi czas 
ponosić koszty tej trudnej zielonej 
transformacji.
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„Nowy model wzrostu” UE to zatem ten rodzaj długoterminowej inwe-
stycji, która najpierw oznacza wielkie koszty, a zatem i konieczność sporej 
redystrybucji, by zachować społeczno-polityczną zgodę Europejczyków na 
Zielony Ład. Klasycznym przykładem są regiony górnicze, jak w Polsce. Ale 
przecież przed dużym wyzwaniem stoi też przykładowo Słowacja, gdzie 
około 12 proc. PKB jest wytwarzane w branży samochodowej, która zatrud-
nia około 80 tys. pracowników. Przejście do elektromobilności oznacza dla 
tego kraju zarówno zmianę technologiczną, jak i prawdopodobnie niemałą 
redukcję miejsc pracy. Dlatego niewykluczone, że społeczne koszty Zielone-
go Ładu będą popychać Unię do większej koordynacji w polityce socjalnej, 
by wytrwać przy zielonej rewolucji. Apetyty Brukseli w tej dziedzinie już 
widać m.in. w próbach podejmowanych na rzecz współpracy krajów Unii 
w – zasadniczo zastrzeżonym dla uprawnień krajowych – obszarze płacy 
minimalnej. 

Ku zielonej stali
Unia nie dysponuje wszystkimi narzędziami przydatnymi do przepro-

wadzenia sprawiedliwego Zielonego Ładu – reguluje m.in. swój rynek ze-
zwoleń na emisje i ustanawia standardy dla samochodów, ale już w kom-
petencjach poszczególnych krajów leżą kwestie ich miksu energetycznego, 
podatków, norm w budownictwie, dużej części inwestycji publicznych. Po-
mimo to Unia, również poprzez efekt swej dużej skali, jest w stanie dobrze 
zaradzić „zielonym” wyzwaniom gospodarczym dla Europy. To w pierwszym 
rzędzie miarkowanie – nieodłącznie związanego z ekotransformacją na tym 
etapie – wzrostu kosztów energii m.in. poprzez inwestycje w infrastrukturę 
energetyczną, modernizację i nowe technologie ze wspólnej unijnej kasy 
oraz poprzez zachęty dla inwestorów prywatnych. Ponadto chodzi o kon-
sekwentne wykorzystywanie „wagi ciężkiej” UE w polityce handlowej, by 
np. za pomocą zapowiadanej węglowej opłaty granicznej, ale też gospodar-
czych umów międzynarodowych zapewnić unijnemu biznesowi ochronę 
przed „ekodumpingiem”. Oznacza to zapewnienie warunków do uczciwej 
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konkurencji ze strony producentów z krajów poza UE, które nie ponoszą 
dostatecznych ciężarów polityki klimatycznej. 

Ponadto Europa stoi przed zadaniem – to wyzwanie najbardziej proin-
nowacyjne – przekształcenia ograniczeń płynących z polityki klimatycznej 
w nowe przewagi konkurencyjne przemysłu UE. W tym kontekście Bruksela 
dużo teraz rozprawia o „zielonej stali” produkowanej w przyszłości dzięki 
czystemu paliwu wodorowemu.

Redukowanie emisji w procesach przemysłowych, a także emisji zwią-
zanych z rolnictwem, budownictwem, transportem może dla Europejczy-
ków okazać się teraz wyzwaniem – pod względem technologicznym oraz 
społecznym – trudniejszym od coraz intensywniejszego „zazieleniania” 
produkcji elektryczności. Przykładowo, w sprawie transportu idzie nie tylko 
o elektromobilność bądź promowanie kolei kosztem transportu drogowego, 
ale też o potencjalną zmianę trybu życia. Europa musi bowiem sprawdzać 
warianty takich działań polityczno-regulacyjnych, które prowadziłby do 
zmniejszania zapotrzebowania na transport m.in. przez promowanie ko-
munikacji zbiorowej. Odrębnym, trudnym politycznie, wyzwaniem dla UE 
związanym z Zielonym Ładem jest też zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 
energii w okresie, gdy pełnemu wycofywaniu się z węgla ma towarzyszyć 
korzystanie z gazu jako paliwa przejściowego. To wpycha Unię w wewnętrz-
ne spory o gazociągową współpracę z Rosję czy też o LNG z USA.

Szansa w „fali renowacji”?
Niemiecka prezydencja w Radzie UE będzie w tym półroczu pilotować 

m.in. propozycję Komisji Europejskiej co do nowego celu redukcyjnego na 
2030 r., który ma być „obudowany” wsparciem z Funduszu Sprawiedliwiej 
Transformacji. Także w tych miesiącach kraje członkowskie muszą uzgodnić 
z Brukselą programy wydatkowania pieniędzy z Funduszu Odbudowy, które 
też w dużej części muszą pójść na zielone inwestycje. Podtrzymywanie go-
towości zwykłych Europejczyków dla długoterminowego wsparcia Zielonego 
Ładu będzie wymagać – oprócz m.in. wspomaganie przekwalifikowywania 
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zawodowego, wspieranie uboższych gospodarstw domowych dociążonych 
wyższym cenami energii – szybkiego pokazania zwykłym obywatelom, że 
zielona transformacja to jest nowa dynamika gospodarcza zdolna do dość 
szybkiego tworzenia wielu nowych miejsc pracy.

Komisja Europejska bardzo liczy na rychłą „falę renowacji” budynków 
w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej, co tym samym zmniej-
szy emisję CO2, a i da mieszkańcom lub użytkownikom oszczędności na 
rachunkach. Jednak „fala renowacji” to jednocześnie praca, której – nawet 
gdyby ktoś miał taki zamiar – nie da się przenieść poza Unię bo musi być 
wykonana na miejscu. A to oznacza wiele dodatkowych i „proekologicz-
nych” miejsc pracy, które Unia będzie zawdzięczać Zielonemu Ładowi.
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