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Bilans energetyczny wegªug ksi¡»ki Billa Gatesa

Jak ocali¢ ±wiat od katastrofy klimatycznej

Napisaªam ten tekst z trzech powodów: chciaªabym rozwia¢ troch¦ stereotypów,
zach¦ci¢ Pa«stwa do rozmy±lania nad zmianami klimatycznymi i ewentualnie podj¦cia
jakich± dziaªa« oraz do przeczytania ksi¡»ki Billa Gatesa. Ksi¡»ka jest napisana
przez fachowca w temacie i przez ±cisªowca. Nie s¡ to »adne straszenia katastrof¡
lecz rzetelna analiza. Bill Gates �nansuje innowacyjne ekologiczne technologie. Dla
mnie jest autorytetem, ale je±li dla kogo± nie jest, to caªa reszta tego tekstu do niego
nie przemówi. Z drugiej strony, Gates nie jest autorytetem absolutnym, mo»na si¦ z
nim nie zgadza¢. Warto si¦gn¡¢ po inne ¹ródªa. Po prostu warto si¦ zainteresowa¢
tematem.
W tym roku mamy fajne lato, nie za ciepªe i du»o opadów. Nie ma grozy suszy,

ale w Kanadzie byªo ponad 40 stopni. W przyszªym roku to mo»e by u nas. Ponadto
mamy wiatry i ulewy, które niszcz¡ ludziom domy i tak ju» b¦dzie. Ka»dy z nas mo»e
by¢ o�ar¡. Polska Akcja Humanitarna mówi, »e 950 mln ludzi cierpi gªód z powodu
wojen, zmian klimatycznych i ekonomicznych skutków covid.
Wytwarzamy 51 mld ton gazów cieplarnianych rocznie. Musimy to zredukowa¢ do

zera. Czy wystarczy po prostu przej±¢ na solary, wiatraki i hydroelektrownie? Otó»
nie i ksi¡»ka podaje na to bardzo konkretne argumenty.
Zacznijmy od tego, »e za wytwarzanie gazów cieplarnianych w 31 % odpowiedzialne

jest produkcja rzeczy (cement, stal, plastik), 27% wytwarzanie pr¡du, 19% uprawa i
hodowla zwierz¡t, 16 % transport i 7% ogrzewanie i klimatyzacja. W 2020 roku za
pozyskanie ±wiatowej energii elektrycznej w 36% odpowiadaª w¦giel, 23% gaz ziemny,
a tylko w 16% hydroenergia, 10% atom i 11% ¹ródªa odnawialne (3% ropa, 1% inne).
Paliwa kopalne s¡ niezwykle tanie, co wynika tak»e z prowadzonej przez wiele

lat polityki. Mi¦dzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, »e dotacje rz¡dowe
stymuluj¡ce zu»ycie paliw kopalnych wyniosªy w 2018 r na caªym ±wiecie 400 mld
dolarów. W¦giel i gaz s¡ najch¦tniej wybieranymi paliwami w krajach rozwijaj¡cych
si¦, a w Chinach w latach 2000-2018 ilo±¢ zu»ywanego w¦gla wzrosªa trzykrotnie.
Jednocze±nie wiemy, »e ceny pozyskania energii odnawialnej gwaªtownie spadªy w
ostatnim czasie. W czym jest wi¦c problem?
Po pierwsze nie umiemy jeszcze rozwi¡za¢ problemu nieci¡gªo±ci odnawialnych ¹ró-

deª energii. BG podaje w swojej ksi¡»ce, »e o ile koszt wytwarzania kilowatogodziny
energii sªonecznej wynosi 5 centów, to »eby przechowa¢ j¡ na noc musimy dorzuci¢
10 centów (obecnie). Trzykrotny wzrost ceny robi kolosaln¡ ró»nic¦ w gospodarce.
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Wyobra¹my sobie, »e jeste±my w stanie zej±¢ z cen¡ baterii. Du»o wi¦kszy problem
stanowi nieci¡gªo±¢ zwi¡zana z porami roku.
Wyobra¹my sobie, »e instalujemy panele sªoneczne. W lecie wytwarzaj¡ one du»o

mniej energii ni» w zimie. Wobec tego jak¡ ilo±¢ paneli kªadziemy? Dostosowan¡
do lata (wtedy w zimie mamy za maªo) czy dostosowan¡ do zimy (wtedy w lecie
nie wiemy, co zrobi¢ z nadmiarem). Poªo»enie ilo±ci paneli na produkcj¦ zimow¡
bardzo podro»yªoby inwestycj¦ (cz¦±¢ z nich byªaby nieu»ywana latem). To jest
realna sytuacja wyst¦puj¡ca obecnie w Niemczech. Produkcja energii sªonecznej w
czerwcu 2018 roku byªa dziesi¦ciokrotnie wy»sza ni» w grudniu 2018. S¡ momenty,
»e kraj nie jest w stanie zu»y¢ caªej energii wyprodukowanej w letnie dni, co ko«czy
si¦ przesyªaniem nadmiaru do Polski i Czech. To obci¡»eniem sieci energetyczne tych
krajów, z czym one nie bardzo s¡ sobie w stanie poradzi¢.
Mo»emy oczywi±cie zapyta¢ dlaczego nie magazynujemy tej energii by j¡ zu»y¢ w

zimie? Tego nie da si¦ zrobi¢ przy obecnym stanie technologii. BG podaje nast¦pu-
j¡cy przykªad. Wyobra¹my sobie, »e musimy zmagazynowa¢ energi¦ potrzebn¡ na 3
dni dla Tokio. Potrzebujemy 14 milionów baterii, co jest pojemno±ci¡ magazynow¡,
któr¡ ±wiat produkuje obecnie w ci¡gu dekady.
Kolejny problem to przesyªanie energii. Wi¦kszo±¢ ameryka«skich zasobów energii

sªonecznej znajduje si¦ na Poªudniowym Zachodzie, a wi¦kszo±¢ wiatrów wieje na
Wielkich Równinach, a wi¦c z daleko od wielu ogromnych obszarów miejskich, gdzie
potrzeba najwi¦cej energii. Trzeba wi¦c umie¢ j¡ przesyªa¢ na du»e odlegªo±ci mi-
nimalizuj¡c straty (wzrost kosztów) i co wi¦cej, koordynowa¢ t¦ dystrybucj¦ w skali
caªego kraju. To jest du»o bardziej osi¡galne ni» magazynowanie i prowadzone s¡
prace w tym kierunku. Np. BG �nansuje projekt, w ramach którego stworzony zo-
staª model komputerowy wszystkich sieci energetycznych w USA. Badacze odkryli, »e
da si¦ osi¡gn¡¢ 60-70 % udziaªu energii odnawialnej w caªym koszyku, ale wszystkie
stany musz¡ zainwestowa¢ w modernizacj¦ swoich sieci energetycznych tak by móc je
poª¡czy¢ ze sob¡. W tej chwili ka»dy stan ma swoj¡ sie¢.
Teoretycznie wi¦c Stany Zjednoczone posiadaj¡ warunki do przechodzenia na czy-

st¡ energi¦. Barier¡ w tej chwili jest zbyt tania energia ze ¹ródeª kopalnych. �eby
przedsi¦biorcom opªacaªo si¦ inwestowa¢ w energi¦ odnawialn¡ potrzebne s¡ zielone
dopªaty, które podniosªyby sztucznie koszt energii emituj¡cej gazy cieplarniane. Oka-
zuje si¦, »e te dopªaty w USA nie byªyby zbyt wysokie i podniosªyby koszt energii
o 15 %, a co za tym idzie koszt wszystkiego. Wedªug BG jest to stawka absolutnie
osi¡galna dla wi¦kszo±ci Amerykanów, cho¢ nie dla tych najbiedniejszych. Europej-
ska izba gospodarcza przeprowadziªa badanie, z którego wynika, »e podobna dopªata
w Europie wyniosªaby 20 %. To nie dziaªa jednak w wi¦kszo±ci krajów Azji i Afryki.
Tam stosunkowo tanie elektrownie oparte na w¦glu s¡ bezkonkurencyjne. Chi«czycy
bardzo obni»yli koszty takich elektorwni i buduj¡ je w tych krajach.
Najlepszym rozwi¡zaniem powy»szych problemów jest energia j¡drowa czy termo-

j¡drowa. Energia j¡drowa to jedyne pozbawione ±ladu w¦glowego ¹ródªo energii,
które mo»e j¡ dostarcza¢ o ka»dej porze dnia i nocy, o ka»dej porze roku i które
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zostaªo wypróbowane na wielk¡ skal¦ (w szczególno±ci Francja). W 2018 naukowcy z
Massachusetts Institute of Technology przeanalizowali blisko 1000 scenariuszy zej±cia
Stanów Zjednoczonych z emisjami do zera. Wszystkie zakªadaªy u»ycie energii j¡-
drowej. Gªówny sprzeciw niektórych ludzi wobec tej energii wynika ze strachu przed
katastrof¡. Jest on nieuzasadniony.
BG podaje statystyki ±mierci na terawatogodzin¦ energii. W przypadku w¦gla s¡ to

24,6 osoby, ropy 18,4, biomasy 4,6 gazu 2,8, a atomu 0,07. Iloraz 24,6:0,07=351, 43.
Przedstawione liczby odnosz¡ si¦ do caªego procesu wytwarzania energii od wydoby-
cia paliw po ich zamian¦ na elektrycznos¢ jak równie» uwzgl¦dniaj¡ zanieczyszczenie
powietrza. Nie jest dla mnie jasne czy wliczone s¡ choroby przewlekªe nimi spowo-
dowane, co jeszcze by je pogorszyªo dla w¦gla.
Sprzeciw wobec energii j¡drowej opiera si¦ na emocjach wywoªanych katastrofami

w Czernobylu (1986), Three Mile Island (USA, 1979) i Fukushimie (2011). W Czer-
nobylu zgin¦ªo bardzo wielu ludzi i promieniowanie rozeszªo si¦ na caª¡ Europ¦, ale
ta elektrownia byªa od pocz¡tku oparta na wadliwej technologii, która nigdy nie po-
winna byªa by¢ dopuszczona do u»ytku. W pa«stwie autorytarnym wªadz¦ w �zyce
sprawowali jej autorzy, a krytycy nie zostali dopuszczeni do gªosu. Nale»y przeczyta¢
bardzo ciekaw¡ ksi¡»k¦ angielskiego dziennikarza Adama Higginbotham �O póªnocy
w Czernobylu�, w której to wszystko jes topisane ze szczegóªami. Tak naprawd¦ nie
powinni±my katastrofy w Czernobylu uwzgl¦dnia¢ w rozwa»aniach.
Po awarii w Three Mile Island przeci¦tna dawka jak¡ otrzymaªa ludno±¢ w pro-

mieniu 16 km wynosiªa 8 mR co jest równe dawce otrzymanej przy promieniowaniu
rentgenowskim (Wikipedia), a w pojedynczych przypadkach 100 mR, co jest 1/3 rocz-
nej dawki naturalnego promieniowania podªo»a. �adna z osób z obsªugi nie zostaªa
napromieniowana w sposób zagra»aj¡cy zdrowiu. Wypadek zdarzyª si¦ 28.03.1979 w
12 dni po premierze �lmu Chi«ski Syndrom i kampania w mediach doprowadziªa do
zaprzestania budowy w Stanach nowych elektrowni j¡drowych a» do roku 2009. W
tej chwili s¡ ju» nowe technologie znacznie bezpieczniejsze.
Najwi¦kszy cios budowie elektrowni atomowych zadaª wypadek w Fukushimie ze

wzgl¦du na to, »e byªa to elektrownia oparta na nowoczesnych technologiach i ±wiet-
nie zabezpieczona na wypadek awarii. Miaªa min. awaryjny system chªodzenia z
wªasnym zasilaniem dziaªaj¡cy tak»e w przypadku odci¦cia elektryczno±ci. System
ten miaª osªony przed falami tsunami. Niestety zaprojektowany na ni»sz¡ fal¦ ni»
ta, która wtedy si¦ pojawiªa. Woda zalaªa system chªodz¡cy, nie byªo chªodzenia i
doszªo do ska»enia. Tsunami zabiªo 26 000 ludzi, ale w wyniku napromieniowania
nikt nie zgin¡ª aczkolwiek byªo ono znacz¡ce. Wg WHO wzrost zachorowalno±ci na
nowotwory w wyniku tej katastrofy b¦dzie tak maªy, »e niezauwa»alny. W±ród dzieci
w Japonii prawdopodobie«stwo, »e zachoruj¡ wzrosªo o 1%.
Warto zwróci¢ uwag¦, »e prawie caªa energia elektryczna Francji od lat pocho-

dzi z elektrowni atomowych i nie byªo gro¹nej awarii i ska»enia. Obecnie pojawiªo
si¦ szereg nowych rozwi¡za«. Jednym z nich jest reaktor TerraPower opracowany
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przez zespóª stworzony przez Billa Gatesa dziaªaj¡cy na niewzbogaconym paliwie z
mo»liwo±ci¡ zbudowania pod ziemi¡. Wspólnie z obecnym rz¡dem USA podj¦to si¦
budowy prototypu. Ma dodatkow¡ zalet¦, »e mo»e zu»y¢ ju» zgromadzone odpady
radioaktywne.
Generalnie rozdmuchiwane w mediach obawy przed energi¡ atomow¡ oparte s¡ na

emocjach, a nie na liczeniu prawdopodobie«stwa na zasadzie, »e ludzie bardziej boj¡
si¦ lotu samolotem ni» jazdy samochodem mimo, »e statystyki pokazuj¡ co± innego.
Polska �rma Termo2Power podpisaªa umow¦ z ameryka«sk¡ �rm¡ Ultra Safe Nuc-

lear Corporation z siedzib¡ w Seattle , która pracuje nad mikro reaktorami moduªo-
wymi. Strategia polega na tym by energia j¡drowa byªa wykorzystywana przez jak
najwi¦ksz¡ liczb¦ odbiorców w jak najwi¦kszej liczbie lokalizacji. Ze wzgl¦du na maª¡
moc i wytrzymaªe paliwo, reaktor taki jest du»o bardziej bezpieczny. W Kanadzie,
w prowincji Ontario buduje si¦ pierwszy taki reaktor.
https://www.cire.pl/item,189677,13,0,0,0,0,0,rozwoj-mikroreaktorow-modulowych-

w-kanadzie.html
Technologia termoj¡drowa jest jeszcze lepsza, bo po pierwsze, gdyby±my j¡ mieli, to

dawaªaby znacznie wi¦cej energii, po drugie nie ma w niej »adnej reakcji ªa«cuchowej,
która mogªaby si¦ wymkn¡¢ spod kontroli. Gdy przestaje si¦ dostarcza¢ paliwo to
fuzja zamiera, a po trzecie odpady pochodz¡ce z fuzji s¡ radioaktywne tylko setki lat,
a nie tysi¡ce jak w przypadku energii atomowej. We wspóªpracy sze±ciu pa«stw i UE
powstaje eksperymentalny obiekt w poªudniowej Francji znany jako ITER. Budowa
rozpocz¦ªa si¦ w 2010 roku i przewiduje si¦, »e w poªowie lat dwudziestych ITER
powinien generowa¢ pierwsze porcje plazmy, a pod koniec lat trzydziestych wytwarza¢
nadmiar mocy: 10 razy wi¦cej ni» b¦dzie potrzebowaª do dziaªania. Podobno wªasny
reaktor buduj¡ te» Chiny. Ilo±¢ energii jak¡ mo»na otrzyma¢ z fuzji j¡drowej okoªo
2050 powinna wielokrotnie przekroczy¢ wszystko, co mamy teraz.
Ostatnim rozs¡dnym w miar¦ stabilnym ¹ródªem energii jest morska energia wia-

trowa. Umieszczenie turbin wiatrowych na oceanie ma t¦ zalet¦, »e wiatry przy-
brze»ne s¡ zazwyczaj du»o stabilniejsze, wi¦c nieci¡gªos¢ jest tu mniejszym proble-
mem. Ponadto du»o wielkich miast le»y na wybrze»u czyli blisko miejsca, gdzie pr¡d
b¦dzie wytwarzany i odpadaj¡ problemy z przesyªem. Taka energia stanowi tylko 0,4
procent caªo±ci, ale wykorzystanie energii wiatrowej rosªo 25% rocznie w latach 2018-
2020. Wi¦kszo±¢ tych wiatraków znajduje si¦ na Morzu Póªnocnym, a najwi¦kszym
u»ytkownikiem takiej energii jest Wielka Brytania dzi¦ki przemy±lnym rz¡dowym do-
tacjom. Chiny inwestuj¡ ogromne ±rodki w ten sektor energetyki. USA teoretycznie
mogªoby w ten sposób wytworzy¢ 2000 gigawatów czyli 4 razy wi¦cej ni» potrzebuje,
ale w 2020 roku, gdy BG pisaª swoj¡ ksi¡»k¦ byªa to biurokratyczna droga przez
m¦k¦.
Rz¡d polski wspiera budowanie ferm wiatrowych na Baªtyku
https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/105126/te-�rmy-maja-najpierw-zbudowac-

farmy-wiatrowe-na-baltyku
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Zej±cie z emisjami do zera do roku 2030 nie jest realne wi¦c nale»y to planowac do
roku 2050. Co wi¦cej dokonanie redukcji do 2030 w niewªa±ciwy sposób np. przez
przechodzenie na gaz mo»e utrudni¢ wªa±ciwe rozwi¡zanie w przyszªo±ci, bo ta infra-
struktura (np. gazowa) ju» zostanie. Bill Gates przedstawia w ksi¡»ce plan zej±cia
do zera. Jest on do±¢ ogólny, opiera si¦ na powszechnie akceptowalnych zasadach
ekonomicznych i przez to jest realizowalny przez decydentów.
Nale»y zwi¦kszy¢ poda» innowacji i wzmocni¢ popyt na te innowacje. Gates ana-

lizuje nie tylko wytwarzanie gazów cieplarnianych wynikaj¡ce z produkcji energii i
hodowli, ale tak»e z produkcji cementu, plastiku, stali, z transportu, ogrzewania i
klimatyzacji. We wszystkich tych obszarach pojawiªy si¦ innowacje. Teraz rol¡ poli-
tyków jest wprowadzi¢ odpowiednie ramy prawne i organizacyjne.
Nale»y pi¦ciokrotnie zwi¦kszy¢ nakªady na badania i rozwój w dziedzinach czystej

energii w sakli ±wiatowej. Obecnie jest to 22 mld dolarów rocznie czyli 0,02 % ±wiato-
wej gospodarki. Nie jest to wiele - bud»et National Institutes of Health wynosi 37 mld
rocznie. Prawdziw¡ warto±ci¡ wynikaj¡c¡ z wiod¡cej pozycji rz¡dów w badaniach i
rozwoju jest to, »e rz¡dy mog¡ zaryzykowa¢ wybór odwa»nych pomysªów, które mog¡
si¦ nie uda¢ lub nie zwróci¢ od razu. Sektor prywatny nie zawsze ma do±¢ zasobów
by podj¡¢ takie ryzyko. Przykªadem mo»e by¢ Human Genom Project realizowany
przez USA, Wielk¡ Brytani¦, Francj¦, Niemcy, Japoni¦ i Chiny przez 13 lat, który
pochªon¡ª miliardy dolarów, ale pozwoliª w konsekwencji na leczenie dziesi¡tek cho-
rób genetycznych i tworzenie terapii indywidualnych. Niezale»ne badanie analizuj¡ce
ten projekt wykazaªo, »e ka»dy dolar zainwestowany przyniósª 141 dolarów zwrotu.
W zakresie wzmocnienia popytu na innowacje rz¡dy wszystkich krajów i wszystkich

szczebli samorz¡dowych kupuj¡ ogromne ilo±ci paliwa, cementu i stali. Mog¡ wi¦c
wybiera¢ produkty ekologiczne. Dla sektora prywatnego ulgi podatkowe, gwarancje
kredytowe, zielone dopªaty mog¡ pobudzi¢ popyt na nowe technologie stwarzaj¡c
korzystne dla nich reguªy gry rynkowej. W ko«cu infrastruktura typu linie przesyªowe
dla energii sªonecznej i wiatrowej czy stacje ªadowania samochodów elektrycznych.
Bez tego nie da si¦ tych innowacji wprowadzi¢ na rynek. W ko«cu normy prawne typu
odsetek udziaªu energii odnawialnej w portfelu energetycznym, normy dla czystego
paliwa w sektorze transportu, normy dla czystych produktów - normy dla produktów
wysokoemisyjnych. Przykªadem mo»e tu by¢ niedawne (2018) obni»enie norm emisji
dla silników samochodowych w UE.
Plan zej±cia do zera jest w ksi¡»ce omówiony znacznie dokªadniej ni» ja tu robi¦ i

zach¦cam do jej przeczytania.
Wydawaªoby si¦ nic prostszego: decydenci powinni podj¡¢ wªa±ciwe decyzje, ale

tak si¦ nie dzieje. Ksi¡»ka �Szpiedzy, których przyniosªo ocieplenie� napisana przez
du«skiego dziennikarza ±ledczego Jensa Hovsgaarda pokazuje polityczne manipula-
cje, które doprowadziªy do przeprowadzenia ruroci¡gu Nord Stream i udziaª w tym
polityków niemieckich i du«skich we wspóªpracy z Putinem. Dziaªo si¦ to kosztem
dalszego zwi¦kszenia udziaªu energii odnawialnej w bilansie energetycznym Danii.
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Nord Stream otwarto w listopadzie 2011, teraz przy Nord Stream 2 jest nieco wi¦cej
protestów nie tylko politycznych, ale i tak przeszªo.


