
Zielona odbudowa gospodarki  
Przyspieszenie na drodze do zrównoważonego rozwoju

Raport Green Restart



Podjęliśmy kroki zmierzające do osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO2.  
Teraz czas na intensyfikację działań na rzecz klimatu oraz ponowne pobudzenie gospodarki 
– dzięki inwestycjom w niskoemisyjną przyszłość.

Zielona transformacja – zwiększanie 
szans gospodarczych oraz  
podejmowanie działań na rzecz klimatu

Podsumowanie

redukcja zużycia energii 
dzięki nowoczesnym  
systemom ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji.

30%
obniżenie emisji do 
poziomu pozwalającego 
na osiągnięcie celów poro-
zumienia paryskiego może 
zostać osiągnięte dzięki 
elektryfikacji transportu.

28%
obniżenie ilości  
wykorzystywanej energii  
dzięki inteligentnym  
systemom optymalizacyjnym.

40%

nowych miejsc pracy w 
branży elektromobilności 
do 2030 roku.

1 milion
nowych stanowisk pracy  
na każdy milion euro  
zainwestowany w  
podnoszenie poziomu 
efektywności energetycznej.
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Korzyści z obrania zielonego kursu

większa produktywność  
w ramach jednostki energii  
w 2040 roku.
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Jesteśmy gotowi na wykorzystanie  
potencjału efektywności energetycznej
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efektywności energetycznej 

tracą na  
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Musimy odwrócić ten trend.
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Powrót do poziomu sprzed  
trzech lat mógłby 

zwiększyć nasze PKB o

3,6 biliona euro. Więcej szczegółów  
w raporcie

emisji na świecie  
generowane jest przez:
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Transport
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Budynki

20%
Przemysł

BUDYNKI TRANSPORT PRZEMYSŁ

Jak osiągnąć neutralność emisyjną

Usprawnienia w obszarze  
efektywności energetycznej

Energia 
odnawialna

Inne zrównoważone 
źródła

Przestawiając się na rozwiązania bardziej efektywne energetycznie zmniejszamy nasze ogólne 
zapotrzebowanie na energię, więc również na inwestycje w dodatkowe moce produkcyjne oraz 
infrastrukturę dla źródeł odnawialnych. To najtańszy i najbardziej efektywny sposób osiągnięcia 
długofalowego sukcesu.
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Na całym świecie, w obliczu pandemii, ludzie poszukują mozliwości na odbudowę 
krajowych gospodarek. Jak powiedziała Prezydent Komisji Europejskiej Ursula von der 
Leyen: “Mamy szansę na odbudowę społeczeństwa w sposób, który sprawi, że stanie się 
ono bardziej odporne”. W tym samym czasie, europejscy liderzy pracują nad pakietami 
pomocowymi, które mają na celu wspomóc zieloną odbudowę gospodarczą. Oznacza 
to, że istnieje polityczny konsensus pozwalający na odbudowę gospodarek w sposób 
wspomagający ich dekarbonizację.

W ciągu pierwszych miesięcy lockdownu obserwowaliśmy spadek globalnego  
zapotrzebowania na energię o 3,8%, a co za tym idzie – obniżenie poziomu emisji CO2. 
Koncentrując nasze wysiłki inwestycyjne na odbudowie gospodarek w sposób  
zrównoważony, jesteśmy w stanie utrzymać emisję na niskim poziomie, jednocześnie 
dalej się rozwijając. W ten sposób zainicjujemy zieloną odbudowę gospodarki.

Inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę energetyczną oraz wyposażanie budynków w 
systemy zapewniające efektywność energetyczną mogą wspomagać rozwój gospodarczy 
krajów, a w tym samym czasie tworzyć nowe stanowiska pracy oraz przeciwdziałać 
pogłębiającym się zmianom klimatycznym. Ambitne działania na rzecz klimatu nie 
muszą kosztować więcej niż tradycyjne inwestycje wspierające rozwój. Dostrzegamy  
w nich prawdziwy potencjał w obszarze tworzenia nowych miejsc pracy, generowania 
oszczędności, podnoszenia poziomu konkurencyjności, tworzenia nowych szans rynkowych 
oraz zwiększania poziomu dobrostanu ludzi zamieszkujących każdy zakątek świata.

Taka zmiana wymagać będzie motywacji gospodarczej, która zapewni zrównoważoną 
odbudowę gospodarki prowadzącą do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych oraz 
utworzenia nowych miejsc pracy. Stabilne ramy prawne oraz właściwe wsparcie będą 
kluczem do osiągnięcia celu porozumienia paryskiego – zatrzymania wzrostu średniej 
globalnej temperatury na poziomie 1,5°C.

Wpływ COVID-19  
na gospodarkę 

– Ursula von der Leyen

“Mamy szansę na odbudowę  
społeczeństwa w sposób, który sprawi, 

że stanie się ono bardziej odporne”
Prezydent Komisji Europejskiej
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Zamiast odbudowywać to, co istniało wcześniej, stwórzmy silniejszy system bazujący  
na zrównoważonej energii, w którym chcielibyśmy funkcjonować w przyszłości.  
Tworząc pakiety pomocowe koncentrujmy się na zielonych inicjatywach. Pomoże nam  
to przyspieszyć proces dekarbonizacji oraz zwiększyć efektywność ekonomiczną  
gwarantując szybszy zwrot z inwestycji. Ponadto, wspieranie ambitnych działań na  
rzecz klimatu z wykorzystaniem pakietów pomocowych oraz kreowanie adekwatnych 
ram prawnych stworzy zupełnie nowe poziomy dobrobytu i jakości życia.

Nie trzeba budować nowej gospodarki zupełnie od podstaw. Większość technologii,  
które są w stanie przyspieszyć zieloną transformację w ciągu najbliższych dziesięcioleci jest 
już dostępna, przetestowana i gotowa do użycia. Właściwe decyzje polityczne pozwolą 
zwiększyć poziom inwestycji wśród osób prywatnych i zapewnią, że zdecydowanie 
więcej z nich wcieli w życie planowane zielone inicjatywy.

Rozwój musi być 
zrównoważony

W celu szybszego osiągnięcia celu, jakim jest silna niskoemisyjna gospodarka, firmy i rządy 
muszą się nawzajem motywować i współpracować. Możemy stworzyć zależność, w której 
odważne decyzje biznesowe będą wspierać tworzenie odważnych reguł prawnych, które 
z kolei przyczynią się do podejmowania jeszcze odważniejszych decyzji biznesowych.  
Dzięki temu powstanie „pętla ambicji”, która przyspieszy działania oraz podejmowanie  
decyzji w kwestii celów klimatycznych i stworzy atrakcyjniejsze szanse na rozwój  
w pozytywny sposób łącząc działania na rzecz klimatu oraz odbudowę gospodarki.

Wielkie ambicje w obszarze klimatu oraz energii są częścią 
działań podejmowanych przez Danfoss od wielu lat.  
Dziś jesteśmy gotowi na podniesienie poprzeczki wraz z 
postępowymi liderami i decydentami oraz na wykorzystanie 
szansy, jaką daje nowa zielona transformacja. Dlaczego?  
Ponieważ szacuje się, że do roku 2030 odważne decyzje  
dotyczące kwestii klimatycznych wygenerują nowe szanse 
biznesowe o wartości 26 bilionów USD. 

Pamiętamy również o naszym własnym zobowiązaniu  
– neutralności pod względem emisji do roku 2030. Nasz cel 
osiągniemy dzięki koncentracji na efektywności energetycznej, 
dążeniu do korzystania wyłącznie z odnawialnych źródeł energii 
oraz wymianie floty pojazdów służbowych na samochody  
elektryczne. Takie same działania powinny być prowadzone 

na całym świecie – ale na szerszą skalę. Aby ukierunkować nasze działania przystąpiliśmy 
do trzech inicjatyw w ramach The Climate Group: EV100, RE 100 oraz EP100 – stając się 
pierwszą firmą technologiczną o zasięgu globalnym, która podjęła taki krok.

Współpracujmy na rzecz intensyfikacji działań na rzecz klimatu

Szacuje się,  
że do roku 2030 
odważne decyzje 
dotyczące kwestii 
klimatycznych  
wygenerują nowe 
szanse biznesowe  
o wartości  
26 bilionów USD

https://www.carbonbrief.org/leading-economists-green-coronavirus-recovery-also-better-for-economy
https://newclimateeconomy.report/2018/
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https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/company/sustainability/energy-climate-and-environment/


Najtańsza, najczystsza i zapewniająca najwyższy poziom bezpieczeństwa energetycznego 
forma energii to ta zaoszczędzona, z której nie musimy w ogóle korzystać. Usprawnienia  
w obszarze efektywności energetycznej mogą przyczynić się do 44-procentowej redukcji 
emisji CO2 powiązanej z energią, która jest niezbędna, abyśmy mogli osiągnąć cele  
porozumienia paryskiego. Kolejny krok – wdrożenie odnawialnych źródeł energii może 
dołożyć kolejne 36%. 

Zwiększenie efektywności energetycznej oznacza redukcję zapotrzebowania na energię 
oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb energetycznych w jak najbardziej efektywny sposób. 
Dzięki temu, ta sama ilość energii ze źródeł odnawialnych może pokrywać znacznie większy 
procent zapotrzebowania energetycznego, co wyeliminuje konieczność tworzenia  
dodatkowej kosztownej infrastruktury. W nadchodzących latach musimy zintensyfikować 
działania na rzecz tego rodzaju synergii.

Dlatego też, efektywność energetyczna powinna stanowić trzon transformacji mającej 
na celu tworzenie gospodarek niskoemisyjnych. Pomoże nam ona uczynić nasze systemy 
energetyczne zrównoważonymi, zelektryfikować transport samochodowy, autobusowy 
i wodny, jak również sprawi, że nasze budynki i całe miasta staną się bardziej przyjazne 
środowisku i mieszkańcom. Niestety, w momencie, gdy działania na rzecz poprawy  
efektywności energetycznej powinny przyspieszać, tracą na intensywności – roczny 
współczynnik poprawy efektywności energetycznej w 2018 roku zatrzymał się na poziomie 
1,2%, co stanowi około połowę średniego wyniku osiąganego od 2010 roku i jest znacznie 
niższy od poziomu 3%, który pozwalałby nam utrzymać właściwy kurs. Rządy oraz firmy 
powinny podjąć skoordynowane działania, abyśmy byli w stanie osiągnąć wspomniane 3%. 
 
Współpracujemy w ramach międzysektorowych koalicji, takich jak The Three Percent 
Club w celu wdrażania rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej w wielu sektorach 
gospodarki. Wspieramy przez to działania podejmowane przez kraje oraz miasta dążące 
do stworzenia efektywnych energetycznie budynków oraz systemów ciepłowniczych 
służących zrównoważonym społeczeństwom w przyszłości.

Abyśmy byli w stanie zneutralizować nasz wpływ na klimat, potrzeba elektryfikacji  
i sprawiedliwej transformacji umożliwiającej odejścia od paliw kopalnych.

Raport EA Energy Analyses pokazuje, że bez inwestycji w efektywność energetyczną,  
osiągnięcie celu na rok 2030, jakim jest redukcja emisji o 70%, kosztowałoby w Danii  
30 miliardów koron duńskich. 

Wprowadzenie rozwiązań efektywnych energetycznie pozwoliłoby zmniejszyć tę kwotę  
o połowę – do 16 miliardów. Oszczędności te zostałyby wygenerowane dzięki zmniejszeniu 
zapotrzebowania na paliwo i energię oraz mniejszych potrzeb rozwoju sieci energetycznych 
i magazynowania energii.

Efektywność energetyczna i łączenie 
sektorów – najtańszy i najefektywniejszy 
sposób na osiągnięcie celów klimatycznych

Usprawnienia w  
obszarze efektywności 
energetycznej mogą 
przyczynić się do 
44-procentowej  
redukcji emisji CO2 
powiązanej z energią
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Działania podejmowane przez miasta są kluczowe w kwestii zmian klimatycznych. Miasta 
zajmują jedynie 3% powierzchni Ziemi, ale odpowiadają za 60-80% globalnego zużycia  
energii oraz za 75% światowych emisji CO2. Co więcej – ich powierzchnia wciąż się rozrasta.
 
Wybory, jakich dokonamy w związku z infrastrukturą miejską w ciągu najbliższych kilku 
dekad – w zakresie efektywności energetycznej, produkcji energii oraz transportu – będą 
miały duży wpływ na krzywą poziomu emisji. Nauka nie kłamie – musimy ustabilizować  
wzrost średniej globalnej temperatury na poziomie 1,5°C. Oznacza to redukcję emisji o co 
najmniej 45% do roku 2030 oraz osiągnięcie neutralności pod względem emisji do roku 
2050. Niestety, obecnie realizowane działania w tym obszarze nie przybliżają nas do 
osiągnięcia tychże celów w wystarczającym stopniu. 

Raport przygotowany przez firmę Navigant pokazuje, że obszary miejskie mogą osiągnąć 
cel związany z ustabilizowaniem średniej temperatury na poziomie 1,5°C oraz zmniejszyć 
zanieczyszczenie powietrza w sposób efektywny, również ekonomicznie, poprzez, np. 
inwestycje w technologie usprawniające efektywność energetyczną budynków,  
e-mobilność oraz łączenie sektorów. Ponadto, inwestycje tego rodzaju doprowadziłyby 
do redukcji wielkości emisji równej 1/3 wymaganego poziomu w skali kraju przyczyniając 
się również do polepszenia jakości powietrza oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Ważne 
jest, aby dążenia do ożywienia gospodarczego oparte były na najnowszych osiągnięciach 
naukowych. Nie tylko po to, by osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju, ale również 
podnieść poziom odporności naszych miast i społeczności na zagrożenia czyhające na 
nie w przyszłości. Ponadto, działania 
na rzecz klimatu mogą przyspieszyć 
ożywienie gospodarcze oraz  
zniwelować nierówności społeczne 
poprzez wykorzystanie nowych  
technologii, rozwój przemysłu oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy.  
Stworzą one znacznie szersze korzyści 
dla mieszkańców, firm, miast oraz 
rządów poszczególnych krajów.

Obszary miejskie znajdują  
się na pierwszej linii  
frontu w walce o zieloną 
odbudowę gospodarki

Miasta zajmują jedynie  
3% powierzchni Ziemi,  

ale odpowiadają za 60-80% 
globalnego zużycia energii 

oraz za 75% światowych 
emisji CO2
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Oto, jak to zrobimy…

Nie oglądajmy się  
na to, co utraciliśmy, 
ale patrzmy na to, 
co możemy zyskać



W dzisiejszy czasach, ok. 70% inwestycji zależy od działań rządu. Abyśmy mogli  
zrealizować dwa cele jednocześnie – tworzenie nowych miejsc pracy oraz zieloną  
transformację – potrzebujemy konkretnych celów, a następnie wnikliwej obserwacji  
i właściwej implementacji. W ten sposób upewnimy się, że nastąpi pożądana zmiana.  
W naszych działaniach powinniśmy skupić się na 3 głównych obszarach:

Budynki

To bardzo ważny punkt wyjścia. Budynki wraz z sektorem budowlanym odpowiadają 
za ok. połowę konsumpcji energii i emisji CO2 w Unii Europejskiej. Zrównoważone cele 
związane z renowacją poszczególnych kategorii budynków pozwoliłyby na obniżenie 
poziomu generowanych przez nie zanieczyszczeń do minimum. Ponadto, sektor  
budowlany jest jednym z najbardziej wymagających pod względem nakładu pracy, mając 
przy tym zasięg głównie lokalny, dzięki czemu pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy.

Przemysł i produkcja

To kolejne ważne obszary, odpowiedzialne za 25% końcowego zużycia energii oraz ok. 
20% całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Duńskie partnerstwo dla klimatu w przemyśle 
wytwórczym ogłosiło ambitny, aczkolwiek możliwy do osiągnięcia cel – przekształcenie 
się w pierwszy na świecie neutralny klimatycznie przemysł poprzez znaczące inwestycje  
w efektywność energetyczną i elektryfikację. Wprowadzenie wyższych standardów w 
zakresie efektywności energetycznej dla procesów produkcyjnych pozwoli poszczególnym  
gałęziom przemysłu stać się bardziej ekologicznymi i konkurencyjnymi, jak również 
pozwoli na uzyskanie dostępu do ogromnego i w dużej mierze niewykorzystywanego 
dotąd potencjału.

Transport

Nie sposób tu nie wspomnieć o transporcie. Transport drogowy ma 70-procentowy udział  
w całkowitej emisji gazów cieplarnianych w transporcie w Unii Europejskiej i odpowiedzialny 
jest za ok. 20% całkowitej emisji w UE. Już teraz dostrzegamy korzyści płynące z większej 
ciszy na drogach i niższego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Nie wracajmy do tego, 
co było, lecz wykorzystajmy okazję na przyspieszenie realizacji naszego ambitnego planu. 
Wybudujmy stacje ładowania pojazdów na terenie całego kraju, aby zachęcać do zakupu 
samochodów i autobusów elektrycznych. Przed pandemią zmierzaliśmy we właściwym 
kierunku. Wróćmy razem na właściwe tory.

Inwestycje w budynki,  
przemysł produkcyjny  
oraz transport

https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en
https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en


Inwestycje w dekarbonizację budynków są kluczem do osiągnięcia celów klimatycznych  
i ożywienia gospodarki. Spowodują zwiększenie aktywności biznesowej poprzez utrzymanie 
oraz zwiększenie liczby miejsc pracy. W 2019 roku 7% globalnego zatrudnienia, czyli 220 
milionów miejsc pracy, zależało od tego typu inwestycji. Sektor budowlany skrywa  
niewykorzystany potencjał, którego możemy użyć w walce ze zmianami klimatu.  
Budynki odpowiedzialne są za niemal 40% światowego zużycia energii oraz ok. 1/3  
światowej emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie mają potencjał na wygenerowanie 
ogromnych oszczędności w zakresie energii.

Działania zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej nowych, a także już 
istniejących budynków powinny koncentrować się na instalacjach ogrzewania i chłodzenia, 
sa one bowiem odpowiedzialne nawet za 80% zużycia energii w budynkach. Jednym 
z najbardziej efektywnych kosztowo kroków jest optymalizacja systemów ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji, co prowadzi do oszczędności energii na poziomie średnio 30% 
oraz oferuje krótki czas zwrotu z inwestycji – od 2 do 4 lat. 

Inteligentne rozwiązania z zakresu zarządzania popytem i podażą energii mogą jeszcze 
bardziej zwiększyć poziom efektywności oraz sprawić, iż budynek stanie się aktywną  
częścią składową systemu dostarczania energii. Potencjał tego obszaru można wykorzystać 
poprzez wyznaczenie wysokich standardów dla nowych budynków oraz kompleksowej 
renowacji energetycznej już istniejących, a także poprzez działania zapewniające  
zwiększenie liczby przeprowadzanych rocznie renowacji. Po kryzysie w roku 2008,  
wprowadzony w USA program stymulujący gospodarkę koncentrował się na renowacji  
budynków, która z kolei stworzyła ponad 200 tys. nowych miejsc pracy. Sytuacja ta pokazuje, 
jak dużą siłę mają decyzje polityczne w obszarze wsparcia i aktywacji lokalnych łańcuchów 
wartości, które napędzają zarówno odbudowę gospodarki, jak i zrównoważony rozwój. 

W celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w obszarze budynków musimy się również 
przyjrzeć źródłom energii zasilającym systemy grzewcze i chłodnicze. Rezygnując  
z indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe na rzecz zrównoważonych rozwiązań,  
takich jak sieci ciepłownicze oraz pompy ciepła, jesteśmy w stanie obniżyć poziom emisji  
i poprawić jakość powietrza w miastach. W samej Europie zwiększenie zasięgu sieci  
ciepłowniczych z aktualnych 12% do 50% w roku 2050 mogłaby przyczynić się do  
utworzenia 200 tys. nowych miejsc pracy.

Ambitne przepisy oraz standardy dotyczące budynków powinny być tworzone jednocześnie  
w celu zapewnienia trwałej transformacji sektora budowlanego. Aby wykorzystać potencjał 
drzemiący w nowych i istniejących budynkach, rządy poszczególnych krajów potrzebują ram 
prawnych, które wpłyną na zwiększenie intensywności procesów renowacji z niecałego 1% 
do niezbędnych 3%. Powyższym działaniom winna towarzyszyć wymiana wiedzy i rozwój 
umiejętności w obszarze zrównoważonego budownictwa wśród lokalnych specjalistów.

Zmiana w obszarze energii 
zaczyna się od budynków

Sektor budowlany  
skrywa niewykorzystany 

potencjał, którego 
możemy użyć w walce  
ze zmianami klimatu.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---invest/documents/publication/wcms_734235.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---invest/documents/publication/wcms_734235.pdf
https://globalabc.org/sites/default/files/2020-03/GSR2019.pdf
https://globalabc.org/sites/default/files/2020-03/GSR2019.pdf
https://globalabc.org/sites/default/files/2020-03/GSR2019.pdf
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling_en?redir=1
https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/insights-for-tomorrow/building-efficiency/
https://www.iea.org/commentaries/energy-efficiency-can-boost-economies-quickly-with-long-lasting-benefits
https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/insights-for-tomorrow/district-energy/
https://heatroadmap.eu/roadmaps/


Popyt na produkty przemysłowe doświadcza w ostatnim czasie znacznego wzrostu – niestety, 
w korelacji z coraz większym zużyciem energii oraz emisją gazów cieplarnianych. Przemysł 
jest odpowiedzialny za 20% emisji CO2.

Ożywienie wzrostu gospodarczego nie musi jednak oznaczać powrotu do poziomu emisji 
sprzed pandemii COVID-19. Musimy upewnić się, że ożywienie gospodarki nie spowoduje 
zwiększenia emisji. Jest to możliwe! Począwszy od lat 80-tych zeszłego stulecia, PKB Danii 
wzrosło niemal dwukrotnie, a poziom emisji obniżył się.

Jeśli chcemy osiągnąć to, a nawet znacznie więcej, musimy oprzeć transformację przemysłu 
na zwiększeniu efektywności energetycznej, elektryfikacji, integracji sektorów oraz wyko-
rzystaniu odnawialnych źródeł energii. Zmiana ta wymaga ambitnych działań politycznych. 
Dlatego też wspieramy podwyższenie krajowych oraz wewnątrzwspólnotowych celów w 
obszarze efektywności energetycznej, po to aby wywrzeć odpowiednią presję oraz zwiększyć 
poziom motywacji do podejmowania odważnych działań. Efektywność energetyczna nadal 
nie stanowi celu strategicznego w większości  
sektorów przemysłu, co sprawia, że inwestycje w 
nią konkurują z innymi inwestycjami biznesowymi. 
Dlatego też potencjał efektywności energetycznej 
może być wykorzystany jedynie poprzez stworzenie 
właściwych ram prawnych i programów motywacy-
jnych oraz poprzez alokację odpowiednich funduszy.

W trakcie tworzenia powyższych ram ważne jest, 
aby dać szansę firmom, szczególnie tym wysoce 
energochłonnym, na dostosowanie się do  
nowych realiów. Pozwoli im to na utrzymanie 
dotychczasowego poziomu konkurencyjności 
oraz tempa rozwoju podczas wdrażania  
zielonych inwestycji.

Potencjał jest znaczący. Stworzenie efektywnych kosztowo i energetycznie rozwiązań 
pozwoli poszczególnym gałęziom przemysłu dwukrotnie zwiększyć do roku 2040 ilość 
produkowanych dóbr z wykorzystaniem tej samej jednostki energii. Przykładów korzyści 
jest znacznie więcej – zwiększenie efektywności energetycznej systemów współpracujących 
z silnikami elektrycznymi, bazując na podejściu systemowym (w przeciwieństwie do 
opierania się na poszczególnych komponetach) może również przyczynić się do  
zmniejszenia wykorzystania energii na świecie o 8% oraz zmniejszyć emisję w tymże 
przemyśle aż o 40% do roku 2040.

Jedynie te gałęzie przemysłu, którym uda się zmniejszyć poziom emisji mogą być  
pewne swojej pozycji w przyszłości. Dzięki temu stworzą konkurencyjne i zrównoważone 
środowisko pracy, które przyniesie korzyść zarówno naszym gospodarkom, jak i naszej 
planecie, a tym samym każdemu z nas.

Przemysł jutra jest konkurencyjny, 
zielony i zrównoważony

Zwiększenie efektywności 
energetycznej systemów 

silników elektrycznych 
może przyczynić się  

do zmniejszenia  
wykorzystania energii  

na świecie o 8% oraz  
zredukować emisję w 

tymże przemyśle aż o 40% 
do roku 2040



W celu osiągnięcia założeń porozumienia paryskiego oraz poprawy jakości powietrza,  
niezbędnym jest zwiększenie stopnia elektryfikacji transportu publicznego i prywatnego 
na lądzie i morzu. Transport odpowiedzialny jest obecnie za 30% globalnego zużycia energii, 
a jego wpływ na zanieczyszczenie powietrza jest szczególnie widoczny w miastach,  
gdzie ogromna liczba osób i pojazdów przemieszcza się codziennie na stosunkowo  
małym obszarze.

Zanieczyszczenie powietrza stanowi istotny problem – jesteśmy jednak w stanie sobie  
z nim poradzić. Aktualnie dostępne technologie pozwalają na zmniejszenie emisji NOx na  
1 pasażerokilometr o 90% do roku 2050. Ponadto, gdyby wszystkie obszary miejskie w  
Europie, Chinach oraz USA zelektryfikowały swój transport prywatny i publiczny, zapewniłyby 
28% redukcji emisji potrzebnej do zatrzymania wzrostu średniej temperatury na świecie 
na poziomie 1,5°C. 

Sprzedaż pojazdów elektrycznych w Europie wzrosła o 57% w pierwszym kwartale 2020, 
zanim przez kontynent przetoczyła się pandemia COVID-19. W momencie, gdy Europa 
przystosowuje się do nowej normalności, inwestycje w elektromobilność stanowią silną 
podstawę procesu odbudowywania gospodarki. Działania te mają również potencjał do 
stworzenia miliona nowych miejsc pracy w sektorze produkcji pojazdów i akumulatorów 
oraz budowania infrastruktury ładującej. Wykorzystajmy tę szansę już teraz!

Elektryfikacja transportu nie ogranicza się tylko do lądu. Znaczny potencjał skrywa również 
transport morski – zarówno w kwestii jednostek pływających napędzanych energią  
elektryczną, jak i tzw. zasilania lądowego z nabrzeża w portach.

Zasilanie lądowe z nabrzeża umożliwia ładowanie w pełni elektrycznych lub hybrydowych 
jednostek pływających przy pomocy lądowych sieci energetycznych podczas ich  
stacjonowania w porcie. Pozwala ono również na dostarczanie elektryczności jednostkom 
zasilanym paliwami kopalnymi w celu korzystania z oświetlenia czy takich urządzeń jak np. 
ekspresy do kawy bez konieczności uruchamiania agregatów prądotwórczych na ropę.

Korzystanie z zasilania lądowego oznacza brak konieczności uruchamiania agregatów 
na ropę na przystani, co przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz 
poziomu hałasu. Jako że porty są często zlokalizowane w pobliżu skupisk miejskich,  
ma to znaczący wpływ na komfort życia lokalnych społeczności.

Modernizacja i elektryfikacja 
transportu w mieście

Aktualnie dostępne technologie pozwalają na 
zmniejszenie emisji NOx na 1 pasażerokilometr 

o 90% do roku 2050

https://www.euractiv.com/section/electric-cars/news/electric-car-sales-in-europe-jumped-57-in-q1-2020/


Szansa na przyspieszenie transformacji w kierunku gospodarki nieskoemisyjnej oraz 
przyczynienie się do stworzenia ważnego historycznie punktu zwrotnego jest na  
wyciągnięcie ręki. Rozwiązania są przygotowane i przetestowane. Teraz wszystko zależy 
od szybkości ich wdrażania.

Ekonomiczna korzyść inwestycji w niskoemisyjność jest niepodważalna. Skoncentrujmy 
więc nasze wysiłki na zwiększaniu poziomu efektywności energetycznej w naszych 
budynkach oraz poszczególnych gałęziach przemysłu. Przyspieszmy proces elektryfikacji 
transportu na lądzie i morzu. Inteligentnie integrujmy sektory w naszych miastach. 
Wszystko to przyczyni się do tworzenia ekologicznych miejsc pracy w przyszłości  
i przybliży nas do osiągnięcia naszych celów. 

This is where the transformation starts

Przyłącz się do transformacji i porozmawiaj z nami na danfoss.com
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