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1. WSTĘP

Agresja Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się w lutym 2022 r., w bardzo krótkim czasie doprowadzi-

ła do ogromnych zniszczeń tego kraju. W wyniku działań wojennych, zniszczeniom uległa zabudowa 

i infrastruktura, czyniąc część obszarów niemożliwymi do zamieszkania. Skala zniszczeń wykracza poza 

współczesne doświadczenia Europy, wolnej od wojny od dziesięcioleci. 

Podczas gdy Ukraina walczy o swoją wolność, stratedzy na całym świecie tworzą rozmaite sce-

nariusze dotyczące możliwych wariantów zakończenia konfliktu i terminu, kiedy miałoby to nastąpić. 

Równolegle powstają pierwsze inicjatywy dotyczące powojennej odbudowy kraju. Okoliczności są bar-

dzo trudne, bo skala obecnych, pilnych potrzeb czasu wojny, może przesłaniać cele długoterminowe, 

związane z powojennym rozwojem kraju. Przed rządem Ukrainy stoi szereg trudnych decyzji. Społecz-

ność międzynarodowa chce w tym procesie wspierać Ukrainę, dzieląc się swoim doświadczeniem. 

W maju 2022 r. ogłoszono utworzenie Platformy na rzecz Odbudowy Ukrainy, kierowanej 

wspólnie przez Ukrainę i Komisję Europejską. Platforma ta ma być ukierunkowana na połączenie in-

westycji i reform, które równolegle będą wspierać proces przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. 

Kluczowe na tej drodze mają być dwa kryteria: rozwiązania zielone i cyfrowe. Tym samym, priorytety 

powojennej odbudowy Ukrainy mają być zbieżne z kierunkiem transformacji, w jakim zmierza sama UE. 

W czerwcu 2022 roku zapadła historyczna decyzja o przyznaniu Ukrainie statusu kraju-kandy-

data do Unii Europejskiej. Powojenna odbudowa Ukrainy, realizowana przy wsparciu UE, może znacząco 

skrócić drogę tego kraju do członkostwa w UE.

Nadanie powojennej odbudowie Ukrainy zielonego kierunku wydaje się jedyną słuszną drogą. 

Wspólne z Europą wizje i cele mogą nie tylko wspierać proces integracji, ale też ułatwić uniezależnienie 

się Ukrainy od importu paliw kopalnych z Rosji, a także przygotować kraj na inne, istotne wyzwania przy-

szłości, związane z kryzysem klimatycznym.
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2. MAKROEKONOMICZNE 
ŚRODOWISKO UKRAINY 
PRZED ROSYJSKĄ INWAZJĄ

Gospodarka Ukrainy jest 53 gospodarką świata pod względem nominalnego PKB (0,2% udział w świato-

wym PKB) oraz 40 biorąc pod uwagę parytet siły nabywczej (0,4% udział)1. W strukturze PKB najwięk-

szą wartość dodaną stanowi sektor usług, który odpowiada za ok. 59% wartości PKB, dalej przemysł 

(32%) oraz rolnictwo (9%)2. 

 Najbardziej uprzemysłowione obszary mieszczą się na wschodzie i w centralnej części Ukrainy.  

To one mają największy wkład do ukraińskiego PKB i ponoszą największe straty ze względu na lokalizację  

i będącą na jej terenach infrastrukturę krytyczną - region zaporski, doniecki, ługański, charkowski   

(przemysł energetyczny, elektromaszynowy, chemiczny i metalurgiczny). Centrum Ukrainy jest jej stolica 

– miasto Kijów, które samo generuje ok. 23% ukraińskiego PKB i zatrudnia 8,5% pracujących3. W Kijowie  

88% zatrudnionych pracuje w sektorze usług, a większość z pozostałych 12% w przemyśle. Miasto Kijów  

i cały region kijowski stanowią razem ok. 30% gospodarki Ukrainy. Innymi znaczącymi regionami są re-

gion dniepropietrowski (10,2% wkład do PKB), region charkowski (6,1%), regiony doniecki i lwowski  

(5,4% każdy), region odeski (5,2%), region zaporoski i region połtawski (4,3% i 4,2%)4.

Rysunek 1: Sektorowa struktura zatrudnienia w Ukrainie Rysunek 2: Udział regionów Ukrainy w tworzeniu PKB

Źródło: Opracowanie WiseEuropa na podstawie danych Ukrstat5 Źródło: Opracowanie WiseEuropa na podstawie danych Ukrstat

 

1  World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD?locations=UA

2  World Bank, sektorowa wartość dodana (% PKB) – Ukraina, https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=UA 

3  Ukrstat, Siła robocza Ukrainy 2020, http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/08/rab_sula_e.7z 

4  Ukrstat, Produkt regionalny brutto 2020 , http://www.ukrstat.gov.ua/imf/pokaze.html 

5  Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy6
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W sektorowej strukturze gospodarki Ukrainy stosunkowo ważnym elementem (w porównaniu 

do innych krajów) jest rolnictwo, w którym pracuje ok. 19% zatrudnionych i stanowi on 9% PKB. Duże 

obszary pól uprawnych sprawiają, że eksport Ukrainy w ponad 25% składa się z produktów rolniczych 

(kukurydza 9,5%, pszenica 8,5%). Dodatkowo 10% to oleje roślinne, co sprawia, że Ukraina jest jednym  

z najważniejszych dostawców na światowym rynku zbóż6.  

Struktura towarowa eksportu Ukrainy w 20217 roku przedstawiała się następująco: metale 

nieszlachetne i ich stopy (23,5%), w tym metale żelazne - 20,5%; produkty roślinne (22,8%), w tym zbo-

ża - 18,1%; produkty mineralne (12,4%), w tym rudy, żużle, popioły - 10,5%; tłuszcze i oleje zwierzęce 

lub roślinne (10,3%); maszyny, urządzenia i mechanizmy, sprzęt elektryczny i techniczny (7,7%), w tym  

w szczególności maszyny elektryczne - 4,6%, reaktory jądrowe, kotły, maszyneria - 3,1%; gotowe pro-

dukty przemysłu spożywczego (5,6%); produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 

(4,1%); drewno i wyroby z drewna (2,9%), inne towary.

Struktura geograficzna eksportu Ukrainy w 20218 roku wyglądała następująco: Chiny (11,8%), 

Polska (7,7%), Turcja (6,1%), Włochy (5,1%), Federacja Rosyjska (5,0%), Niemcy (4,2%), Indie (3,7%), Ho-

landia (3,3%) oraz Egipt, Hiszpania, Węgry, USA, Rumunia, Białoruś i Czechy (po 2-3%). 

W strukturze importu przeważają paliwa, oleje i produkty mineralne (13,2%), maszyny i urzą-

dzenia (11,7%), sprzęt elektryczny (9,8%), pojazdy mechaniczne i ich części (9,8%). Największą część im-

portu paliw, olejów i minerałów stanowią produkty z Rosji (32%) i z Białorusi (22%). 

Dla Ukrainy Rosja była do tej pory jednym z najważniejszych partnerów handlowych – trze-

cim największym kierunkiem eksportu produktów ukraińskich o wartości 3 mld USD i stanowiącym 

5,6% całego eksportu, zaraz po Polsce (6,2%) i Chinach (13,8%) oraz drugim największym importerem  

(11,3% udział w całkowitym imporcie Ukrainy) przed Polską (10,1%) i Niemcami (9,4%), ustępując tyl-

ko Chinom (13,3%). Największą część importu z Rosji stanowią ropa naftowa rafinowana (21,6%), bry-

kiet węglowy (10,6%), gaz ziemny (4,4%) oraz ruda żelaza (3,2%)9. Taka struktura importu, który został 

wstrzymany i wymaga nowych kierunków dostaw w połączeniu ze zniszczeniami przemysłowych obiek-

tów infrastrukturalnych, stawia w dramatycznej sytuacji sektor przemysłu Ukrainy, który skupia ok. 24% 

zatrudnionych w Ukrainie, tworzy 31% PKB oraz produkuje znaczącą część eksportu (metale i minerały).

Przed rozpoczęciem wojny populacja Ukrainy wynosiła ponad 41 mln osób, z czego do tej pory 

kraj opuściło 7 mln osób. PKB per capita liczone w parytecie siły nabywczej wyniosło w 2021 roku  

17 815 dolarów, co stanowi ok. 50% PKB per capita Polski i 38% średniej krajów Unii Europejskiej10.  

W latach 2001-2021 średnie roczne bezrobocie wyniosło w Ukrainie 8,5%, inflacja 11,5%, a stopa 

inwestycji mierzona jej wartością w stosunku do PKB obniżała się z dekady na dekadę (2001-2010 - 

22,5%; 2011-2020 – 17,5%)11. Ukraina charakteryzuje się stosunkowo płaskim rozkładem dochodów 

(współczynnik Giniego 26,6), jednak dochód na mieszkańca jest zdecydowanie poniżej średniej krajów 

rozwiniętych12. Dodatkowo wysoki poziom korupcji w sektorze publicznym jest jedną z barier rozwoju – 

Ukraina w rankingu CPI (Corruption Perception Index 2021) zajęła 122 miejsce na 180 krajów, znacznie 

poniżej krajów OECD i Unii Europejskiej13.

6 The Observatory of Economic Complexity; Eksport, Import i Partnerzy Handlowi Ukrainy; https://oec.world/en/profile/country/ukr

7 Struktura towarowa handlu zagranicznego w 2021 r.; http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1221_ue.xls 

8 Ukrstat; Handel zagraniczny Ukrainy w towarach, 2021 r.; http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/zd/ztt/arh_ztt2022.html

9 The Observatory of Economic Complexity; Eksport, Import i Partnerzy Handlowi Ukrainy; https://oec.world/en/profile/country/ukr

10 World Bank;  https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD?locations=UA

11 International Monetary Fund, World Economic Outlook Databases – Ukraina - Inflacja, Stopa bezrobocia, Inwestycje ogółem (% PKB); https://www.imf.org/en/ 
Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending

12 Our World In Data, Nierówności dochodowe - wskaźnik Giniego, 1981 - 2019 r.; https://ourworldindata.org/grapher/economic-inequality-gini-index

13 Transparency International, Corruption Perception Index 2021, (https://www.transparency.org/en/cpi/2021)
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Rysunek 3: PKB per capita a nierówności  
ekonomiczne, 2019 r. 

Rysunek 4: Indeks Percepcji Korupcji 2021

Żródło: World Bank  Źródło: Transparency International 

14 Kyiv School of Economics, Szkody w infrastrukturze Ukrainy, 25 maja; https://kse.ua/russia-will-pay/?__cf_chl_tk=unNbxxOnwQyquD1PSakNzEuRGSnz0MTC5K8S_Nj 
 RmK0-1653910210-0-gaNycGzNCD0
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3. SZACUNKOWE STRATY
I ICH PROJEKCJA

Od początku rosyjskiej agresji straty w Ukrainie sięgnęły 105,5 mld USD co stanowi  

ok. 65% PKB Ukrainy z 2021 roku (nominalnie). Największą część stanowią straty budynków mieszkal-

nych (39 mld USD), infrastruktury drogowej (30 mld USD), infrastruktury przemysłowej (11 mld USD), 

lotniska (7 mld USD), dworce i linie kolejowe (2 mld USD). Dodatkowo od momentu inwazji Ukraina stra-

ciła ok. 16% uprawnych obszarów rolnych14.  

Aktualnie trudno oszacować dokładne straty i koszty odbudowy ukraińskiej gospodarki, jed-

nak według wstępnych wyliczeń i prognoz straty poniesione w skutek rosyjskiej inwazji mogą wynieść 

nawet 600 mld USD. Najbardziej optymistyczne prognozy przedstawił Centre for Economic Policy 

Research (220-540 mld USD. Rząd Ukrainy oraz Kyiv School of Economics szacują całkowite straty  

na ok. 565-600 mld USD15. Najwyższe rachunki za rosyjską inwazję wystawił Danel Bilak (były głów-

ny doradca inwestycyjny premiera Ukrainy), który twierdzi, że na odbudowę Ukrainy może być po-

trzebny drugi Plan Marshalla o wartości do 1 biliona USD, a w wielu miastach na wschodzie Ukrainy  

takich jak Charków czy Mariupol będzie konieczna budowa budynków mieszkalnych oraz zakładów 

przemysłowych od zera16. Modalne scenariusze (545-600 mld USD) zakładają, że odbudowa Ukrainy bę-

dzie kosztowała ponad 4 razy więcej niż odbudowa zniszczeń w Afganistanie i 6 razy więcej niż w Iraku.

Rysunek 5: Struktura poniesionych strat (stan na 
dzień 25 maj 2022)

Rysunek 6: Zakres strat poniesionych przez  
Ukrainę w wyniku rosyjskiej agresji (scenariusze)

Źródło: Kyiv School of Economics  Źródło: Opracowanie WiseEuropa na podstawie danych Kyiv School 
of Economics

15  https://www.economist.com/briefing/2022/04/16/what-will-it-cost-to-rebuild-ukraine

15  https://www.economist.com/briefing/2022/04/16/what-will-it-cost-to-rebuild-ukraine

16  https://www.investmentmonitor.ai/special-focus/ukraine-crisis/ukraine-reconstruction-cost-rebuilding
9
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 Największe straty infrastrukturalne dotyczą budownictwa mieszkalnego. Zniszczone  

lub uszkodzone zostało ponad 4% infrastruktury mieszkalnej (39 379 z 1 014 775 mln m²), z czego  

62% powierzchni budynków w Ukrainie jest zlokalizowane w miastach, pozostałe 38% na obszarach wiej-

skich. W Ukrainie przed wojną było 9,16 mln budynków mieszkalnych z czego większość (63%) znajdo-

wała się na obszarach wiejskich, a 3,34 mln w miastach17.  Biorąc pod uwagę zagęszczenie lokali straty są 

głównie odnotowywane w dużych miastach we wschodnich, północno-wschodnich, jak i południowych 

regionach Ukrainy i to tam skala ich zniszczeń jest największa. Najwięcej powierzchni mieszkalnych znaj-

duje się w regionie dniepropietrowskim (8,2% całkowitej powierzchni w tym 6,7% w aglomeracji regio-

nu), charkowskim (6,6% w regionie w tym 5,2% w aglomeracji), lwowskim (6,4% w tym 3,7% aglomeracja) 

oraz kijowskim (6,4%). Dodatkowo sama stolica miasto Kijów swoim obszarem obejmuje 5,8% całkowitej  

powierzchni mieszkalnej w Ukrainie. Największa powierzchnia budynków mieszkalnych na obszarach 

wiejskich znajduje się w regionach: kijowskim (3,3%), lwowskim (2,7%), winnickim (2,7%), odeskim (2,2%), 

iwanofrankiwskim (2,2%) oraz zakarpackim (2,0%)18. 

 Rozkład infrastruktury drogowej w Ukrainie jest mniej zróżnicowany ze względu na potrze-

by transportowe, jednak najliczniejsze pod względem populacji regiony oraz te najbardziej rozwinięte 

(udział w PKB) charakteryzują się gęstszymi sieciami drogowymi. W 9 regionach udział długości dróg 

przekracza 5% w każdym, z czego niemal połowa jest zlokalizowana we wschodniej i centralnej części 

Ukrainy (region charkowski, dniepropietrowski, połtawski oraz doniecki). W tych czterech regionach 

rozmieszczone jest 22% wszystkich dróg w Ukrainie (35 800km) 19.  W ciągu 3 miesięcy zniszczone  

lub uszkodzone zostało ok. 24 tysiące km wszystkich dróg (niecałe 15%) o wartości 30 mld USD20. 

Rysunek 7: Powierzchnia całkowita lokali miesz-
kalnych według regionów

Rysunek 8: Długość dróg publicznych według 
regionów

   

Żródło: Ukrstat  Żródło: Ukrstat 

 

17 Ukrstat, Zasoby mieszkaniowe według regionów w 2020 r.; http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/zf/zf_reg/zf_reg_20_ue.xls

18 Ukrstat, Zasoby mieszkaniowe według regionów w 2020 r.; http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/zf/zf_reg/zf_reg_20_ue.xls

19 Ukrstat, Transport w Ukrainie; http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/zb_Transpot.xlsx

20 Kyiv School of Economics, Szkody w infrastrukturze Ukrainy; https://kse.ua/russia-will-pay/?__cf_chl_tk=unNbxxOnwQyquD1PSakNzEuRGSnz0MTC5K8S_NjR 
 mK0-1653910210-0-gaNycGzNCD0)
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Według KSE21, łączne straty wojenne w sektorze rolnym Ukrainy osiągnęły 4,29 mld USD. 

Obejmują one szkody na polach uprawnych, w tym: niezebrane oziminy (2,135 mln USD), wymianę  

i naprawę uszkodzonych maszyn (926,1 mln USD), uszkodzenia lub zniszczenia magazynów  

(272 mln USD), a także inne straty dotyczące inwentarza żywego, upraw wieloletnich, środków produk-

cji czy przechowywanych produktów. Jednocześnie straty pośrednie w rolnictwie (z powodu spadku 

produkcji, zakłóceń logistycznych, niższych cen towarów eksportowych) szacuje się na 23,3 mld USD22.  

W efekcie ma to znaczący wpływ na sektor rolnictwa.

21 Przegląd strat wojennych w sektorze rolnictwa w Ukrainie; https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/06/Damages_report_issue1_ua.pdf 

22 Pośrednie straty wojenne w rolnictwie Ukrainy szacowane na 23,3 mld dolarów; https://kse.ua/about-the-school/news/the-indirect-war-losses-in-ukraine-s-agri 
culture-estimated-at-23-3-billion-kse-agrocenter/
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4. CELE ZIELONEJ
ODBUDOWY

4.1. Główne cele

Powojenna odbudowa Ukrainy to bez wątpienia jest ogromne wyzwanie. Wymaga zmiany perspektywy 

i odejścia od krótkoterminowych rozwiązań związanych z zarządzaniem kryzysowym na rzecz długoter-

minowego planowania przyszłości kraju. Będzie to proces wymagający kompleksowego podejścia, czasu 

i ogromnych nakładów finansowych. 

Nie wiadomo, kiedy wojna się zakończy, ani jakie będą jej ostateczne koszty. Planowanie powo-

jennej odbudowy Ukrainy musi się na tym etapie koncentrować wokół kluczowych celów, jakie w ramach 

odbudowy powinny być zrealizowane. Te cele powinny być ambitne. Mimo całej tragedii, jaką przynio-

sła wojna, warto dostrzec potencjał powojennej odbudowy, by Ukraina podniosła się z niej jako wolny,  

nowoczesny, innowacyjny kraj, odporny nie tylko wobec zagrożeń geopolitycznych, ale też wobec  

kryzysu klimatycznego, który stanowi globalne wyzwanie przyszłości. 

Ukraina potrzebuje swojego planu odbudowy, tak jak po II wojnie światowej powstał  

Plan Marshalla. Stymulowanie powojennego rozwoju gospodarczego Ukrainy nie będzie możliwe  

bez wsparcia kapitału zagranicznego. Kluczowe jest jednak, by równolegle ze wsparciem finansowym, 

szło też wsparcie organizacyjne dla wdrażania niezbędnych reform. Skuteczne działania, na płaszczyź-

nie finansowej i regulacyjnej, mogą przyspieszyć proces wstąpienia Ukrainy do UE. Wejście na tą dro-

gę obrała sama Ukraina, składając w kilka dni po rozpoczęciu wojny, oficjalny wniosek o członkostwo  

w UE. 23 czerwca 2022 r. Ukraina uzyskała status kandydata do członkostwa w UE. Krok ten wzmacnia 

i przyspiesza procesy integracji europejskiej, a także stawia nowe wyzwania i zadania, w tym w obszarze 

zielonej transformacji. Przeprowadzenie szeregu reform w ramach powojennej rekonstrukcji kraju jest 

niezbędnym krokiem na drodze do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej.

Należy zauważyć, że jeszcze przed wojną Ukraina aktywnie współpracowała z Unią Europej-

ską. W ostatnich latach Ukraina wdrażała szereg reform w celu spełnienia warunków Umowy Stowa-

rzyszeniowej z UE (która weszła w życie 01.09.2017 r.) 23. Umowa ta zobowiązywała Ukrainę do har-

monizacji ustawodawstwa krajowego z prawodawstwem UE. Według Opinii Komisji Europejskiej24  

z czerwca 2022 r., Ukraina podjęła istotne kroki, m. in. w sektorze energetycznym, ale zidentyfikowane 

zostały również dalsze, niezbędne działania.

Dlatego na tym etapie, rząd Ukrainy powinien przyjąć taką strategię odbudowy kraju,  

która będzie spójna z celami, jakie obiera aktualnie sama Unia Europejska. Głównym celem w UE 

jest obecnie odpowiedź na kryzys klimatyczny. Europa chce aspirować do miana pierwszego kontynentu 

neutralnego dla klimatu, co chce osiągnąć do 2050 r. Pakiet reform wprowadzanych w ramach Europej-

skiego Zielonego Ładu ma doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. 

o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.  Zielona i cyfrowa transformacja mają też 

23 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text 

24 Communication from the commission to the European Parliament, the European Council and the Council Commission Opinion on Ukraine’s application for   
membership of the European Union. 17.06.2022 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2022-06/Ukraine%20Opinion%20and%20Annex. 
pdf
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być głównym napędem podniesienia się gospodarczego Europy po pandemii, w ramach pakietu stymu-

lacyjnego Next Generation EU. Konsekwencje wojny w Ukrainie, odczuwalne w całej Europie, zdają 

się proces zielonej transformacji przyspieszać, głównie ze względu na konieczność uniezależnienia się  

od rosyjskich paliw kopalnych.

W 2020 roku rząd Ukrainy zadeklarował chęć przystąpienia do Europejskiego Zielonego Ładu. 

Powodzenie procesu zielonej transformacji wydaje się być kluczem do członkostwa Ukrainy w UE.  

Wymaga to dalszej harmonizacji ustawodawstwa krajowego z europejskim, a także kształtowania  

niezbędnego wsparcia administracyjnego, finansowego i organizacyjnego dla wdrażania przepisów  

prawa i realizacji celów strategicznych.

Biorąc pod uwagę skalę działań, jakie są potrzebne, by odbudować Ukrainę, kraj ten mógłby  

stać się europejskim liderem w dziedzinie zielonej transformacji.

Kluczowe cele, które rząd Ukrainy powinien brać pod uwagę przygotowując plan odbudowy kraju, to:

• wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań energooszczędnych w budownictwie,

• rozwój sektora energetycznego w oparciu o energię odnawialną i uniezależnienie od rosyjskich 

surowców,

• postęp technologiczny w przemyśle, gwarantujący lepszą konkurencyjność i odporność,,

• dekarbonizacja rolnictwa i wzmocnienie oporności tego sektora w obliczu zmian klimatu,

• ochrona środowiska, m. in. poprzez transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego 

oraz racjonalne gospodarowanie zasobami, w tym wodą,

• zmiany w systemie transportu mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Dla realizacji powyższych celów, istotna jest także cyfrowa transformacja, która może w istotny 

sposób wspierać działania we wspomnianych wyżej obszarach. Niezbędne są także reformy zapewniają-

ce usprawnienie oraz zwiększenie przejrzystości procedur, w celu zapobiegania zjawisku korupcji.

Uwzględnienie w planach powojennej odbudowy Ukrainy ambitnych celów UE dotyczących 

zielonej transformacji, oznacza konieczność wprowadzenia wysokich standardów unijnych i zapewnie-

nia ich przestrzegania, zwłaszcza w sektorze budowlanym, a także realizację szeregu ważnych reform 

w sektorze energetycznym, transportowym, przemysłowym, rolniczym oraz w sferze ochrony  

środowiska.

4.2. Zielone i enegooszczędne 
budownictwo

Europejskie cele transformacji w kierunku zielonego budownictwa, do których Ukraina powinna dążyć, 

są ukierunkowane na ograniczenie zapotrzebowania budynków w energię. Polityka europejska doty-

cząca efektywności energetycznej budynków się zaostrza się od lat. Zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE 

od dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu 

energii25. Nie został określony jednolity standard, ale jeszcze w 2016 r. ustanowiono liczbowe poziomy 

referencyjne dla wskaźników zużycia energii pierwotnej w budynkach o niemal zerowym zużyciu ener-

gii.

25 budynek o niemal zerowym zużyciu energii” oznacza budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej, określonej zgodnie z załącznikiem I Dyrektywy  
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość  
wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu  
lub w pobliżu;
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W związku z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu, aktualnie opracowywane są zmia-

ny przepisów, które wprowadziłyby obowiązek, by od 2030 r. wszystkie nowe budynki były ze-

ro-emisyjne. Budynki musiałyby być w jak największym stopniu zasilane ze źródeł odnawialnych  

i nie emitować na miejscu żadnych emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych. Pierwsze propozycje 

zmian przepisów, które zostały przedstawione w grudniu 2021 r.26, określały standardy na poziomie  

od <60 do <75 kWh/m²/rok dla zabudowy mieszkaniwej i od < 70 do <90 kWh/m²/rok  

dla budynków biurowych, w zależności od położenia w jednej z 4 stref klimatycznych. Aby przyspieszyć 

zmiany, już od 2027 roku wszystkie nowe budynki publiczne w UE miałyby być zeroemisyjne.

Warto też brać pod uwagę, że zielone budownictwo jest trendem globalnym. Jak wyni-

ka z raportu World Green Building Trends 2021, przygotowanego przez amerykańską agencję  

Dodge Data & Analytics network we współpracy z Green Building Council ponad 90% właścicieli, inwe-

storów, architektów i inżynierów wyraża przekonanie, że nowe budynki ekologiczne mają wyższą wartość 

majątkową niż budynki tradycyjne. Deklarują oni też, że ok. 60% projektów, w które są zaangażowani,  

to projekty ekologiczne. Wśród najistotniejszych korzyści, jakie wynikają z zielonego budownictwa naj-

częściej wymieniane są m. in. niższe koszty operacyjne. Jak wynika z danych dotyczących Europy, przed-

stawionych we wspomnianym wyżej raporcie, oszczędności w ramach kosztów operacyjnych utrzy-

mania budynku mogą sięgać 8,6% w pierwszym roku i 13,2 % w okresie kolejnych 5 lat. Dotyczy to 

inwestycji o szeroko rozumianych zielonych standardach, w tym budynków certyfikowanych i pasywnych.

Koszty budowy inwestycji zgodnych ze standardem budynków o niemal zerowym zużyciu ener-

gii, są wyższe niż budownictwa tradycyjnego. W Europie, wg danych przedstawionych w dokumencie 

„ZEBRA2020: nearly zero-energy building strategy 2020” (R. Pascual, G. Paoletti; 2016)  różnica może,  

w zależności od kraju, wynosić od 3 do 38%.

Przykładowy wzrost kosztów inwestycji, w przypadku realizacji efektywnych energetycznie bu-

dynków, przedstawił Institute of Civil Engineering and Architecture of Tallinn University of Technology27  

(tabela 1).

Tabela 1. Rezultaty symulacji, dotyczących efektywności kosztowej budynków o niemal zerowym 

zużyciu energii

Rodzaj budynku / produkcja energii
Wskaźnik charakterystyki 

energetycznej, [kWh/m²/rok]
Dodatkowe koszty 

[EUR/m²]

Dom jednorodzinny  
(100 m²)

bez lokalnej produkcji 
energii odnawialnej

od 123 do 131 od 7.4 do 16.9

z lokalną produkcją 
energii odnawialnej

od 77 do 83 od 51.0 do 58.3

5-piętrowy budynek 
wielorodzinny

bez lokalnej produkcji 
energii odnawialnej

od 115 do 117 od 6.2 do 9.6

z lokalną produkcją 
energii odnawialnej

od 101 do 103 od 22.9 do 26.3

Ale opłacalność ekonomiczna zielonego budownictwa musi być rozpatrywana nie tylko przez 

pryzmat kosztów projektowania i budowy. Istotny jest cały cykl życia budynków. Koszty utrzymania bu-

dynku w fazie jego użytkowania mają istotne znaczenie dla oceny opłacalności zielonych inwestycji. 

Głównym wyzwaniem, w ocenie efektywności kosztowej zielonych rozwiązań w przy-

padku nowego budownictwa jest to, że inwestycje mogą znacznie różnić się od siebie pod wzglę-

dem wielkości budynku, zastosowanych rozwiązań architektonicznych i technicznych, ale także 

26  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0802 

27  Analysis of cost-optimal minimum energy efficiency requirements for buildings; Arumägi,  Simson, Kuusk, Kalamees, Kurnitski; 2017
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uwarunkowań związanych z ceną gruntu, kosztów materiałów i prac budowlanych, na co wska-

zują autorzy publikacji „Definition of indicators and assessment methods for cost effective nZEB  

and Energy+ Buildings” (eERG - PoliMi, 2019). Specjalne narzędzia pozwalają przeprowadzać symulacje 

rozmaitych rozwiązań pod kątem efektywności energetycznej i efektywności finansowej inwestycji28. 

Różne rozwiązania dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych, stopnia przeszklenia fasady, 

grubości izolacji (w ścianach, podłodze i dachu), rodzaju przeszklenia (podwójne lub potrójne), wentyla-

cji (z odzyskiem ciepła lub bez) oraz powierzchni modułów fotowoltaicznych, w różnych konfiguracjach 

mogą dawać zupełnie inne wyniki finansowe. Wymóg niemal zerowego zużycia energii można osiągnąć 

w różny sposób i różnym kosztem, o czym mogą decydować detale. Różny może być też okres zwrotu 

inwestycji. Średnio wynosi on około 25-40 lat. W zależności od przyjętych standardów te dane mogą być 

jednak zupełnie inne.

Jak wynika z raportu  „Rozwój budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii w Polsce w kierunku 

podstawowych definicji i programu wdrażania” (Buildings Performance Institute Europe, 2012), rozwój 

budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii w Polsce wymaga zwiększonych nakładów inwesty-

cyjnych (tabela 2). W analizowanych różnych wariantach rozwiązań (obejmujących m. in. lepsze para-

metry przegród zewnętrznych i wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła), jedynie w budownictwie 

jednorodzinnym można liczyć na średnioroczne oszczędności rzędu 0,9–1,4%. W budownictwie wielo-

rodzinnym, zastosowanie lepszych parametrów przegród zewnętrznych, wentylacji mechanicznej z od-

zyskiem ciepła czy kolektorów słonecznych, oznacza wzrost średniorocznych kosztów  od 3,6% do 5,2%, 

przy założeniu, że okres użytkowania budynków trwa 50 lat. Problemem w Polsce jest zbyt niski udział  

energii odnawialnej w polskich systemach ciepła sieciowego. W zabudowie usługowej, której okres 

użytkowania budynków przyjęto na 30 lat, dodatkowe średnie koszty roczne oszacowano na poziomie 

od 15,5% do 22,9%.

Tabela 2. Dodatkowe nakłady inwestycyjne w budownictwie o niemal zerowym zużyciu energii  

w Polsce

Rodzaj budynku Roczna redukcja 
emisji CO₂

[kg CO₂/m²]

Roczne oszczędności 
energii  

[kWh/m²]

Dodatkowe średnioroczne 
nakłady inwestycyjne 

[EUR/m²]

Domy jednorodzinne 22 od 114 do 123 od 4,6 do 9,9

Domy wielorodzinne  od 68 do 69 od 117 do 129 od 2,4 do 8,5

Budynki niemieszkalne od 57 do 59 od 165 do 173 od 20,1 do 25,8

Szczególnie ważna dla opłacalności energooszczędnych rozwiązań jest ich kompleksowość.  

Należy brać pod uwagę wiele technicznych zmiennych i dążyć do wdrażania rozwiązań pasywnych.  

Sama poprawa efektywności energetycznej ścian zewnętrznych może nie być optymalnym kosztowo 

rozwiązaniem.

Dlatego w ramach powojennej odbudowy Ukrainy należy uwzględnić co najmniej:

• stosowanie efektywnych energetycznie przegród zewnętrznych budynku,

• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych 

budynku,

• zapewnienie efektywnego, energooszczędnego systemu ogrzewania, chłodzenia, zaopatrzenia 

w ciepłą wodę, wentylacji i oświetlenia. 

28  jednym z takich narzędzi jest platforma CraveZERO (https://cravezero.eu), finansowana ze środków UE w ramach projektu Horyzont 2020
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 Niezbędna będzie przy tym optymalizacja rozwiązań pod kątem efektywności kosztowej, przy 

wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi.

 Kluczowym argumentem na rzecz zielonej odbudowy Ukrainy, powinna być świadomość,  

że gdy kraj ten stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, standardy w zakresie efektyw-

ności energetycznej i tak będą musiały zostać wdrożone. Nie można tej perspektywy pomijać, biorąc 

pod uwagę, jak wielki wysiłek będzie musiał zostać włożony w powojenną odbudowę kraju. Każde inne 

podejście byłoby równoznaczne z niegospodarnym dysponowaniem środkami przeznaczonymi na odbu-

dowę. Nowo odbudowane budynki musiałyby bowiem, w niedługim czasie, zostać poddane renowacji.

 Poprawa efektywności energetycznej budynków jest również priorytetem, biorąc pod 

uwagę konieczność uniezależnienia się Ukrainy od rosyjskich surowców. A poziom uzależnienia jest  

w istocie wysoki, co wynika z porównania wskaźnika udziału gazu ziemnego w dostawach energii dla 

sektora mieszkaniowego w Ukrainie i w krajach europejskich (stan na 2019 rok)29: w Ukrainie wynosił on 

48,8%, w Polsce - 20%, w krajach UE jako całości - 32,1%. Ukraina ma jeden z najwyższych wskaźników 

w Europie. Importowany gaz jest wykorzystywany głównie do docelowego ogrzewania i zaopatrze-

nia w ciepłą wodę w sektorze mieszkaniowym. Udział gazu ziemnego wyniósł 47,8% ogólnych dostaw 

energii dla sektora mieszkaniowego (6,5 mln toe z 13,6 mln toe), z czego 59,8% (3,89 mln toe) zostało 

wykorzystane do ogrzewania budynków mieszkalnych30.

 Ukraina charakteryzuje się wysoką energochłonnością PKB, co nie przyczynia się do zwiększe-

nia konkurencyjności gospodarki. W 2020 r. energochłonność całkowitej podaży energii pierwotnej wy-

niosła 0,167 toe/tys. dolarów31, w 2019 r. była prawie na tym samym poziomie - 0,166 toe/tys. dolarów, 

co jest wartością dwukrotnie wyższą niż w Polsce i 2,5 razy wyższą niż w Niemczech32.

 Według bilansu energetycznego Ukrainy na rok 2020 udział importu w całkowitej podaży ener-

gii pierwotnej wynosił 35,6%, z czego gaz ziemny stanowił 8,5%33. Udział importu energii pierwotnej  

z jednego kraju do łącznej wielkości dostaw (importu) w 2020 r.34 wynosił: gaz ziemny - 49,7%,  

węgiel - 70,2%, ropa naftowa - 70,2%. Jednocześnie docelowa maksymalna wartość tych wskaźników  

zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju kraju została określona na poziomie do 15%.

 Zużycie energii w sektorze mieszkaniowym (gospodarstwa domowe) w 2020 roku stano-

wiło 28,4% zużycia energii końcowej35. Według Państwowej Agencji Efektywności Energetycznej36,  

w 2019 roku w Ukrainie zużycie energii na cele mieszkaniowe wynosiło średnio 0,014 toe/m²;  

w latach 2017-2018 - 0,017 toe/m². Według danych rządu Ukrainy37 w 2016 roku roczne zużycie  

gazu ziemnego do celów grzewczych wyniosło 18,6 mld m³, przy czym istniał potencjał do jego zmniej-

szenia do 11,4 mld m³ (60% importu gazu), poprzez termomodernizację budynków i usprawnienie sekto-

ra grzewczego. Potencjał redukcji zużycia gazu dotyczy w dużej mierze budynków istniejących o niskich 

standardach energetycznych, które nie ulegną zniszczeniom wojennym i które będą wymagały poprawy 

efektywności energetycznej.

 Ukraina jeszcze przed wojną była na drodze do poprawy efektywności energetycznej bu-

dynków. W 2017 roku została zatwierdzona Strategia Energetyczna Ukrainy do 2035 roku38. Strategia 

29 Udział paliw w końcowym zużyciu energii w sektorze mieszkaniowym, 2019 r. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_bal_c/default/bar?lang=en 

30 Całkowite zużycie energii w sektorze mieszkaniowym / gospodarstwach domowych według rodzaju użytkowania końcowego w 2020 r. https://ukrstat.gov.ua/ 
 operativ/operativ2022/energ/sks_20_ue.xlsx  

31 PKB PSN 2017. Еnergy intensity in 2007 – 2020 http://www.ukrstat.gov.ua/english/x.bmp 

32 World Bank. Poziom energochłonności energii pierwotnej (MJ/$2017 PSN PKB) https://api.worldbank.org/v2/en/indicator/EG.EGY.PRIM.PP.KD?downloadfor 
 mat=excel

33 Bilans energetyczny Ukrainy na rok 2020; https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/energ/En_bal/Bal_2020_ue.xls 

34 Raport monitoringowy „Cele Zrównoważonego Rozwoju 2021” http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202021%20 
 Monitoring%20Report%20ukr.pdf 

35 Bilans energetyczny Ukrainy na rok 2020 http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2021/11/147.pdf

36 Państwowa Agencja Efektywności Energetycznej. Wskaźniki efektywności energetycznej. https://saee.gov.ua/uk/content/energyefficiencyindicators   
 https://www. minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/pricing/tsinoutvorennya/pro-pokaznyky-oposeredkovanoyi-vartosti-sporudzhennya-zhytla-za-re 
 gionamy-ukrayiny-stanom-na-01-sichnya-2022-roku/attachment/2022-02-17-nakaz-53/

37 Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy „O zatwierdzeniu koncepcji wdrożenia mechanizmów stabilnego finansowania działań na rzecz efektywności   
 energetycznej (utworzenie Funduszu Efektywności Energetycznej” z dnia 13 lipca 2016 r. Nr 489-r https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489-2016-%D1%80#n8

38 Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy „O zatwierdzeniu Strategii energetycznej Ukrainy na okres do 2035 roku” „Bezpieczeństwo, efektywność energetycz 
 na, konkurencyjność” z dnia 18 sierpnia 2017 roku Nr 605-r https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text16
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zawiera ogólne kierunki poprawy efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym; przewiduje 

również wprowadzenie standardów budowy „domów pasywnych” do 2035 roku. Ponadto w 2021 roku 

ogłoszono rozpoczęcie prac nad opracowaniem Strategii energetycznej do 2050 roku39. W trakcie opra-

cowywania jest również inny ważny dokument strategiczny - Koncepcja „zielonej” transformacji energe-

tycznej Ukrainy do 2050 roku40 (przygotowany został projekt).

 Pod koniec 2021 roku rząd Ukrainy przyjął Krajowy plan działania w zakresie efektywności 

energetycznej na okres do 2030 roku41, w którym określił krajowy cel w zakresie efektywności ener-

getycznej i środki służące jego osiągnięciu, zgodnie z europejskim podejściem, na bazie dyrektywy 

2012/27/EC „O efektywności energetycznej”42. Cel w zakresie efektywności energetycznej dla pierwot-

nego i końcowego zużycia energii w Ukrainie w 2030 roku nie może przekroczyć odpowiednio 91,5 mln 

i 50,5 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej (lub odpowiednio 22,3% i 17,1% w stosunku do bazowego 

scenariusza rozwoju gospodarczego i systemu energetycznego).

 W 2020 roku Rząd Ukrainy zatwierdził Koncepcję realizacji Państwowej polityki w zakresie 

efektywności energetycznej budynków w zakresie zwiększenia liczby budynków o niemal zerowym 

zużyciu energii oraz Narodowy plan zwiększenia liczby takich budynków43. W dokumencie określono,  

że w latach 2020-2030 konieczne jest stymulowanie budowy nowych i renowacji istniejących budynków 

zgodnie z wysokimi standardami efektywności energetycznej - budynków o niemal zerowym zużyciu 

energii. Założono, że: 

•  nie później niż do 31 grudnia 2027 r. klasa efektywności energetycznej wszystkich  

 budynków oddanych do użytku nie może być niższa niż wymagania dla budynku niezależnego  

 energetycznie, obowiązujące w dniu rozpoczęcia robót budowlanych (klasa „C”),  

•  nie później niż 31 grudnia 2025 r. efektywność energetyczna budynków użyteczności  

 publicznej nie może być niższa od wymagań dla budynku niezależnego energetycznie,  

 które obowiązywały w dniu rozpoczęcia robót budowlanych.

 Aby zachować zgodność z wymaganiami przepisów Unii Europejskiej i Wspólnoty Energetycz-

nej w zakresie zwiększenia liczby budynków „niezależnych energetycznie”, konieczne było zdefiniowanie 

pojęcia „niezależny energetycznie” wraz z określeniem odpowiednich warunków i maksymalnego jed-

nostkowego zużycia energii dla budynków „niezależnych energetycznie” w kWh/m² (kWh/m³).  Wskaź-

niki te zostały określone w ww. Dokumencie na poziomie od 46 do 92 kWh/m² (w zależności od cech 

budynku).

 Analizując koszty ukraińskiej zielonej odbudowy, warto przyjrzeć się danym zebranym  

w ramach projektu ZEBRA202044, wg których koszty budynków o niemal zerowym zużyciu energii  

w trzech krajach sąsiadujących z Ukrainą były na poziomie wskazanym w tabeli 3:

39 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245584659 

40 https://mepr.gov.ua/files/images/news_2020/02032020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F%20  
 %D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82% 
 D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf

41 Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy „O krajowym planie działania na rzecz efektywności energetycznej do 2030 roku” z dnia 29 grudnia 2021 roku   
 Nr1803-r https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1803-2021-%D1%80#Text

42 https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-nacionalnij-plan-dij-z-energoefektivnosti-na-period-do-2030-roku

43 Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 29 stycznia 2020 r. Nr 88 –Е https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2020-%D1%80#Text
  wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie „O efektywności energetycznej budynków „

44 ZEBRA2020: Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020. Deliverable 5.1: Nearly Zero-Energy Building (nZEB) technology solutions, cost assessment and   
 performance https://zebra2020.eu/website/wp-content/uploads/2014/08/Zebra2020_Deliverable-5.1_Report.pdf
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Tabela 3. Koszty  renowacji i budowy budynków o niemal zerowym zużyciu energii na Litwie, w Polsce 

i Rumunii

Koszty (EUR/m²) Litwa Polska Rumunia 

Niska modernizacja (15% oszczędności energii) 125 60 36

Średnia modernizacja (45% oszczędności energii) 155 170 84

Głęboka modernizacja (75% oszczędności energii) 238 220 197

Modernizacja do standardu budynków o niemal zerowym 
zużyciu energii (nZEB) (95% oszczędności energii) 

286 330 376

Nowe budynki w standardzie nZEB 734 1037 679

Dodatkowe wydatki na budynki nZEB w porównaniu do 
nowych budynków

125 94 200

 Średnio, jednostkowy koszt budowy nowego budynku według standardu budynku o niemal ze-

rowym zużyciu energii (nZEB) w tych krajach wyniósł 816,7 EUR/m. Ze względu na ograniczony dostęp 

do tego typu danych dotyczących Ukrainy, należy zwrócić uwagę na rzeczywiste wskaźniki dotyczące 

kosztów budowy, opracowane przez MinRegion45 dla poszczególnych regionów. Według danych MinRe-

gion46, na dzień 01.01.2022 r. koszt pośredni47 budownictwa mieszkaniowego w Ukrainie wynosił śred-

nio prawie 517,5 EUR/m². 

 Gdy zaś chodzi o dostępne dane dotyczące realizacji działań termomodernizacyjnych na rynku 

mieszkaniowym, to według Funduszu Efektywności Energetycznej48, średni koszt tego typu inwestycji 

w Ukrainie kształtuje się na poziomie 9,6 EUR/m² i 56,6 EUR/m² odpowiednio dla modernizacji lekkiej  

i kompleksowej. Przy czym redukcja jednostkowego zużycia energii może wynieść średnio odpowiednio: 

ok. 20% (ok. 25 kWh/m²) i ok. 40-60% (ok. 70 kWh/m²).

 Na podstawie danych dotyczących kosztów budynków o niemal zerowym zużyciu energii  

na Litwie, w Polsce i Rumunii oceniono, że dodatkowe środki na budowę w standardzie nZEB wahają 

się od około 10% do 40%. Jak już wcześniej wspomniano, pośredni koszt budowy mieszkań na Ukrainie 

wynosił średnio prawie 517,5 EUR/m². Biorąc to pod uwagę, koszty podniesienia w Ukrainie standardu 

dla nowego budownictwa do standardu budynków o niemal zerowym zużyciu energii, można oszacować 

na poziomie 569 do 725 EUR/m². W rezultacie, zakładając, że cała powierzchnia zniszczonych budyn-

ków, wyliczona przez KSE (44,2 mln m²), zostałaby odbudowana w standardzie budynków o niemal ze-

rowym zużyciu energii, koszty odbudowy zabudowy mieszkaniowej można oszacować w przybliżeniu  

na 25,2 do 32 mld EUR, to jest o 2,3 do 9,1 mld EUR więcej od średnich kosztów budowy w formie trady-

cyjnej (koszty pośrednie).

 Jeśli weźmiemy pod uwagę, że zużycie energii w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii 

może być zmniejszone o 70%-95%, w konsekwencji może to dać zmniejszenie całkowitego zużycia ener-

gii na ogrzewanie i chłodzenie w sektorze mieszkaniowym o 3-4%49. 

 Większy efekt zmniejszenia zużycia energii można osiągnąć poprzez rozpowszechnienie  

tej praktyki i renowację wszystkich istniejących budynków, w tym również budynków publicznych.

 Kolejnym ważnym i pilnym zadaniem dla kraju, które wymaga podkreślenia, a bez którego wdra-

żanie środków efektywności energetycznej w budownictwie nie ma sensu, jest właściwe zapewnienie 

pełnego opomiarowania zasobów energetycznych. Poziom pokrycia liczników ciepła użytkowego wy-

45 Ministerstwa Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy

46 Rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy z dnia 17.02.2022 r. Nr 53

47 dane nie obejmują części kosztów związanych z dodatkowymi warunkami technicznymi i ekonomicznymi rozwoju regionalnego

48 średni rzeczywisty koszt środków oszczędności energii i efektywności energetycznej na powierzchnię ogrzewania w zweryfikowanych projektach na dzień 18  
 marca 2022 r. ttps://sites.google.com/eefund.org.ua/monitoring/%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%96-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96; 
 Oficjalny kurs hrywny w stosunku do walut obcych  https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=18.03.2022&period=daily

49 Rzeczywiste zużycie energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia w 2020 r. wyniosło 7,3 mln toe (w tym 53% zużycia energii przez sektor mieszkaniowy).
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nosi50: dla budynków mieszkalnych - 83,3%, dla budynków niemieszkalnych - 82,7%; poziom pokrycia 

liczników dostaw ciepłej wody wynosi odpowiednio 18,7% i 51,6%. Dla zapewnienia monitorowania wy-

korzystania zasobów energetycznych należy opracować i szeroko wdrożyć system zarządzania ener-

gią w Ukrainie.

 Wskazane jest też zwiększenie efektywności wykorzystania energii na wszystkich etapach -  

od jej produkcji i transportu, do zużycia. W Ukrainie około 90% paliw w sektorze ciepłowniczym sta-

nowią paliwa kopalne - gaz ziemny i węgiel51. W 2019 r. przedsiębiorstwa ciepłownicze wykorzystały 

około 25% całkowitego zużycia gazu ziemnego. Jednocześnie straty ciepła w sieciach ciepłowniczych 

przekroczyły 20%. Wykorzystanie paliwa i energii elektrycznej na etapie wytwarzania energii cieplnej 

również nie jest wystarczająco efektywne. Dlatego też wdrażanie środków poprawy efektywności 

energetycznej w sektorze budowlanym wymaga powiązania z działaniami na rzecz ograniczenia 

zużycia zasobów energetycznych (strat) w sektorze ciepłowniczym. 

4.3. Inne kluczowe aspekty zielonej  
odbudowy

W  odbudowie ukraińskiej gospodarki kluczowy będzie dostęp do energii elektrycznej. Przed wojną, 

Ukraina zużywała 156,5 TWh rocznie (dane na 2021 r.), z czego energia jądrowa odpowiadała za 55,1%, 

elektrownie konwencjonalne za 29,3%, elektrownie wodne 6,7% oraz słońce oraz wiatr odpowiednio 

4,9% i 2,5%. Pomimo zniszczeń i utraty części mocy wytwórczych w skutek rosyjskiej agresji (w tym elek-

trowni konwencjonalnych jak i odnawialnych źródeł energii, które w dużej części znajdowały się na tere-

nach okupowanych przez Rosjan), jak i wyłączeń tychże oraz elektrowni jądrowych, w postawie systemu 

elektroenergetycznego Ukrainy wciąż działa część bloków jądrowych. Mimo udanych prób ich przeję-

cia, ich zniszczenie oraz wywołanie katastrofy ekologicznej pozostaje obecnie poza celami militarnymi  

Rosji. Zachowanie części mocy wytwórczych, ciągłe działania interwencyjne i naprawcze oraz obniżone 

zapotrzebowanie na energię elektryczną (wynikające z obniżonej populacji oraz wstrzymania gospodar-

ki, w tym przemysłu) pozwoliło na utrzymanie zbalansowania systemu elektroenergetycznego. Według 

danych dostępnych na stronie IEA, przekazanych przez ukraińskiego operatora systemu elektroenerge-

tycznego, zapotrzebowanie na energię elektryczną zmalało o 40% w stosunku do historycznych pozio-

mów w analogicznym okresie52.

 W perspektywie krótkoterminowej, priorytetem działań kryzysowych oraz odbudowy jest  

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i cie-

pła do celów bytowych oraz efektywnej odbudowy. Wymaga to zapewnienia funkcjonowania infrastruk-

tury przesyłowej oraz uniezależnienia się od rosyjskich paliw kopalnych (a więc zapewnienie ciągłości 

dostaw z innych kierunków) w czym pomóc ma integracja z unijnym rynkiem energii. Należy przy tym 

zaznaczyć, że działania średnio i długoterminowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 

są w znacznym stopniu zbieżne z działaniami na rzecz ochrony klimatu (niemniej równolegle prowadzo-

ne powinny być działania w celu zapewnienia podaży paliw energetycznych potrzebnych do funkcjono-

wania gospodarki). Znajduje to potwierdzenie w europejskiej strategii REPowerEU, której kluczowym 

celem jest ograniczenie i docelowo całkowite wstrzymanie importu nośników energii z Rosji. Strategia 

50 Państwowa Agencja Efektywności Energetycznej. Opomiarowanie ciepła i wody użytkowej od 20.06.2022 r.  https://saee.gov.ua/sites/default/files/blocks/Prezen 
 tatsiya%2020.06.2022.pdf  

51 Projekt postanowienia Gabinetu Ministrów Ukrainy „O zatwierdzeniu Strategii rozwoju mieszkalnictwa i usług komunalnych na lata 2022-2027”

52 https://www.iea.org/articles/ukraine-real-time-electricity-data-explorer 
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oparta jest na przyspieszeniu działań transformacyjnych, w szczególności w kontekście efektywności 

energetycznej, rozwoju OZE oraz zdekarbonizowanych paliw, obniżając zużycie paliw kopalnych.

 Kierunkowskazem dla planu powojennej odbudowy Ukrainy powinna być europejska polityka 

energetyczna, której głównym celem jest całkowita dekarbonizacja sektora energetycznego do 2050 

roku. Na drodze do realizacji tego celu, poza równoległym celem wyznaczonym w REPowerEU, wyzna-

czone są trzy główne kierunki:

•  zapewnienie przystępnych cenowo i bezpiecznych dostaw energii,

•  stworzenie w pełni zintegrowanego, wzajemnie połączonego i cyfrowego unijnego  

 rynku energii,

•  wzmacnianie efektywności energetycznej, m. in. poprzez poprawienie charakterystyki  

 energetycznej budynków oraz rozwój sektora energetycznego opartego na źródłach  

 odnawialnych. 

 Kierowanie się priorytetami polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej przy odbudo-

wie Ukrainy będzie nie tylko efektywnym sposobem na obniżenie zużycia paliw kopalnych (a więc zwięk-

szenia niezależności energetycznej) oraz ochrony środowiska naturalnego (i związanych z tym zobowią-

zań unijnych, których częścią będzie Ukraina), ale szansą na wyjście z kryzysu oraz rozwój gospodarczy. 

 Ukraina może stać się eksporterem niskoemisyjnej energii elektrycznej oraz producentem 

paliw niskoemisyjnych, potrzebnych Europie do dekarbonizacji. 16 marca 2022 r. ukraiński system 

połączył się z unijnym ENTSO-E przez istniejące połączenie z Mołdawią, od 4 czerwca 2022 r. ekspor-

tując do niej energię. Biorąc pod uwagę warunki pogodowe oraz dostępne tereny (Ukraina dysponuje 

największą powierzchnią w Europie przy jednoczesnej niskiej gęstości zaludnienia w skali kraju), Ukra-

ina ma znaczący potencjał w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Z jądrowymi mocami wytwórczymi, 

pracującymi w podstawie, oraz szybkim rozwojem OZE Ukraina może stać się eksporterem niskoemisyj-

nej energii elektrycznej lub używać nadwyżek energii do produkcji zdekarbonizowanych paliw potrzeb-

nych Unii do wypełniania celów klimatycznych. Nadwyżki dostępnej mocy pojawiają się również teraz  

w okresie obniżonego zapotrzebowania na energię elektryczną. W tym celu priorytetem wspólnych dzia-

łań Ukrainy oraz UE powinna być odbudowa połączenia transgranicznego z Polską, co według Polskich 

władz ma nastąpić do końca 2022 roku. Jak podają ukraińskie władze, aktualne maksymalne techniczne 

możliwości przesyłu to 2 GW, ale w przyszłości możliwe jest zwiększenie tej mocy do 6 GW53. 

 Ukraina może przyciągnąć inwestorów w OZE i technologie niskoemisyjne, rozwijając prze-

mysł i poprawiając konkurencyjność gospodarki oraz warunki do inwestowania. Relatywnie niższe 

płace oraz ceny ziemi, możliwość uczestnictwa w ENTSO-E jak również elastyczna polityka podatkowa 

stanowią zachętę do inwestowania w OZE w Ukrainie, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego 

kraju, zapewniając inwestorom potencjał do alokowania kapitału oraz utworzy nowe miejsca pracy.  

 Rozwój zielonych mocy wodorowych to także perspektywa dla Ukrainy. Zgodnie z Europejskim 

Zielonym Ładem, energia wodorowa powinna stać się głównym elementem zintegrowanego systemu 

energetycznego UE. Współpracę z Ukrainą w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i produkcji 

„zielonego” wodoru przewiduje unijna strategia wodorowa54.

 Dla celów dekarbonizacji wskazane jest zwiększenie udziału biomasy i mocy bioenergetycznych 

w sektorze rolniczym oraz odpadów domowych, co w dłuższej perspektywie może zmniejszyć wykorzy-

stanie węgla w produkcji energii elektrycznej i ciepła przy przejściu na OZE.

 W sektorze energetycznym niezbędna jest także cyfryzacja. Jest szczególnie istotne w przy-

padku zapewnienia efektywnej decentralizacji sektora i rozwoju generacji rozproszonej, co zwięk-

sza zapotrzebowanie na nowe rozwiązania technologiczne. Ponadto, cyfryzacja zapewni zwiększenie  

53  https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/28/684784/  

54  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf 
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wykorzystania OZE i ich niezawodności, wdrożenie systemów akumulacji energii oraz mechanizmów 

dynamicznego ustalania cen, a także ogólnie zapewni optymalizację zarządzania systemem energetycz-

nym.

 Na drodze odbudowy gospodarki Ukrainy, niezbędna będzie modernizacja przemysłu. Tu rów-

nież drogowskazem powinna być polityka Unii Europejskiej, ukierunkowana na zieloną i cyfrową trans-

formację, zgodnie z Nową strategią przemysłową dla Europy55, przedstawioną w marcu 2020 r. i jej ak-

tualizacją z maja 2021 r56. Tak jak Europa traktuje tą transformację jako konieczną z punktu widzenia 

własnej suwerenności, tak podobną perspektywę powinna przyjąć również Ukraina i za wszelką cenę 

dążyć do tego by dotrzymać kroku Europie, jeśli chodzi o skalę i tempo zmian. Głównym celem musi 

być ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w przemyśle, rozwój czystych technologii i dążenie do 

gospodarki systemu zamkniętego we wszystkich sektorach. Wymaga to wykorzystania czystej energii  

i surowców, z jednaj strony, z drugiej zaś stworzenia warunków dla rozwoju innowacji, w oparciu o które, 

będą mogły powstawać nowe produkty, usługi oraz modele biznesowe. Transformacja w przemyśle bę-

dzie pociągać za sobą zmiany na rynku pracy, nie tylko w kontekście powstawania nowych miejsc pracy,  

ale także potrzeb w zakresie wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.

 Zielona transformacja przemysłu wymagać będzie stworzenia odpowiednich warunków wspar-

cia poprzez zmiany regulacyjne. Ważną rolę mogą odegrać zielone zamówienia publiczne. Istotny jest 

też aspekt poprawy standardów w zakresie uczciwej konkurencji. 

 Odpowiednie planowanie oraz zmiany w prawie pozwolą na rozwój nowoczesnych gałęzi prze-

mysłu, przyciągających inwestorów oraz zagraniczny kapitał. Naturalne zasoby środowiskowe Ukrainy 

mogą się stać siłą napędową gospodarki oraz być jednym z filarów przyszłej integracji z rynkami euro-

pejskimi.

 Zielona transformacja jest również wymagana w sektorze rolnym, w szczególności poprzez 

zwiększenie efektywności energetycznej i zasobowej sektora. Celem powinna być dekarbonizacja rol-

nictwa. Aby ten cel osiągnąć i stopniowo uzyskać pełną samowystarczalność energetyczną, niezbędne 

jest ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych na rzecz energii odnawialnej, a także zwiększenie wiel-

kości produkcji biomasy i biopaliw przez sektor.

 Dla ożywienia gospodarczego Ukrainy szczególnie ważne jest wzmocnienie partnerstwa go-

spodarczego z UE. Ukraina ma duży potencjał eksportowy i może być pod tym względem atrakcyjna dla 

Europy. Unia Europejska już teraz stara się wspierać Ukrainę, wobec zamknięcia przez Rosję dostępu 

do ukraińskich portów. W dniu 30.05.2022 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie tymczasowych 

środków liberalizacji handlu uzupełniających koncesje handlowe mające zastosowanie do produktów 

ukraińskich na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii 

Atomowej oraz ich państwami członkowskimi z jednej strony a Ukrainą z drugiej strony57.  Oczekuje się, 

że nowe przepisy ułatwią logistykę lądową i zwiększą poziom liberalizacji rynku, m.in. poprzez czasowe 

zawieszenie istniejących taryf celnych na produkty przemysłowe i rolne. Wspieranie i ułatwianie istnie-

jących przepływów handlowych z Ukrainy do Unii powinno być jednym z ważnych kierunków powojen-

nej współpracy, prowadzącym do coraz głębszej integracji Ukrainy z rynkiem wewnętrznym UE.

 Priorytetem musi być rozbudowa infrastruktury transportowej i jej integracja z systemem 

europejskim. Obejmuje to rozbudowę korytarzy transportowych sieci TEN-T, do której Ukraina przy-

stąpiła w 2017 roku. Agresja Rosji sprawiła, że tranzyt towarów przez Ukrainę został istotnie ograni-

czony. Weryfikacji muszą zostać poddane cele związane z rozwojem korytarza pomiędzy Europą a Azją 

55  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN

56  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN

57  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.152.01.0103.01.ENG 
21

ZIELONA ODBUDOWA. Powojenna zielona transformacja Ukrainy



przez terytorium Ukrainy. Powojenna odbudowa systemów transportowych w Ukrainie powinna być 

ukierunkowana na wzmocnienie integracji Ukrainy z Unią Europejską, ułatwienie tranzytu i wykorzysta-

nie infrastruktury UE w ukraińskim eksporcie do krajów trzecich. Należy podjąć wysiłki na rzecz likwida-

cji wąskich gardeł transportowych, w tym np. różnicy w szerokości torów kolejowych. Unia Europejska 

już pracuje nad zwiększeniem przepustowości infrastruktury nowych korytarzy eksportowych i stwo-

rzeniem nowych połączeń infrastrukturalnych w ramach odbudowy Ukrainy. Szczególną rolę może tu 

odegrać Polska, która mogłaby stać się węzłem transportowym dla Ukrainy. Ale może to dotyczyć także 

innych krajów sąsiadujących z Ukrainą, takich jak Słowacja i Rumunia. Tego rodzaju wsparcie dla ukraiń-

skich producentów i eksporterów,  będzie miało kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarki Ukrainy.

 Cele odbudowy zniszczonej przez wojnę infrastruktury transportowej powinny być zbieżne  

z celami Unii Europejskiej, ujętymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Mobilność w Europie, zgod-

nie z założeniami „Strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport 

na drodze ku przyszłości” 58 oparta będzie na wydajnym systemie transportu multimodalnego, kolejach 

dużych prędkości, pojazdach bezemisyjnych, czystszej i bardziej aktywnej mobilności w miastach. Płyn-

ne i wydajne funkcjonowanie transportu będzie wspierać transformacja cyfrowa. Ukraina nie powinna 

pozostać z tyłu wobec transformacji, jaka nastąpi w Europie. Odbudowa infrastruktury transportowej 

będzie wymagać rewizji dotychczasowych rozwiązań, ujętych w Krajowej Strategii Transportowej Ukra-

iny do 203059, w przyjętej w 2018 r. Transformacja w kierunku zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych  

w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym oraz wodnym powinna stanowić cel nadrzędny. Szcze-

gólnie, wobec konieczności uniezależnienia się Ukrainy od importu paliw kopalnych z Rosji.

 Powojenna odnowa gospodarcza Ukrainy musi być ukierunkowana na nowoczesny i zrównowa-

żony transport zarówno w wymiarze powiązań z Europą, jak i powiązań wewnętrznych - pomiędzy regio-

nami. Zielony transport oznacza w tym przypadku ustalenie priorytetu dla energooszczędnych, bezemi-

syjnych środków transportu oraz wzmocnienie roli transportu publicznego. Oznacza też kształtowanie 

struktur osadniczych, w sposób, który będzie sprzyjał zmniejszaniu potrzeb transportowych (ogranicza-

nie rozpraszania zabudowy, kształtowanie wielofunkcyjnych centrów lokalnych). Wymaga też wdraża-

nia innowacyjnych rozwiązań, które wspierając rozwój transportu, zmienią oblicze Ukrainy, czyniąc z niej 

kraj wysoko rozwinięty technologicznie.

 Powojenna odbudowa Ukrainy musi być realizowana kompleksowo. Celem jest nie tylko 

odbudowa zniszczonej infrastruktury i zapewnienie bezpiecznego miejsca zamieszkania dla wszystkich 

mieszkańców. Odbudowa musi dać podwaliny dla ożywienia gospodarczego kraju, zapewniając docelo-

wo stabilizację ekonomiczną i dobrobyt. Skala wyzwań z tym związanych jest ogromna, ale aby w ogóle 

było to możliwe, Ukraina musi obrać odpowiedni kierunek. Tym kierunkiem jest zielona transformacja 

kraju, we wszystkich wyżej opisanych obszarach.

58  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789 

59  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#top  
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5. PODSUMOWANIE

Cele powojennej odbudowy Ukrainy powinny być ambitne. Mimo całej tragedii, jaką przyniosła wojna, 

warto dostrzec potencjał powojennej odbudowy, który daje Ukrainie wyjątkową możliwość, by stała się 

nowoczesnym, innowacyjnym krajem, odpornym nie tylko wobec zagrożeń geopolitycznych, ale też wo-

bec globalnych wyzwań przyszłości, jakim jest kryzys klimatyczny.

 Wejście Ukrainy na drogę integracji z Unią Europejską musi oznaczać zbieżność priorytetów 

powojennej odbudowy Ukrainy z kierunkiem, w jakim zmierza sama Unia. A ta ma ambicję by do 2050 r. 

stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Oznacza to, że zielony kierunek powojennej 

odbudowy Ukrainy jest jedyną właściwą drogą.

 Inwestowanie w odporność kraju, opartą na rozwiązaniach nisko emisyjnych, już obecnie, w skali 

globalnej, stanowi nie tyle dążenie do luksusu, co konieczność. Kraje przygotowane na wyzwania klima-

tyczne będą w kolejnych latach w większym stopniu w kręgu zainteresowania inwestorów, ze względu na 

znacznie stabilniejsze warunki do inwestowania. Działania na rzecz odporności można zatem utożsamiać  

z dążeniem do stabilności ekonomicznej kraju i budową silnej gospodarki. Kluczowe jest, by rozumiały 

to wszystkie środowiska, zaangażowane w proces odbudowy, w tym Ukraińscy decydenci, zarówno na 

poziomie krajowym, jak i lokalnym.

 Zielona odbudowa Ukrainy to coś więcej niż odtworzenie zniszczonej zabudowy i infrastruktu-

ry. To transformacja kraju, w kierunku jaki odpowiada aspiracjom ukraińskiego społeczeństwa, tak dziel-

nie walczącego o wolność. 

 Skala zniszczeń w Ukrainie jest ogromna, podobnie jak zakres niezbędnych inwestycji, które po-

zwolą zatrzeć ślady wojny. Aby się to udało, Ukrainę trzeba będzie wspierać, tak finansowo, jak i eksperc-

ko. Ale biorąc pod uwagę skalę działań na rzecz odbudowy, obranie właściwego kierunku, może uczynić  

z Ukrainy lidera zielonej transformacji w Europie, za którym podążać będą inne kraje.
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