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Kokreacja – udział obywateli w transformacji
Skalowanie – dobrych praktyk i rozwiązań
Aspekty ekonomiczne i finansowe kokreacji i skalowania
Badania wspólnot energetycznych, spółdzielni energetycznych, miejskich projektów
lokalnych i kampusów uczelni w 8 krajach europejskich
• czy lokalne inicjatywy w zakresie
odnawialnych źródeł energii można
postrzegać jako radykalną innowację,
czy też - i w jakim stopniu - mogą one
przyczynić się do przejścia na produkcję
i konsumpcję energii odnawialnej w
Polsce?
• Spółdzielnie i wspólnoty energetyczne
łączą gotowe technologie z
nowatorskimi pomysłami i koncepcjami
technicznymi i nietechnicznymi.
• Wprowadzają też innowacje w
dziedzinie modeli biznesowych, sposobu
finansowania inwestycji i partycypacji
społecznej w procesie transformacji
energetycznej

Scalings projekt badawczy Horyzont 2020 zajmujący się
problemem co-creation w transformacji energetycznej w
miastach 2018-2021
• Dlaczego kokreacja jest ważna i jakie są jej wymiary ekonomiczne?
• Bariery i szanse ekonomiczne, finansowe kokreacji?
• Innowacje w procesie transformacji tworzą nowe rozwiązania
ekonomiczne , finansowe i zarządcze

Co-creation/współtworzenie –
kluczowy aspekt badań i wdrażania rozwiązań w Horyzoncie Europa
Włączanie:
• Konsumentów i użytkowników
• Mieszkańców i społeczności miast
• Obywateli
w proces współtworzenia projektów społecznych, innowacji i nauki na etapie:
• inicjatywy (co-initiator),
• projektowania (co-design),
• implementacji (co-implementer),
• monitorowania i ewaluacji (co-evaluator)
W efekcie upodmiotowienie obywateli, sprawczość, uznanie profesjonalizmu na
równi z ekspertami

Mission-oriented research and innovation
1. Misje odważne, inspirujące o szerokim znaczeniu społecznym
2. Jasny kierunek: mission-oriented, wymierny i określony w czasie
3. Ambitne, ale realistyczne działania w zakresie badań naukowych i
innowacji
4. Interdyscyplinarne, międzysektorowe i między podmiotowe innowacje
5. Wielorakie, oddolne rozwiązania (bottom-up)
ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNE
• Udział społeczeństwa w procesie selekcji misji
• Włączenie społeczeństwa w realizację
• Obywatele jako aktywni uczestnicy misji
Prof. Mariana Mazzucato - Badania zorientowane na misję i innowacje w Unii Europejskiej

Nowy europejski rynek energii a transformacja społeczna
• Uwarunkowania ekonomiczne i finansowe kształtujące nowy
europejski rynek energii.
• Nowe podejście do transformacji energetycznej zostało wyrażone w
programie UE Czysta energia dla wszystkich Europejczyków oraz w
nowych dyrektywach Dyrektywa (UE) 2019/944 (przekształcona
dyrektywa w sprawie energii elektrycznej), Dyrektywa (UE)
2018/2001 (przekształcona dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł
energii).
• Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w sektor energetyczny.
mogłoby pomóc przyspieszyć europejską transformację energetyczną.
• Udział obywateli jest podstawową zasadą obecnego europejskiego
rynku energii.

Zmiana podejścia: rynek- obywatel
Wielu uczonych twierdzi, że transformacja energetyczna jest zanurzona w
neoliberalnej narracji rynkowej, a podmioty społeczne i obywatele są poddani regułom i
kryteriom gry rynkowej, takich jak podaż, popyt, ceny, efektywność, liberalizacja,
indywidualne decyzje, konkurencyjność. (Devine-Wright, 2007; Schot i in., 2016)
Rola obywateli jako konsumenta w transformacji energetycznej ma tendencję do
odzwierciedlania neoliberalnych dyskursów, ignorując kluczowe kwestie nierówności i
wykluczenia (Lennon i in., 2019).
W rezultacie rynkowa narracja określa również instrumenty transformacji
energetycznej; środki finansowe, system finansowania, udział w podejmowaniu decyzji,
dostęp do wiedzy i informacji.
Wiedza obywateli o transformacji energetycznej jest nierówna i mniejsza niż
graczy rynkowych, co ogranicza sprawczość i dostęp do zasobów. Lennon i in. potwierdzają
wizerunek „obywatela jako indywidualnego aktora motywowanego przede wszystkim
względami finansowymi, który jest zachęcany do brania odpowiedzialności obywatelskiej
za transformację poprzez podkreślanie zmiany zachowań ekonomicznych i decyzji
zakupowych w sferze prywatnej”. (Lennon i in., 2019).
Istnieje potrzeba odejścia od neoliberalnego, indywidualistycznego,
ekonomicznego podejścia do alternatywnego, opartego na rzeczywistym zaangażowaniu
obywateli posiadających wpływ i sprawczość.

Podejście metodologiczne do badań transformacji
energetycznej w ramach Scalings
• Transition Studies
• The Multilevel Perspective (MLP)
• Actor analysis
• Transition manegment
• Niche managment

The sustainability transition – dlaczego jest ciekawe?
• jest to przejście (ukierunkowanie, tranzycja) od gospodarki
dotychczasowej do działalności odpowiedzialnej środowiskowo i
społecznie: do gospodarki niskoemisyjnej, zasobooszczędnej,
„zielonej”, opartej na „czystych” technologiach; do odpowiedzialnej
konsumpcji; większej sprawiedliwości i równości społecznej
wewnątrz- i międzypokoleniowej.
• zjawiska, które zachodzą wokół nas, mają bardzo złożoną naturę i
często są nieprzewidywalne, co dodatkowo utrudnia ich rozumienie.
• Kluczowymi słowami dla obecnego ukierunkowania/ przejścia
(tranzycji) są: uczenie się, adaptacja i transformacja.
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Transformacja energetyczna – od wielkoskalowej energetyki korporacyjnej
WEK do Elektroenergetyki prosumenckiej

Można wskazać trzy główne różnice pomiędzy tymi systemami:
• strukturę technologiczną: produkcja energii, przesyłanie i zużycie
energii;
• strukturę polityczną: polityka, instytucje i partycypacja społeczna;
• strukturę ekonomiczną: podmioty gospodarcze i relacje między nimi.
Stary system energetyczny oparty jest na produkcji na dużą skalę i
technologii transmisji energii na duże odległości, struktura
własnościowa jest skoncentrowana, polityka energetyczna i jej odbiór
społeczny dopasowane są do charakteru i struktury systemu.
System energetyczny oparty na odnawialnych źródłach energii
charakteryzuje się bardziej zdecentralizowaną strukturą technologiczną
i ekonomiczną oraz polityką zorientowaną na zrównoważony rozwój
[Strunz 2013].

Wyjście ze stagnacji pokryzysowej
• Transformacja energetyczna może stać się motorem wydobywającym
gospodarkę świata ze stagnacji pokryzysowej, tworzącym nowe miejsca
pracy i wartość dodaną, przyciągającym inwestycje bezpośrednie i
pośrednie, tworzącym innowacje i technologie zmniejszające presję na
środowisko.
• Podmiotami skutecznie mogącymi dokonać tych zmian są takie grupy
podmiotów, jak przedsiębiorstwa, poszczególne gałęzie przemysłu,
różnorodni decydenci, politycy, grupy konsumenckie, społeczeństwa
obywatelskie, inżynierowie i naukowcy (w procesie kokreacji)
• Transformacja oznacza proces złożony i długotrwały, obejmujący wiele
obszarów i podmiotów [Geels 2011].
• Na transformację energetyczną można spojrzeć z punktu widzenia
multilevel perspetive [Geels 2011], jako na wielopoziomową transformację
systemu gospodarczego i technologiczno-społecznego, zmierzającą w
stronę rozwoju bardziej zrównoważonego środowiskowo i sprawiedliwego
społecznie

Tranzycja, transformacja
• Krytyka i poszukiwanie nowego modelu gospodarczego: od modelu gospodarki
rynkowej do obywatelskiej
• Od gospodarki liniowej do okrężnej
• Od przedsiębiorstwa nastawionego tylko na zysk do przedsiębiorstw
rozszerzających koncepcje wartości
• Od zarządzania autorytarnego do partycypacyjnego
• Od konsumenta do obywatela (współtworzenie)
• Od tradycyjnej energii do odnawialnej
• Od centralizacji do decentralizacji (w zarządzaniu publicznym, w biznesie)
• Od wysokoemisyjnego transportu do transportu zrównoważonego
• Od nierówności ekonomicznych do ich redukcji
• Dobro publiczne a prywatne: czyste powietrze, bioróżnorodność, czysta energia
• Prawo do czystego środowiska, prawo do czystej energii

Transformacja energetyczna wg multilevel perspective Geels`a
Zewnętrzne uwarunkowania i procesy gospodarcze i społeczne
(landscape)
(zmiany klimatyczne, kryzys pandemiczny, ograniczone zasoby paliw
kopalnych, świadomość społeczna, Europejski Zielony Ład,
nierówności społeczne)

Istniejący system gospodarczy, technologiczny i społeczny, prawo,
regulacje , infrastruktura, polityka, węgiel, nadmierne zużycie energii,
emisja gazów cieplarnianych, zużywanie zasobów (regime)

Wielkoskalowa energetyka korporacyjna WEK
Innowacyjne procesy zachodzące w niszach, na peryferiach (niches),
prosument, wspólnoty energetyczne, spółdzielnie, JST, odnawialne źródła
energii, lokalne wspólnoty producentów energii, decentralizacja produkcji
energii, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, szybki rozwój innowacji i nowych
technologii dla odnawialnej energetyki, współpraca rządu, biznesu i
F.Geels, 2011

społeczeństwa Elektroenergetyka prosumencka

Erozja
starego
systemu

Transformacja nie jest procesem liniowym, ale skutkiem
zdarzeń zachodzących na trzech poziomach:
• w zewnętrznym otoczeniu ekonomiczno-społeczno-technologicznym
(trendy demograficzne, ideologie polityczne, kryzys finansowy,
wartości społeczne i reguły makroekonomiczne itp. - socio-technical
landscape).
• w dominującym systemie gospodarczym, technologicznym i
społecznym (istniejące sposoby produkcji, konsumpcji, zarzadzania,
zasady i regulacje prawne, infrastruktura, dominujące technologie socio-technical regime);
• w niszach (niches) - miejscu radykalnych innowacji, nowe modele
biznesowe, nowe technologie, społeczne innowacje;
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Sustainability transition
• wymaga ograniczenia skali gospodarki - zarówno produkcji, jak i
konsumpcji;
• odejścia od imperatywu i dogmatu wzrostu gospodarczego;
• zmniejszenia nierówności społecznych zarówno wewnątrz krajów, jak
i w relacjach międzynarodowych;
• redukcji niestabilności makroekonomicznej;
• adaptacji instytucji publicznych do gospodarki nieopartej na paliwach
kopalnych, rosnącym zużyciu zasobów naturalnych i degradacji
środowiska.
Jest więc zmianą zmierzającą do gospodarki lokalnej,
zdecentralizowanej, mniej złożonej, w większym stopniu
wykorzystującej zaangażowanie społeczne w lokalne, oddolne projekty
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Aktorzy transformacji
•
•
•
•
•

państwa (rządy), decydenci i lokalne samorządy;
przedsiębiorstwa;
konsumenci i organizacje pozarządowe (społeczeństwo obywatelskie)
System finansowy
Uczelnie

•
•
•
•

MLP,
Actor analysis
Zarządzanie transformacją
Zarządzanie niszami/ the niche management
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Dominujący model gospodarczy

Alternatywny model gospodarczy

(brązowa , wysokoemisyjna gospodarka, rynek, wzrost, opcja
neoliberalna)

(zielona, niskoemisyjna, okrężna gospodarka, opcja obywatelska,
wspólnotowa)

Transformacja ekonomiczna

Nieograniczony wzrost gospodarczy

Oddzielenie wzrostu gospodarczego (decoupling) od zużycia zasobów

Nieregulowane rynki

Społeczna i środowiskowa odpowiedzialność biznesu

Biznes jak zwykle (Business as usual)

Krótkoterminowa perspektywa decyzji

Długoterminowa perspektywa (Inwestycje w infrastrukturę, uczenie się przez całe
życie, problemy demograficzne, wyzwania środowiskowe)

Prywatyzacja zysków i uspołecznianie kosztów przez firmy

Zorientowanie na misję w przedsiębiorstwach i instytucjach

Negatywne efekty zewnętrzne nie są internalizowane przez firmy

Ekonomia współdzielenia, współkonsumpcja

Zyski i wartość dla interesariuszy
Paliwa kopalne jako główne źródło energii

Transformacja środowiskowa
Odnawialna energia prosumencka

Wysokie zużycie zasobów naturalnych

Efektywność energetyczna i zasobowa

Emisja CO2

Czysta produkcja

Utrata bioróznorodności
Globalne nierówności dochodowe i społeczne

Bioróżnorodność
Transformacja społeczna
Dostatnie życie, bezwarunkowy dochód podstawowy, zrównoważona konsumpcja

Nadkonsumpcja

Sprawiedliwość międzypokoleniowa i międzynarodowa

Brak odpowiedzialności firm i instytucji

Społeczne zaufanie, partnerstwo, przejrzystość, współtworzenie

Brak zaufania społecznego
Komputerowe wsparcie biznesu

Podmiotowość i sprawczość obywateli
Transformacja cyfrowa
Sukces oparty na innowacjach, Nowi klienci/konsumenci –pokolenie Y i Z

Technologie zwiększające efektywność ekonomiczna

Personalizacja produktów i usług, Demokratyzacja, Decentralizacja usług ,

Innowacje produktowe i usługowe

dostęp 24/7
Czyste, zielone technologie

Source: authors own elaboration

Przystosowanie systemu finansowego do transformacji
energetycznej
Dominujący model gospodarczy

Alternatywny model gospodarczy

Authors own elaboration

sustainable value
environmental and
social orientation
long term perspective

full risk concept

innovation, fintech for
sustainablity

Sustainable
finance

mission oriented,
purpose oriented

responsibility in fiduciary
duty

Lokalne waluty wspierające transformację energetyczną
• Bernard Lietaer „Nasz system monetarny musi ewoluować od
monopolu konwencjonalnego pieniądza w kierunku„ ekosystemu
”wielu walut”.
• Profesor Bernard Lietaer (1942-2019) Architekt mechanizmu
konwergencji europejskiej jednostki walutowej do euro i autor wielu
książek, w tym „Przyszłość pieniądza”.

• Motorem rozwoju przemysłowego rewolucji przemysłowej były
nowe formy pieniądza, których świat nie widział wcześniej: kredyt,
pożyczki, oprocentowanie, odsetki.
• Wzrost gospodarczy doprowadził w ciągu 40 lat do kryzysu
klimatycznego, wymierania gatunków i konfliktów społecznych.
Gwałtowna utrata siedlisk, wymieranie gatunków, zanieczyszczenie,
globalne ocieplenie ... wszystko dzieje się głównie w wyniku emisji
pieniędzy do gospodarki.
• Potrzebujemy lokalnych walut komplementarnych.
• https://www.complementarycurrency.org/

Wg Profesora Bernarda Lietaer
waluty komplementarne Yin w
wielu formach dopełniają
dotychczasowe rozwiązania
finansowe Yang przywracając
równowagę w cyklu
gospodarczym i wskazując
drogę do zrównoważonego
rozwoju tym, którzy ją
wybiorą.

W związku z tym waluty
uzupełniające mają do odegrania
zasadniczą rolę w tworzeniu i alokacji
towarów i usług w sposób sprzyjający
włączeniu społecznemu i
zrównoważonemu rozwojowi
https://www.complementarycurrency.org/

Innowacyjne narzędzia finansowe dla transformacji energetycznej
• Finanse obywatelskie (finanse społecznościowe i spółdzielcze): Finansowanie społecznościowe oznacza otwarte zaproszenie,
głównie przez Internet, do zapewnienia środków finansowych w formie darowizny lub w zamian za jakąś formę nagrody lub prawa do
głosowania. Może to mieć miejsce w połączeniu ze spółdzielniami energetycznymi, które są modelami biznesowymi opartymi na
współwłasności i demokratycznych procedurach podejmowania decyzji.

• Umowa o poprawę efektywności energetycznej (EPC): EPC to metoda wdrażania projektów dotyczących efektywności
energetycznej, w ramach której ESCO (firma usług energetycznych) działa jako wyjątkowy wykonawca i wykonuje wszystkie etapy
projektu, od audytu, przez instalację, po eksploatację i konserwację . ESCO zapewnia gwarancję wydajności w zakresie oszczędności
energii i bierze odpowiedzialność za efekt końcowy. Umowa EPC jest umową, na podstawie której uzgadniane są wyniki napędzające
produkcję.
• Zielone obligacje: Lokalne władze (lub ich agencje) mogą emitować zielone obligacje, aby sfinansować swoje działania w zakresie
zrównoważonej energii i klimatu. Zielona obligacja może działać jak zwykła obligacja, czyli dług, który zostanie spłacony, w zależności
od właściwości obligacji, wraz z odsetkami. Można je uatrakcyjnić dzięki zwolnieniom podatkowym.
• Fundusze gwarancyjne: Są to gwarancje kredytowe udzielane pożyczkodawcom, które służą jako zabezpieczenie przed pierwszymi
stratami wynikającymi z braku spłaty przez pożyczkobiorców.
• Pożyczki uprzywilejowane: Programy pożyczek uprzywilejowanych to pożyczki poniżej stóp rynkowych z dłuższymi okresami spłaty
pochodzące ze środków publicznych w celu ułatwienia inwestycji.
• Fundusze odnawialne: Fundusz utworzony w celu finansowania ciągłego cyklu inwestycji poprzez początkowe kwoty otrzymane od
jego udziałowców, wierzycieli lub darczyńców, a następnie poprzez kwoty otrzymane ze zwrotów zapewnionego finansowania lub
pożyczek na projekty. Te odzyskane środki stają się dostępne do dalszych reinwestycji w inne projekty o podobnym zakresie, np.
Fundusze odnawialne na rzecz zrównoważonej energii wykorzystają odzyskane środki z pożyczek na finansowanie nowych projektów
dotyczących zrównoważonej energii.

• Finansowanie przez stronę trzecią: Dotyczy to wyłącznie finansowania dłużnego. Finansowanie projektu pochodzi od strony trzeciej,
zwykle instytucji finansowej lub innego inwestora, lub firmy ESCO (Energy Saving Company), która nie jest użytkownikiem ani
klientem.
https://www.complementarycurrency.org

Przykłady komplementarnych walut
Brixton Pound

Local currency

United Kingdom

Europe

2009–present

Bristol Pound

Local currency

United Kingdom

Europe

2009–present

BerkShares

Local currency

United States

North America

2006–present

Calgary Dollar

Local currency

Canada

North America

1995–present

Chiemgauer

Local currency

Germany

Europe

2003–present

Detroit Community Scrip

Local currency

United States

North America

2009–present

Eco-Pesa

Local currency

Kenya

Africa

2010–2011

Eusko

Local currency

Basque Country, France

Europe

Exeter Pound

Local currency

United Kingdom

Europe

Eko

Local currency

Findhorn Ecovillage, Moray,
Scotland

Europe

Fureai kippu

Sectoral currency

Japan

Asia

1995

Ithaca Hours

Local currency

United States

North America

1991–present

Regional currency

Malaysia

Asia

2006–present

Local currency

United Kingdom

Europe

2008

Ora

Regional currency

Orania, South Africa

Africa

2014–present

Bon Towarowy PeKaO

Regional currency

Poland

Europe

1960–1989

Local currency

Kenya

Africa

Kelantanese dinar
Lewes Pound

Sarafu-Credit

2015–2018

Bariery w rozwoju prosumenckich projektów energetycznych
Dotychczasowe uwarunkowania
Model rynkowy, WEK
• Prawne, administracyjne,
instytucjonalne;
• Ekonomiczne, finansowe, zarządcze;
• Kulturowe i polityczne ;
• techniczne;
• Środowiskowe

Potrzebne nowe rozwiązania
Model prosumencki
• Brak nowych rozwiązań prawnych,
administracyjnych i instytucjonalnych
• Brak nowych instrumentów
ekonomicznych, finansowych,
zarządczych;
• Nowe podejście kulturowe i polityczne,
strategiczne

• Innowacje techniczne i technologiczne;
• Prawo do czystego środowiska i czystej
energii (dobra publiczne)
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