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OCENA DZIAŁALNOŚCI UE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA 
POLITYKI ENERGETYCZNEJ W DOBIE ŚWIATOWEGO 

KRYZYSU FINANSOWEGO I ZADŁUŻENIA STREFY EURO 
(2007–2011)

Celem niniejszego raportu jest ocena wpływu światowego kryzysu finansowego 
oraz zadłużenia strefy euro na politykę bezpieczeństwa energetycznego Unii Euro-
pejskiej, wskazanie, czy owe wydarzenia ograniczały czy były efektem stymulu-
jącym rozwój strategii klimatyczno-energetycznej. Unijne wytyczne z zakresu za-
pewnienia bezpieczeństwa energetycznego to zrównoważony rozwój, gospodarka 
niskoemisyjna, liberalizacja rynku energetycznego itp.

W 2006 r. UE opublikowała tzw. Zieloną księgę – Europejska strategia na 
rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, na podstawie której opra-
cowany został Pakiet energetyczno-klimatyczny1, zatwierdzony w 2008 r. W 2010 r. 
cele pakietu zostały wpisane do strategii Europa 2020. Dokumenty te potwierdzają 
intensywne działania Unii na rzecz polityki energetyczno-klimatycznej. Najwięcej 
dylematów rodzi kwestia redukcji emisji CO2, która ma być jednolita dla wszystkich 
członków. Rodzi się obawa o zbyt wysokie koszty inwestycji, a w konsekwencji  
i ceny oferowanych produktów. Unijnym instrumentem na rzecz walki ze zmianami 
klimatu jest tzw. system handlu uprawnieniami do emisji ETS. Podmiotom przyzna-
wane są uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. Generowane nadwyżki mogą być 
odsprzedane. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie zmieści się w wyznaczonych 
limitach, jest zmuszone do inwestycji w poprawę efektywności energetycznej.

1 The Comission’s Energy Infrastructure Package, MEMO/11/710, Brussels.
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W niniejszym raporcie poddane zostają analizie dokumenty Komisji Eu-
ropejskiej z ostatnich kilku lat. Wyznaczają nie tylko ścisłe ramy strategii, ale  
i podstawy dla dalszych działań. Analiza koncernu energetycznego BP czy Między-
narodowej Agencji Energetycznej dostarcza dodatkowych informacji, pozwalając 
tym samym dogłębniej zbadać problem, stanowi swoistego rodzaju uzupełnienie.

Raport koncernu BP wskazuje, że pomimo kryzysu, konsumpcja energii  
w 2011 r. w skali światowej rośnie. W porównaniu z rokiem bazowym 1973, wzro-
sła ona o 5,6% na świecie, a w Chinach o 20,3%. W rozłożeniu na surowce popyt 
plasuje się następująco: ropa 3,1%, gaz 7,4%, węgiel 29,6% – najwyższy wzrost 
od 1970 r.2 Według analizy Międzynarodowej Agencji Energetycznej, głównymi 
surowcami w dobie kryzysu będą przede wszystkim gaz ziemny, węgiel i energety-
ka jądrowa. Konsumpcja energii z odnawialnych źródeł również nie będzie mała. 
Pomimo problemów w strefie euro, światowa konsumpcja do roku 2035 wzrośnie 
o około jedną trzecią3.

Unia już w 2008 r. w obliczu kryzysu finansowego sponsorowała wiele in-
westycji: ok. 60 z budżetu Unii, o łącznej kwocie ok. 4 mld euro do roku 2010.  
Z przeznaczonej puli nie wykorzystano jedynie 3,7% środków4. W2010 r. w regio-
nie eurośródziemnomorskim Unia zaproponowała 5 projektów w zakresie ener-
getyki: EAMHM II (Euro-Arab Mashreq Gas Market – 5 mln euro od 2010 do 
2013); Electricity Market Integration (w latach 2007–2010 na kwotę 4,9 mln euro); 
MED-EMIP (Energy Cooperation – 4,1 mln), MED-ENEC II (Energy Efficiency 
in Construction – 2009–2013 w wysokości 5 mln euro), oraz MED (Energy Regu-
lators – 500 tys. euro, 2010–2013)5.

Główne działania Unii Europejskiej na rzecz powstrzymania i walki z kry-
zysem zostały zawarte w nowej strategii6 (Europa 2020 – strategia na rzecz in-
teligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu). 
Wyznaczono 7 inicjatyw przewodnich. W dziedzinie energetyki to: trwały rozwój 
gospodarczy, kształtowany w ramach dwóch projektów (Europa efektywnie korzy-
stająca z zasobów oraz Polityka przemysłowa w erze globalizacji). Strategia Euro-
pa 2020 zastąpiła tym samym strategię lizbońską, która funkcjonowała od 2000 r.

Wytyczne stanowią podstawę do opracowania przez rządy poszczególnych 
państw członkowskich krajowych programów reform. W sektorze energii określo-
no potrzebę bardziej efektywnego wykorzystania zasobów i ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. W porównaniu z poziomami z 1990 r. chodzi o zwiększenie 

2 Statistical Review of World Energy June 2011, www.bp.com [15.04.2012], s. 2–5.
3 World Energy Outlook 2011, World Energy Outlook 2011, IEA, www.iea.org [15.04.2012], 

s. 4–6.
4 Unijne projekty energetyczne finansowane w ramach europejskiego plany naprawy gospo-

darczej, www.ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy_project_pl.pdf [04.04.2012], s. 1–2.
5 Our Neighbours, Panorama of Regional Program and Project in the Mediterranean Coun-

tries, www.enpi-info.eu/EUAID07A-0817-Our-Neighbours-LR.EN.pdf [04.04.2012], s. 25–51.
6 Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu 

włączeniu społecznemu, www.ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [04.04.2012].
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udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii o 20%, oraz ogólną po-
prawę efektywności energetycznej, również o 20%. W ramach tej strategii opu-
blikowano Mapę drogową dojścia do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 roku7. 
Długofalowe założenie polityki Unii, to redukcja emisji gazów o 95% do 2050 r. 
Wyznaczono poszczególne jej etapy: 25% do 2020 r., 40% do 2030 oraz 60% do 
2040 r., liczonych względem roku bazowego 1990.

29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska wydała komunikat „Budżet  
z perspektywy Europy 2020”, w sprawie wieloletnich ram finansowych w latach 
2014–2020, w którym zaproponowano stworzenie instrumentu o nazwie „Łącząc 
Europę”. Za główny cel wskazano wspieranie rozwoju infrastruktury energetycz-
nej, transportowej i cyfrowej w ramach jednego funduszu. Możliwości finansowe 
określono na poziomie 40 mld euro, z czego wyodrębniono kwotę 9,1 mld euro na 
energetykę8.

19 października 2011 r. Komisja Europejska przygotowała z kolei pakiet 
na rzecz infrastruktury energetycznej. Podkreślono w nim, że Unia potrzebuje  
w ciągu 10 najbliższych lat ok. 200 mld euro na budowę gazociągów i sieci elek-
troenergetycznych, w tym 140 mld euro na systemy przesyłowe, magazynowanie 
i inteligentne sieci energetyczne, 70 mld euro na gazociągi, terminale LNG oraz 
na interkonektory oraz na infrastrukturę transportową dla CO2 ok. 2,5 mld euro9. 
Komisja przedstawiła również plan wsparcia, w którym wymieniono kwotę 50 mld 
euro na poprawę efektywności energetycznej, transportowej i cyfrowej sieci. In-
strument „Łącząc Europę” ma za zadanie finansować projekty podmiotów, które 
chcą inwestować w połączenia międzysystemowe. Wskazano, że na sieci transpor-
towe zostanie przeznaczona kwota 31,7 mld euro (10 mld uro w ramach Funduszu 
Spójności). W sektorze energetycznym zainwestowana kwota ma wynosić 9,1 mld 
euro. Telekomunikacja i ICT to, dla porównania, kwota 9,2 mld euro.

W efekcie w budżecie Unii na rok 2012 w ramach programu „Europa efek-
tywnie korzystająca z zasobów”, wydzielono kwotę 22,1 mld euro, a w ramach 
„Polityki przemysłowej w erze globalizacji” 1,8 mld euro. Na projekty transeu-
ropejskiej sieci transportowej i energetycznej kwotę 1,4 mld euro, a na walkę ze 
zmianami klimatycznymi 0,4 mld euro. W porównaniu z rokiem 2011 widoczny 
jest znaczny wzrost środków dla sektora energetycznego10.

14 lutego 2012 r. omówiony został projekt rozporządzenia w sprawie wybo-
ru dofinansowania projektów energetycznych. W pierwszej fazie inwestycje oce-
niane mają być przez tzw. grupy regionalne złożone z przedstawicieli krajów UE 

7 Roadmap for Moving to a Competitive Low-carbon Economy in 2050, www.ec.europa.eu/
energy/energy2020/roadmap/index_en.htm [04.04.2012].

8 Proposal for a Regulation on Guidelines for Trans-European Energy Infrastructure, 
KOM//2011/658, Brussels, www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011- 
:0658:FIN:EN:PDF [14.04.2012].

9 The Comission’s Energy Infrastructure Package, KE, 2011.
10 Budżet UE, KE, 2012, www.ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2012/bud-

get_folder/budget_2012_pl.pdf [08.04.2010], s. 2 i 4.



120 ANNA PIZIAK-RAPACZ

regulatorów i operatorów, a następnie zatwierdzane przez kraje członkowskie. Pro-
jekty integrujące rynek energii mają być dofinansowane w przyszłym budżecie UE  
z nowego funduszu infrastrukturalnego, Connecting Europe Facility11. Podkreślo-
no, że unijne granty mają być uzupełniane środkami prywatnymi np. z funduszy 
inwestycyjnych. Na liście ośmiu projektów energetycznych proponowanych przez 
KE znajduje się pięć, z których może skorzystać Polska. Są to m.in. projekt kory-
tarza gazowego Północ–Południe (interkonektory gazowe łączące region Bałtyku, 
Adriatyku, Morza Czarnego, Morza Egejskiego), modernizacja sieci elektroenerge-
tycznej między krajami Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, czy projekt 
budowy tzw. południowego korytarza dostaw gazu z regionu Morza Kaspijskiego.

Budżet Unii na rok 2012/2013 przewiduje wzrost inwestycji w tym sekto-
rze o 8,1 mld euro. Priorytetem będzie walka z ociepleniem klimatu. Unia stoi na 
stanowisku, że zwłaszcza w obliczu kryzysu strefy euro (będącej implikacją kry-
zysu finansowego z 2008 r.) bardzo ważnym aspektem jest współpraca członków, 
instytucji i organów (Komisja Europejska, Rada UE, Rada Europejska, Parlament 
Europejski, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny) na rzecz opracowy-
wania, monitorowania (Komitet Regionów) czy finansowania (Europejski Bank 
Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny) strategii na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego państw.

Przestawione dokumenty wskazują, że UE przez postawione priorytety, tj. 
redukcja emisji o 25% do 2020 r. czy 60% do 2040 r. liczonych względem roku ba-
zowego 1990, zamierza ściśle realizować politykę na rzecz niskoemisyjnej gospo-
darki. Pod koniec 2012 r. ma zostać uchwalona dyrektywa o efektywności energe-
tycznej. W myśl dyrektywny podmioty będą zmuszone do podejmowania decyzji 
przez pryzmat ochrony środowiska naturalnego.

Rozwiązania te spotykają się ze sprzeciwem poszczególnych państw człon-
kowskich. Po raz pierwszy w budżecie Unii pojawia się stwierdzenie, że środki 
powinny zostać przeznaczone na wzrost efektywności energetycznej. Pozwala to 
stwierdzić, że w dobie kryzysu strefy euro, UE nie zamierza rezygnować ze so-
wich planów. Działania te są kontynuacją wytycznych unijnych już z 2006 r. Wy-
znaczone progi będą musiały ulec zmianie. Nie jest bowiem możliwe, by wszyst-
kie państwa członkowskie Unii mogły w tak krótkim okresie dokonać tylu zmian  
w swojej polityce i strategii, np. Polska (zgłaszała weto w sprawie Mapy drogo-
wej). Inwestycje w odnawialne źródła energii są dobrą formą popytu na energię, 
jednak restrukturyzacja przemysłu i dostosowanie form legislacyjnych wymaga 
czasu. Nie jest możliwe również całkowite zastąpienie surowców nieodnawialnych 
odnawialnymi. Finansowanie tych zmian z budżetu Unii jest niewystarczające. Eli-
ty polityczne mogą kreować pewne zmiany, jednak aby przedsiębiorstwa mogły 
spełnić narzucane im wymogi, istotna jest stopniowa zmiana strategii zarządzania 
na każdym z etapów, tj. produkcji, dystrybucji i konsumpcji, nie tylko na poziomie 

11 Connecting Europe Facility: Commision Adopts Plan for 50 Billion Euro Boss for European 
Networks, KE, 2011.
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całego kraju, ale i w poszczególnych sektorach energetycznych. Działania Unii są 
efektem stymulującym te zmiany, jednak w większym stopniu powinny brać pod 
uwagę różnorodność możliwości i potrzeb państw członkowskich.


