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MIĘDZYNARODOWY KONTEKST NIEMIECKIEJ 
ENERGIEWENDE

Streszczenie: W artykule przedstawiono niemiecką Energiewende w kontekście trendów roz-
wojowych w politykach energetycznych Stanów Zjednoczonych, Chin i Indii. Zaprezentowano 
istotę i założenia Energiewende, podstawowe dane odnoszące się do struktury zaopatrzenia w 
energię oraz główne założenia i cele polityki energetycznej USA, Chin i Indii. Planowane i reali-
zowane projekty energetyczne mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia ener-
getycznego tych państw, jak i oddziaływać stymulująco na ich rozwój gospodarczy. 
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Wstęp

Niemiecka Energiewende stanowiąca odpowiedź na wyzwania związane z zapewnie-
niem bezpieczeństwem dostaw energii oraz ochroną środowiska naturalnego (i klimatu) 
zyskuje również istotne znaczenie w wymiarze międzynarodowy stając się elementem 
zmian zachodzących na „energetycznej mapie świata”. Obserwowane trendy rozwojowe 
na międzynarodowych rynkach energii, jak rosnące światowe zapotrzebowanie na ener-
gię zdominowane przez gospodarki wschodzące (Chiny, Indie), dążenie do ograniczenia 
zależności od importu surowców energetycznych poprzez wzrost wydobycia niekonwen-
cjonalnych nośników energii pierwotnej (tzw. „rewolucja łupkowa”) w USA i rozwija-
nie alternatywnych źródeł energii w powiązaniu z wdrażaniem narodowymi regulacji w 
zakresie ochrony klimatu będą w średniej perspektywie kształtować światową politykę 
energetyczną. Niemcom przypada jednakże szczególna rola, ponieważ jako jedno z czo-
łowych państw uprzemysłowionych przebudowują system energetyczny tak, aby w dłu-
giej perspektywie czasowej zaspokoić potrzeby energetyczne kraju energią pozyskiwaną 
ze źródeł odnawialnych.

Celem opracowania jest syntetyczne przedstawienie niemieckiej Energiewende  
z uwzględnieniem tendencji i zmian w politykach energetycznych USA, Chin i Indii, 
które mogą zarówno poprawić znacząco bezpieczeństwo zaopatrzenia energetycznego 
tych państw, jak i oddziaływać stymulująco na ich rozwój gospodarczy. W artykule zapre-
zentowano podstawowe dane odnoszące się do struktury zaopatrzenia w energię, głów-
ne założenia i cele polityki energetycznej USA, Chin i Indii oraz planowane względnie 
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realizowane w tych państwach projekty energetyczne. Analiza opiera się na dostępnych 
źródłach i badaniach własnych Autorki, co znajduje odzwierciedlenie w przypisach.

Istota i założenia niemieckiej Energiewende

Energiewende można zdefiniować jako proces przejścia Niemiec z wysokoemisyjnych 
form rozwoju gospodarczego na system oparty na wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii do produkcji energii elektrycznej, większej efektywności energetycznej i redukcji 
zużycia energii. Ma on za zadanie ograniczyć zależność od poszczególnych nośników 
energii (energia jądrowa, węgiel), względnie od importu surowców energetycznych (ropy 
naftowej, gazu ziemnego, uranu), a tym samym od cen na międzynarodowych rynkach 
energii, oraz zwiększyć międzynarodową konkurencyjność niemieckiego sektora energe-
tyki odnawialnej w perspektywie długoterminowej. 

Energiewende została zapoczątkowana przyjęciem przez rząd federalny jesienią 2010 
roku strategii energetycznej do 2050 roku, a następnie uchwaleniem ustaw w 2011 roku, 
których celem było przyspieszenie realizacji tej strategii w kontekście podjęcia decyzji  
o rezygnacji z energii jądrowej (kilka miesięcy po awarii elektrowni jądrowej w Japonii) 
do 2022 roku.

Warto nadmienić, że formułowanie celów polityki energetycznej Niemiec w ciągu 
dziesięcioleci podlegało istotnym modyfikacjom, które spowodowane były zarówno 
przekształceniami na rodzimym rynku energii, jak i czynnikami zewnętrznymi. W la-
tach 50. i 60. XX wieku prymat w polityce energetycznej RFN zyskało zagwarantowanie 
zaopatrzenia w energię po przystępnej cenie. W latach 70. punkt ciężkości został prze-
niesiony na problem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, zaś na początku lat 80. dodano 
wymóg uwzględniania ochrony środowiska. W drugiej połowie latach 90. cele polityki 
energetycznej zostały uzupełnione o narodowe i międzynarodowe dążenia do kształto-
wania struktury zaopatrzenia energetycznego w powiązaniu z ograniczaniem emisji ga-
zów cieplarnianych (Czakański, s. 17, Hohensee, Salewski, s. 639, Schwarz, s. 461–486, 
Illing). 

Strategia energetyczna do 2050 roku była poprzedzona przyjęciem „Zasadniczych 
założeń zintegrowanego programu energetycznego i klimatycznego” – Ecpunkte für ein 
integriertes Energie- und Klimaprogramm (www.bmwi.de/BMWi) na posiedzeniu rządu 
koalicji CDU/CSU/SPD 23/24 sierpnia 2007 r. w Mesebergu. 

W dokumencie zostały określone sposoby realizacji ambitnych celów polityki ener-
getyczno-klimatycznej, które miały skutkować obniżeniem zużycia energii w zakładach, 
urządzeniach domowych, systemie grzewczym domów i mieszkań oraz pojazdach, a w 
efekcie – ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko (i klimat). Celem było 
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej brutto 
do 2020 roku do 25–30% i produkcji ciepła do 14%. Natomiast wzrost udziału biogazu 
do 10% miał przyczynić się do redukcji zależności Niemiec od importu gazu ziemnego. 

5 grudnia 2007 roku rząd federalny przyjął pakiet środków, mających służyć wdro-
żeniu założeń przyjętych w Mesebergu. Pakiet składał się z propozycji zmian w obowią-
zujących ustawach (Bericht zur Umsetzung). Pierwsza cześć zintegrowanego programu 
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energetyczno-klimatycznego, która została uchwalona przez Bundestag 6 czerwca 2008 r., 
dotyczyła m.in. subwencji dla elektrociepłowni oraz energetyki opartej na odnawialnych 
źródłach energii. Natomiast druga część zintegrowanego programu energetyczno-klima-
tycznego została przyjęta przez rząd federalny 18 czerwca 2008 roku i zakładała m.in. 
modernizację istniejących budynków i wprowadzenie wymogów zmniejszonej energo-
chłonności w nowych budynkach, wprowadzenie „inteligentnych” urządzeń pomiaru 
zużycia energii, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie 
i elektroenergetyce, uregulowania dotyczące integracji biogazu z sieciami przesyłowymi 
gazu ziemnego oraz zmniejszenie zużycia energii w transporcie. Dzięki powyższym dzia-
łaniom, Niemcy zamierzały zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do 2020 roku o 40% 
wobec poziomu z roku 1990 (Gabriel).

Wypracowanie koncepcji polityki energetycznej Niemiec w długiej perspektywie 
stało się jednym z głównych celów koalicji CDU/CSU/FDP. Ideą koncepcji było opar-
cie rozwoju gospodarczo-społecznego na mieszance energetycznej, w której stopniowo 
konwencjonalne źródła energii będą zastępowane przez odnawialne źródła energii. Przy 
czym, rząd federalny był gotowy przedłużyć okres eksploatacji elektrowni jądrowych 
pod warunkiem przestrzegania niemieckich i międzynarodowych standardów bezpie-
czeństwa oraz wykorzystania dodatkowych zysków właścicieli elektrowni jądrowych, 
aby przyspieszyć przestawienie się na odnawialne źródła energii. Zmianę tę uzasadniono 
ważną rolą energetyki jądrowej jako „technologii przejściowej” do czasu, gdy po 2030 
roku energia elektryczna będzie produkowana w większym stopniu przy użyciu odna-
wialnych źródeł energii. Takie stanowisko było wynikiem przeświadczenia o dużym zna-
czeniu energii jądrowej dla bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię i ochrony klimatu. 

28 września 2010 r. rząd federalny przyjął długofalową (do 2050 roku) strategię roz-
woju sektora energetycznego Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und 
bezahlbare Energieversorgung (www.bundesregierung.de). Dokument zawiera około  
60 środków wskazujących sposoby zrealizowania ambitnych celów ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych do 2020 roku o 40% i do 2050 roku o 80% wobec 1990 roku, zwięk-
szenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej brutto do 
2050 roku do 80%, zmniejszenia zużycia energii pierwotnej do 2050 roku o 50% wobec 
poziomu z roku 2008 i zwiększenia udziału odnawialnych energii w zużyciu energii koń-
cowej brutto o 60% do 2050 roku. Głównymi założeniami strategii, oprócz przedłużenia 
okresu eksploatacji elektrowni jądrowych o 8 lub 14 lat, w zależności od ich wieku (co 
oznaczało, że ostatnia siłownia zostałaby wyłączona w 2036 roku) i rozbudowy odnawial-
nych źródeł energii (priorytetowo potraktowano rozbudowę elektrowni wiatrowych na 
morzu o mocy 25 GW do 2030 roku oraz rozbudowę energetyki wiatrowej na lądzie, w 
tym zastąpienie starych instalacji bardziej efektywnymi), jest zwiększenie efektywności 
energetycznej. Cel ten ma zostać osiągnięty głównie poprzez modernizację budynków, 
które pochłaniają obecnie około 40% zużywanej w Niemczech energii i odpowiadają 
za 20% emisji dwutlenku węgla. Spośród pozostałych założeń strategii energetycznej, 
istotna jest również rozbudowa sieci elektroenergetycznej, a zwłaszcza transportowanie 
energii elektrycznej na znaczne odległości, a także zwiększenie wydajności magazynów  
i rozwój prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami energetycznymi. 
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Katastrofa w Fukushimie-Daiichi w marcu 2011 roku przyczyniła się do podjęcia w 
krótkim czasie działań, służących modyfikacji strategii energetycznej Niemiec, w tym 
także obejmujących plan stopniowego wygaszania elektrowni jądrowych do 2022 roku.  
7 kwietnia 2011 r. został przedstawiony katalog propozycji służących rozbudowie udziału 
odnawialnych źródeł energii, sieci przesyłowych i magazynów oraz zwiększeniu efek-
tywności energetycznej poprzez renowacje budynków mieszkalnych. Powyższe propozy-
cje stanowiły podstawę konsultacji przeprowadzonych 15 kwietnia z udziałem kanclerz 
Merkel i premierów szesnastu krajów związkowych na temat zmian legislacyjnych w sek-
torze energetycznym (Molo, 2013, s. 69–89). 

6 czerwca rząd federalny przyjął pakiet projektów ustaw energetycznych, a 9 czerw-
ca, w oświadczeniu rządowym w Bundestagu, kanclerz Merkel ogłosiła stopniową re-
zygnację z eksploatacji elektrowni jądrowych oraz potwierdziła główne założenia i cele 
strategii energetycznej z 2010 roku w zakresie rozwijania odnawialnych źródeł energii, 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia zużycia energii. Zapowiedziała 
również monitoring postępów Energiewende i przedkładanie jego wyników Bundesta-
gowi do dyskusji. Następnie, 30 czerwca, Bundestag zdecydowaną większością głosów 
przegłosował projekty ośmiu ustaw, w tym także ustawy atomowej. Rozkład głosów był 
następujący: 513 za, 79 przeciw, przy ośmiu głosach wstrzymujących się (Molo, 2014,  
s. 183).

Szczegółowe zapisy, przyjętego latem 2011 roku pakietu energetycznego, służyć mają 
realizacji głównych założeń strategii energetycznej rządu federalnego z 2010 roku: 

 – rozbudowie odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ener-
giach odnawialnych (Erneuerbare–Energien–Gesetz, EEG) z 2012 roku udział pro-
dukcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii elek-
trycznej brutto ma systematycznie wzrastać do 35% w 2020 roku i do 80% w 2050 
roku (50% w 2030 roku, 65% w 2040 roku). Natomiast nowelizacja ustawy w 2014 
roku ustanowiła dodatkowe cele pośrednie: udział ten powinien wzrosnąć do 40- 
-45% do 2025 roku, a w 2035 roku wynieść 55-60%;

 – zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii końcowej 
brutto do 18% w 2020 roku, 30% do 2030 roku, 45% do 2040 roku i 60% do 2050 
roku;

 – wzrostowi efektywności energetycznej. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez re-
dukcję zapotrzebowania na ciepło w budynkach do 2020 roku o 20% i redukcję 
zapotrzebowania na energię pierwotną o 80% do 2050 roku;

 – redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2020 roku wobec poziomu z 1990 
roku (o 55% do 2030 roku, o 70% do 2040 roku i o 80-95% do 2050 roku);

 – obniżeniu zużycia energii pierwotnej o 20% do 2020 roku i o 50% do 2050 roku 
wobec poziomu z roku 2008. Produktywność energii powinna rosnąć o 2,1% rocz-
nie w stosunku do końcowego zużycia energii;

 – redukcji zużycia energii elektrycznej do 2020 roku 10% i do 2050 roku o 25% wo-
bec poziomu z roku 2008.

Rozbudowa odnawialnych źródeł energii jest najważniejszym elementem niemiec-
kiej Energiewende, mimo to większość energii nadal pozyskiwana jest z paliw kopalnych. 
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W 2013 roku udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii elektrycznej brut-
to osiągnął rekordowy poziom 25,3% (+1,7% wobec poziomu z 2012 roku). Przy czym, 
wzrost odnotowano w przypadku energii słonecznej (+3,6 TWh), biomasy (+2,9 TWh)  
i energii wiatrowej (+2,7 TWh), natomiast udział elektrowni wiatrowych zmniejszył się  
o 1,3 TWh. Od 2000 roku najwyższy przeciętny roczny wzrost udziału w produkcji ener-
gii elektrycznej odnotowywano w przypadku energii wiatrowej i biomasy (każdorazowo 
3,4 TWh), zaś fotowoltaika wykazywała wzrost udziału rocznie o 2,3 TWh. Dynamiczny 
rozwój fotowoltaiki nastąpił w latach 2010-2012 z rocznym wzrostem produkcji energii 
elektrycznej przeciętnie o 6,6 TWh. 

Tabela 1. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej.

Wyszczególnienie
2012 2013 Zmiany 

2012/2013 
PJ % PJ % %

Energia wodna 78,3 8,4 76,4 7,6 −5,8
Energia wiatrowa na lądzie 179,8 19,2 188,7 18,8 5,0
Energia wiatrowa na morzu 2,6 0,3 3,5 0,3 34,4
Fotowoltaika 95,0 10,1 108,0 10,8 13,7
Biomasa 526,5 56,2 568,6 56,7 8,0
Odpady 54,0 5,8 57,4 5,7 6,2
Energia geotermalna 0,1 0,0 0,1 0,0 −
Łącznie 936,3 100,0 1002,8 100,0 7,1

Źródło: Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2013, Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e. V. 2014, s. 36.

Udział energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej zmniejszył się z 29,5%  
w 2000 roku do 15,4% w roku 2013 (zob. tabela 2.). W tym samym czasie wzrósł udział 
odnawialnych źródeł energii z 6,6% do 23,9%. Udział gazu ziemnego zwiększył się z 8,5% 
w 2000 roku do 14,1% w 2010 roku, a w 2013 roku spadł do 10,5%; zaś węgla kamienne-
go spadł z 24,8% w 2000 roku do 18,5% w 2010, a w 2013 roku osiągnął poziom 19,6%.  
W przypadku węgla brunatnego odnotowano spadek z 25,7% w 2000 roku do 23%  
w 2010 roku, a w 2013 roku wzrost do 25,6% (Energieverbrauch, s. 27). 

Tabela 2. Struktura produkcji energii elektrycznej brutto (wybrane lata, w %).

Wyszczególnienie 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013
Węgiel brunatny 31,1 26,6 25,7 24,7 23,0 25,5 25,6
Energia jądrowa 27,7 28,7 29,4 26,2 22,2 15,8 15,4
Węgiel kamienny 25,6 27,4 24,8 21,5 18,5 18,5 19,6
Gaz ziemny 6,5 7,7 8,5 11,7 14,1 12,1 10,5
Oleje mineralne 2,0 1,7 1,0 1,9 1,4 1,2 1,0
Odnawialne źródła energii 3,6 4,7 6,6 10,0 16,6 22,8 23,9
Pozostałe 3,5 3,3 3,9 3,9 4,2 4,1 4,0

Źródło: Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2013, Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e. V. 2014, s. 28. 
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Elektrownie opalane węglem zwiększyły produkcję energii elektrycznej w latach 
2010–2013 o 23,1 TWh, natomiast w elektrowniach gazowych zmniejszyła się o 22 TWh. 
Spadek produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych (–43,3 TWh) został 
zrekompensowany przez wzrost produkcji z odnawialnych źródeł energii (+46,9 TWh).

Pomimo zwiększającego się udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii, 
rosła wielkość emisji gazów cieplarnianych. W 2013 roku emisja gazów cieplarnianych 
wyniosła 951 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Wzrost produkcji energii z wę-
gla w Niemczech jest spowodowany spadkiem cen węgla na rynku globalnym (będą-
cym skutkiem „rewolucji łupkowej” w USA, która doprowadziła do zmniejszenia popytu 
na węgiel) oraz cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla w systemie handlu emisjami  
w UE. W tym samym czasie rosły ceny gazu ziemnego. Dlatego też elektrownie węglowe 
w Niemczech mogą produkować energię elektryczną po niższych kosztach niż elektrow-
nie gazowe. Nie bez znaczenia dla wzrostu poziomu emisji jest fakt, iż w latach 2011  
i 2012 uruchomiono kilka nowych elektrowni zasilanych węglem, zaplanowanych i zbu-
dowanych kilka lat przed podjęciem decyzji o zamknięciu elektrowni jądrowych. Według 
ekspertów Agora Energiewende, aby zrealizować założony cel redukcji emisji gazów cie-
plarnianych, rząd federalny powinien ograniczyć udział węgla w systemie elektroenerge-
tycznym do 19% w 2030 roku, a zwiększyć gazu ziemnego do 22% (Das deutsche Ener-
giewende). 

Rozwój wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w Niemczech odbywa się  
w ramach unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, której jednym z celów jest zwięk-
szenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 
20% do 2020 roku. Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych z 23 kwietnia 2009 roku nakłada na Niemcy obowiązek 18% jej udziału  
w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku (Dyrektywa). Zgodnie z art. 4 dyrek-
tywy, rząd federalny 4 sierpnia 2010 r. przyjął krajowy plan działań w zakresie energii 
ze źródeł odnawialnych (Nationaler Aktionsplan für erneuerbare Energie). W krajowym 
planie rząd federalny określił instrumenty służące wsparciu rozbudowy odnawialnych 
źródeł energii oraz bezpieczeństwu zaopatrzenia, ochrony klimatu, konkurencyjności  
i innowacyjności, jak też tworzeniu miejsc pracy. Plan działań zakłada, że do 2020 roku  
z odnawialnych źródeł energii pochodzić będzie 38,6% energii elektrycznej, 15,5% ciepła 
i 13,2% paliw w transporcie, a udział energii odnawialnych w zużyciu energii końcowej 
brutto wyniesie 19,6% (Nationaler Aktionsplan). 

W interesie Niemiec jest kontynuacja ambitnej polityki energetyczno-klimatycznej 
Unii Europejskiej po 2020 roku, w tym rozwijanie odnawialnych źródeł energii. Niem-
cy popierały przyjęcie wiążących celów redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40%, 
zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie 30% i udziału odnawialnych źró-
deł energii w koszyku energetycznym UE na poziomie 30% do 2030 roku. W ocenie 
rządu federalnego, ułatwiłoby to znacząco realizację Energiewende. Dla rozwoju energii  
z źródeł odnawialnych konieczne są: redukcja kosztów systemu wsparcia odnawialnych 
źródeł energii, stworzenie warunków dla ich integracji z rynkiem energii, rozbudowa 
infrastruktury i koordynacja działań z państwami członkowskimi UE (Bajczuk). 
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Zmiany na rynku energii są istotne dla rozwoju innowacyjnych technologii nisko-
emisyjnych oraz w budowaniu i umacnianiu pozycji Niemiec jako eksportera „zielonych 
technologii”. Obecnie, Niemcy mają największy udział w światowym rynku „zielonych 
technologii” (około 15,2%) przed Chinami (około 15%) i USA (około 10%). Ocenia się, 
że zmiany powodowane przez politykę energetyczno-klimatyczną UE będą skutkować 
zwiększeniem przez Niemcy eksportu urządzeń (elektrowni wiatrowych, technolo-
gii solarnych, biogazowych) i usług na potrzeby technologii niskoemisyjnych. Według 
szacunków Niemieckiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej (Bundesverband So-
larwirtschaft, BSW), w 2011 roku wyeksportowano 55% niemieckich systemów foto-wol-
taicznych, a w 2020 roku Niemcy zamierzają wyeksportować 80% produkcji tej branży 
(Niemiecka transformacja energetyczna). 

Niemcy promują rozwój odnawialnych źródeł energii i zwiększanie efektywności 
energetycznej poprzez współpracę wielostronną w ramach Międzynarodowej Agencji 
Energii Odnawialnej (IRENA) i Klub Państw Transformacji Energetycznej (Klub der 
Energiewendestaaten). Niemniej, to Klub Państw Transformacji Energetycznej pozostaje 
tym projektem, który ma na celu nie tylko rozpropagowanie niemieckiej Energiewende 
i udowodnienie tym samym, że przejście na odnawialne źródła energii jest szansą na 
zrównoważony rozwój gospodarczy, lecz także pozyskanie nowych rynków zbytu dla nie-
mieckich „zielonych technologii”. Innymi słowy, międzynarodowa aktywność Niemiec 
jest rezultatem określonej strategii promocji nowoczesnych technologii energetycznych 
pozwalających osiągnąć sprzeczne ze sobą cele, tj. rozwój gospodarczy, stabilne zaopa-
trzenie w energię oraz ochronę środowiska naturalnego (i klimatu). 

Międzynarodowy kontekst Energiewende na przykładzie zmian  
w politykach energetycznych USA, Chin i Indii

Uwarunkowania i istota zmiany w polityce energetycznej USA 

Stany Zjednoczone są największym światowym konsumentem ropy naftowej (20%)  
i gazu ziemnego (22%). Ropa naftowa jest najważniejszym nośnikiem energii z udziałem 
36% w mieszance energetycznej USA (2003: 40%). W strukturze zużycia energii pierwot-
nej w 2013 roku udział pozostałych nośników energii przedstawiał się następująco: gaz 
ziemny 28% (2003: 23%), węgiel 20% (2003: 24%), energia jądrowa (10%), odnawialne 
źródła energii 6,4% (w tym biopaliwa i biomasa – 4%). 

W 2013 roku USA stały się jednym z najważniejszych światowych producentów ener-
gii (+3,2% wobec poziomu z 2012 roku). Wzrost odnotowano w przypadku produkcji 
odnawialnych źródeł energii (+16,2%), ropy naftowej (+13,5%), biopaliw (+4,6%), ener-
gii jądrowej (+2,8%) i gazu ziemnego (+1,3%), zmniejszyła się natomiast produkcja wę-
gla (−3,1%) i hydroenergii (−2,3%) (BP Statistical Review).

Pomiędzy 2005 i 2012 rokiem, wydobycie gazu ziemnego w USA wzrosło o 1/4.  
W 2013 roku USA wyprodukowały 688 mld m sześc. gazu ziemnego (co stanowiło 19,8% 
światowej produkcji surowca), zajmując tym samym miejsce Rosji – dotychczasowego 
największego producenta błękitnego paliwa (Key Word Energy). Znamienne jest przy 
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tym, że w ciągu ostatnich lat wydobycie gazu ziemnego w USA rosło szybciej niż jego 
konsumpcja (w 2013 roku wyniosła ona 737 mld m sześc. gazu ziemnego). Skutkiem cze-
go był spadek importu gazu ziemnego pomiędzy 2008 a 2013 rokiem o około 40%, w tym 
gazu skroplonego (LNG) o 1/10. Udział gazu łupkowego w krajowej produkcji gazu ogó-
łem wzrósł z około 1% w 2000 roku do ponad 20% w 2010 roku, przy czym tak znaczna 
produkcja gazu łupkowego nastąpiła po 2005 roku. Energy Information Administration 
(EIA) szacuje, że do 2035 roku udział gazu łupkowego w amerykańskim zaopatrzeniu  
w gaz może sięgnąć 46% (Stevens, Rosenberg, Hefner III),. Efektem boomu na gaz łup-
kowy są bardzo korzystne ceny gazu w Stanach Zjednoczonych w porównaniu z inny-
mi krajami OECD. W 2013 roku przeciętna cena kształtowała się na poziomie około  
4,8 dolara za milion brytyjskiej jednostki ciepła (Btu), podczas gdy w Europie było to  
8,7 dolara, a na Dalekim Wschodzie 16,3 dolara (Westphal, Overhaus, Steinberg, s. 17). 

Przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego, z powodu podaży taniego gazu, 
ograniczyły udział węgla w produkcji energii elektrycznej. Dla porównania – w 2005 
roku węgiel miał prawie 50% udział w wytwarzaniu energii elektrycznej, a gaz około 
19%, natomiast w 2013 roku udziały te przedstawiały się odpowiednio – 40% i 27% (U.S. 
Energy Information). Efektem tym zmian jest pozytywny „bilans klimatyczny”, ponieważ 
gaz emituje znacznie mniej dwutlenku węgla niż paliwa stałe. Co ważne, niska cena gazu 
wpłynęła także na poprawę konkurencyjności amerykańskich przedsiębiorstw, zwłaszcza 
z sektorów energochłonnych (Dröge, Westphal, 2013) .

USA zajmują trzecie miejsce wśród światowych producentów ropy naftowej (zob. 
tabela 3). W 2013 roku rodzima produkcja ropy naftowej osiągnęła poziom 10 mln b/d  
(BP Statistical Review) i była o 13,5% większa niż w 2012 roku (w porównaniu do roku 
2003 produkcja była wyższa o 30%). Ogółem, w 2013 roku wyprodukowano w USA  
446,2 mln ton ropy naftowej (10,8% światowej produkcji). Ropa naftowa produkowa-
na w Stanach Zjednoczonych pokrywa 84% krajowego zapotrzebowania na surowiec  
(18,9 mln b/d, tj. 19,9% światowej konsumpcji). Ważnym czynnikiem wzrostu rodzimej 
produkcji surowca jest eksploatacja ropy łupkowej – w 2013 roku wydobycie ropy łupko-
wej wyniosło 2,3 mln baryłek. Szacuje się, że wydobycie ropy naftowej w USA powinno 
wzrosnąć do 11,8 mln b/d do 2025 roku. 

Udział państw OPEC w imporcie ropy naftowej przez USA spadł do 40%, osiągnął 
tym samym poziom najniższy od prawie 30 lat. Dla porównania, w 1976 r. na OPEC 
przypadał 88% udział w amerykańskim zużyciu ropy naftowej. W latach 2006–2013 
przeciętna wielkość importu ropy naftowej z regionu Zatoki Perskiej nieznacznie spadła 
– z 2,2 mln do 2 mln b/d. Import z Arabii Saudyjskiej, mającej 13% udział w imporcie 
ogółem, nieco się zmniejszył z 1,5 mln do 1,3 mln b/d. Wskutek boomu wydobywczego 
USA importują mniej ropy naftowej (w 2013 roku 9,8 mln b/d, tj. o 7,5% mniej niż w 
2012 roku; dla porównania – w 2003 roku 12,3 mln b/d), eksportują natomiast więcej 
produktów ropopochodnych. Prognozuje się, że po osłabnięciu boomu wydobywczego 
w połowie lat 20. XXI wieku USA staną się ponownie bardziej zależne od importu ropy 
naftowej z Bliskiego Wschodu. Realizacja tego scenariusza może nastąpić w sytuacji nie-
powodzenia przestawienia się z ropy naftowej na gaz ziemny i ograniczonych rezultatów 
działań służących wzrostowi efektywności energetycznej. 
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Tabela 3. Światowi producenci ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (2013).

Ropa naftowa Gaz ziemny Węgiel

Państwo mln ton
%  

światowej 
produkcji

Państwo mld m 
sześc.

%  
światowej 
produkcji

Państwo mln ton
%  

światowej 
produkcji

Arabia 
Saudyjska

540 13,1 USA 689 19,8 Chiny 3 561 45,5

Rosja 525 12,8 Rosja 671 19,3 USA 904 11,6
USA 440 10,7 Katar 161 4,6 Indie 613 7,8
Chiny 208 5,1 Iran 159 4,6 Indonezja 489 6,3
Kanada 193 4,7 Kanada 155 4,5 Australia 459 5,9
Kuwejt 165 4,0 Chiny 115 3,3 Rosja 347 4,4
Wenezuela 155 3,8 Norwegia 109 3,1 RPA 256 3,3
ZEA 153 3,7 Holandia 86 2,5 Niemcy 191 2,4
Irak 153 3,7 Arabia 

Saudyjska
84 2,4 Polska 143 1,8

Iran 151 3,7 Algieria 80 2,3 Kazachstan 120 1,5
Pozostałe 1 434 34,7 Pozostałe 1 170 33,6 Pozostałe 740 9,5

Źródło: Key World Energy Statistics 2014, IEA, Paris 2014.

Warto podkreślić, że w efekcie „rewolucji łupkowej” poprawiło się znacząco ame-
rykańskie bezpieczeństwo energetyczne. USA zyskały dostęp do stabilnego, pewnego  
i korzystnego pod względem ceny zaopatrzenia energetycznego, a ponadto – w przy-
padku gazu ziemnego – relatywnie „czystego”. Podatność i wrażliwość USA na kryzysy 
energetyczne zmniejszyła się, równocześnie zwiększyły się możliwości wykorzystywania 
takich środków w polityce zagranicznej, jak np. embargo na import paliw kopalnych czy 
bojkot dostaw z państw bogatych w surowce energetyczne.

Wraz z objęciem urzędu prezydenta przez Baracka Obamę zauważalne są zmiany  
w akcentowaniu celów amerykańskiej polityki energetycznej. Otóż, kwestia redukcji zu-
życia paliw kopalnych została powiązana z potrzebą zwiększenia wykorzystywania odna-
wialnych źródeł energii i energooszczędnych technologii, co w efekcie miało zmniejszyć 
zależność USA od importu surowców energetycznych oraz ograniczyć negatywne skutki 
użytkowania paliw kopalnych dla środowiska naturalnego i klimatu. 

Warto nadmienić, że pośredni wpływ na politykę energetyczną USA ma ustawa 
The Recovery and Reinvestment Act. Celem ustawy przyjętej przez Kongres i podpisa-
nej przez Obamę 17 lutego 2009 roku było zachowanie oraz tworzenie nowych miejsc 
pracy w czasie recesji i stymulowanie rozwoju poprzez inwestycje m.in. w infrastrukturę 
energetyczną, przedsięwzięcia związane z tzw. „czystą energią” i wzrostem efektywności 
energetycznej (American Recovery). W ciągu ostatnich lat opublikowano kilka istotnych 
dla polityki energetycznej USA dokumentów, spośród których wymienić należy przede 
wszystkim President’s Blueprint for a Secure Energy Future oraz All-of-the-Above Energy 
Strategy. 
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W President’s Blueprint for a Secure Energy Future z 30 marca 2011 r. zostały zawar-
te następujące cele polityki energetycznej: podwojenie produkcji energii elektrycznej  
z energii wiatru, słonecznej i geotermalnej do 2020 roku, a do 2035 roku wytwarzanie 
80% energii elektrycznej z „czystych energii” (włączając w to energię jądrową, gaz ziem-
ny i „czysty węgiel”), zmniejszenie o połowę importu ropy naftowej netto do 2020 roku 
i podwojenie efektywności energetycznej do 2030 roku. Dokument zawiera konkretne 
działania w odniesieniu do każdego z powyższych celów strategicznych, w tym rozwój 
rodzimej produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, redukcję kosztów dla konsumen-
tów poprzez zmniejszanie zużycia paliwa przez samochody i inne pojazdy; zmniejsze-
nie rachunków za energię dzięki poprawie efektywności energetycznej domów i budyn-
ków, badania i rozwój w zakresie „czystych energii” (Blueprint for a Secure). Podobnie  
All-of-the-Above Energy Strategy, ogłoszona przez Obamę w 2012 r., łączy w sobie trzy 
cele: wsparcie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy, poprawę bezpieczeństwa 
energetycznego i rozwój technologii niskoemisyjnych, wspartych przez szereg określo-
nych działań (Energy Policies). 

Natomiast z inicjatywy demokratów, w 2012 roku został przygotowany Clean Energy 
Standard Act, w którym zapisano, iż do 2015 roku 24% sprzedawanej w USA energii elek-
trycznej powinno pochodzić z „czystej energii”, a do 2035 roku zaplanowano jej roczny 
wzrost o 3% (The Clean Energy). Projekt ustawy przyjęła Izba Reprezentantów, jednakże 
został on odrzucony przez Senat.

W oparciu o powyższe dokumenty, należy stwierdzić, że priorytetem amerykańskiej 
polityki energetycznej pozostaje zapewnienie dostępu do surowców energetycznych przy 
uwzględnianiu czynników rynkowych i technologicznych, jak i celów społeczno-ekono-
micznych. Dokumenty dotyczące polityki energetycznej nie określają struktury zużycia 
energii pierwotnej w dłuższej perspektywie czasowej, lecz zawierają rozwiązania, które 
zarówno stymulują rozwój narodowej gospodarki, jak i przyczyniają się do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego. 

Istotne znaczenie w kontekście rozwoju zrównoważonego sektora energetycznego w 
USA przypisuje się Planowi Działania na rzecz Ochrony Klimatu (Climate Action Plan) 
prezydenta B. Obamy ogłoszony w czerwcu 2013 roku. 

W Planie zostały zapisane różne środki służące wsparciu efektywności energetycznej 
i „czystych energii”. Pod tym pojęciem rozumie się, oprócz odnawialnych źródeł energii, 
także gaz ziemny, energię jądrową i „czyste technologie węglowe”, jak i redukcję emisji 
gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie technologii wychwytywania i geologiczne-
go składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage, CCS). Plan zawiera także 
ambitny cel podwojenia do 2020 roku obecnego około 4% udziału energii wiatru, sło-
necznej i geotermalnej w produkcji energii elektrycznej. Cel ten powinien zostać osią-
gnięty poprzez skrócenie procedury wydawania pozwoleń na budowę instalacji wiatro-
wych, słonecznych i geotermalnych. Według Obamy, powinna zostać zmodernizowana 
sieć przesyłowa oraz wzrosnąć państwowe inwestycje w technologiczne innowacje w za-
kresie „czystej energii”. Należy zauważyć, że spadły one pomiędzy 2011 i 2012 rokiem  
z około 55 mld dolarów do 36 mld dolarów. Plan Obamy zawiera również środki na rzecz 
zwiększenia efektywności energetycznej poprzez nowe standardy dla urządzeń elektrycz-
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nych i budynków publicznych oraz instalacje kogeneracji energii elektrycznej i ciepła dla 
zwiększenia efektywności w sektorze przemysłowym (The President’s Climate). 

Realizacji Planu służyć ma kooperacja ze stanami, które dysponują określonymi 
uprawnieniami do podejmowania działań w obszarze energii i klimatu, tj. bądź dzielą 
kompetencje z administracją prezydencką, bądź posiadają własne urzędy regulacji, jak  
w sektorze energii elektrycznej (Thielges).

Ponadto, podczas wystąpienia na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie  
25 czerwca 2013 roku, prezydent Obama zapowiedział, że USA ustanowią w najbliższym 
czasie bardziej restrykcyjne standardy emisji dwutlenku węgla oraz że poleci rządowej 
Agencji Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency, EPA) przygotowanie 
stosownych regulacji w tym zakresie (Remarks by the President).

Pierwszym działaniem w ramach prezydenckiego Planu była prezentacja 20 września 
2013 roku przez EPA limitów emisji dwutlenku węgla dla nowo powstających elektrow-
ni gazowych i węglowych. Limity zostały uzależnione od wielkości elektrowni spalają-
cych gaz ziemny i węgiel. Większe elektrownie gazowe będą musiały emitować nie wię-
cej niż 455 kg dwutlenku węgla przy produkcji 1 MW, natomiast małe – nie więcej niż  
500 kg. Takie same limity nałożone zostałyby na elektrownie węglowe, przy czym gdyby 
się zdecydowały na przyjęcie większych ograniczeń, mogłyby się rozliczać wykorzystując 
uśrednione emisje z kilku lat (Proposed Carbon Pollution). Natomiast 2 czerwca 2014 r.,  
EPA przedstawiła Clean Power Plan, który zakłada ograniczenie emisji dwutlenku wę-
gla dla około 1000 elektrowni gazowych i węglowych w USA (www.federalregister.gov). 
Elektrownie odpowiadają za prawie 40% emisji gazów cieplarnianych. Pełna implemen-
tacja regulacji powinna umożliwić spadek emisji dwutlenku węgla istniejących elek-
trowni do 2030 roku o 30% wobec poziomu z roku 2005. Limity ograniczenia emisji 
są zróżnicowane dla poszczególnych stanów. Ich wielkość uzależniona jest od stosunku 
emisji dwutlenku węgla elektrowni do łącznej produkcji energii elektrycznej w 2012 roku 
oraz możliwości poszczególnych stanów w zakresie ich zmniejszenia poprzez działania 
na rzecz wzrostu efektywności energetycznej i rozwijania odnawialnych źródeł energii.  
W ocenie ekspertów, Clean Power Plan nie stanowi jednak znacznego wkładu w działania 
na rzecz ochrony klimatu, ponieważ, po pierwsze, od 2005 roku emisje dwutlenku węgla 
elektrowni spadły o 13%, po drugie zaś brakuje podobnych planów ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych dla pozostałych sektorów, głównie gospodarstw domowych i prze-
mysłu (Dröge, Thielges). Finalny projekt regulacji dotyczący redukcji emisji dwutlenku 
węgla przez istniejące elektrownie powinien być zaprezentowany w czerwcu 2015 roku. 

Uwarunkowania i istota zmiany w chińskiej polityce energetycznej

Chiny są największym światowym konsumentem energii (2013: 22,4% światowe-
go zużycia energii). W latach 2001–2010 zużycie energii potroiło się, co odpowiadało 
rocznemu wzrostowi przeciętnie o 12%. Przy czym, ponad 50% światowej konsumpcji 
energii przypada na Chiny. Co ciekawe, zużycie energii w Chinach w czasie światowego 
kryzysu finansowego nawet rosło, podczas gdy w Europie i USA przejściowo wyraźnie się 
zmniejszyło. W 2013 roku chińska konsumpcja energii wzrosła o 4,7% wobec poziomu  
z 2012 roku. Rosnąca konsumpcja energii w Chinach jest następstwem utrzymywania 
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wysokiego wzrostu gospodarczego, szybkiego uprzemysłowienia, postępującej urbaniza-
cji i dynamicznego wzrostu eksportu. 

Chiny są największym światowym producentem i konsumentem węgla (blisko 50% 
światowego zużycia surowca), jak również największym importerem tego surowca (2013: 
320 mln ton). Węgiel dominuje w chińskiej mieszance energetycznej (2013: 67,5%, 2011: 
69%). Jednakże w ciągu ostatnich lat dostrzegalne są zmiany w chińskiej strukturze zu-
życia energii pierwotnej. W 2013 roku udział ropy naftowej w mieszance energetycz-
nej (17,8%) był najwyższy od 1991 roku. Natomiast udział gazu ziemnego podwoił się  
w ciągu ostatniej dekady do 5,1%, a nieodnawialnych źródeł energii wzrósł o ponad 50% 
do 9,6% w 2013 roku (BP Statistical… China). 

W 2003 roku stały się drugim światowym konsumentem ropy naftowej (wyprzedza-
jąc Japonię), a w 2009 roku drugim po USA importerem tego surowca (zob. tabela 4). Pra-
wie 60% ropy naftowej zużywanej w Chinach pochodzi z importu (2012: 269 mln ton).  
W 2013 roku konsumowano 10,7 mln baryłek ropy naftowej dziennie. Od 2007 roku 
Chiny są również importerem gazu ziemnego. W latach 2007–2013 import gazu ziem-
nego wzrósł ponad dziesięciokrotnie – z 4 do 49 mld m sześc. Gaz ziemny dostarczany  
z zagranicy pokrywa 30% chińskiego zapotrzebowania na surowiec, które wyniosło  
w 2013 roku powyżej 150 mld m sześc. rocznie. Szacuje się, że do 2035 roku zapotrzebo-
wanie na gaz ziemny w Chinach wzrośnie do 454 mld m sześc. rocznie. Chiny są trzecim 
światowym importerem gazu skroplonego z 6% udziałem w światowym handlu LNG 
(Analysis Briefs, China) 

Tabela 4. Światowi importerzy ropy naftowej (2012), gazu ziemnego (2013) i węgla (2013).

Ropa naftowa Gaz ziemny Węgiel
Państwo mln ton Państwo mld m sześc. Państwo mln ton

USA 442 Japonia 123 Chiny 320
Chiny 269 Niemcy 76 Japonia 196
Indie 185 Włochy 62 Indie 178
Japonia 179 Korea 53 Korea 127
Korea 128 Chiny 49 Tajpei 68
Niemcy 93 Turcja 45 Niemcy 50
Włochy 74 Francja 43 Wielka  

Brytania
49

Hiszpania 60 Wielka Bry-
tania

39 Turcja 28

Holandia 57 USA 37 Malezja 23
Francja 57 Hiszpania 30 Włochy 20
Pozostałe 507 Pozostałe 279 Pozostałe 211

Źródło: Key World Energy Statistics 2014, IEA, Paris 2014.

Chiny są największym producentem energii z 18,9% udziałem w światowym zaopa-
trzeniu energetycznym, w tym ropy naftowej – 208 mln ton w 2013 roku (5,1% światowej 
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produkcji), gazu ziemnego – 115 mld m sześc. (3,3 % światowej produkcji) i węgla –  
3 561 mln ton (45,5% światowej produkcji). 

Rosnące zapotrzebowanie na energię skłoniło władze chińskie do podjęcia działań 
na rzecz spójnej polityki energetycznej. O znaczeniu sektora energetycznego w strate-
gii rozwoju państwa świadczy m.in. powołanie w 2008 roku Narodowej Administracji 
Energetycznej, którą w styczniu 2010 roku przekształcono w Narodową Komisję Ener-
getyczną, a na jej czele stanął premier. Kwestia bezpieczeństwa energetycznego będzie 
miała dla chińskiego rządu w długiej perspektywie centralne znaczenie ze względu na 
odczuwalne deficyty w zaopatrzeniu w energię. Problemem pozostają w ostatnich latach 
przerwy w dostawach energii elektrycznej w aglomeracjach miejskich, rosnące ceny za 
energię, nieefektywny przemysł górniczy i zanieczyszczenie środowiska, np. deficyt wody 
uniemożliwia w wielu regionach budowę nowych elektrowni opalanych węglem (Dröge, 
Wacker 2014, Baumgartner, N. Godehardt, 2012).

Zaopatrzenie w energię jest najważniejszym priorytetem władz chińskich. Nacisk na 
zapewnienie energii stale rośnie, co prowadzi do formułowania kolejnych celów polityki 
energetycznej (Betz ). 

W założeniach 12. Planu Pięcioletniego (2011–2015) po raz pierwszy zdefiniowano 
cele odchodzenia od gospodarki opartej na węglu i stopniowego przechodzenia na źró-
dła alternatywne. Zdefiniowane zostały trzy kluczowe obszary inwestycyjne w dziedzinie 
energii: „czysta energia”, oszczędzanie energii oraz samochody napędzane „czystą ener-
gią”. Sformułowano następujące cele chińskiej polityki energetycznej: redukcja zużycia 
energii o 16% na jednostkę chińskiego PKB, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych  
o 17% na jednostkę chińskiego PKB do 2015 r. (które jest kompatybilne z chińskim pla-
nem długoterminowym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40 do 45% do 2020 
roku wobec poziomu z roku 2005)1 i wzrost udziału energii odnawialnej do 11,4% do 
2015 roku i do 15% w 2020 roku (China’s 12th Five-Year Plan). Według założeń Planu 
rozwój źródeł energii będzie się koncentrować na czterech sektorach – jądrowym, wia-
trowym, słonecznym i biomasie. 

W oparciu o założenia 12. Planu Pięcioletniego przyjęto Białą Księgę, pt. „Chińska 
Polityka Energetyczna”. 

W opublikowanej w 2012 roku Białej Księdze zaakcentowano zrównoważony roz-
wój i intensyfikację międzynarodowej kooperacji w tym zakresie. Chiny podkreśliły chęć 
wzmocnienia współpracy i wymiany w sektorze energetycznym z resztą świata, w kon-
tekście odgrywania konstruktywnej roli na rzecz budowy globalnego bezpieczeństwa 
energetycznego. Oprócz informacji o dotychczas podjętych działaniach w sektorze ener-
getycznym, w dokumencie zawarto następujące cele polityki energetycznej: oszczędzanie 
energii, wzrost rodzimej produkcji nośników energii (perspektywicznie gazu i ropy łup-
kowej), podwyższanie poziomu bezpieczeństwa energetycznego i zaopatrzenia energe-
tycznego (w tym modernizacja kopalni węgla, zmiany technologii jego wydobycia i spa-
lania), utrzymywanie zależności od importu paliw kopalnych „w rozsądnych granicach”, 
zwiększenie udziału niskoemisyjnych nośników energii (gazu ziemnego, energii jądro-
wej) i odnawialnych źródeł energii w strukturze zużycia energii, uwzględnianie wymo-

1 W 2016 roku rząd chiński chce wprowadzić narodowy system handlu emisjami.
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gów ochrony środowiska, wdrażanie innowacji technicznych w sektorze energetycznym, 
rozwój infrastruktury przesyłowej i pojemności magazynów energii. Zapowiedziano 
pogłębione reformy systemu energetycznego polegające na wzmacnianiu administracji, 
przygotowaniu i wdrożeniu odpowiednich regulacji prawnych, struktur i mechanizmów 
rynkowych (China’s Energy Policy). Ogólnie należy stwierdzić, iż, wedle 12. Planu Pię-
cioletniego, rozwój energetyczny powinien opierać się na wykorzystywaniu zaawansowa-
nych technologii, niskiej konsumpcji surowców, mniejszym zanieczyszczeniu środowi-
ska naturalnego, efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwie energetycznym. 

Obrady III Plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin w listopadzie 
2013 roku pokazały, że Chiny są gotowe zmienić swój model rozwojowy gospodarki. 
Istotnym elementem tej strategicznej zmiany jest próba przejścia do gospodarki ener-
gooszczędnej, a przy tym w dużo większym stopniu opartej na alternatywnych źródłach 
energii.

Zgonie z powyższym, w listopadzie 2014 r. został przedstawiony „Strategiczny Plan 
Działania na rzecz Rozwoju Energetycznego” na lata 2014–2020. W Planie zawarto górne 
granice rocznego zużycia energii, które do 2020 roku powinno wynosić 4,8 mld ton ekwi-
walentu węgla kamiennego. Tym samym, wskaźnik wzrostu zużycia energii pierwotnej 
w ciągu następnych sześciu lat zostanie ograniczony na poziomie 3,5% rocznie. Roczne 
zużycie węgla powinno zostać utrzymane do 2020 roku na poziomie 4,2 mld ton, tj. o 
16% większe niż w 2013 roku (3,6 mld ton). Zgodnie z Planem, udział odnawialnych źró-
deł energii w mieszance energetycznej powinien wzrosnąć do 15% w 2020 roku2, a gazu 
ziemnego do 10%, natomiast węgla spaść poniżej 62%. Zainstalowana moc elektrowni 
jądrowych, wodnych, wiatrowych i instalacji słonecznych będzie wynosiła odpowiednio 
58 GW, 350 GW, 200 GW i 100 GW. Udział rodzimej energii w zaopatrzeniu ma wzro-
snąć do 85% (China veröffentlicht). Jak wynika z powyższego energia wodna pozostanie 
najważniejszym alternatywnym źródłem energii wykorzystywanym do produkcji ener-
gii elektrycznej. Już obecnie Chiny są jednym z największych światowych producentów 
energii hydroelektrycznej, której wielkość w 2012 wyniosła 872 TW, czyli 23,2% świato-
wej produkcji (Key Word Energy). 

Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii spowodowane jest zależnością od 
międzynarodowych rynków energii i koniecznością uwzględniania wymogu ochrony 
środowiska, a zwłaszcza redukcji emisji gazów cieplarnianych. Chiny są największym 
emitentem dwutlenku węgla, co bez wątpienia wpływa w ostatnich latach na działania 
rządu chińskiego, zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków tego zjawiska. 

W 2010 roku Chiny stały się największym światowym inwestorem w odnawialne źró-
dła energii, przeznaczając na ten cel 45 mld dolarów, podczas gdy Niemcy – 41,2 mld 
dolarów, a USA – 34 mld dolarów. W 2013 roku inwestycje wyniosły 56 mld dolarów. 
Chiny skupiły się na głównie na inwestycjach w energię wiatrową i słoneczną. Ocenia 
się, że Chiny odpowiadają za około 50% światowej produkcji paneli słonecznych i turbin 
wiatrowych. W 2013 r. prawie 1/3 nowych instalacji słonecznych powstała w Chinach. 

2 Podczas szczytu APEC w listopadzie 2014 roku Pekinie zapowiedziano wzrost udziału odnawialnych 
źródeł energii w mieszance energetycznej do 20% do 2030 roku. 
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Perspektywicznym kierunkiem w chińskiej polityce energetycznej jest eksploatacja 
gazu łupkowego. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Chiny 
mają największe złoża tego źródła energii (36 bln m sześc.), wyprzedzając USA, Argen-
tynę i Meksyk (World Energy Outlook, s. 52). Chiny stawiają sobie ambitny cel związany  
z rozwijaniem rynku gazu niekonwencjonalnego. 12. Plan Pięcioletni przewiduje osią-
gnięcie do 2015 roku poziomu 600 mld m sześc. potwierdzonych rezerw gazu łupkowe-
go, z czego 200 mld m sześc. możliwych do wydobycia. W 2015 roku zakłada się wydoby-
cie gazu łupkowego na poziomie 6,5 mld m sześc., a do 2020 roku między 60 a 100 mld 
m sześc. W chwili obecnej, zgodnie z chińskimi źródłami, wydobycie osiągnęło 143 mln 
m sześc. Wśród czynników utrudniających realizację powyższych założeń wymienia się 
m.in. skomplikowaną strukturę geologiczną, trudny dostęp do górskich i jałowych tere-
nów, na których znajdują się pokłady gazu, ograniczony dostęp do wody, brak wystarcza-
jącej infrastruktury przesyłowej i niskie ceny gazu (Zasoby gazu łupkowego).

 Zmiana modelu rozwojowego, tzn. przechodzenie do „zielonej” gospodarki, nie 
implikuje modyfikacji strategicznych założeń, według których energia ma nadrzędne 
znaczenie w chińskiej gospodarce. Według Łukasza Gacka, „zapotrzebowanie na ener-
gię nie ma wymiaru jedynie ekonomicznego, ale decyduje również o ogólnej strategii 
rozwojowej, o kierunku dokonującej się modernizacji w kraju, o sposobie wyłaniania się 
Chin jako globalnego mocarstwa oraz o tym, czy Chiny będą odpowiedzialnym liderem 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego (Gacek, 2013, s. 33). Dlatego też w Chinach 
konieczne jest jednak nie tylko zapewnienie zaopatrzenie energetycznego, lecz również 
wzrost efektywności energetycznej w długiej perspektywie . 

Uwarunkowania i istota zmiany w polityce energetycznej Indii

Dynamiczny rozwój gospodarczy i demograficzny Indii skutkuje rosnącym zużyciem 
energii pierwotnej. Pomiędzy rokiem 2000 i 2010 zużycie energii wzrosło o 77,2% (dla 
porównania światowe zużycie zwiększyło się w tym okresie o 27,9%), przy czym – kon-
sumpcja energii pierwotnej per capita wzrosła o 55,2%. W 2013 roku konsumpcja energii 
pierwotnej wzrosła o 4,1%, a udział Indii w światowym zużyciu energii wyniósł 4,7%  
(BP Statistical Review… India). Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energe-
tycznej (International Energy Agency, IEA), zapotrzebowanie na energię w Indiach może 
wzrosnąć dwuipółkrotnie do 2035 roku, zużycie węgla i gazu ziemnego ponad trzykrot-
nie, a ropy naftowej ponad dwukrotnie. 

W bilansie energetycznym Indii dominują paliwa kopalne (węgiel 42%, ropa naftowa 
24%, gaz ziemny 7%) oraz biomasa (25%). Według scenariusza podstawowego Między-
narodowej Agencji Energetycznej, udział paliw kopalnych utrzyma się na podobnym po-
ziomie do 2035 roku, zaś biomasy (używanej głównie na obszarach wiejskich) zmniejszy 
się do 15%. Ponadto, Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że do roku 
2035 udziały energii jądrowej i energii ze źródeł odnawialnych innych niż biomasa  
w strukturze zużycia energii pierwotnej wzrosną odpowiednio do 3,3% i do 2,4%.

W 2013 roku Indie były czwartym światowym konsumentem oraz importerem ropy 
naftowej i produktów ropopochodnych (po USA, Chinach i Japonii). Udział importowa-
nej ropy naftowej w pokryciu zapotrzebowania na surowiec wzrósł z 42% w 1990 roku do 
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71% w 2012 roku. W 2013 roku Indie importowały blisko 3,9 mln baryłek ropy naftowej 
dziennie. Indie są czwartym światowym importerem gazu skroplonego (po Japonii, Ko-
rei Płd. i Chinach). Rosnące zapotrzebowanie na gaz ziemny, niewystarczająca rodzima 
produkcja surowca do pokrycia popytu oraz brak właściwej infrastruktury gazowej na 
poziomie krajowym skutkowały rozpoczęciem w 2004 roku importu gazu skroplonego 
z Kataru (obecnie ma on 84% udział w indyjskim imporcie LNG). W 2012 roku impor-
towany gaz skroplony pokrywał 29% zapotrzebowania na gaz (Analysis Briefs, India ). 
Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozuje zwiększenie uzależnienia Indii od 
importu – ropy naftowej z obecnych 75% do 92% w 2035 roku i gazu ziemnego z 21% do 
ponad 40%.

Indie dysponują piątymi pod względem wielkości rezerwami węgla w świecie (6,8%); 
są po Chinach i USA trzecim światowym producentem i konsumentem węgla, a według 
prognoz w 2025 roku – przesuną się w jego użytkowaniu na drugie miejsce. W 2013 
roku wydobyto w Indiach 613 mln ton węgla (7,8% światowej produkcji), a 178 mln ton 
importowano. Rosnące zapotrzebowanie na węgiel implikuje coraz większy udział im-
portowanego surowca w jego pokryciu. W 1990 roku Indie zaspokajały z importu tylko 
2,2% swego całkowitego zapotrzebowania, a w 2011 roku już 11,1% (głównie z Indonezji, 
Australii i RPA). Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozuje wzrost importu 
węgla do 34% w 2035 roku. 

W kontekście dynamicznego rozwoju Indii, z którym związana jest postępująca in-
dustrializacja, dostępność energii staje się – także w globalnym kontekście – czynnikiem 
kluczowym dla dalszego rozwoju gospodarczego państwa. 

Skutki zanieczyszczenia środowiska naturalnego i potrzeba zwiększenia niezależno-
ści energetycznej skłoniły Indie do poświęcania większej uwagi rozwojowi niskoemisyj-
nych źródeł energii. Już w 2003 roku rząd wprowadził zachęty dla prywatnych inwesto-
rów w postaci preferencyjnej taryfy na energię elektryczną wytworzoną z odnawialnych 
źródeł energii i obowiązek zakupu takiej energii przez dostawców energii elektrycznej. 
Od 2008 roku rząd inwestuje bezpośrednio w rozbudowę energetyki słonecznej, wiatro-
wej i geotermalnej. Integralnym elementem działań rządu indyjskiego są także wytycz-
ne dla administracji stanowej, która powinna wspierać prywatne inwestycje w projekty  
w sektorze energetyki odnawialnej (Kugiel, Puka, 2014; Bräuninger, Pries, 2011). 

Głównymi źródłami energii odnawialnej są wiatr, promieniowanie słoneczne, bio-
masa i niewielkie instalacje hydroelektryczne. Zainstalowana moc energii odnawialnej  
w Indiach wynosi: energia wiatrowa – 21,1 GW, biomasa – 4 GW, energia wodna –  
3,8 GW, energia słoneczna – 2,6 GW. W 2013 roku inwestycje w rozwój energii odna-
wialnych wyniosły 6 mld dolarów. Warunki klimatyczne Indii implikują zainteresowanie 
rozwijaniem w szczególności energetyki słonecznej i wiatrowej.

Wyzwania polityki energetycznej Indii jako gospodarki wschodzącej różnią się zna-
cząco od problemów niemieckiej Energiewende. Indie zmagają się z niedostatkiem su-
rowców i niewydolnymi sieciami elektroenergetycznymi. Prawie 300 mln Hindusów 
nie ma w ogóle dostępu do energii elektrycznej. Państwo cierpi na stały deficyt energii,  
w dużych centrach przemysłowych wielokrotnie w ciągu dnia mają miejsce przerwy  
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w dostawach energii elektrycznej. W 2012 roku doszło do dwóch gigantycznych przerw 
w dostawach energii elektrycznej w północnych Indiach.

Aby zagwarantować wzrost gospodarczy i związane z tym rosnące zapotrzebowanie 
na energię elektryczną, Indie budują nowe bloki energetyczne. W 2012 roku zainstalo-
wana moc elektrowni wzrosła do 245 GW, a na początku roku 2014 do 249 GW. Przyrost 
mocy elektrowni indyjskich należy do najwyższego w świecie, jedynie w przypadku Chin 
notuje się znacznie większy wzrost. Pomimo tak znaczącego przyrostu mocy rzeczywi-
sty udział odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii elektrycznej w Indiach 
jest niewielki. Udział nośników energii w produkcji energii elektrycznej przedstawia się 
następująco: węgiel – 59%, hydroenergia – 16%, gaz ziemny – 9%, energia jądrowa – 
2%, ropa naftowa – 1%, odnawialne źródła energii – 13%3. W 12. Planie Pięcioletnim 
(2012–2017) założono rozbudowę mocy o 88 GW, w tym z węgla o 50 GW, a z odnawial-
nych źródeł energii o 32 GW, w tym przyrost mocy zainstalowanej z energii wiatrowej  
o 20 432 MW, a mocy zainstalowanej pochodzącej z energii słonecznej na poziomie  
10 220 MW do końca 2017 roku (Twelfth Five Year Plan). Eksperci sceptycznie oce-
niają realizację tak ambitnego planu, zważywszy na fakt, iż w 11. Planie Pięcioletnim 
(2007–2012) zakładano wzrost zainstalowanej mocy o 78,6 GW, ostatecznie wyniósł on  
55 GW. Niemniej jednak celem pozostaje zdywersyfikowanie produkcji energii elektrycz-
nej i wparcie technologii niskoemisyjnych. Do roku 2022 całkowita moc z odnawialnych 
źródeł energii ma wynosić w Indiach 74,4 GW, co pozwoli zredukować emisję dwutlenku 
węgla o 20–25% w stosunku do roku 2005.

W ramach 12. Planu Pięcioletniego rząd zamierza zwiększyć krajową produkcję 
energii do 669,6 mln ton oleju ekwiwalentnego do roku 2017. Szacuje się, że popyt na 
energię elektryczną w Indiach będzie znacznie większy i wyniesie około 943,09 mln ton 
oleju ekwiwalentnego w 2017 roku. Lukę pomiędzy krajowym popytem a podażą energii 
trzeba będzie wypełnić importem. Węgiel i paliwa płynne pozostaną dwoma najważ-
niejszymi źródłami energii elektrycznej w Indiach do roku 2022 z udziałem około 66%  
w wyprodukowanej energii. Mimo iż popyt na węgiel ze strony sektora energetyczne-
go będzie w coraz większym stopniu zaspokajany przez import, krajowa produkcja wę-
gla ma wynieść 715 mln ton w 2017 roku. Zakładany udział poszczególnych nośników 
energii w produkcji krajowej na koniec 2017 roku przedstawia się następująco: węgiel –  
67,5%, ropa naftowa – 8,87%, gaz ziemny – 15,80%, hydroenergia – 2,68%, energia ją-
drowa – 3,52%, odnawialne źródła energii – 2,23%. Pomimo zakładanego w 12. Planie 
Pięcioletnim wzrostu rodzimej produkcji nośników energii, zależność od importu po-
zostanie w 2017 roku na wysokim poziomie i w przypadku ropy naftowej wyniesie 78%, 
a węgla 22,4%. Zależność od importu węgla, LNG i ropy naftowej łącznie wyniesie 36% 
(Twelfth Five Year Plan). 

Powołany w maju 2014 r. rząd premiera Narendry Modiego kładzie nacisk na rozwój 
zaopatrzenia w energię elektryczną, w tym zwiększenie udziału energii odnawialnych 
w wytwarzaniu energii elektrycznej, oraz stabilność elektroenergetycznej sieci przesyło-
wej. Na inwestycje w elektrownie słoneczne ma być przeznaczone 100 mld dolarów do 

3 W Indiach hydroenergii nie zalicza się do odnawialnych źródeł energii.
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2022 roku. W 2014 roku udział energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach 
słonecznych wyniósł jedynie 1%. Do 2022 roku łączna moc zainstalowana elektrowni 
słonecznych powinna wzrosnąć dziesięciokrotnie i wynieść 22 GW. Rozwijaniu energe-
tyki solarnej służy subwencjonowanie do 50% kosztów budowy nowych instalacji sło-
necznych. 

W ocenie ekspertów rozwój sektora energetyki odnawialnej utrudniają przede 
wszystkim niska opłacalność inwestycji oraz długi okres ich realizacji, a także brak odpo-
wiedniej infrastruktury (głównie na obszarach wiejskich). 

W 2013 r. ówczesny minister ds. ropy i gazu, Veerappa Moily, zapowiedział prace 
nad planem działań, które uczynią Indie niezależne energetycznie do 2030 roku poprzez 
wzrost produkcji paliw kopalnych, w tym pozyskiwanie gazu z węgla i wydobycie gazu 
łupkowego. Zasoby gazu łupkowego w Indiach szacowane są na 2,7 mld m sześc. Do za-
sadniczych trudności związanych z rozpoczęciem wydobycia gazu łupkowego zalicza się 
m.in. brak wystarczającej znajomości skomplikowanej struktury geologicznej, problemy 
związane z nabywaniem ziemi pod tereny inwestycji, konieczność stworzenia infrastruk-
tury niezbędnej do transportu surowca i niskie ceny gazu (Zasoby gazu łupkowego ).

W ostatnich latach zintensyfikowano w Indiach eksplorację złóż gazu ziemnego  
i ropy naftowej. W szczególności w delcie rzek Krishna i Godawari, w regionie Khuchchh  
oraz w stanach Tripura i Assam zostały odkryte duże pokłady gazu ziemnego, co zin-
tensyfikuje budowanie na tym obszarze elektrowni opalanych tym paliwem. Akcent po-
łożony jest jednak na budowę nowych bloków energetycznych opalanych węglem. Przy 
czym, rozbudowa elektrowni węglowych następuje w dwojaki sposób, mianowicie –  
w regionach wydobycia paliwa (głównie we wschodnich Indiach) i w bezpośrednim są-
siedztwie miast portowych, do których węgiel jest przewożony statkami (Henning, Len-
natrz, Butsch, Franz, Kroll, s. 23–26).

Wnioski końcowe

Niemcy, USA, Chiny i Indie różni struktura zużycia energii pierwotnej i produkcji 
energii, a także odmienne podejścia do tworzenia polityki energetycznej. Niemcy po-
stawiły na transformację w kierunku zrównoważonego systemu energetycznego, USA 
natomiast na „rewolucję łupkową” przy równoczesnym stopniowym rozwijaniu odna-
wialnych źródeł energii. Z kolei Chiny i Indie, w celu utrzymania wzrostu gospodarczego, 
zamierzają zwiększyć dostawy paliw kopalnych, nie rezygnując przy tym z rozwijania  
i wdrażania czystych technologii.

Dla Niemiec transformacja w kierunku zrównoważonego systemu energetycznego 
jest istotna z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego (zmiana sposobu 
wytwarzania, bezpieczeństwo dostaw nośników energii pierwotnej i dystrybucji ener-
gii elektrycznej) i ściśle związana z wymogiem ochrony środowiska, a zwłaszcza ogra-
niczenia emisji gazów cieplarnianych. Na płaszczyźnie międzynarodowej Niemcy mogą 
odegrać rolę promotora transformacji w kierunku zrównoważonego systemu energe-
tycznego i partnera mającego doświadczenie w rozwijaniu i modernizowaniu systemu 
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energetycznego. Dotyczy to zarówno transferu „zielonych technologii”, jak i administra-
cyjnych rozwiązań w zakresie wdrażania i kierowania transformacją energetyczną.

„Rewolucja łupkowa” skutkuje istotnymi zmianami w strukturze zaopatrzenia ener-
getycznego USA. Produkcja niekonwencjonalnych paliw kopalnych, a zwłaszcza gazu 
łupkowego, ogranicza rolę węgla w zapewnieniu zaopatrzenia w energię, co jest również 
ważne w kontekście ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zależność amerykań-
skiej gospodarki od paliw kopalnych nie ulegnie znaczącej redukcji, niemniej rozwijanie 
odnawialnych źródeł energii będzie niezbędne w procesie modernizacji sektora energe-
tycznego. Wspieranie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych stanowi nie tylko 
element bezpieczeństwa energetycznego państwa, lecz służy również wzmacnianiu kon-
kurencyjności amerykańskich przedsiębiorstw eksportowych. 

Paliwa kopalne, zwłaszcza węgiel, będą odgrywały w długim okresie ważną rolę w 
pokryciu rosnącego zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie – będą gwarantować 
bezpieczeństwo zaopatrzenia Chin. Wyraźne jednak będą stopniowe zmiany w chińskiej 
polityki energetycznej, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii i zwiększanie efek-
tywności energetycznej. Konieczność poprawy bezpieczeństwa energetycznego wymaga 
bowiem od władz chińskich uwzględniania w coraz większym stopniu alternatywnych 
źródeł energii. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście chęć stworzenia dogodnych wa-
runków dla zrównoważonego rozwoju, podniesienia konkurencyjności i innowacyjności 
narodowej gospodarki.

Rosnące zapotrzebowanie na energię i ograniczone własne zasoby surowców ener-
getycznych powodują, że niebagatelne znaczenie dla polityki energetycznej Indii ma 
zagospodarowanie nowych źródeł energii. Wyklucza się rezygnację z użytkowania 
określonego źródła energii i planuje wykorzystywanie zarówno paliw kopalnych, jak i 
alternatywnych źródeł energii. Z tego powodu, kontynuowanie wykorzystywania węgla 
do produkcji energii elektrycznej, jak i energii jądrowej, jest oceniane jako konieczne. 
Równocześnie rozwój odnawialnych źródeł energii – których potencjał pozostaje nie-
wyczerpany – może odgrywać istotną rolę w modyfikacji mieszanki energetycznej Indii. 
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THE INTERNATIONAL CONTEXT OF GERMANY’S ENERGIEWENDE

Abstract: The paper explores Germany’s Energiewende in the context of development trends 
in energy policies of the US, China and India. It looks into the core and tenets of Energiewende, 
presents the basic data concerning the structure of energy supplies and describes the major 
assumptions and objectives of energy policies of the US, China and India. The planned and 
currently implemented energy-related projects may contribute to improving the energy supply 
security of these countries and boost their economic growth.
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