EUROPEJSKA
UNIA ENERGETYCZNA
KOMPROMIS DLA ROZWOJU I DOBREJ ENERGII

Jest to też bardzo ważny projekt dla Grupy Kapitałowej ORLEN, która jest aktywna biznesowo
w czterech krajach UE m.in. w obszarach energetyki, produkcji i sprzedaży paliw, petrochemii oraz
poszukiwania węglowodorów konwencjonalnych
i niekonwencjonalnych. Wszystkie obszary działań
spółek, tworzących GRUPĘ ORLEN, są bezpośrednio
lub pośrednio zależne od sposobu uregulowania
kwestii, których dotyczy projekt Europejskiej Unii
Energetycznej, począwszy od źródeł dostaw i ceny
gazu ziemnego, po cele środowiskowe oraz związane
z nimi regulacje, obowiązujące branżę energetyczną.
Patrząc kompleksowo nie można nie zauważyć, że
EUE to tak naprawdę być albo nie być dla bardzo
wielu przedsiębiorstw europejskich, nie tylko kupujących energię, ale przede wszystkim dla ﬁrm takich
jak nasza, bezpośrednio zależnych od energetyczno klimatycznego reżimu regulacyjnego oraz planów
UE wobec rynku energetycznego. Dlatego postano-

UE, tym większe), jak i w rozwoju infrastruktury,
tworzącej energetyczne mosty między krajami
UE (zachodnioeuropejska infrastruktura jest
zdecydowanie bardziej doinwestowana). Unia
Europejska dzieli się na kilka obszarów energetycznych, z których wyróżniają się dawne
kraje tzw. bloku wschodniego, potrzebujące
pilnie poprawy bezpieczeństwa, podczas gdy
kraje tzw. starej Unii, dzięki swemu położeniu
i historii, uporały się z tym problemem i są na etapie
szukania ścieżek prowadzących do niskoemisyjnej
energetyki. To, co łączy wszystkich członków UE,
to potrzeba stworzenia systemu generującego zrównoważoną, ale i konkurencyjną cenowo energię.
EUE jest projektem, który ma szansę przekształcić
tę wspólną potrzebę w siłę napędzającą i integrującą zarazem gospodarki UE, jednak pod warunkiem,
że proponowane rozwiązania będą uwzględniały
różnice w poziomach rozwoju oraz w miksach energetycznych, jakie istnieją pomiędzy krajami UE.

wiliśmy wykorzystać naszą wiedzę, by wziąć aktywny
udział w dyskusji nad ostatecznym kształtem EUE,

Druga część Raportu przedstawia wyniki badań,

jej celami oraz drogami dojścia do tych celów. Stąd

jakie przy współpracy z PKN ORLEN zrealizował

Raport, który trzymacie Państwo w rękach.

Instytut Spraw Publicznych w czterech państwach
UE: Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce.

Pierwsza część Raportu pokazuje skomplikowaną
sytuację europejskiego sektora energetycznego,
która jest wynikiem wielu lat traktowania energetyki,
jako sfery pozostającej wyłącznie w gestii poszczególnych państw członkowskich. W połączeniu
z prowadzoną równolegle polityką klimatyczną na
poziomie UE, powstało regulacyjne zapętlenie, które
trudno jest bezboleśnie rozwikłać: wspólnotowe
cele klimatyczne tworzą ramy dla krajowych polityk
energetycznych, co mechanicznie nadało prymat
tym pierwszym, kosztem cen energii w państwach
UE. Równocześnie, obecna struktura europejskiego
sektora energetycznego wciąż odzwierciedla w dużej
mierze podziały sprzed 2004 roku, gdy duża grupa
państw postkomunistycznych, przez cztery dekady
zależnych od b. ZSRR, dołączyła do Unii Europejskiej. Różnice widać zarówno w stopniu uzależnienia
od jednego dostawcy gazu (im dalej na wschód

Kraje te zostały wybrane ze względu na fakt, iż
każdy prowadzi wyraźnie inną politykę energetyczną
i każdy inaczej widzi też przyszłość sektora energii.
Równocześnie są to też kraje znaczące w debacie
unijnej, ze względu na swój potencjał gospodarczy.
Celem badań było zebranie opinii na temat tego, czym
ma być Europejska Unia Energetyczna. Badania,
przeprowadzone w środowiskach eksperckich
(decydenci, biznes, naukowcy, organizacje pozarządowe), potwierdziły istnienie wielopłaszczyznowych
podziałów opinii wśród respondentów. Jest jednak
coś, co łączy większość środowisk we wszystkich
badanych krajach: potrzeba głębokiego namysłu
i przedeﬁniowania obecnego systemu wspierania
rozwoju tzw. czystej energii. Obecny model jest
bowiem oceniany jako zbyt drogi, nieefektywny
i wspierający technologie istniejące, zamiast
kreować bodźce do poszukiwania przełomowych

technologii przyszłości.

są bodźce do powstawania nowych, nieznanych jeszcze technologii, przyjaznych tak dla

Trzecia część Raportu jest naszą propozycją spoj-

klimatu, jak i dla kieszeni konsumentów energii.

rzenia na harmonogram celów EUE, a zatem i działań,

Są to inwestycje długoterminowe w rozwój

jakie będą służyły ich osiągnięciu, z perspektywy

wiedzy niezbędny do przełamania barier techno-

czasu, jaki musi upłynąć zanim pojawią się efekty.

logicznych oraz w tworzenie warunków współ-

EUE to projekt zakrojony na dziesięciolecia. Nie może

pracy nauki i biznesu. Pełne skutki tych działań,

być inaczej – sama natura projektów infrastruktural-

w postaci komercjalizacji rewolucyjnych innowacji,

nych oraz inwestycji w aktywa energetyczne narzuca

pojawią się nie wcześniej niż za 15-20 lat. Należy

perspektywy co najmniej kilkunastoletnie. A przecież

je więc podejmować niezwłocznie, tak samo, jak

mówimy o docelowym przestawieniu gospodarki

w przypadku wymienionych działań krótko i średnio-

ważnego kontynentu na innowacyjne technologie

terminowych. Trzeba adresować pełne spektrum

sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, techno-

działań, ale nie z tą samą intensywnością we wszyst-

logie, z których wiele jeszcze nie powstało. Dlatego

kich krajach, biorąc pod uwagę stan rozwoju sektora

proponujemy podejście, które jest w stanie ogra-

energii, jego ekspozycję na ryzyko oraz elastycz-

niczyć potencjalne konflikty wokół EUE: podział

ność zmiany.

niezbędnych dostosowań na trzy horyzonty (krótki,
oraz średnio i długoterminowy, w zależności od cyklu
dostosowań) oraz selektywne podejście do zadań,
uwzględniające różnice w hierarchii celów Unii Energetycznej między krajami członkowskimi. Zgodnie
z takim podejściem, w horyzoncie krótkim, w ramach
dostępnej infrastruktury, można poprawić poczucie
bezpieczeństwa energetycznego w tych krajach,
które są najbardziej eksponowane na ryzyko przerw
w dostawach energii (głównie gazu ziemnego),
wprowadzając jednolite standardy i zasady do oceny
bezpieczeństwa dostaw oraz koordynację działań
na rzecz bezpieczeństwa dostaw na poziomie regionalnym. Rozwój jednolitego rynku energii, poprawa
efektywności energetycznej i budowa gospodarki niskoemisyjnej to cele, których osiągnięcie
jest związane z inwestycjami w budowę infrastruktury oraz w nowe technologie. Podjęte dziś działania w tych obszarach przyniosą efekty dopiero po
pewnym czasie, zależnym od długości cykli inwestycyjnych, dlatego zaliczamy je do działań średnioterminowych. Wiemy jednak, że zmierzanie do celu,
jakim jest trwałe pozyskiwanie energii w sposób
zrównoważony jest związane z postępem wiedzy
i rozwojem technologii, wykraczającym poza rozpoznane obszary. W tym celu już dzisiaj potrzebne

Naszym zdaniem takie podejście minimalizuje zagrożenie blokady realizacji tego potencjalnie wielkiego
projektu, jakim jest EUE, przez narodowe egoizmy.
A zagrożenie takie istnieje, bo tzw. stare kraje UE
działania krótkoterminowe mają już za sobą. To co
robią (rozbudowa wewnętrznego rynku energii oraz
budowa gospodarki niskoemisyjnej) to działania
o horyzoncie średnio i długookresowym: efekty ich
dzisiejszych decyzji zmaterializują się po zakończeniu cykli inwestycyjnych, czyli po wielu latach.
Równocześnie, w praktyce UE, chociaż mówi się
o długim okresie, podejmowane są działania
w reżimie okresu średniego: Komisja Europejska
koncentruje się zbyt często na ulepszaniu tego, co
już jest i jakoś działa, zarówno w sferze instytucji (np.
doskonalimy ETS mimo, że lepszy byłby podatek
węglowy), jak i technologii (ciągle wspieramy OZE,
choć wsparcia wymaga poszukiwanie innowacji
przynoszących efekty bez narażania gospodarki na
zbyt wysokie koszty). Tymczasem Europa Środkowo - Wschodnia niezwłocznie potrzebuje działań poprawiających bezpieczeństwo. Zaproponowany przez
nas horyzont realizacji celów EUE uczciwie pokazuje
i adresuje ten problem.

mianego jako procentowy udział importowanego
surowca w krajowej konsumpcji oraz dostęp do alternatywnych dostawców. W przypadku ropy naftowej
nie ma większego ryzyka przerw w dostawach,
gdyż obecna infrastruktura i sam charakter rynku
(globalny) pozwalają szybko zamienić
dostawcę. Istnieje natomiast ryzyko
wzrostu ceny rynkowej, bo w niej
osadza się wycena ryzyka ograniczenia dostaw na globalnym
rynku. Z kolei bardzo dramatyczna sytuacja ma miejsce
w przypadku gazu ziemnego, gdy weźmie się
pod uwagę ryzyko przerw
w dostawach do niektórych krajów członkowskich.
UE importuje rocznie około
300 mld m³ gazu ziemnego (co
stanowi 66% łącznej konsumpcji).
Z powodu braku infrastruktury (interkonektory, terminale LNG), sześć krajów UE importuje gaz
ziemny wyłącznie z Rosji, która łącznie dostarcza
gaz ziemny w większym lub mniejszym wolumenie
24 krajom członkowskim UE. Ponadto, blisko ⅓
odbiorców gazu w UE ma mniej niż dwa alternatywne szlaki dostaw gazu, co odbija się na wyższej
cenie zakupu w kontraktach długoterminowych:
kraje mające więcej niż dwa kierunki dostaw płacą
za gaz średnio 20% mniej.
Dlatego dziś, w momencie narodzin koncepcji EUE
obejmującej całą UE, państwa członkowskie różnie
postrzegają znaczenie poszczególnych komponentów polityki energetycznej: dla jednych ważny
jest spadek uzależnienia od importu z jednego
kierunku i niższe ceny energii, dla innych, które
problem dywersyfikacji dostaw gazu już rozwiązały – liczy się większy udział źródeł odnawialnych
w miksie energetycznym, poprawiający bezpieczeństwo dostaw energii w długim horyzoncie,
zarówno poprzez obniżenie udziału importu energii
w konsumpcji oraz przez dekarbonizację.

Ponad 80% konwencjonalnych zasobów ropy
naftowej i gazu ziemnego na świecie przypada na kraje o niedemokratycznych strukturach władzy. Stąd wynika uzasadniona
obawa krajów importujących węglowodory
o stabilność dostaw i tendencja do działań
zmniejszających import poprzez
poprawę efektywności energetycznej, rozwój własnych
zasobów energii, szczególnie
odnawialnych oraz rozbudowę infrastruktury. Unia
Europejska jest regionem
importującym ponad 80%
potrzebnych jej surowców
energetycznych, a na import
ropy naftowej i gazu ziemnego wydaje ponad 1 mld EUR
dziennie. Dlatego wyzwania dotyczące zmniejszenia rachunku za
importowaną energię w przypadku UE
nabierają szczególnego znaczenia.
Patrząc na mapę energetyczną Europy pod kątem
liczby połączeń infrastruktury gazowej czy też
sieci energetycznych, można zauważyć, iż „energetyczny mur berliński” nie upadł i nadal dzieli.
To Zachodnia Europa posiada gęstą sieć biegnących w różnych kierunkach połączeń, z wieloma
niezależnymi źródłami dostaw. W Europie Wschodniej główne rurociągi biegną równoleżnikowo, od
dostawcy do odbiorcy i nie są ze sobą połączone.

K O N K U R E N C YJ N O Ś Ć P R Z E N O S I
SIĘ NA A RENĘ KOSZTÓW ENERGII
Dodatkową presję na UE w zakresie zmniejszenia
zależności od importu surowców energetycznych
wywiera globalny wyścig o zasoby energetyczne,
zainicjowany przez nowe centra wzrostu gospodarczego – Chiny i Indie. Za 20 lat na same Chiny
będzie przypadać ¼ globalnego zużycia energii

pierwotnej. W obliczu kurczących się konwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, taka sytuacja będzie prowadzić

nie są w stanie zapewnić przewag konkurencyjnych w działalności przemysłowej
w następstwie liberalizacji handlu
i globalizacji, doprowadzają do

do wzrostu ich cen, co spowo-

wyparcia własnej, lokalnej

duje dalszy wzrost unijnego

produkcji,

rachunku za importowaną
energię.

Konsekwencją

przez

towary

z zagranicy. Badania Komisji

rozwoju rynku energii,

Europejskiej wskazują, że

w którym Unia Europejska

europejski przemysł już

widzi panaceum na rozwią-

teraz przegrywa z prze-

zanie kwestii bezpieczeń-

mysłem amerykańskim

stwa

energetycznego,

czy japońskim, a niektórym
gałęziom zagrażają firmy

jest traktowanie energii jak
towaru coraz bardziej global-

z
stan

nego, z globalną ceną. Niestety
UE nie jest odpowiednio przygotowana do tej rywalizacji XXI wieku.
Ekonomiści zgodnie twierdzą, że kraje, które

Chin

czy

rzeczy

Indii.

Taki

wynika

nie

tylko z mniejszych nakładów
na

inwestycje

w

przemysł

o największej wartości dodanej dla eksportu

jak: elektronika, mechanika precyzyjna, farmacja.

pozytywne skutki w postaci obniżenia cen energii

Bardzo ważnym czynnikiem są koszty energii w UE,

z paliw kopalnych trafiły rykoszetem w ceny

które są nawet 2 - 3 razy wyższe niż w USA, co czyni

energii z OZE, która stała się relatywnie

produkty „made in EU” niekonkurencyjnymi. Euro-

droższa. Poprawa konkurencyjności gospo-

pejski rynek jest również przeregulowany, państwa

darki Unii Europejskiej względem jej part-

członkowskie nie nadążają z implementacją licznych

nerów

przepisów dotyczących pakietu energetycznego

w ramach społecznie zaakceptowanych norm

i klimatycznego. Dużym wyzwaniem, jakie stoi przed

bezpieczeństwa energetycznego i ochrony klimatu

Europejską Unią Energetyczną, jest pogodzenie

i środowiska produkować energię jak najtaniej.

gospodarczych

wymaga

tego,

by

konkurencyjności gospodarki, która jest warunkiem
dalszego rozwoju, z instrumentami polityki klimatycznej oraz ochrony środowiska. Na tym polu kolejne
Komisje Europejskie popełniły wiele błędów, wynikających w dużym stopniu z nadmiaru optymizmu

POPYT NA ENERGIĘ W UE SPA D N IE ,
A ZALEŻNOŚĆ OD IMPORTU
WZROŚNIE

i wiary, że szczytne cele i determinacja w ich realizacji wystarczą do tego, by pociągnąć za sobą świat.

Łączny popyt na energię w krajach Unii Europejskiej

Zawiodła także efektywność wydatków na badania

był w roku 2013 najniższy od 20 lat i wyniósł 1686

i rozwój nowych technologii. Wydatki te doprowa-

mln toe2 (spadek do poziomu z 19963). Prognozy

dziły do istotnej poprawy efektywności preferowa-

Komisji Europejskiej z 2013 roku zakładają dalszy

nych technologii, ale nie dokonały przełomu na miarę

spadek popytu na energię w UE: Komisja przewiduje,

amerykańskiej rewolucji łupkowej, której generalnie

że w 2050 roku zużycie energii w UE wyniesie

2 Tona oleju ekwiwalentnego (toe) – jest to energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg.
3 Obliczenie PKN ORLEN na podstawie danych Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Consumption_of_energy

1630 mln toe. Takie założenia wynikają ze

energetycznej. Ponadto, nastąpi wzrost wagi prze-

spowolnienia tempa wzrostu PKB, starzenia

mysłów o niskiej intensywności energii, co również

się populacji oraz dalszej poprawy
efektywności

energetycznej

w UE. Prognozy Komisji zakładają, co prawda, stopniową
poprawę

i

odbudowę

spowoduje mniejszy popyt na energię
w UE. Obserwowany jest również
trend w kierunku jakościowej,
a nie ilościowej konsumpcji,
co będzie przyczyniać się

wzrostu gospodarczego -

do mniejszej produkcji

w latach 2015 - 2050 PKB

przemysłowej

UE-28 będzie przyrastał

i, w konsekwencji, mniej-

w tempie około 1,6% rocznie

szego popytu na energię.

- jednak będzie to wzrost

Za ilustrację może posłużyć

wolniejszy o 0,6 punktu

prognoza zastąpienia modelu

procentowego rocznie, niż
w latach 1996 - 2007. Jeśli chodzi
o liczbę ludności, to w latach 2015
- 2050 w strukturze ludności wg. wieku
nastąpi spadek osób w przedziale wieku 15 - 64

w

UE

posiadania samochodu przez
model car-as-a-service, zakładający wspólne użytkowanie
samochodów wraz z innymi mieszkańcami aglomeracji. Odważne prognozy suge-

na rzecz kategorii 65+, co przyczyni się do mniej-

rują, że taki trend może doprowadzić do spadku

szej aktywności i spadku zasobów siły roboczej.

sprzedaży samochodów nawet o 50% do 2040 roku.

Zakładana jest też dalsza poprawa efektywności

Europa jest największym importerem energii

na świecie: 88% ropy naftowej oraz 66% gazu
ziemnego jest importowane do UE z krajów trzecich4.
Mimo obecnych deklaracji o zmniejszeniu zależność

W I O DĄCA R O L A GA Z U Z I E M N E G O
I R O P Y N A F T O W E J W Z U Ż YC I U
ENERGII

od dostaw energii, Unii Europejskiej będzie ciężko
ograniczyć uzależnienie od importu ropy naftowej

Struktura zużycia energii w UE w ostatnich

i gazu ziemnego. W 2030 roku z importu będzie

dwóch dekadach zmieniała się w kierunku

pochodzić 57% łącznej energii zużywanej w UE,

wzrostu udziału gazu ziemnego w miksie

a w 2050 – już 59%.

energetycznym z 20% w 1995 roku do 23%
w 2012 roku5. W tym samym czasie dwukrotnie

Ta tendencja oznacza, że - przy braku inwestycji

zwiększyło się również znaczenie odnawialnych

w rozwój własnej bazy surowcowej i wytwórczej

źródeł energii (OZE), które w 2012 roku osiągnęły

w UE, opartej na nowoczesnych, nisko emisyjnych,

11% udział w miksie energetycznym. Wiele źródeł

zrównoważonych źródłach energii - gaz ziemny

wskazuje, że w perspektywie do 2050 roku wiodącą

i ropa naftowa pozostaną surowcam najsilniej

rolę w miksie energetycznym UE będzie nadal

uzależniającymi

energii:

odgrywać ropa naftowa i gaz ziemny: ich łączny

97% ropy naftowej oraz 83% gazu ziem-

procentowy udział w konsumpcji energii w 2050

nego w 2050 mogą pochodzić z importu.

roku wyniesie 55% wobec 59% w 1995 roku i 58%

UE

od

importu

w 2012 roku.

4 http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/Energy-Economics/statistical-review-2014/BP-Statistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx
5 Obliczenie PKN ORLEN na podstawie danych Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports

Udział gazu ziemnego w strukturze konsumpcji
paliw w UE pozostanie praktycznie na
tym samym poziomie co obecnie.

•

w przeciwieństwie do wielu technologii
OZE,

wydobycie

z trzech głównych powodów:

ziemnego

ze

złóż niekonwencjonalnych, przynosi

Gaz ziemny obroni swoją pozycję

gazu

bardzo

szybki

zwrot

z kapitału i tworzy nowe
miejsca

pracy

w

skali

całej gospodarki, a nie tylko
•

jest to paliwo najmniej

w subsydiowanym sektorze.

emisyjne spośród paliw
•

kopalnych;

W przyszłości najwięcej

jest to paliwo coraz

na znaczeniu w europej-

bardziej

skim miksie energetycznym

dostępne

dzięki dynamicznemu
rozwojowi innowacyjnych
technologii wydobycia z dna
mórz i oceanów oraz bezpośrednio ze skał łupkowych (rewolucja
łupkowa);

przybiorą odnawialne źródła
energii: w 2050 roku udział OZE
będzie dwukrotnie większy niż
w 2015 roku – osignie 24%, czyli
prawie tyle ile wynosi obecnie udział

gazu ziemnego. Jednak rozwój OZE wymaga

tycznym, czego skutkiem jest wzrost ekonomicz-

dużych nakładów inwestycyjnych, a obecna poli-

nego (alternatywnego) kosztu pozyskiwania energii

tyka subsydiowania tych technologii wymaga rewizji

i pogorszenie konkurencyjności.

i elastycznych mechanizmów finansowania,
uwzględniających zmiany cen paliw kopalnych.

Nie rezygnujmy arbitralnie z eksploracji

Pewną nadzieją na zwrot kosztów z poniesionych

zasobów niekonwencjonalnych

nakładów na stymulowanie sektora OZE w UE może
stanowić rozwój globalnego rynku tych technologii:

W przypadku niekonwencjonalnych zasobów węglo-

w 2020 roku wartość globalnego rynku techno-

wodorów obraz jest zdecydowanie inny. Obecnie,

logii OZE wyniesie 345 mld EUR6 (vs 79 mld EUR

blisko 50% technicznie wydobywanych zasobów

w 2008 roku). Obecnie kraje UE czerpią korzyści

gazu łupkowego zalega w krajach o stabilnych reżi-

głównie z licencji, bo produkcja turbin wiatrowych

mach politycznych (ponad 100 z 208 bln m³, z czego

i paneli słonecznych instalowanych w UE przeniosła

16 bln m³ w samej UE). Z kolei w przypadku ropy

się do Chin i krajów Azji i tam głównie powstają

naftowej, 36% zasobów ropy w łupkach przypada na

subsydiowane miejsca pracy.

kraje demokratyczne (ponad 17 z 48 mld ton).

Uzasadniona obawa o stabilność dostaw gazu

Polskie zasoby gazu łupkowego, choć jedne

i ropy powoduje w krajach importujących naturalną

z największych w Europie, nie są duże w skali świata.

tendencję do ograniczania udziału importowanego

Według szacunków Międzynarodowej Agencji

gazu ziemnego i ropy naftowej w miksie energe-

Energii, Polska może znajdować się w pierwszej

6 McKinsey&Company, Energy: a key to competitive advantage, 2009, str. 40

10 - 15 krajów z największym potencjałem złóż z zaso-

energetycznego. Wybór kluczowych dźwigni zależy

bami sięgającymi nawet od 0,3 do 1,0 bln m³ gazu

przede wszystkim od takich czynników jak: dostęp

ziemnego. Dyskutując o gazie łupkowym w Polsce

do złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, położenie

poruszamy się cały czas w sferze znacznej niepew-

geograﬁczne oraz poziom rozwoju rynku paliwo-

ności, co do wielkości złóż oraz ich wydobywalności.

wego.

I sytuacja ta szybko nie ulegnie zmianie, bo jedynym
rzetelnym testem jakości polskich skał łupkowych

W obserwowanych strategiach można wydzielić trzy

są kolejne wiercenia, których wykonano zaledwie

modele:

około 707, a dopiero takie odwierty i to wykonane
w odpowiednio dużej liczbie mogą przekonać

1.

Bezpieczeństwo przez wzrost konkurencji –
jest to model polegający na dążeniu do pełnej

o zasadności wydobycia przemysłowego.

liberalizacji rynku w celu zapewnienia niskich
Konkurentami Polski i UE w pozyskaniu partnerów

cen oraz wielu dostawców energii. Kluczowym

z doświadczeniem w wydobyciu gazu z łupków

warunkiem sukcesu dla tego modelu jest posia-

są gospodarki spoza UE – oferujące potencjalnie

danie własnych zasobów paliw kopalnych lub

bardziej korzystne warunki produkcji (w porów-

łatwy dostęp do płynnego rynku handlu tymi

naniu z bardzo restrykcyjnymi regulacjami unijnymi

paliwami. Przykładem stosowania takiej strategii

w zakresie ochrony środowiska naturalnego

jest Wlk. Brytania.

i klimatu, a także zatrudniania pracow-

2. Bezpieczeństwo przez efektywność – oznacza

maszyn

rozwój silnej, niezależnej ﬁrmy narodowej, która

i urządzeń spoza obszaru UE), co wpływa bezpo-

gwarantuje silną pozycję negocjacyjną wobec

średnio na koszty poszukiwań i wydobycia.

dostawców paliw kopalnych. Przykładami takich

ników

i

certyfikowania

importu

państw są Francja, Hiszpania, Włochy.
Perspektywy produkcji gazu w Polsce i Europie są

3. Bezpieczeństwo poprzez innowacje i wzrost

inne niż w USA, przede wszystkim ze względu na

samowystarczalności – oznacza koncen-

uwarunkowania geologiczne, infrastrukturalne

trację na rozwoju paliw alternatywnych/odna-

i prawne. Dlatego nikt dziś nie obiecuje, że gaz

wialnych w celu ograniczenia konsumpcji ropy

łupkowy całkowicie uniezależni Europę od importu

naftowej. Model ten jest realizowany przez kraje

gazu. Jednak brak spójnej strategii UE wobec

o wysokim stopniu rozwoju gospodarki

niekonwencjonalnych zasobów, to niewykorzy-

i zorientowanych na ochronę środowiska.

stana szansa na poprawę bilansu własnego wydo-

Przykłady: Szwecja, Japonia, Niemcy.

bycia surowców kopalnych i ograniczenie importu
w średniej i długiej perspektywie czasowej.
Dostawy gazu – bezpieczeństwo nadal
zależy od położenia geograficznego

R Ó Ż N E S T R AT E G I E B E Z P I E C Z E Ń ST WA E N E RG ETYCZ N EG O KR A JÓW
UE

Wydobycie gazu ziemnego w UE pokrywa
około ⅓ zapotrzebowania. Obecnie luka
pomiędzy zapotrzebowaniem i wydobyciem

Jeśli pominąć zasoby węgla, które są wykorzysty-

w UE wynosi około 300 mld m3 i w obliczu kurczą-

wane przede wszystkim lokalnie, poszczególne kraje

cego się wydobycia w krajach unijnych, powoduje

realizują różne modele budowania bezpieczeństwa

konieczność importu gazu spoza obszaru UE 8.

7 Dane na dzień 30.03.2015, PKN ORLEN wykonał 12 odwiertów
8 http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/Energy-Economics/statistical-review-2014/BP-Statistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx

W latach 1995 - 2013 zależność UE od importu

niż kraje UE, które są uzależnione od jednego

66%9.

dostawcy. W 2014 roku cena gazu za 1000 m³

gazu wzrosła z 43% do

wyniosła na Litwie 496 USD, w Estonii 442 USD,
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw gazu ziem-

Bułgarii 422 USD, Czechach 392 USD, Polsce

nego, obecna sytuacja w UE jest bardzo zróżnico-

313 USD, podczas gdy w zdywersyfikowanych

wana: cztery kraje nie importują gazu z Rosji, ale aż

Niemczech 308 USD, Wielkiej Brytanii 307 USD,

18 krajów importuje gaz z Rosji, z czego sześć krajów

a w Holandii i Belgii 304 USD11.

w UE kupuje 100% gazu od Gazpromu (Finlandia,
Estonia, Łotwa, Litwa, Bułgaria i Słowacja), co czyni

Wynika to z faktu, iż Europie jak dotąd brakuje soli-

je szczególnie podatnymi na możliwe szantaże

darności, ponieważ nie ma jednej „energetycznej”

gospodarcze i polityczne. Litwa dopiero od tego

Europy - są co najmniej trzy:

roku może korzystać z gazu ziemnego spoza Rosji,
dzięki uruchomieniu portu skroplonego gazu ziem-

•

nego (LNG) w Kłajpedzie.

Europa Środkowo - Wschodnia jest zależna
głównie od dostaw ropy i gazu z jednego
kierunku – wschodniego.

Na bezpieczeństwo dostaw należy patrzeć dyna-

•

Europa Południowa jest zależna od dostaw

micznie, biorąc pod uwagę potrzeby rozwijającej się

z Afryki Północnej. Skutki „wiosny arabskiej”

gospodarki. Prognozy Komisji Europejskiej zakła-

i niedawne napięcia w Libii pokazały, jak bardzo.

dają, że w latach 2012 - 2050 import gazu ziemnego do krajów UE wzrośnie do 330 mld m³

•

10.

Europa Zachodnia ma najbardziej zdywersyﬁkowane źródła dostaw, w tym dostawy z własnych
źródeł z Morza Północnego, i jest najbardziej

Kraje UE najwięcej gazu sprowadzają z Rosji (32%),

bezpieczna.

Norwegii (31%), Algierii (14%) i Kataru (8%). Kraje
mające kilku dostawców gazu i alternatywne szlaki
dostaw, płacą za gaz średnio nawet o 20% mniej
9 http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/Energy-Economics/statistical-review-2014/BP-Statistical_Review_of_world_energy_2014_workbook.xlsx
10 Komisja Europejska, EU energy, transport and GHG emissions trends to 2050, str. 86
11 Cena hurtowa gazu ziemnego w I połowie 2014 roku, opracowanie własne na podstawie danych z Notre Europe Jacques Delors Institute i IHS CERA

W

scenariuszu

całkowitego

wstrzymania

nastki, dla których kwestia bezpieczeństwa

dostaw z Rosji, w sytuacji braku współ-

dostaw

pracy

w agendzie priorytetów.

pomiędzy

państwami

członkow-

gazu

nie

jest

obecnie

wysoko

skimi UE, mogą wystąpić poważne braki
w dostawach, sięgające od 30% do 100%

W przypadku ropy naftowej, przez infrastrukturę

w zależności od kraju. Najbardziej narażone na

rurociągową do UE traﬁa jedynie 20% rosyjskiego

przerwy w dostawach są Finlandia i Bułgaria. Silne,

eksportu i wolumeny te relatywnie łatwo można

negatywne skutki pojawią się w Estonii, Serbii i na

zastąpić dostawami drogą morską. Ponadto, rynek

Litwie. Węgry i Polska także odczułyby skutki, ale

ropy naftowej jest rynkiem globalnym, więc hipote-

w znacznie mniejszej skali – odpowiednio 35% i 28%.

tyczne ograniczenie rosyjskich dostaw może być
szybko zastąpione np. przez dostawy z innych krajów.

Natomiast w scenariuszu „kooperacji” efekty zakłócenia dostaw byłyby znacząco ograniczone. Najbardziej dotknięte okazałyby się Bułgaria, Estonia,
Bośnia i Hercegowina, b. Jugosławia. Grecja i Litwa

O B N I Ż E N I E KO S Z T U
CORA Z ISTOTNIEJSZE

ENERGII

również odczułyby znaczne truności związane
z przerwami w dostawach gazu. Do państw

W UE konieczna jest dyskusja, jak pogodzić cele

członkowskich, które nie będą bezpośrednio

ochrony środowiska i klimatu z możliwością funk-

dotknięte brakiem dostaw gazu z Rosji

cjonowania konkurencyjnego przemysłu. Reindu-

należą przede wszystkim kraje starej pięt-

strializacja oparta na konkurencyjności cen energii

i rozwoju nowoczesnych technologii jest jedyną

i tym samym charakteru generowanego

szansą powrotu Europy na ścieżkę dynamicznego

przezeń popytu zależy w dużej mierze

wzrostu.

poziom zaawansowania, produktywności
i płac w usługach rynkowych;

Koszt energii elektrycznej dla ﬁnalnych odbiorców

•

przemysł może być ważnym źródłem innowacji

w UE jest 2,7 razy większy niż w USA: 0,16 USD/kWh

w gospodarce - 60% wydatków na badania

w porównaniu do 0,06 USD/kWh w 2014 roku. Na

i rozwój w Europie koncentruje się w przetwór-

początku 2015 roku 1000 m³ gazu w Stanach Zjednoczonych kosztował 100 USD, podczas gdy w UE za
1000 m³ błękitnego paliwa należało zapłacić średnio
280

USD12.

W efekcie, pod względem kosztów

energii amerykańskie ﬁrmy mają prawie trzykrotną

stwie przemysłowym;
•

przemysł zapewnia miejsca pracy bezpośrednio, także w obsługujących go usługach
oraz pośrednio, w całej gospodarce,
poprzez wzrost dochodów i popytu.

przewagę nad europejskimi konkurentami. Fiasko
wysiłków UE w zakresie zapewnienia niższych
kosztów energii może doprowadzić do trwałego

Wyższe koszty energii to utrata

zaniku przewag konkurencyjnych europejskiej

konkurencyjności

gospodarki:

europejskie

towary

mogą

nie tylko zostać wyparte z rynków globalnych,

Problem wysokich cen energii i zagrożenie prze-

lecz mogą przegrać konkurencję o klientów na rynku

grania globalnej konkurencji przez europejskie

wewnętrznym.

koncerny dobrze obrazuje sytuacja w branży raﬁneryjnej. Potrzeba było pięciu lat kryzysu i zamknięcia

Dlaczego konkurencyjny przemysł jest jeszcze

niemal 20 raﬁnerii, by Komisja Europejska zainte-

tak ważny? Ponieważ ceny energii, obok kosztów

resowała się problemami, z jakimi boryka się euro-

pracy i podatków, to jedno z głównych kryteriów

pejski przemysł raﬁneryjny. Europejskie raﬁnerie,

decyzji o wyborze miejsca do inwestycji w prze-

podobnie jak większość biznesu, są skrępowane

mysły przetwórcze i usługi o dużej intensywności

szeregiem przepisów, które obniżają konkurencyj-

energetycznej. Dotyczy to zarówno pozyskiwania

ność ﬁrm na Starym Kontynencie. Pozycja konkuren-

inwestorów zagranicznych, jak i odpływu inwestorów

cyjna europejskiej branży paliwowej słabnie między

krajowych za granicę. Gospodarcze centrum świata

innymi z powodu zbyt wysokich cen gazu ziemnego.

przesuwa się w stronę Chin, Indii, Brazylii i ponownie

W efekcie tworzy się prawdziwa przepaść między

USA, a nie Paryża, Berlina czy Brukseli. Europa

amerykańskimi, a europejskimi raﬁneriami. Według

jest ciągle atrakcyjna, głównie jako rynek zbytu,

Międzynarodowej Agencji Energii dla tych pierw-

ponieważ 500 mln mieszkańców UE ma jeszcze

szych koszty energii stanowią 20% całkowitych

większą siłę nabywczą niż 1,3 mld Chińczyków, ale

kosztów produkcji, dla drugich to aż 60%.

to też z czasem będzie się zmieniać na korzyść Chin.
Owocem dotychczasowej polityki energetycznej
Konkurencyjny przemysł jest ważny także z następu-

UE są wysokie koszty energii elektrycznej, przede

jących powodów:

wszystkim dla gospodarstw domowych. Prognozy
zakładają, że wydatki konsumentów w UE na

•

przemysł wyznacza poziom siły nabywczej

energię oraz wiążące się z nimi podatki i opłaty

w całej gospodarce - to od stopnia zaawan-

będą dalej rosnąć. Dziać się tak będzie z powodu

sowania przetwórstwa przemysłowego

kosztownego rozwoju technologii odnawialnych

12 Cena gazu w hubie National Balancing Point (NBP)

źródeł energii oraz w efekcie starzejącej się szeroko

Efektem faworyzowania odnawialnych źródeł

pojętej infrastruktury energetycznej. Negatywne

energii przez Komisję Europejską jest obawa krajów

konsekwencje wzrostu cen energii w UE potęguje

o wysokim udziale energochłonnego przemysłu

świadoma polityka taryfowa i podatkowa, która prze-

i usług, rozwiniętego na bazie wciąż taniej energetyki

rzuca koszty subsydiowana OZE na konsumentów

węglowej, przed wzrostem uzależnienia od importu

indywidualnych. Dla krajów UE udział podatków

energii elektrycznej. Kraje te nie są w stanie pokryć

i opłat w ﬁnalnej cenie energii w 2014 roku wyniósł

niezbędnych przyrostów mocy w oparciu o własne

40%, czyli o 17 punktów procentowych więcej niż

inwestycje w odnawialne źródła energii i w obawie

w 1998

roku 13 .

W niektórych krajach, takich

o swoje bezpieczeństwo energetyczne, nie ufając

jak Dania, podatki i opłaty dla niektó-

solidarności energetycznej, z konieczności

rych odbiorców energii elektrycznej i gazu

planują rozwój tradycyjnej energetyki węglowej.

stanowią nawet 50% ostatecznego rachunku.

Dlatego Komisja Europejska przygotowując
konkretne rozwiązania dla europejskiego rynku

W krajach UE świadomość wpływu gospodarki

energetycznego powinna brać pod uwagę, że

na poziom emisji jest wysoka, podczas gdy

klucz do przełamania oporu niektórych krajów

społeczeństwo niewiele wie na temat wpływu

UE w zakresie restrukturyzacji ich wysoce

subsydiowania energii z OZE, poprzez koszty

emisyjnego

wytwarzania i ceny energii, na gospodarkę

w budowaniu solidarności energetycznej.

miksu

energetycznego

i miejsca pracy.
13 Opracowanie PKN ORLEN na podstawie danych Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_price_statistics

tkwi

Unia Europejska potrzebuje dynamicznego wzrostu

drenaż mózgów oraz wyższe koszty energii.

gospodarczego sprzyjającego awansowi biedniejszych krajów: utrzymywanie się dużych rozbieżności

Unia Europejska, jak wskazują wyniki rankingu

w dochodach pomiędzy krajami Południowo -

Global Competitiveness Report za okres 2014 -

- Wschodniej Europy, a Europą Zachodnią będzie

2015, pomimo niekwestionowanego potencjału

nasilać napięcia na tle gospodarczym, społecznym

kreowania innowacji, pod względem innowacyjności

i politycznym. W latach 1960 - 1980 tempo wzrostu

pozostaje w tyle za USA i innymi krajami: wśród

gospodarczego w krajach EU-15 było bardzo

20 najbardziej konkurencyjnych krajów jest tylko

zbliżone do ogólnoświatowego tempa wzrostu

siedem z UE. Niebawem UE prześcigną w konku-

(4,2% vs 4,4%). W latach 1980 - 1999 różnica

rencyjności kraje azjatyckie. Przyjęta w 2000 roku

była już większa: 2,9% dla świata i 2,2% dla EU.

Strategia Lizbońska, która zakładała wyprzedzenie

W latach 2000 - 2013 świat rozwijał się już w tempie

technologicznie USA, nie zakończyła się sukcesem -

dwukrotnie szybszym niż Unia Europejska: 2,7% vs

wydatki na naukę w Unii Europejskiej stanowią

1,4%14. Z kolei tempo wzrostu dla USA we wskaza-

dzisiaj średnio około 2,0% PKB (vs 2,8% w USA) i od

nych okresach wyniosło odpowiednio 4,0%, 3,2%,

lat rosną bardzo wolno, mimo iż Strategia Lizbońska

1,9%. Odniesienie do USA pokazuje, że Unia prze-

przewidywała w roku 2010 osiągnięcie poziomu 3%

grywa rywalizację na arenie gospodarczej. Jednym

PKB. Podobna sytuacja może nas czekać w kwestii

z powodów takiej sytuacji, są niższe nakłady na inno-

pakietu klimatycznego i dążenia do redukcji emisji

wacje w UE vs USA i związane z tym dwa zjawiska:

kosztem konkurencyjności europejskiej gospodarki.

14 Obliczenia PKN ORLEN na podstawie danych Banku Światowego

Taki stan rzeczy nie tylko zmienia geopolitykę, ale

(przynajmniej znacząco, tak jak ma to miejsce na

też i ekonomikę. Tani gaz ziemny w USA wypiera

skutek rewolucji łupkowej w USA). Szacunki geolo-

węgiel, który był tam jednym z wiodących paliw
dla produkcji energii

elektrycznej 17.

Nadmiar wydobycia węgla doprowadza do spadku jego cen, co
niesie skutki po drugiej stronie

giczne wskazują, że kraje UE mogą posiadać
około 16 bln m³ gazu w pokładach
niekonwencjonalnych. Realizacja
spójnej, bezpiecznej dla środowiska polityki zagospodaro-

Atlantyku, w UE, gdzie

wania tych złóż, pozwoliłaby

węgiel jest spalany w elek-

zredukować import gazu.

trowniach. Pomimo ambit-

Jest to ważne, bo zależ-

nych celów klimatycznych,

ność UE od importu gazu

w 2013 roku import węgla

rośnie. Zagospodarowanie

i jego pochodnych do

własnych złóż gazu, przy-

UE wzrósł o 10%, a jego

najmniej w stopniu, pozwa-

konsumpcja spadła jedynie
o 4% i jest wciąż wyższa niż
w latach 2009 - 201018. Nie trzeba
tłumaczyć, że powoduje to wzrost emisyj-

lającym zredukować import
gazu do 60% zapotrzebowania
w latach 2025 - 2050, pozwoliłoby
zachować w budżecie UE blisko 1 bln EUR.

ności, pogłębia zależność od importu i nie przekłada

Sektor energetyczny niektórych krajów człon-

się na obniżenie cen energii elektrycznej w Europie

kowskich znajduje się w bardzo niekorzystnej

17 Dostosowanie miksu energetycznego do nowych relacji cen następuje szybko ze względu na rezerwy potencjału elektrowni węglowych i gazowych
18 Obliczenie PKN ORLEN na podstawie danych Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Coal_consumption_statistics

sytuacji, spowodowanej zapóźnieniem w rozwoju

Zgodnie z założeniami Strategii Energetycznej

infrastruktury energetycznej. Jak wskazują doku-

Komisji Europejskiej do 2050 roku, transformacja

menty Komisji Europejskiej, dużym wyzwaniem

w kierunku bezpiecznej, konkurencyjnej, nisko-

dla niektórych krajów UE jest brak możliwości

emisyjnej energetyki będzie wymagać wysokich

przesyłania energii z OZE z miejsc wytwarzania

nakładów na budowę mocy wytwórczych, sieci

do miejsc, gdzie występuje zapotrzebowanie, co

przesyłowych i innej infrastruktury, rozwój nowych

stanowi barierę pełniejszego wykorzystania tej

technologii transportowych oraz poprawę efek-

energii. Komisja twierdzi, że z tytułu inwestycji

tywności energetycznej. Realizacja wymienionych

w infrastrukturę energetyczną niezbędnych do

działań będzie pochłaniać około 1,5% PKB UE-28 do

przełamania tej bariery, koszty energii dla ﬁnalnego

2050 roku. Tylko do 2020 roku Unia powinna zain-

odbiorcy wzrosną jedynie o 1%, gdyż poprawi się

westować około 1 bln EUR w celu poprawy bezpie-

efektywność energetyczna, zmniejszą się rozbież-

czeństwa dostaw, zmniejszenia energochłonności

ności w cenach energii na skutek integracji rynków

oraz podwyższenia konkurencyjności i efektywności

oraz poprawi stopień zagospodarowania wytwa-

energetycznej.

rzanej energii z OZE.

Mimo palącej potrzeby modernizacji aktywów

często nazywana „ukrytym paliwem” - ograniczenie

wytwórczych, niepewność wzrostu gospodarczego

zużycia energii na jednostkę wytworzonego PKB nie

oraz ﬂuktuacje cen ropy naftowej i gazu opóźniają

tylko zwiększa konkurencyjność gospodarek, lecz

inwestycje w moce wytwórcze - obecnie poziom

przyczynia się do mniejszej emisji CO2 na jednostkę

inwestycji w energetykę w UE jest na jednym

produkcji.

z najniższych poziomów od 10 lat. Jednak z inwestycjami nie można zwlekać. Spadek cen ropy naftowej

Badania z 2014 roku przeprowadzone przez

i gazu ziemnego oraz napływ taniego węgla z USA

American Council for an Energy - Efficient Economy

powodują też spowolnienie tempa inwestycji w OZE:

wskazują, że spośród 16 regionów i krajów o najbar-

unijne inwestycje w projekty odnawialnych źródeł

dziej efektywnych działaniach w zakresie poprawy

energii w 2014 roku odnotowały jedynie 1% wzrost

efektywności energetycznej aż pięć pochodzi

względem 2013 roku, a w niektórych krajach człon-

z UE, z czego Niemcy są na pierwszym miejscu

kowskich spadły. W przeciwieństwie do sytuacji

a Włochy na drugim. Mimo, że w porównaniu do

w Europie, globalny rynek inwestycji OZE odno-

gospodarki USA czy Chin gospodarka UE jest mniej

tował aż 17% wzrost i wyniósł w 2014 roku 270 mld

energochłonna, jednak przegrywa pod względem

USD19. To porównanie pokazuje, że do pobudzenia

ważnego czynnika, jakim jest cena energii dla ﬁnal-

inwestycji konieczne jest zapewnienie odpowied-

nych odbiorców.

nich warunków. Tymczasem duża podaż subsydiowanej energii doprowadziła w UE do zachwiania
mechanizmów na rynku hurtowym. Konwencjonalnej
energetyce trudno jest konkurować z subsydiowaną zieloną energią, posiadającą priorytet w sieci.
Z drugiej strony odnawialne źródła muszą
mieć zabezpieczenie w postaci bardziej stabilnych elektrowni, np. gazowych. Sąsiadujące ze
sobą kraje członkowskie niechętnie przyjmują
z zagranicy pojawiające się okresowo nadwyżki
zielonej energii, co nie przyczynia się do integracji
rynków.
Zmniejszenie całkowitej energochłonności europejskiej gospodarki następuje głównie na skutek
poprawy efektywności energetycznej (zarówno
przez finalnych konsumentów energii, jak
i sektor wytwarzania energii elektrycznej), wzrostu
udziału OZE w miksie energetycznym oraz zmian
strukturalnych w gospodarce. Te ostatnie obejmują
reorientację unijnej gospodarki z sektora przemysłowego w kierunku sektora usług oraz zmniejszenie
wagi wysoce energochłonnych gałęzi gospodarki na
rzecz energooszczędnych segmentów przemysłu.
Jest to ważne, gdyż efektywność energetyczna jest
19 FS-UNEP Collaborating Centre for Climate and Sustainable Energy Finance, Global trends in renewable energy investment 2015, str. 13

II. W KIERUNKU EFEKTYWNEJ I BARDZIEJ
ZRÓWNOWAŻONEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ
Panuje powszechna zgoda, że Unia Europejska

widać na przykładzie gazu ziemnego. Na obszarze

powinna podjąć skuteczne działania w wymiarze

krajów dawnej piętnastki prawie 80% wolumenu

wewnętrznym i międzynarodowym dla wzmocnienia

gazu ziemnego zmienia właściciela na wewnętrznym

swojej pozycji na szeroko pojętym rynku energii.

rynku gazu, a tylko 20% jest dostarczane w ramach

Realizacja europejskiej strategii tworzenia bezpiecz-

kontraktów długoterminowych. W krajach, które

nego, konkurencyjnego, zrównoważonego rynku

przystąpiły do UE w 2004 roku, proporcje są

energii jest warunkiem krytycznym dla zapewnienia

odwrotne: 80% wolumenu dostaw gazu jest objęte

rozwoju gospodarczego UE i wzmocnienia konku-

kontraktami długoterminowymi.

rencyjności. Zintegrowana Europa musi zakładać
dalszą poprawę efektywności energetycznej,

Dla bezpieczeństwa europejskiego rynku energii

tworzenie efektywnego rynku OZE, dywersyﬁkację

potrzebna jest też transparentność w kontraktach

dostaw nośników energii, bardziej aktywniej wyko-

poszczególnych państw, poczynając od kontraktów

rzystywać własne konwencjonalne i niekonwencjo-

gazowych, i zrozumienie wagi solidarnej postawy

nalne zasoby paliw, lepiej koordynować politykę

całej UE w tym strategicznym obszarze. Efektem

klimatyczną z energetyczną oraz tworzyć spójną

powinna być elastyczność w wyborze dostawcy

strategię wobec zewnętrznych dostawców energii.

energii, wzmocnienie pozycji negocjacyjnej Europy,
zwiększenie konkurencji cenowej i wzrost efek-

Szczególnie ważnym aspektem jest potrzeba

tywności gospodarki. W biznesie często przywo-

koordynacji. W ostatniej dekadzie realizacja celów

łuje się przykład chińskiego słowa oznaczającego

pakietu energetyczno - klimatycznego znalazła się

„kryzys”, które jest zapisywane dwoma znakami:

w centrum polityki gospodarczej UE, ale nie została

jeden oznacza niebezpieczeństwo, a drugi szansę.

w sposób przemyślany skoordynowana z innymi,

Dziś sytuacja geopolityczna Europy jest wyjątkowo

ważnymi obszarami takimi jak: wspólny rynek,

złożona, od 2008 roku jeden kryzys przekształca

konkurencyjność cen czy bezpieczeństwo i dywersy-

się w kolejny. Ale, zgodnie z chińskim ideogramem,

ﬁkacja dostaw. Wzrost napięcia sytuacji międzynaro-

kryzys wymusza zmiany, które są szansą na lepsze

dowej jedynie przyspieszył to, co jest nieuniknione:

rozwiązania, nowy początek.

tworzenie kompleksowej strategii energetycznej.
Komisja Europejska przyjęła strategię budowy Unii
Unia Europejska zbudowana została na czterech

Energetycznej i zadeklarowała, że jej celem jest

fundamentach: swobody przepływu kapitału, osób,

zapewnienie konsumentom bezpiecznych, stabil-

usług i towarów. Ta ostatnia swoboda, przynajmniej

nych, konkurencyjnych i przystępnych cenowo

w zakresie przepływu kluczowych surowców ener-

dostaw energii. Panuje powszechna zgoda, że osią-

getycznych, napotyka trudności infrastrukturalne,

gnięcie tego celu będzie wymagało fundamentalnej

które są dopiero powoli usuwane. Dalszy rozwój

transformacji sektora energii w Europie. Za dobrą

wewnętrznego rynku energii w UE w dużym stopniu

monetę trzeba przyjąć uzgodnione plany: przy-

jest uzależniony od wyrównania silnych dyspro-

spieszenia budowy połączeń infrastrukturalnych,

porcji w rozwoju infrastruktury rynkowej, jakie nadal

pełnego wdrożenia i rygorystycznego egzekwo-

istnieją w sektorze energii pomiędzy zachodem

wania ułatwień prawnych związanych z budową

i wschodem Europy. Skalę tych dysproporcji dobrze

infrastruktury w sektorze energii oraz dążenie do

zagwarantowania zgodności z celami UE zawiera-

dla odbudowy przemysłu państw europejskich.

nych umów z zewnętrznymi dostawcami. W planach

Wynikało to z tego samego powodu, który dopro-

UE brakuje jednak postulowanych, m.in. przez

wadził do początku integracji – strategicznego

Polskę, zapisów o stworzeniu instytucji odpowie-

znaczenia sektora energetycznego dla państw

dzialnej za wspólne zakupy gazu dla wszystkich

członkowskich. Przez dziesięciolecia rynki energii

państw członkowskich. Zamiast tego jest zamiar

elektrycznej oraz gazu ziemnego w większości

„przyjrzenia się możliwościom dobrowolnych

państw europejskich były zmonopolizowane,

mechanizmów agregacji popytu w pełnej zgod-

a państwa nie chciały się zrzec nad nimi kontroli.

ności z zasadami konkurencji w ramach WTO i UE”.

Obszar polityk energetycznych był traktowany jako

Ale i ten mało przełomowy zapis już wzbudził

jeden z kluczowych elementów narodowej suwe-

protesty części krajów UE, w imię krótkowzrocznych

renności, a rozbieżność interesów powodowała,

narodowych interesów. Wprawdzie wspólne zakupy

że rządy broniły się przed ingerencją instytucji unij-

oznaczałyby negocjacje z pozycji wielkiego europej-

nych w narodowe polityki energetyczne. Państwa

skiego rynku i wymuszały ustępstwa cenowe z korzy-

członkowskie tworzyły własne plany miksów i na

ścią dla całej UE, ale jednolita cena byłaby zapewne

własną rękę budowały infrastrukturę przesyłową,

wyższa od cen uzyskiwanych obecnie przez kraje o

pogłębiając w ten sposób rozbieżności interesów

najbardziej zdywersyﬁkowanych źródłach dostaw.

i ograniczając możliwości współpracy na poziomie

Na tym tle na ideę wspólnych zakupów gazu, zgło-

wspólnoty.

szoną przez Polskę, warto spojrzeć w szerszym
kontekście, jakim jest solidarność energetyczna,

Pewnym impulsem do ponadnarodowego myślenia

wykluczająca odnoszenie korzyści przez jedne

o energetyce okazał się kryzys naftowy z początku

kraje kosztem pogorszenia sytuacji innych krajów.

lat 70. XX wieku, uświadamiający wyzwania zwią-

Jest istotne, aby optyka instytucji wspólnotowych

zane z zależnością całej Wspólnoty od zewnętrz-

w odniesieniu do europejskiej energii się zmieniła,

nych dostaw energii. Jednak mimo powołania

a spojrzenie stało się bardziej całościowe, w szcze-

(niezależnej od Wspólnot Europejskich) Międzyna-

gólności obejmujące także kraje Europy Środkowo -

rodowej Agencji Energii oraz wspólnych deklaracji

- Wschodniej. Dałoby to większe szansę na budowę

o konieczności ścisłej współpracy, państwa

alternatywnych dróg importu surowców dla Europy

członkowskie wciąż odrzucały pomysły bliższej

i sprzyjałoby realizacji wewnętrznego rynku energii.

kooperacji w tym zakresie. Mimo prób Komisji Europejskiej włączenia do Traktatu z Maastricht osobnego
rozdziału poświęconego kwestiom energetycznym,

GENEZA EUROPEJSKIEJ
E N E R G E T YCZ N EJ

UNII

nie udało się zbliżyć do wypracowania wspólnego
stanowiska europejskiego zarówno w tym, jak
i kolejnych dwóch traktatach (Traktat z Amsterdamu,

Od początku tworzenia Wspólnot Europejskich

Traktat z Nicei).

obszar energii znajdował się w centrum uwagi.
W 1951 roku została powołana Europejska Wspólnota

Wprowadzane od połowy lat 90. XX wieku, kolejne

Węgla i Stali, by w 1957 roku powstała Europejska

dyrektywy unijne stopniowo otwierały i integrowały

Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota

rynki gazu ziemnego i energii elektrycznej. W ten

Energii Atomowej (Euroatom). U podstaw tej polityki

sposób regulacje dotyczące wspólnego rynku UE

leżały kwestie zaopatrzenia w surowce energe-

powoli zwiększały współzależność energetyczną

tyczne, co wynikało z ich strategicznego znaczenia

krajów członkowskich i wpłynęły na uwspólno-

towienie polityki energetycznej w tym ważnym

tyczno - klimatyczny (tzw. 3x20%) stawiał za cel

zakresie. Jednak pomimo kolejnych dyrektyw ener-

ograniczenie do 2020 roku emisji gazów

getycznych i gazowych – w tym przyjęcia przeło-

cieplarnianych o 20%, zwiększenie udziału

mowego trzeciego pakietu, liberalizującego zasady

źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym

handlu energią w UE oraz ustanawiającego euro-

na poziomie UE do 20% oraz podniesienie

pejskiego regulatora energii (ACER), na drodze do

o 20% efektywności energetycznej. Każde

pełnej integracji rynków wciąż stoją nie tylko brak

z państw członkowskich uzyskało indywidualny

odpowiedniej infrastruktury przesyłowej, ale właśnie

cel do osiągnięcia w kwestii wykorzystania energii

doraźne interesy krajów członkowskich, ogranicza-

z odnawialnych źródeł, cel redukcji emisji gazów

jące chęć wdrażania zapisów trzeciego pakietu do

cieplarnianych został podzielony na sektory objęte

prawodawstwa krajowego.

EU – ETS (energetyka, przemysł) i sektory poza tym
systemem.

Gdy dochodziło do zakłóceń dostaw gazu, członkowie Unii Europejskiej nie potraﬁli jednak mówić

Po kolejnym kryzysie gazowym, w styczniu 2009

jednym głosem i solidarnie się wspierać. Podczas

roku, gdy na dwa tygodnie Rosja przerwała dostawy

kryzysu w 2006 roku, kiedy Rosja ograniczyła tranzyt

gazu przez Ukrainę, Unia Europejska wprowadziła

gazu przez Ukrainę, ówczesny premier polskiego

nowe mechanizmy - pierwsze akty prawne popra-

rządu, Kazimierz Marcinkiewicz wystąpił z inicjatywą

wiające bezpieczeństwo rynku gazu m.in. standardy

tzw. Paktu Muszkieterów. Proponował solidarną

dotyczące rezerw, infrastruktury, obowiązkowe

pomoc członków Unii w obliczu zagrożenia w dosta-

narodowe plany działań na wypadek zakłócenia

wach energii, także z powodu politycznych działań

dostaw lub zwiększonego popytu na gaz i jednocze-

dostawców. Propozycja nie znalazła poparcia

śnie zintensyﬁkowano inwestycje w budowę portów

państw Unii, gdyż „stare kraje” UE uznały, iż większe

LNG oraz ustanowienia rewersów na gazociągach.

efekty przyniosą negocjacje z dostawcami.

Jednak państwa członkowskie nadal na własną
rękę prowadziły prace nad nowymi drogami tranzytu

Tamten kryzys przyspieszył natomiast prace nad

gazu z Rosji – Niemcy rozpoczęły import gazu przez

stworzeniem nowej polityki energetycznej. Komisja

Nord Stream, zaś Włochy, Bułgaria, Węgry, Serbia

Europejska przedstawiła w 2006 roku Zieloną

i Słowenia przystąpiły do projektu South Stream20.

Księgę, w której uzgodniono sześć obszarów prio-

Działania te wzbudziły kontrowersje, ponieważ

rytetowych: konkurencyjność i wewnętrzny rynek

oznaczały tylko zmianę dróg tranzytu gazu.

energii, zróżnicowanie źródeł, solidarność i zapobieganie kryzysom dostaw, stawienie czoła zmianom
klimatu, postęp technologiczny i innowacje oraz
spójna zewnętrzna polityka energetyczna. Rok
później szefowie rządów państw członkowskich UE
zgodzili się na nową europejską politykę energetyczną obejmującą m.in. wzmocnienie wspólnego
rynku, współpracę przy rozwoju połączeń energetycznych oraz promocję odnawialnych źródeł
energii. Konkretne propozycje regulacji zostały
zaakceptowane na szczycie przywódców państw
w 2008 roku. Bardzo kosztowny pakiet energe20 Realizacja projektu budowy rurociągu South Stream została wstrzymana w 2014 r.

Podsumowując, ewolucję polityki energetycznej

Cele wyznaczone w 1986 roku (zaplanowane do

w Unii Europejskiej można ująć w kilku etapach,

realizacji do 1995 roku):

w ramach których wyznaczano następujące priorytety21:

•

utrzymanie konsumpcji ropy na dotychczasowym poziomie i ograniczenie zależności
importowej tego surowca;

Cele wyznaczone w latach 60. XX wieku (zaplanowane do realizacji przed 1985 rokiem):

•

utrzymanie konsumpcji gazu na dotychczasowym poziomie;

•

wzrost udziału energii jądrowej w strukturze

•

ograniczenie udziału węglowodorów w całkowitym bilansie produkcji i konsumpcji energii.

produkcji i konsumpcji energii;
•

wzrost mocy wydobywczych gazu i węgla;

•

ograniczenie uzależnienia od importowanych

Cele wyznaczone w 2007 roku (zaplanowane do

surowców energetycznych;

realizacji do 2020 roku - tzw. pakiet klimatyczno-

wzrost udziału elektroenergetyki w całkowitym

-energetyczny):

•

zużyciu energii.
•

budowa wewnętrznego rynku energetycznego;

Cele wyznaczone w 1979 roku (zaplanowane do

•

poprawa efektywności energetycznej;

realizacji do 1990 roku):

•

wzrost udziału odnawialnych źródeł energii
w bilansie energetycznym;

•

ograniczenie konsumpcji energii (na jednostkę

•

redukcja emisji CO2;

PKB);
•

ograniczenie udziału konsumpcji ropy w całko-

kwestie środowiskowe – w tym przede wszystkim

•

bezpieczeństwo dostaw paliw energetycznych.

witej strukturze konsumpcji energii;
•

wzrost udziału energii jądrowej w ogólnym
bilansie energetycznym;

•

wspieranie odnawialnych źródeł energii.

21 Rafał Riedel, Supernacjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Podejścia teoretyczne. Centrum Europejskie Natolin, Zeszyt 40, Warszawa
2010, str.28-30

krytykę dotychczasowej, niepełnej polityki UE oraz

E U R O P E J SKA UN I A
E N E R G E T YCZ N A

wyzwania związane z poprawą bezpieczeństwa
energetycznego, w lutym 2015 roku Komisja Europejska zaprezentowała projekt strategii Europejskiej

Przyjęte po kryzysie 2009 roku rozwiązania i rozpo-

Unii Energetycznej. Choć ostateczny projekt odbiega

częte inwestycje lepiej przygotowały Unię Euro-

od pierwotnych wyobrażeń obecnego szefa Rady

pejską do możliwych zakłóceń w dostawach gazu.

Europejskiej, to ciągle daje szansę na zwiększenie

Jednak dynamiczne trendy zachodzące w światowej

bezpieczeństwa energetycznego. W porównaniu

geopolityce oraz gospodarce, wymusiły koniecz-

z polską propozycją mniej jest nacisku na bezpie-

ność podjęcia dalszych działań w celu wzmocnienia

czeństwo dostaw, a więcej na wyzwania związane

bezpieczeństwa energetycznego.

ze zwiększaniem efektywności energetycznej oraz
budowaniem gospodarki niskoemisyjnej, czyli

Do dyskusji po raz kolejny aktywnie włączyła się

bezpieczeństwo długofalowego rozwoju. Ale jest

Polska. W kwietniu 2014 roku ówczesny premier

w niej jeden kluczowy punkt, niezwykle istotny, który

Polski, Donald Tusk, przedstawił projekt Unii Ener-

może doprowadzić do osłabienia pozycji domi-

getycznej oparty na sześciu filarach: rozwoju

nujących dostawców surowców energetycznych.

i ﬁnansowaniu infrastruktury, mechanizmie solidar-

Komisja Europejska ma uzyskać prawo wglądu

nościowym, wzmocnieniu siły przetargowej wobec

we wszystkie kontrakty gazowe z dostawcami

zewnętrznych dostawców, rozwoju własnych źródeł

zewnętrznymi. Początkowo 13 państw było temu

energii, dywersyﬁkacji dostaw w odniesieniu do ropy

przeciwnych, chciało ograniczenia postulatu przej-

i gazu oraz wzmocnieniu Wspólnoty Energetycznej.

rzystości kontraktów jedynie do umów międzyrządo-

W efekcie, w odpowiedzi na coraz głośniejszą

wych ( jedni ze względu na prorynkowe nastawienie

i niechęć do biurokratów czytających poufne doku-

kosmetyką, a jest o co walczyć.

menty, inni ze względu na partykularne interesy).
Ostatecznie jednak wszyscy zgodzili się na zapis

Energia może stać się kołem napędowym europej-

otwierający drogę dla większej kontroli Komisji Euro-

skiej gospodarki jeśli my, Europejczycy, dostrze-

pejskiej również nad kontraktami komercyjnymi.

żemy w sektorze energii to, co w nim najważniejsze

Legislacyjne szczegóły propozycji Komisja Euro-

– czyli technologie oraz wprowadzimy odpowiednie

pejska przedstawi w ciągu najbliższych miesięcy

mechanizmy wspierania ich rozwoju. Prawa ekonomii

i wtedy rozegra się ostateczna batalia o kształt Unii

są nieubłagane. W zglobalizowanym świecie nawet

między państwami członkowskimi.

najbogatsze gospodarki nie mogą sobie pozwolić
na zbyt wysoki udział kosztu energii w dochodzie,

Ambicją Unii Energetycznej zaproponowanej przez

choćby było na to przyzwolenie społeczne, bo ryzy-

Komisję Europejską jest podniesienie poziomu

kują utratą konkurencyjności. Globalizacja gospo-

europejskiego bezpieczeństwa energetycznego

darki i sektora energii doprowadziła do tego, że

w długim horyzoncie poprzez gruntowną moder-

ceny produktów będących przedmiotem handlu

nizację działania wewnętrznego rynku energii

międzynarodowego oraz ceny energii są ustalane

– odejście od partykularnych interesów krajów

na rynkach międzynarodowych i są dla wszyst-

członkowskich na rzecz współpracy, likwidacja

kich podobne. Różnice dotyczą natomiast kosztów

barier swobodnego przepływu energii pomiędzy

energii i kosztów pracy. Kraj, który produkuje drożej

krajami i uwzględnienie interesu konsumentów

niż inne, musi się pogodzić z utratą pozycji konku-

poprzez doprowadzenie do konkurencyjnych cen

rencyjnej. Pozycję można co prawda utrzymać, jeśli

energii. Komisja Europejska opowiedziała się za

wyższe koszty energii w przeliczeniu na jednostkę

osłabieniem pozycji dominujących dostawców gazu

produktu skompensuje się niższym kosztami pracy.

ziemnego na rynek unijny i za rozwojem alternatyw-

W tym celu trzeba jednak kontrolować tempo

nych źródeł energii. Komisja Europejska wymienia

wzrostu płac nominalnych w gospodarce, by kształ-

pięć głównych, powiązanych ze sobą i wzajemnie

towało się odpowiednio poniżej tempa wzrostu

wspierających się wymiarów:

wydajności pracy, co w konsekwencji prowadzi do
wzrostu napięć społecznych. Globalizacja gospo-

1.

Bezpieczeństwo dostaw;

darki i sektora energii powoduje, że ekonomiczne

2. Jednolity wewnetrzny rynek energii;

i społeczne skutki naszych wyborów nie są określone

3.

Efektywność energetyczna;

wyłącznie przez nasze decyzje, ale wpływa na nie

4.

Dekarbonizacja gospodarki;

równie silnie to, co zrobią inni. Doskonałą ilustracją

5. Innowacje w sektorze energii.

tego problemu jest renesans amerykańskiego przemysłu z ostatnich lat, który jest napędzany właśnie

Nie można nie zauważyć, że wymiary te obejmują

niskimi kosztami energii, pozyskiwanymi dzięki

te same pięć celów pakietu energetyczno - klima-

wydobyciu gazu ziemnego i ropy naftowej z łupków.

tycznego z 2007 roku, które zostały wymienione
na końcu poprzedniej sekcji. Zmieniła się jedynie

Mimo, iż zdecydowana większość elementów Unii

kolejność – bezpieczeństwo energetyczne z ostat-

Energetycznej już dzisiaj jest zapisana w prawie

niego miejsca przesunęło się na miejsce pierwsze.

unijnym, czy zobowiązaniach poszczególnych

W związku z tym nie powinny dziwić obawy o to, czy

krajów członkowskich, to rzeczywistym przełomem

zmiana podejścia Komisji Europejskiej do polityki

jest jednoznaczny apel Komisji Europejskiej o odej-

energetycznej nie okaże się tylko powierzchowną

ście od realizacji partykularnych interesów państw

członkowskich na rzecz koordynacji i bliższej współ-

środowiska. Kolejną grupę stanowili eksperci,

pracy, będący konsekwencją rosnącej świado-

do których zaliczono analityków z niezależnych

mości ogromnych kosztów oraz ryzyka związanego

ośrodków badawczych, naukowców i dziennikarzy

z brakiem zintegrowanego systemu energetycznego

specjalizujących się w tej dziedzinie. W każdym

w Unii.

państwie starano się, aby przekrój rozmówców
był jak najszerszy i odpowiadał rzeczywistemu

EUROPEJSKA UNIA ENERGET YC Z N A Z PER S PEKTYWY PAŃ STW
CZŁONKOWSKICH – WYNIKI
B A DA Ń JAKOŚ CI OWYCH

spektrum głównych podmiotów, zajmujących się
aspektami energii. Wypowiedzi respondentów
są przytaczane anonimowo – jedyną formą
identyfikacji jest podanie grupy, którą reprezentują. Metoda ta pozwala zaznaczyć różnice

Zaprezentowana na wiosnę 2014 roku przez

między poszczególnymi grupami respondentów,

Donalda Tuska koncepcja Europejskiej Unii Energe-

a także umożliwia wychwycenie kwestii, które przed-

tycznej spotkała się z różnymi opiniami. Podjęcie jej

stawiciele poszczególnych grup wyraźnie akcento-

przez Komisję Europejską jako jednego z wiodących

wali, nie będąc przy tym w opozycji do pozostałych

tematów na najbliższe lata oznacza, że projekt ten

grup.

będzie jednym z najważniejszych obszarów, wokół
którego toczyć się będą w najbliższych miesiącach

Bezpieczeństwo energetyczne

negocjacje. Jak zwykle w takich przypadkach, różne
zainteresowane środowiska w krajach członkow-

Badania ujawniły istotne różnice w postrzeganiu

skich ustosunkowują się do tego projektu oraz

celów Unii Energetycznej: respondenci z krajów

oceniają potencjalne stanowisko innych państw

zachodnich (Niemcy, Francja i Wielka Brytania)

w UE, niejednokrotnie kierując się domysłami,

są mniej wyczuleni na obawy Polski, związane

stereotypami i bazując na niepełnych informa-

z dywersyﬁkacją dostaw, ponieważ mają znacznie

cjach. W celu szczegółowego zrozumienia szans

bardziej rozbudowaną własną infrastrukturę ener-

wdrożenia koncepcji Europejskiej Unii Energe-

getyczną, zdywersyﬁkowane źródła dostaw energii

tycznej, Instytut Spraw Publicznych, przy wsparciu

i korzystne kontrakty zakupu surowców, w tym

PKN ORLEN, przeprowadził projekt badawczy „Unia

możliwości elastycznych zakupów gazu ziemnego.

energetyczna – perspektywa Francji, Niemiec, Polski

Kraje Europy Zachodniej zwracają uwagę przede

i Wielkiej

Brytanii”22.

wszystkim na potrzebę zakończenia procesu
tworzenia wspólnego rynku energii, co ma zapewnić

Koncepcja badania

większą dostępność energii dla wszystkich
odbiorców. Natomiast polscy respondenci skupiają

Badanie polegało na przeprowadzeniu kilku-

się na bezpieczeństwie na poziomie dostaw

dziesięciu pogłębionych wywiadów eksperckich

surowców, głównie gazu ziemnego; uznają korzyści

we Francji, Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii

płynące ze stworzenia jednolitego rynku energii,

(w okresie luty – kwiecień 2015 roku) z przedstawi-

lecz przypisują tej kwestii mniejsze znaczenie.

cielami administracji rządowej (ministerstwa spraw
zagranicznych, gospodarki, środowiska), prze-

Wg. opinii niemieckich respondentów bezpieczeń-

mysłu energetycznego (zarówno koncernów, jak

stwo energetyczne to przede wszystkim ciągłość

i związków skupiających firmy energetyczne)

dostaw energii elektrycznej, ale głównie

oraz organizacji działających na rzecz ochrony

w rozumieniu technicznym, a nie geopolitycznym.

22 Pełne wyniki badania dostępne w publikacji: „Unia energetyczna z perspektywy Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii”, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2015

W kraju tym istnieje obawa, że np. z powodu słabszej

portfela dostawców wymieniają rozwój infrastruktury:

pracy źródeł odnawialnych, czy nieprzewidzianych

budowa interkonektorów, rewersu, terminali LNG,

warunków atmosferycznych, może nastąpić okre-

magazynów gazu. W ramach tego ujęcia Niemcy

sowy deﬁcyt energii – stąd Niemcy widzą potrzebę

postulują również współpracę z innymi dostaw-

rozwoju infrastruktury, interkonektorów i technologii,

cami gazu ziemnego, np. USA, preferując większe

zapewniających sprawną podaż energii. Niemcy

uzależnienie od takiego dostawcy niż od krajów

natomiast nie czują się zagrożeni brakiem dostaw

z basenu Morza Kaspijskiego. Drugi wymiar dywer-

surowców energetycznych, zwłaszcza na taką skalę,

syﬁkacji dotyczy miksu energetycznego i polega na

która mogłaby negatywnie wpłynąć na ilość energii

zastąpieniu energii pochodzącej z paliw kopalnych

docierającej do konsumentów.

energią z OZE.

Na kwestię dywersyﬁkacji Niemcy patrzą z dwóch

Respondenci francuscy podkreślali, że zapew-

perspektyw. Po pierwsze, w kwestii zróżnicowania

nienie bezpieczeństwa dostaw nośników energii

dostawców energii Niemcy uważają, że w przypadku

jest problemem nie tylko gospodarczym, ale

gazu ziemnego dostawy takie są zdywersyﬁkowane -

również geopolitycznym, wymagającym rozbudo-

w łącznej konsumpcji energii pierwotnej udział gazu

wanych działań negocjacyjnych i dyplomatycznych.

wynosi 22%, w wytwarzaniu energii elektrycznej

Francja, dzięki rozwiniętej energetyce nuklearnej,

9%. Stąd brak tego punktu w debacie niemieckich

jest krajem w dużej mierze samowystarczalnym

polityków. Z drugiej strony Niemcy dostrzegają

energetycznie, ale importuje ropę naftową, gaz

w tej kwestii różnicę pomiędzy własnym krajem

ziemny i węgiel. Zgodnie ze stanowiskiem francu-

a np. Polską, dlatego jako sposób na rozbudowę

skiego rządu, budowa niezależności energetycznej

ma się dokonać poprzez podniesienie efektywności

ograniczony potencjał skutecznego wykorzystania

energetycznej, ograniczenie importu surowców

(np. propozycja budowy gazociągu przez Francję,

kopalnych i rozwój odnawialnych źródeł energii.

który dostarczałby gaz z terminali LNG w Hiszpanii do Niemiec i Europy Środkowo - Wschodniej).

W opinii Francuzów, państwa, które mają jednego,
silnego dostawcę, muszą pilnie podjąć działania

Eksperci z Wielkiej Brytanii, którzy wzięli udział

na rzecz zwiększenia dywersyﬁkacji. Francuzi nie

w badaniu ISP pozytywnie ocenili intensyfi-

widzą poważnego ryzyka przerw dostaw gazu

kację dyskusji nad przyszłością wspólnej poli-

z Rosji. Uważają tak, ponieważ ich zdaniem UE ma

tyki energetycznej w UE i wyrazili przekonanie,

dostęp do wielu dostawców gazu, z kolei Rosja,

że przyczyni się ona do poprawy tej sytuacji.

odcinając dostawy, może mieć problem z pozyska-

Dla Brytyjczyków kluczowymi celami polityki

niem innych odbiorców. Po drugie, w przypadku

energetycznej UE powinny być: dalsza liberalizacja

zakłóceń dostaw, tak jak to miało miejsce w 2006

rynku energii oraz dekarbonizacja gospodarki UE.

i 2009 roku, w opinii Francuzów Europa dobrze

Mimo ponad 30% udziału gazu ziemnego w brytyjskim

sobie poradziła i odrobiła zaległe lekcje. W UE

bilansie energetycznym, w połowie jest on zaspaka-

powstał plan działań na wypadek przerw w dosta-

jany krajowym wydobyciem, a głównym kierunkiem

wach gazu. Francuscy eksperci nadmieniają jednak,

importu gazu jest przewidywalna Norwegia. Dodat-

że Komisja Europejska powinna dołożyć więcej

kowo, od kilku lat, dzięki budowie trzech terminali

starań aby każdy kraj, narażony na ryzyko prze-

LNG, Wielka Brytania dysponuje stosunkowo dużą

rwania dostaw gazu, posiadał nie tylko efektywny

niezależnością w wyborze dostawców gazu. Konse-

plan działań, lecz i narzędzia (terminale LNG, maga-

kwencją takiego stanu rzeczy jest dystans do wysu-

zyny gazu, połączenia transgraniczne). Zdaniem

wanych, przy okazji dyskusji o Unii Energetycznej,

Francuzów, Rosja pozostanie jednym z kluczowych

propozycji zwiększania bezpieczeństwa poprzez

dostawców dla państw UE i w dłuższej perspek-

wspólne zakupy gazu czy zaangażowanie Komisji

tywie poprawa relacji handlowych z tym państwem

Europejskiej w negocjacje umów gazowych.

jest możliwa. Francja zwraca uwagę na konieczność
dobrego planowania kosztownych inwestycji infra-

Respondenci brytyjscy popierają dalszą rozbudowę

strukturalnych, które miałyby zwiększyć dywersyﬁ-

infrastruktury energetycznej w państwach człon-

kację dostaw gazu ziemnego. Niektóre propozycje

kowskich, jako kluczowy element liberalizacji rynku

są krytykowane, jako nieopłacalne i posiadające

energii w UE, co w konsekwencji powinno zapewnić

bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze

Polska przywiązuje dużą wagę do dywersyﬁkacji

ﬁzycznym. Zdaniem Brytyjczyków wolny rynek i brak

źródeł energii, dostawców i dróg importu, co ma

barier technicznych przyczynią się do nieograniczo-

odzwierciedlenie w polityce stopniowego ogra-

nego przepływu strumieni energetycznych, większej

niczania roli Rosji, jako głównego dostawcy gazu

konkurencji i w konsekwencji tańszej energii w UE.

ziemnego. „W Europie są znane nasze zamiło-

Z kolei propozycja wspólnych zakupów energii

wania do dywersyﬁkacji” – stwierdza przedstawi-

odbierana jest z rezerwą, jako potencjalne zagro-

ciel polskiego rządu zaangażowany w negocjacje

żenie dla liberalizacji rynku energii i przywiązanie go

na szczeblu unijnym. W tym kontekście Polska

do paliw kopalnych.

widzi tez konieczność tworzenia mechanizmów
współpracy pomiędzy państwami Unii Europejskiej

W Polsce kwestię bezpieczeństwa energetycz-

wobec zewnętrznych partnerów oraz postuluje

nego, a zwłaszcza bezpieczeństwa dostaw gazu

zwiększenie roli Komisji Europejskiej w działaniach

ziemnego, respondenci wymienili na jednym

na rzecz dywersyfikacji. Duży potencjał w celu

z pierwszych miejsc. Takie stanowisko wynika

osiągnięcia lepszego bezpieczeństwa energetycz-

z przeważającego w Polsce oraz w Europie

nego kraju leży, zdaniem polskich respondentów,

Środkowo - Wschodniej przekonania, że

w poprawie efektywności energetycznej. Doku-

ani umowy bilateralne, ani wolny rynek nie

menty unijne zakładają bowiem poprawę efektyw-

są w stanie zagwarantować bezpieczeń-

ności energetycznej o 27% do 2030 roku, z kolei

stwa w obszarze dostaw energii. W związku

w latach 2014 - 2020 oczekuje się, że poszczególne

z tym, podstawowym postulatem zapewnienia

kraje UE będą wykazywać co najmniej 1,5% spadek

bezpieczeństwa jest przeniesienie części odpowie-

zużycia energii w stosunku do roku poprzedniego.

dzialności za dostawy na poziom całej Wspólnoty.
Ważne znaczenie dla Polski mają również takie

Jednolity rynek energii

kwestie, jak rozbudowa infrastruktury energetycznej,
stabilne i pewne zakupy energii od partnerów w UE

Z przeprowadzonych wywiadów wyłania się obraz

oraz efektywność energetyczna.

europejskiego rynku energii, który jest daleki od
oczekiwań krajów członkowskich. Rozmówcy ze

W opinii przedstawicieli administracji Polski, polityka

wszystkich państw i grup jednogłośnie kładą nacisk

bezpieczeństwa to w większym stopniu bezpie-

na dokończenie implementacji trzeciego pakietu

czeństwo dostaw surowców energetycznych

energetycznego. Zapewnienie realizacji obecnych

z państw trzecich, a w mniejszym polityka klima-

przepisów dotyczących jednolitego rynku energii

tyczna. Podobnie wypowiadają się przedstawiciele

i jego liberalizacji jest, w opinii wielu rozmówców,

sektora energetycznego, dla których nie istnieje

wystarczające do osiągnięcia znacznego postępu

tak silne połączenie pomiędzy polityką bezpieczeń-

w funkcjonowaniu rynków energii.

stwa energetycznego i polityką klimatyczną, jak
widzą je przedstawiciele instytucji unijnych. Polski

Przedstawiciele niemieckich środowisk gospodar-

punkt widzenia podkreśla bezpieczeństwo ﬁzyczne

czych oceniają bardzo krytycznie funkcjonowanie

dostaw, polegające na zapewnieniu dywersyﬁkacji

rynku energii w Unii Europejskiej. Z jednej strony

źródeł, budowie infrastruktury oraz utrzymaniu

zbyt duża ingerencja państwa w kwestie, które

i rozbudowie krajowych źródeł, ze szczególnym

powinny pozostać w gestii przedsiębiorstw, z drugiej

uwzględnieniem modernizacji sektora wydobycia

- brak jednolitych zasad handlu energią powodują,

węgla.

że europejski rynek energii nie jest konkurencyjny,

a to uderza także w bezpieczeństwo energetyczne

Co więcej, płacą relatywnie mało za rosyjski gaz

Europy. Koncesje, wsparcie dla zamortyzowanych

oraz są przekonani o własnym bezpieczeństwie

elektrowni, nieuzasadnione subwencje psują rynek.

dostaw. Uważają oni, że kluczem dla poprawy

Opowiadają się za wprowadzeniem przejrzystych

bezpieczeństwa UE w sektorze gazowym nie są

zasad wsparcia w całej UE. Kolejną grupą przeszkód

odgórne, wspólne zakupy gazu ziemnego, a przede

w wolnym handlu energią w ramach Unii Europej-

wszystkim ﬁnalizacja kształtującego się od kilku lat

skiej są narodowe regulacje, które sprawiają, że tylko

wspólnego unijnego rynku gazu ziemnego poprzez

teoretycznie możliwa jest swobodna wymiana gazu

rozbudowę infrastruktury. Zdaniem rozmówców

między krajami. Narzekają przy tym na przeszkody

rozbudowa terminali LNG, interkonektorów oraz

związane z różnymi unijnymi normami klimatycznymi

magazynów gazu ziemnego da UE silniejszą pozycję

i środowiskowymi.

negocjacyjną wobec partnerów z państw trzecich.
Same umowy na dostawy gazu ziemnego, zdaniem

Niemcy wypowiadają się za pełnym wdrożeniem

wszystkich niemieckich rozmówców, powinny być

wspólnego rynku energii elektrycznej, lecz są prze-

w dalszym ciągu negocjowane przez przedsię-

ciwko idei wspólnych zakupów gazu ziemnego,

biorstwa krajowe. Ponadto, Niemcy uważają, że

gdyż jest ona sprzeczna z zasadą konkurencji.

procedura wspólnych zakupów byłaby zbyt biurokra-

tyczna i w ostateczności przełożyłaby się na wzrost

wszystkim „nacjonalizmy” energetyczne, podej-

cen dla konsumentów. Gazprom mógłby chcieć

mowanie przez państwa jednostronnych decyzji,

sprzedawać gaz ziemny dla solidarnej gazowo

bez szerszych konsultacji z sąsiadami czy Komisją

UE po cenie wyższej, niż obecnie dla Niemiec.

Europejską. Francuscy przedstawiciele energetyki,

Natomiast w celu poprawy bezpieczeństwa rynku

podobnie jak polscy i brytyjscy, oczekują zapew-

gazu ziemnego, UE centralnie powinna zapewniać,

nienia stabilności na rynku energetycznym.

że w umowach znajdą się zapisy gwarantujące rewers
gazu ziemnego i możliwość dowolnych manewrów

Francuzi ostrożniej podchodzą do konieczności

z surowcem po jego zakupie. Dodatkowo, UE

inwestycji w sieć przesyłową, zwłaszcza jeśli chodzi

powinna dbać, aby umowy nie były zawierane na

o gaz. W opinii francuskich ekspertów, interkonek-

zbyt długi okres.

tory powinny umożliwiać lepsze funkcjonowanie
rynkom sąsiadujących państw, nie zaburzając przy

Wśród niemieckich respondentów panuje duża

tym ich równowagi (np. poprzez niekontrolowane

zgodność co do konieczności rozbudowy euro-

przepływy energii ze źródeł odnawialnych). Wska-

pejskiej infrastruktury energetycznej. Rozbudowa

zują przy tym, że kosztowne inwestycje w infrastruk-

sieci elektroenergetycznych, a wraz z nimi sieci

turę gazową mogą wydawać się kontrowersyjne

technologicznych i informatycznych, jest popierana

w świetle długoterminowej polityki odejścia od paliw

przez wszystkie środowiska. Poza ekologami, którzy

kopalnych.

opowiadają się za ograniczeniem korzystania z gazu
ziemnego, pozostali rozmówcy chcą rozbudowy

Francja wskazuje na konieczność większej koordy-

sieci gazociągów. Eksperci gospodarczy niechętnie

nacji działań poszczególnych państw i zapewnienia

odnoszą się jednak do zbyt dużego doﬁnansowania

spójności m.in. planów antykryzysowych. Tu większą

ze środków unijnych inwestycji, zwłaszcza tych,

rolę mogłyby odgrywać instytucje i organizacje

które służyć mają głównie jednemu krajowi.

unijne: Komisja Europejska, ACER. Rozmówcy francuscy wskazywali na potrzebę szerszego dialogu

Niemieckie stanowisko postuluje priorytetyzację

międzynarodowego, uwzględniającego interesy

przez UE inwestycji w rozwój infrastruktury gazowej,

wszystkich państw i zainteresowanych stron.

a także elektrycznej, które przyczynią się do dalszej

Według francuskich ekspertów, wymiana informacji

integracji unijnego rynku oraz umożliwią uniknięcie

o planach energetycznych między państwami

niedoboru gazu ziemnego lub prądu w przypadku

pomoże rozwiązać pojawiające się problemy regio-

zakłócenia dostaw lub awarii w sieci. Zdaniem

nalne.

Niemiec, rozwój infrastruktury w zakresie przesyłu
prądu pozwoli lepiej zintegrować moce wytwórcze

Dla Wielkiej Brytanii rozwój infrastruktury przesy-

OZE w ramach UE. Umożliwi to kompensację niedo-

łowej, w tym interkonektorów, jest nierozerwalnie

boru energii z powodu niekorzystnych warunków

związany z pojęciem libearlizacji rynku. Połączone

pogodowych w jednej lokalizacji, dostawami

rynki, na których energia płynie tam, gdzie ceny są

z innych regionów UE w ramach jednej sieci.

wyższe, to dla Brytyjczyków idealny model, zapewniający konkurencję i w efekcie niższe ceny. Brytyj-

Przedstawiciele francuskiego sektora energetyki

czycy są za rozwojem infrastruktury łączącej rynki,

popierają tworzenie jednolitego rynku energii,

ale też dostrzegają potrzebę koordynacji inwestycji

ale jednocześnie wskazują na przeciwności,

na poziomie unijnym.

jakie napotyka realizacja tego planu – to przede

Według brytyjskich rozmówców, drogą do zapew-

w rozwój infrastruktury przesyłowej (gazociągów,

nienia solidarności energetycznej ma być łączenie

łączników oraz gazoportów) byłoby najlepszym

rynków, co ułatwi przepływ energii w wypadku zakłó-

zabezpieczeniem ryzyka przerwy dostaw. Solidarny

cenia dostaw w którymś z państw, bądź regionów

rozwój unijnej infrastruktury gazowej wiązałby się

europejskich. Wielka Brytania popiera rozwój infra-

nie tylko z możliwością wzrostu dywersyfikacji

struktury na wschodzie Europy, ale też wskazuje na

dostaw i poprawą bezpieczeństwa, ale dawałby

obowiązki państw w podniesieniu własnego bezpie-

też państwom, takim jak Polska, mocne argumenty

czeństwa, poprzez podniesienie np. efektywności

w negocjacjach lepszych cen gazu ziemnego

energetycznej.

z głównym dostawcą. Z drugiej strony, Polsce zależy
też na realizacji postulatu Komisji pełnej implemen-

Przedstawiciele polskiego sektora energetycz-

tacji przepisów, dotyczących wewnętrznego rynku

nego podkreślają, że Komisja Europejska promuje

energii. Podobnie jak w przypadku innych krajów

jednolity rynek energii tylko „na papierze”. Pojawił

Europy Środkowo - Wschodniej, polskie bezpieczeń-

się zarzut, że instytucje Unii Europejskiej, na czele

stwo wzrosło w ostatnich latach, w efekcie przyjęcia

z Komisją Europejską, po raz kolejny „uciekają do

trzeciego pakietu, liberalizującego europejski rynek

przodu”, czyli proponują nowe rozwiązanie, zanim

gazu. Niemniej, zdaniem polskich respondentów,

minie czas na wypełnienie poprzednich zobowiązań

postulat integracji unijnych rynków energetycz-

legislacyjnych, bez przeprowadzenia rzetelnego

nych jeszcze długo może pozostać martwy. Minęło

monitoringu, jakie efekty przyniosły obecne prze-

ponad 50 lat od utworzenia Unii Europejskiej,

pisy. Rozwiązania legislacyjne zaproponowane przez

a wspólny rynek energii nie powstał. W opinii respon-

Komisję Europejską nie cieszą się dużym uznaniem

dentów, dzieje się tak ze względu na silne nacjo-

ze strony polskiego sektora energetycznego. Jego

nalizmy krajów członkowskich w zakresie polityki

wątpliwości budzi przekazywanie dodatkowych

energetycznej. Dla wielu krajów wspólna polityka

kompetencji unijnym instytucjom.

energetyczna istnieje tylko wtedy, kiedy ich własny
kraj może budować sektor energetyczny w oparciu

Postulat pełnej integracji rynku energii poprzez

o własne zasoby energii, a ich nadwyżkę ekspor-

eliminację ograniczeń infrastrukturalnych oraz

tować do krajów sąsiedzkich. Z kolei, kiedy dochodzi

ujednolicenia przepisów prawa i regulacji jest silnie

do kwestii umożliwienia eksportu energii przez inne

wspierany przez polskich respondentów. Szansa na

kraje członkowskie na ich własny rynek, kończy

instytucjonalne i ﬁnansowe wsparcie dla inwestycji

się europejska solidarna polityka energetyczna.

Zdaniem polskich ekspertów energetycznych, stwo-

zachowanie prawa krajów członkowskich do podej-

rzenie wspólnego rynku energii na chwilę obecną

mowania autonomicznej decyzji w zakresie miksu

wydaje się mało realne. Sugerują, że dobrym kierun-

energetycznego oraz różne stopnie integracji euro-

kiem może być polityka małych kroków, zakładająca

pejskiego rynku energetycznego. W optyce niemiec-

stworzenie do 2020 roku takich połączeń infra-

kiej odpowiedzią Europy na ryzyko ograniczenia

strukturalnych w elektroenergetyce, które zapewnią

dostaw surowców powinny być duże inwestycje

w 10% wymianę międzysystemową. Obecny poziom

w sektorze odnawialnych źródeł energii, dzięki

powiązania Polski z innymi sąsiedzkimi systemami

którym Unia będzie mogła skutecznie ograniczać

elektroenergetycznymi wynosi 2%. Dlatego należy

własną zależność importową od zewnętrznych

aktywnie rozwijać połączenia międzysystemowe

dostawców energii. Niemiecka determinacja w reali-

z Niemcami i innymi krajami UE.

zacji Energiewende prowadzi do zdecydowanego
wsparcia klimatycznej części strategii zapropono-

Efektywność energetyczna

wanej przez Komisję – efektywności energetycznej,
dekarbonizacji oraz wsparcia dla innowacji.

Efektywność energetyczna i zarządzanie popytem
na energię to kwestia, gdzie możliwe jest szerokie

Niemcy uważają, że prawdziwe bezpieczeństwo

porozumienie między krajami Unii Europejskiej. Jak

energetyczne zostanie osiągnięte, jeżeli wszystkie

podkreślają we wszystkich ankietowanych krajach

kraje członkowskie UE będą przestrzegać ustaleń

ekolodzy, przedstawiciele administracji i sektora

zarówno polityki energetycznej, jak i klimatycznej

gospodarczego, są to działania o niskim koszcie,

i będą działać w ramach jednego, zwartego projektu.

przynoszące wymierne efekty, a ponadto oparte na

W tym kontekście, zdaniem środowisk ekologicz-

innowacyjnych rozwiązaniach, takich jak np. inteli-

nych, zaproponowana koncepcja Unii Energetycznej

gentne liczniki i sieci dystrybucyjne.

czyni krok wstecz, gdyż za bardzo koncentruje się
na kopalnych źródłach energii. Z kolei środowiska

Dekarbonizacja

przedsiębiorców i polityków chadecji uważają,
że powinno się również wspierać niskoemisyjne,

Niemieckie podejście do pomysłu Europejskiej Unii

nowe technologie konwencjonalnej energetyki,

Energetycznej zakłada pozostawienie dotychcza-

postulując „nie” dla węgla kamiennego, ale „tak” dla

sowych celów klimatycznych do 2030 roku, konty-

węgla brunatnego i technologii CCS. Tym niemniej,

nuację odejścia od paliw kopalnych na rzecz OZE,

w Niemczech 60% obywateli stoi murem za obecnym
kształtem Energiewende i aż 92% uważa rozbudowę
możliwości pozyskania energii z OZE za ważną.

Wiele krytycznych uwag dotyczących uregulowania

o tym, że jednostronne decyzje państw

kwestii związanych z odnawialnymi źródłami energii,

członkowskich

zarówno w kwestii rozbudowy infrastruktury, jak

lucja Energiewende) prowadzą do dalszej

i koordynacji systemów wsparcia, padło ze strony

dezintegracji europejskich rynków energii.

francuskiego sektora energetycznego, który

W opinii środowisk politycznych i gospodarczych

domaga się bardziej pragmatycznego podejścia

dekarbonizacja systemu produkcji energii powinna

do produkcji energii z odnawialnych źródeł, w tym

być jednym z głównych celów Unii Energetycznej.

wspierania najbardziej efektywnych inwestycji i tech-

Niektórzy eksperci francuscy wskazują na nadmiar

nologii, a nawet stopniowej eliminacji subsydiów dla

stworzonych instrumentów i celów w pakiecie

OZE. Padały również propozycje, aby mechanizmy

klimatycznym 2020, co doprowadziło do nieocze-

rynku mocy były regulowane, co najmniej na szczeblu

kiwanych, sprzecznych rezultatów. Przedstawiciele

regionalnym, a nie przez poszczególne kraje, jak to

sektora energetyki wskazują na zagrożenie ucieczką

się dzieje obecnie. Francja, która ma system oparty

przemysłu – nie tylko z powodu konieczności ogra-

na energii jądrowej, podkreśla duże ryzyko zwią-

niczenia emisji CO2, ale z powodu wysokich kosztów

zane z destabilizacją cen rynkowych energii poprzez

rozwoju OZE. Francuscy respondenci wyrażają

wysokie subsydiowanie wybranych źródeł. Mając

poglądy, że polityka energetyczne UE nie powinna

stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturę przesy-

godzić w interesy europejskich ﬁrm energetycznych.

łową, Francuzi z dystansem odnoszą się do postulatu

Należy zbudować wspólną wizję Unii Energetycznej,

solidarnego zaangażowania państw członkowskich

która pogodzi interesy wszystkich państw człon-

w dalszą integrację rynku energii, obawiając się

kowskich. Podobnie jak w przypadku Niemiec i Wiel-

kosztów rozbudowy połączeń energetycznych.

kiej Brytanii, we Francji występują głosy przeciwko

Co więcej, integracja rynku energii elektrycznej,

ujednoliceniu miksu energetycznego w UE, twier-

w połączeniu z silnymi postulatami środowisk ekolo-

dząc że jest to niemożliwe, gdyż kraje unijne mają

gicznych priorytetu dla zielonej energii w sieciach

różne zasoby. W związku z powyższym, remedium

przesyłowych, mogłaby się wiązać z ograniczeniem

na różnorodne poglądy w UE w sprawach wspólnej

potencjału francuskiego sektora energii atomowej.

polityki energetycznej powinna być większa aktyw-

Dodatkowo we Francji istnieje silne przekonanie

ność Komisji Europejskiej w zakresie moderacji

(w

tym

niemiecka

rewo-

i koordynacji dyskusji i prac nt. polityki energetycznej,
pozyskanie maksymalnie zbliżonego stanowiska

w kluczowych kwestiach, zapewnienie efektyw-

francuskiemu. W obu państwach natomiast środo-

nego monitoringu i wdrożenia ustaleń oraz spój-

wisko ekologów oraz wybrani niezależni eksperci

ności pomiędzy poszczególnymi regulacjami.

i dziennikarze podkreślają, że nie ma odwrotu od
rozwoju OZE i widzą w tym celu konieczność zinten-

W Wielkiej Brytanii istnieje konsensus, co do

syﬁkowania wysiłków.

tego, by działania na rzecz ochrony klimatu
znalazły się wśród głównych priorytetów. Brytyj-

Polska odgrywa bardzo ważną rolę w negocjacjach

czycy opowiadają się za tym, by każde państwo

dotyczących reformy ETS, ponieważ jest krajem,

miało swobodę przy realizacji celu redukcji

który w największym stopniu ma skorzystać na

emisji – tak jak to zapisano w celach pakietu

przyznanych darmowych prawach do emisji CO2.

klimatyczno - energetycznego do 2030 roku.

Dlatego też polscy rozmówcy, zwłaszcza z kręgów

Z zebranych wywiadów wyłania się zgoda wszystkich

administracji, biznesu i polityki, powściągliwie wypo-

ankietowanych grup co do konieczności dekarboni-

wiadają się w kwestii reformy tego systemu. Argu-

zacji gospodarek i usprawnienia systemu ETS, by

mentem jest tu porównanie europejskiego rynku

zwiększyć cenę uprawnień do emisji CO2 i uczynić

CO2 do innych rynków, gdzie ceny uprawnień do

niskoemisyjne technologie bardziej opłacalnymi.

emisji CO2 są zbliżone do europejskich. Polska

Wielka Brytania jest z kolei gotowa rozwijać odna-

przeciwstawia się zwiększaniu obciążeń związanych

wialne źródła energii, ale łącznie z innymi, niskoemi-

z ochroną klimatu i zamiast o dekarbonizacji chce

syjnymi technologiami, tak by nie przechylać szali na

rozmawiać o gospodarce niskoemisyjnej.

jedną stronę, ale zapewnić własny, zrównoważony
miks energetyczny.
Polscy specjalisci uważają, że nie wszystkie kraje
mogą postawić w centrum swojej polityki energetycznej OZE, gdyż nie mają odpowiednio dobrych
warunków klimatycznych do rozwoju np. energetyki słonecznej czy wiatrowej. Nie oznacza to,
że Polska powinna rezygnować z rozwoju energetyki odnawialnej, jednak nie można tej energetyki
wiązać bezpośrednio z bezpieczeństwem
energetycznym. Są również głosy, które sugerują, że polityka klimatyczna UE stwarza
szansę do podjęcia radykalnych działań
w polskim sektorze energetycznym w kierunku jego
modernizacji, co pozwoli poprawić zarówno ekonomikę tego sektora, jak i zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Przedstawiciele administracji podchodzą
to tego bardziej neutralnie, wiedząc, że tak mocne
akcentowanie polityki klimatycznej musi zostać
utrzymane, gdyż jest to niezbędne do osiągnięcia
kompromisu na innych polach w dziedzinie energetyki. Polskie stanowisko w tym kontekście jest bliskie

III. KONIECZNE INSTRUMENTY I DZIAŁANIA
Celem Europejskiej Unii Energetycznej jest

(przynajmniej na poziomie regionalnym) rynku mocy.

zapewnienie niezawodnej energii po przystęp-

Wśród celów do zrealizowania w krótkim czasie

nych cenach we wszystkich horyzontach czasu,

umieścić należy także reformę ETS. Tak naprawdę

a zatem szeroko pojmowane bezpieczeństwo ener-

są to działania, nad którymi Unia Europejska pracuje

getyczne. EUE tworzy właściwe i solidne ramy dla

od dawna i trudno uznać je za część nowej strategii

realizacji głównego celu. Należy jednak zadbać

tworzenia Unii Energetycznej. Dla sektora gospodar-

o to, aby dobrać właściwe i skuteczne instrumenty,

czego, a także dla przedstawicieli administracji, do

które zadziałają odpowiednio w sytuacjach awaryj-

celów, które należy zrealizować w krótkim okresie,

nych i kryzysowych. Należy również uważać, aby

należy także uregulowanie kwestii związanych

sformułowane w EUE cele nie zostały wypaczone

z rozwojem OZE – ustalenie zasad subsydiów, prze-

lub odrzucone w imię partykularnych interesów

pływu energii między państwami, miejsca zielonej

poszczególnych państw członkowskich UE, a tym

energii w sieci (obecnie ma priorytet). Zależy na tym

samym projektowane rozwiązania w ramach EUE

zarówno dużym producentom OZE takim jak Niemcy,

nie powinny zwiększać ryzyka dezintegracji UE.

jak i państwom, które odczuwają skutki pojawienia się

Co więcej, poważnym wyzwaniem jest także obni-

nadwyżek zielonej energii na rynku. Tu widoczne są

żenie kosztów energii w Unii, przy jednoczesnym

też obawy sektora energetycznego, co do dalszego

realizowaniu bardzo ambitnej i kosztownej polityki

spadku cen energii, ponieważ będzie ona produko-

klimatycznej.

wana z darmowych, wspieranych źródeł. Problemem
dla analityków jest dużo sprzecznych informacji,

Projekt Europejskiej Unii Energetycznej jest strategią

dotyczących kosztów wytwarzania energii, które są

opartą na wewnętrznym, jednolitym rynku europej-

zafałszowane przez subsydia.

skim, ale realizacja tej idei będzie stanowiła prawdziwe wyzwanie. Rządy, a także przedstawiciele

Wdrożenie idei EUE wymagać będzie podjęcia

przemysłu poszczególnych państw, są przekonane

szeregu działań, które zgodnie z zaproponowaną

o zaletach swoich własnych modeli energetycznych

metodologią, proponujemy podzielić według trzech

i niechętnie odnoszą się do zbyt dużej ingerencji

horyzontów czasowych, wyróżnionych ze względu

Komisji Europejskiej w wewnętrzną politykę ener-

na stopień sztywności / elastyczności potencjału

getyczną. Co więcej, z reguły krytykują decyzje

w sektorze energii. W horyzoncie krótkim, dosto-

w kwestiach energetycznych, podejmowane przez

sowania odbywają się w ramach zainstalowanego

sąsiadów. Chcą współpracować, ale pod warunkiem,

potencjału i polegają na zmianie stopnia jego

że będzie to oznaczało dla nich korzyści.

wykorzystania. Dostosowanie samego potencjału
sektora energii, polegające na jego zwiększeniu

Przedstawiciele sektora gospodarczego objęci

oraz modernizacji odbywa się w okresie średnim.

badaniem, a zwłaszcza ci wywodzący się z ener-

Czynnikiem ekonomicznym, oddzielającym horyzont

getyki, podają konkretne propozycje zmian, jakie

krótki od średniego jest konieczność dokonania

powinny być zrealizowane w krótkim okresie. Wymie-

inwestycji. Kalendarzowo, długość dostosowań

niają wśród nich przede wszystkim: dokończenie

w ramach horyzontu średniego jest związana

implementacji trzeciego pakietu energetycznego,

z cyklem inwestycyjnym, który trwa od kilku do kilku-

wprowadzenie wszystkich kodów sieciowych, imple-

nastu lat, w zależności od rodzaju inwestycji. Horyzont

mentację dyrektywy REMIT, stworzenie wspólnego

długi jest podobny do średniego, bo dostosowania

też następują w drodze procesu inwestycyjnego.

nologie, których jeszcze nie znamy. Horyzonty te

Czynnikiem odróżniającym te dwa horyzonty

łączy wspólny początek, bo do wdrożenia idei Euro-

jest charakter inwestycji. W horyzoncie średnim

pejskiej Unii Energetycznej niezbędne jest podjęcie

inwestujemy w znane technologie, podczas gdy

działań, zaliczanych do różnych horyzontów, a dzieli

w horyzoncie długim na początku ponosimy

czas oczekiwania oraz rodzaj niepewności co do

nakłady na badania i rozwój, a końcowym efektem

oczekiwanych efektów.

jest pojawienie się i komercjalizacja zupełnie
nowych, rewolucyjnych technologii. Doświad-

Działania krótkoterminowe to zazwyczaj wdrożenie

czenie wykazuje, że pełen cykl inwestycji

jednolitych standardów w kontraktach importowych

w innowacje – od pomysłu do komercyjnego

UE – państwa trzecie, zwiększenie transparentności

produktu – trwa od 15 do 30 lat.

cen gazu ziemnego, uspójnienie podejścia do oceny
bezpieczeństwa dostaw, koordynacja działań na

Mówiąc najogólniej, działaniami o horyzoncie

rzecz bezpieczeństwa dostaw na poziomie regio-

krótkim są niektóre zmiany regulacyjne. Procesy

nalnym.

inwestycyjne i modernizacyjne są zaliczane do
działań średnioterminowych, a długi horyzont

Działania średnioterminowe to głównie rozsze-

rozpoczyna się wówczas, gdy inwestujemy w tech-

rzenie wewnętrznego rynku gazu ziemnego na kraje

Europy Środkowo - Wschodniej poprzez rozbu-

energii. Dlatego trzonem polityki energetycznej

dowę infrastruktury przesyłu i magazynowania gazu

i klimatycznej musi być polityka pobudzająca rozwój

ziemnego (efekty pojawią się po pewnym czasie,

nowych technologii. Budowanie gospodarki nisko-

zależnym od cyklu inwestycyjnego) oraz rozbudowa

emisyjnej jest przede wszystkim wyzwaniem tech-

wewnętrznego rynku energii elektrycznej w sposób

nologicznym.

otwarty na pojawienie się rewolucyjnych innowacji
np. w dziedzinie magazynowania energii.

W dalszej części raportu prezentujemy propozycje
konkretnych działań, które wpisują się, naszym

Działania długoterminowe to przede wszystkim

zdaniem, w koncepcję Europejskiej Unii Energe-

skoncentrowanie uwagi na bodźcach, pobudza-

tycznej. Najwięcej miejsca poświęcamy działaniom

jących rozwój nowych, innowacyjnych techno-

krótkoterminowym z dwóch powodów. Pierw-

logii. Obecnie dostępne technologie nie sprostają

szym jest to, że potrzebę podjęcia takich działań

wyzwaniu przechodzenia do gospodarki niskoemi-

odczuwają przede wszystkim kraje Europy Środ-

syjnej. Ich wprowadzenie może dać pewne efekty

kowo - Wschodniej, które powinny w tym zakresie

w horyzoncie 10-15 lat, jednak spośród istnieją-

przedstawić Komisji Europejskiej konkretne

cych, tylko technologia nuklearna oferuje w tym

propozycje wraz z odpowiednim uzasadnieniem.

horyzoncie duże przyrosty podaży niskoemisyjnej

Z opisanych wcześniej badań wynika jasno, że żaden

kraj spoza regionu Europy Środkowo - Wschodniej

inwestycji i przyniesie efekty dopiero za kilka lat.

tego za nas nie zrobi. Drugim powodem jest to, że

Cel przyświecający idei wspólnych zakupów gazu

zaproponowane działania, jeśli zostaną podjęte,

ziemnego, pomimo trudności w jej realizacji, można

domkną lukę bezpieczeństwa, polegającą na zagro-

szybko osiągnąć poprzez jednolite standardy

żeniu przerwami w dostawach gazu i w ten sposób

umowne w kontraktach importowych UE – państwa

przygotują grunt pod rozbudowę wewnętrznego

trzecie oraz zobligowanie nie tylko podmiotów

rynku energii na obszarze krajów Europy Środkowo -

publicznych, ale również podmiotów prywatnych

Wschodniej. Rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa

importujących gaz do UE do ich stosowania.

dostaw gazu, przekieruje zainteresowanie krajów
Europy Środkowo - Wschodniej na problemy bezpie-

W tym celu niezbędne wydaje się wprowadzenie

czeństwa energetycznego w horyzoncie średnim

następujących zasad:

i długim, którymi zainteresowane są kraje Europy
Zachodniej: budowę jednolitego rynku energii oraz

•

innowacje technologiczne, poprawiające efektyw-

objęcie rygorem stosowania jednolitych standardów, kontraktów zawieranych na okres

ność ekonomiczną redukcji emisji.

minimum roku;
•

DZ I AŁ AN IA KR ÓTKOTER MI N OW E

uprawnienie instytucji nadzorującej (KE/ACER)
do weryﬁkacji ex ante postanowień kontraktu, już
w trakcie negocjowania, z punktu widzenia jego
zgodności z prawem UE, wpływu jego zawarcia

Jednolite standardy i zasady

i realizacji na bezpieczeństwo dostaw gazu do
Polska oraz „nowe” państwa członkowskie Unii Euro-

UE oraz prawidłowości zastosowania jednoli-

pejskiej są silnie eksponowane na ryzyko przerw

tych standardów umownych przez strony nego-

w dostawach gazu z Rosji. Mitygacja tego ryzyka

cjowanego kontraktu;

wymaga pilnych działań, praktycznie od zaraz. Jeśli

•

zapewnienie egzekwowalności poprzez wdro-

chodzi o dostawy gazu ziemnego, „stare” państwa

żenie katalogu potencjalnych sankcji za brak

członkowskie UE są w zdecydowanie lepszej sytu-

powiadomienia KE/ACER o negocjowanym

acji, ponieważ rozbudowana infrastruktura odbioru

kontrakcie oraz za zawarcie kontraktu importo-

gazu ziemnego (gazociągi importowe oraz terminale

wego zawierającego postanowienia niezgodne

LNG) oraz gęsta i wzajemnie połączona sieć prze-

z prawem UE (np. klauzuli zakazu reeksportu).

syłowa pozwalają na odbiór gazu z wielu alternatywnych źródeł. Dla państw członkowskich, które

Optymalne funkcjonowanie Europejskiej Unii Ener-

bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego widzą

getycznej wymagałoby dodatkowo:

w realizowanej już idei zliberalizowanego europejskiego rynku, wspólne zakupy gazu ziemnego są

•

wdrożenia jednolitych zasad odpowiedzialności

postrzegane, jako krok wstecz, gdyż mogą pogor-

odszkodowawczej dostawcy gazu z państwa

szyć uzyskane w ramach długotrwałej współpracy

trzeciego za nieuprawione wstrzymanie lub

warunki handlowe z dostawcami. Natomiast dostęp

ograniczenie dostaw gazu do państwa człon-

„nowych” państw członkowskich do rozwiniętego

kowskiego UE z tytułu realizacji kontraktu

i płynnego rynku gazu jest wciąż ograniczony

importowego, w sytuacji gdy skutkiem takiego

poprzez brak integracji infrastruktury przesyłowej

działania byłoby zagrożenie bezpieczeństwa

i konieczność implementacji mechanizmów rynko-

dostaw na poziomie tego państwa członkow-

wych obrotu, a zmiana tej sytuacji wymaga sporych

skiego, regionu (grup państw członkowskich

•

•

z danego regionu geograﬁcznego UE) lub całej

nych, takich jak decyzja Parlamentu Europejskiego

UE;

i Rady nr 994/2012/UE z dnia 25 października 2012

wdrożenia jednolitych zasad rozwiązy-

roku w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany

wania kontraktów importowych z podziałem

informacji w odniesieniu do umów międzyrządo-

na kontrakty zawierane na czas określony

wych w dziedzinie energii między państwami człon-

i kontrakty zawierane na czas nieokreślony;

kowskimi a państwami trzecimi (tzw. decyzja IGA),

ograniczenia możliwości stosowania klauzuli

tworząc mechanizm wymiany informacji na temat

ToP (take or pay) w kontraktach importowych.

szczegółów kontraktów pomiędzy państwami członkowskimi UE a państwami trzecimi. Zastosowanie
tego rozwiązania w znacznym stopniu wzmocni

Transparentne ceny gazu

pozycję negocjacyjną państw członkowskich i UE
wobec dostawców zewnętrznych, uniemożliwi różni-

Komisja Europejska oraz państwa członkowskie UE

cowanie warunków handlowych przez dominujących

powinny w większym stopniu korzystać z możliwości

dostawców oraz wpłynie na poprawę transparent-

zawartych w już istniejących rozstrzygnięciach praw-

ności na rynku energii Unii Europejskiej. Jednym
z mechanizmów realizacji tego założenia jest ustalenie minimalnych wymogów transparentności dla

wszystkich istniejących kontraktów importowych

Koordynacja działań na rzecz bezpieczeństwa

poprzez wprowadzenie obowiązku przekazywania

dostaw na poziomie regionalnym

do Komisji Europejskiej kluczowych warunków
kontraktowych, co istotnie zredukuje możliwości

Bardzo ważna jest koordynacja działań między

nadużywania monopolistycznej pozycji ze strony

państwami, w tym wymiana informacji o rynkach

producentów gazu.

energetycznych. To postulat podnoszony przede
wszystkim przez kręgi administracji. Wymiana infor-

Jednolite podejście do oceny bezpieczeństwa

macji pozwoli ocenić, jak potencjały się uzupełniają

dostaw

i jak można osiągnąć najmniejszym kosztem korzyści
– to punkt widzenia popierany przez Niemcy, Francję

Niezbędne jest rozbudowanie metodologii oceny

i Wielką Brytanię, ale mniej już przez Polskę, która

bezpieczeństwa dostaw gazu. Analiza przeprowa-

w ubiegłym roku zanotowała duży import energii.

dzona przez Komisję Europejską jesienią ubiegłego

W Polsce widoczne są obawy o samowystarczalność

roku w sprawie odporności europejskiego systemu

energetyczną. Komisja Europejska przekonuje, że

gazowego („stress testy”) wykazała, iż bardziej

wiele można osiągnąć poprzez budowanie inicjatyw

zintegrowane podejście do oceny bezpieczeń-

regionalnych, ale jak pokazuje praktyka (np. regu-

stwa dostaw daje pełniejszy obraz rzeczywistego

lacja rynku mocy) państwa same ustalają politykę

poziomu bezpieczeństwa. Nowy standard / metodo-

energetyczną.

logia oceny powinien łączyć w sobie adekwatność
infrastruktury oraz uwarunkowania handlowe mające

Zebrane poglądy pokazują, że krajom członkowskim

wpływ na spełnienie standardu w zakresie dostaw.

będzie niezwykle trudno osiągnąć porozumienie

Takie podejście pozwoliłoby na oszacowanie

związane z utworzeniem jednolitego, europejskiego

w sposób zagregowany równowagi pomiędzy

rynku energii. Konieczność przyjęcia szerokiego,

podażą i popytem, ujawniając jednocześnie pozo-

holistycznego spojrzenia obejmującego nie tylko

stające „wąskie gardła” w zakresie infrastruktury.

reﬂeksję nad tym jak energię sprowadzać i produkować, ale także jak ją najbardziej efektywnie wyko-

Należy też rozważyć ustanowienie nowych celów

rzystywać i zmniejszać popyt, jest podnoszona przez

w zakresie rozwoju transgranicznej infrastruktury

ekologów. Eksperci i przedstawiciele gospodarki

gazowej w celu promowania dalszej integracji

wzywają z kolei do doceniania zależności między

rynków na poziomie regionalnym. Takie cele zostały

energetyką a innymi dziedzinami: transportem,

już zaproponowane przez Komisję Europejską dla

gospodarką, polityka fiskalną. Podkreślają jedną

infrastruktury elektroenergetycznej: minimalny cel

z najsłabszych stron obecnej polityki – brak koor-

wynoszący 10% elektroenergetycznych połączeń

dynacji między działaniami zorientowanymi na

międzysystemowych do 2020 roku i 15% do 2030

różne aspekty polityki energetycznej: dekarbo-

roku. Analogiczne cele powinny zostać ustanowione

nizacją, bezpieczeństwem, konkurencyjnością.

dla sieci gazowych w celu promowania dalszej integracji rynków, ze szczególnym uwzględnieniem

Skuteczna koordynacja i spójność nieuchronnie

dwukierunkowych przepływów gazu.

oznacza również pewien stopień ujednolicenia polityki. Czy państwa są na to gotowe? Tak jak Komisja
Europejska może karać za zbyt wysoki deficyt
budżetowy w ramach Unii Walutowej, tak mogłaby
również karać w ramach Unii Energetycznej za opóź-

nienia we wdrażaniu strategii energetycznej. Nale-

kowskim na uwzględnienie w ich decyzjach

żałoby uzgodnić wspólne cele i stworzyć system

wszystkich istotnych okoliczności i ograniczeń

ściślej monitorujący ich osiąganie, zintegrować

zewnętrznych.

rynek energetyczny, ale jednocześnie stworzyć
warunki umożliwiające państwom pewną swobodę

Również procedury bezpieczeństwa powinny być

tworzenia polityki energetycznej, która najlepiej

dostosowane do specyfiki systemów gazowych

odpowiadałaby warunkom naturalnym, gospodar-

poszczególnych państw członkowskich / regionów,

czym, społecznym. Wybór właściwych środków

a zatem nie muszą być znormalizowane. Operatorzy

dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw powinien

powinni opracować wspólne procedury dla połą-

pozostać w kompetencji państw członkowskich

czeń międzysystemowych na wypadek wystąpienia

UE. Wyłącznie państwo członkowskie ma możli-

ograniczeń.

wość rzetelnej oceny sytuacji i wyboru właściwych
środków w konkretnych przypadkach zakłóceń
w dostawach gazu. Koordynacja na poziomie

DZIA ŁA NIA ŚREDNIOTERMINOW E

regionalnym procesu przygotowania ocen ryzyka
i planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnych

Proces tworzenia wspólnego rynku gazu ziemnego

pozwoli poszczególnym państwom człon-

w obrębie Unii Europejskiej wymaga stopniowej

integracji poszczególnych rynków regionalnych,

malizowanie ryzyka związanego z zależnością od

z uwzględnieniem ich specyﬁki. Rynki gazu ziem-

jednego dostawcy, który może nadużywać swojej

nego w nowych krajach członkowskich UE oraz

pozycji do prowadzenia polityki monopolistycznej,

w Europie Środkowo - Wschodniej przechodzą

bądź realizacji celów politycznych.

proces gruntownych przemian i odejścia od rynku
zdominowanego przez jednego dostawcę oraz

Rynek gazu ziemnego jest rynkiem infrastruktu-

kontrakty długoterminowe. Zbudowanie zliberalizo-

ralnym, tzn. infrastruktura jest niezbędna do prowa-

wanego, konkurencyjnego rynku, opartego o wiele

dzenia efektywnej działalności oraz zapewnienia

kierunków dostaw i konkurujących dostawców oraz

bezpieczeństwa i stabilności. Dlatego też kraje

utworzenie płynnych rynków regionalnych zwiększy

Unii Europejskiej powinny dążyć do budowy infra-

ich pozycję negocjacyjną oraz rozwinie regionalne

struktury, która zapewnia dywersyfikację dostaw

punkty obrotu gazem.

gazu oraz swobodny obrót na rynku wewnętrznym
i poszczególnych rynkach regionalnych. Podsta-

Liberalizacja rynku gazu ziemnego oznacza podnie-

wowym warunkiem budowy bezpiecznego, konku-

sienie jego konkurencyjności poprzez wzrost

rencyjnego i płynnego rynku gazu ziemnego jest

płynności oraz transparentności. Oznacza też mini-

dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w oparciu

o rozwinięte i wzajemnie połączone sieci przesy-

Cechą dobrze funkcjonujących rynków jest odpo-

łowe. Od 2009 roku w Europie nastąpił znaczny

wiednio duża płynność, której nie uzyska się bez

rozwój sieci przesyłowych gazu ziemnego, zainsta-

rozbudowanej infrastruktury przesyłowej i między-

lowanych przepustowości rewersowych i jest coraz

systemowych połączeń rewersowych, umożliwia-

więcej zdolności do regazyfikacji LNG. Pod tym

jących pozyskanie gazu w ilości zapewniającej

względem państwa członkowskie „starej piętnastki”

ciągłość i bezpieczeństwo dostaw z wielu zdywersy-

znajdują się nadal w zdecydowanie korzystniejszej

ﬁkowanych źródeł.

sytuacji, niż „nowe” państwa członkowskie UE.
W przypadku braku dostaw z Rosji, rynek państw
Pilne i kluczowe dla dywersyﬁkacji i bezpieczeń-

Europy Środkowo - Wschodniej ma ograniczoną

stwa dostaw są inwestycje infrastrukturalne

możliwość reagowania ze względu na słabo rozwi-

w Europie Środkowo - Wschodniej oraz mecha-

nięte połączenia ﬁzyczne z alternatywnymi źródłami

nizmy je wspierające. Budowanie wspólnego

dostaw. Jedyny duży sąsiedni rynek, jakim są Niemcy,

europejskiego rynku gazu jest procesem złożonym

w przypadku braku dostaw gazu z Rosji również

i długotrwałym, w trakcie którego następuje stop-

nie może gwarantować realizacji dostaw zgodnie

niowe integrowanie kolejnych regionów Europy

z zapotrzebowaniem państw Europy Środkowo -

i tworzenie regionalnych punktów wymiany gazu.

- Wschodniej.

W związku z powyższym, dla rynków tych należy

DZIA ŁA NIA DŁUGOTERMINOWE

poszukiwać innych kierunków dostaw. Dopiero
po wybudowaniu dwukierunkowych interkonek-

W naszej opinii konieczne jest wypracowanie

torów i rozbudowie sieci przesyłowych pozwalają-

wspólnej i spójnej wizji bezpiecznej UE za 30-50

cych na dostęp do źródeł w Norwegii i z kierunku

lat, która powinna odzwierciedlać specyﬁkę, tempo

Morza Kaspijskiego, Europa Środkowo - Wschodnia

zmian oraz stopień rozwoju (dojrzałości i zamoż-

zagwarantuje sobie dywersyﬁkację i bezpieczeń-

ności) krajów członkowskich oraz warunki geolo-

stwo dostaw. Interesujące wydają się również nowe

giczne, klimatyczne i rozwój technologii. Komisja

źródła dostaw LNG z rynków takich jak USA, Kanada,

Europejska prowadzi takie działania, jednak do tej

Afryka.

pory nie przyniosły one oczekiwanych efektów, gdy
chodzi o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Strategiczne rezerwy gazu

z produkcji na terenie Unii Europejskiej a tym bardziej,
gdy chodzi o wkład w ograniczenie emisji w skali

W miarę rozwoju europejskiego rynku gazu i towa-

globalnej, co jest nadrzędnym celem polityki klima-

rzyszących mu instrumentów ﬁnansowych, należy

tycznej. Wymiernym skutkiem są natomiast wyższe

się spodziewać spadku popytu na usługi magazy-

w UE ceny energii w porównaniu z innymi krajami,

nowe. Skutkiem ubocznym tego procesu będzie

które szkodzą rozwojowi europejskiej gospodarki.

przesunięcie ciężaru zapewniania elastyczności

W naszej opinii jednym z powodów tego stanu rzeczy

ﬁzycznych dostaw gazu ziemnego na dostawców

jest to, że w gospodarce Unii Europejskiej panują

zewnętrznych (w ramach kontraktów importowych).

warunki, które nie sprzyjają podejmowaniu przez

W rezultacie państwa członkowskie UE będą miały

biznes bardzo ryzykownych projektów, do których

ograniczony wpływ na fizyczne bezpieczeństwo

należy rozwój nowych technologii. A bez rozwoju

dostaw gazu do UE w przypadku nieoczekiwanych

nowych, innowacyjnych technologii nie będzie

przerw w dostawach.

można osiągnąć poprawy kosztów pozyskiwania
energii w skali wymaganej do przywrócenia utra-

Pomimo przewidywanej coraz mniejszej roli maga-

conej konkurencyjności utrzymując jednocześnie

zynów w rozwoju EUE, należy mieć na uwadze, iż

ambitne cele polityki ochrony klimatu. Do przeła-

w krótkim terminie magazyny gazu ziemnego umoż-

mania tego impasu niezbędne są innowacje. Niewąt-

liwiają błyskawiczną dostawę w reakcji na niedobór

pliwie innowacyjną gospodarką jest gospodarka

gazu w systemie, a tym samym wciąż mogą mieć

USA - i to nie geologia sprawiła, że do komercyj-

istotne znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa

nego wydobywania gazu łupkowego doszło właśnie

energetycznego UE.

w USA.

Mając na uwadze powyższe, zasadne wydaje się

Przykład USA pokazuje, że dużą rolę w kreowaniu

uregulowanie na poziomie UE jednolitych zasad

przełomowych innowacji ma do spełnienia insty-

dla zapasów obowiązkowych gazu, na wzór mecha-

tucja państwa. Ale, jak pokazuje doświadczenie,

nizmu utrzymywania minimalnych zapasów ropy

nie każda forma aktywności państwa pod hasłem

naftowej lub produktów ropopochodnych nadzoro-

wspierania innowacji, przynosi korzyści w postaci

wanego przez Międzynarodową Agencję Energii.

przełomowych technologii. Natomiast każda kosztuje, a pieniądze na ten cel idą z kieszeni podatnika.
Najnowsze badania nad źródłami finansowania

rewolucyjnych innowacji, które pojawiły się w ciągu

Rolą państwa jest też wyasygnowanie adekwatnych

15 lat w sektorze IT, w farmaceutyce, w sektorze

kwot pieniędzy z budżetu, które poprzez programy

energii wykazały, że nie powstałyby one bez istot-

badań narodowych, koordynowane przez zespoły

nego zaangażowania państwa. Z drugiej strony

niezależnych ekspertów, zostaną zainwestowane

jest wiele przykładów angażowania się państwa

w poszukiwanie rozwiązań, realizujących wizję

w stymulowanie innowacji bez widocznych efektów.

gospodarki przyszłości.

Jak zatem powinno wyglądać skuteczne wspieranie
(ﬁnansowanie) innowacji przez instytucje państwa?
Typowanie zwycięzców w skali całej gospodarki
prowadzi do wzrostu społecznych kosztów rozwoju.
Lubimy szybkie sukcesy, nic dziwnego więc, że politycy preferują wspieranie już istniejących technologii.
Zresztą w przypadku ﬁrm doskonalenie technologii
ma głęboki sens, bo przynosi wymierne korzyści
rozwojowe, dzięki poprawie efektywności. Jednak
zaangażowanie się państwa w taki proces oznacza
preferowanie (lub wręcz wskazywanie) konkretnych rozwiązań technologicznych, które zwykle
pochodzą od konkretnych producentów. Rozwój
wybranej technologii przebiega wówczas szybciej,
ale ponieważ jest pozbawiony biznesowej i rynkowej
weryﬁkacji, bywa też bardziej kosztowny. Wraz ze
wzrostem zaangażowanego kapitału rośnie presja,
by projekt doprowadzić do końca, nawet w sytuacji,
gdy z czysto biznesowej perspektywy powinno się
go przerwać. Ponadto, wspieranie jednych producentów wyklucza innych z udziału w tworzeniu alternatywnych, być może efektywniejszych rozwiązań
technologicznych, adresujących te same potrzeby.
Wsparcie z budżetu państwa powinno być technologicznie neutralne. Państwo w procesie kreowania
innowacji powinno postawić się w pozycji lidera, na
którym spoczywa misja wytyczenia celu rozwoju,
poprzez zidentyfikowanie głównych wyzwań
rozwojowych oraz opracowanie wizji gospodarki
przyszłości, która te wyzwania już pokonała. Wizja
gospodarki powinna być osadzona w badaniach
i poprzez odwołanie się do powszechnie akceptowanych celów, takich jak np. bezpieczeństwo
energetyczne oraz uzyskać społeczną akceptację.

NOTATKI

NOTATKI

