
Inwestycje 
w infrastrukturę 

energetyczną 
jako sposób na walkę 

z kryzysem 
gospodarczym
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Kryzys? 
Jaki kryzys? 

W 2010 r. Komisja Europejska opracowała 

listę projektów priorytetowych w ramach 

transeuropejskiej sieci energetycznej (TEN-T), 

w tym dziesięć planów inwestycyjnych 

w zakresie transportu energii elektrycznej 

oraz gazu, od małych połączeń między-

systemowych po transkontynentalne gazociągi.

Celem tych projektów jest zróżnicowanie źródeł 

zaopatrzenia w energię dla UE. Pod hasłem 

„bezpieczeństwa energetycznego” kryje się 

szeroko zakrojona eksploatacja surowców 

naturalnych w krajach rozwijających się, 

często przynosząca negatywne społeczne 

i środowiskowe skutki dla ludzi 

zamieszkujących tereny realizacji projektów.

Analizując unijną politykę energetyczną należy 

dodać, że na przestrzeni ostatnich 

dziesięcioleci Unia w dużym zakresie 

przeniosła „brudną” produkcję przemysłową 

do krajów poza Europą, pobudzając tym 

samym w tych państwach rozwój energetyki 

opartej o paliwa kopalne.

Wiele krajów europejskich należy do 

najbogatszych państw świata, zużywając dużą 

cześć globalnych zasobów energetycznych. 

Znaczna ilość tych zasobów jest importowana 

z krajów rozwijających się do Europy, np. 

ropa i gaz z Nigerii i Czadu, węgiel z Kolumbii, 

Indonezji i Afryki Południowej czy biomasa 

z Indonezji i Brazylii. 

Pomimo to przychody z wydobycia zasobów, 

jakie zostają w krajach rozwijających się, 

są mniejsze niż korzyści płynące do Europy. 

Rozwiązaniem na obecny kryzys gospodarczy 

i finansowy w Europie ma być kontynuowanie 

tego rodzaju rozwoju, przy dalszych kosztach 

ponoszonych przez ludzi i środowisko 

w krajach rozwijających się. 

Z drugiej strony przeniesienie energochłonnych 

gałęzi przemysłu z powrotem do Europy 

również nie rozwiąże obecnych problemów 

gospodarczych naszego kontynentu. Energia 

z paliw kopalnych stanowi podstawową 

przyczynę zmian klimatu oraz główny czynnik 

powodujący zanieczyszczenie powietrza. 

UE zobowiązała się na arenie międzynarodowej 

do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 

poziomu pozwalającego na zatrzymanie 

wzrostu temperatury na świecie poniżej 2°C. 

Inwestycje w rurociągi, rafinerie, terminale 

oraz infrastrukturę przesyłową przeczą 

unijnym ambicjom klimatycznym.

Jednym z narzędzi mających służyć walce z kryzysem 

gospodarczym w Europie jest realizacja dużych projektów 

w zakresie energetyki i transportu, łączących Unię 

Europejską (UE) z krajami bogatymi w surowce.
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W dziesięcioleciu poprzedzającym kryzys 

finansowy byliśmy świadkami szybkiego 

rozwoju rynku aktywów finansowych, w tym 

udziałów, pożyczek, kredytów hipotecznych 

oraz innych instrumentów dłużnych 

i pochodnych. Choć tanie kredyty były 

szeroko dostępne to w zbyt dużym 

stopniu opierały się o aktywa na 

papierze, a w zbyt małym na 

rzeczywistej wartości towarów i usług. 

Wraz z nadejściem kryzysu ta bańka 

kredytowa pękła. Natychmiast po zała-

maniu się rynku aktywów, ekonomiści, 

rządy i międzynarodowe instytucje finansowe 

zaleciły wzrost inwestycji publicznych 

w obszarze gospodarki realnej. Zakłada się, 

że instytucje publiczne powinny kontynuować 

inwestycje w gospodarkę realną opartą o ludzi, 

towary, produkcję i usługi, gdy inwestorzy 

prywatni przestają prowadzić tego typu 

działania.

Kryzys gospodarczy 
i finansowy

Instrumenty antycykliczne: 
inwestycje w infrastrukturę 
energetyczną

UE podkreśla rolę projektów infrastruktu-

ralnych, w tym w zakresie energetyki 

i transportu, w stymulowaniu odbudowy 

gospodarczej i tworzeniu miejsc pracy. 

Tego typu strategia została zastosowana 

w Grecji, gdzie Europejski Bank Inwestycyjny 

(EBI), a więc największy bank publiczny UE, 

inwestuje ogromne sumy w budowę dróg, 

terminali czy portów.

Przykład Grecji

Latem 2010 r. EBI pożyczył Grecji 2,4 mld 

euro na rozwój infrastruktury, a także 

zapowiedział udostępnienie dalszych funduszy, 

w wysokości 1,4 mld euro, na finansowanie 

projektów infrastrukturalnych do 2015 r. 

Na liście projektów zaaprobowanych przez 

EBI od 2008 r. znajdują się elektrownie, 

linie transmisyjne, gazociągi, rafinerie ropy 

oraz wysoce energochłonne huty aluminium. 

Projekty infrastrukturalne to nie jedyne 

działania mające na celu walkę z kryzysem. 

UE zobowiązała się również do inwestowania 

w rozwój czystej energetyki i energetyki 

odnawialnej oraz poprawę efektywności 

energetycznej. U podstaw tej decyzji leży 

chęć wspierania zielonego wzrostu globalnej 

gospodarki – technologie te sprzyjają 

gospodarce ponieważ stymulują wzrost 

gospodarczy. Znajduje się wśród nich m.in. 

zastępowanie węgla i ropy agropaliwami. 

Za działaniami tymi stoi chęć utrzymania 

w Europie obecnych wzorców produkcji 

i konsumpcji, a wydajność energetyczna 

i zielone technologie wykorzystywane są do 

zakonserwowania istniejącego modelu 

gospodarczego. Wyjaśnia to, dlaczego Europa 

nie chce zreformować systemu energetycznego 

opartego o scentralizowaną infrastrukturę 

służącą gospodarce bazującej na wysoko-

emisyjnych paliwach kopalnych. Jednak 

pożądany rozwój zielonej i bardziej sprawie-

dliwej gospodarki wymaga raczej inwestycji 

w energetykę rozproszoną, niezależną od sieci 

przesyłowych, wykorzystującą energię słońca 

i wiatru. Europa potrzebuje debaty nad 

rzeczywistymi potrzebami energetycznymi oraz 

nad alternatywą dla modelu gospodarczego 

podporządkowanego wzrostowi.

„Zielona gospodarka”

Sieć łącząca kopalnie węgla brunatnego w Rumunii (zdj. Bankwatch)



Alternatywa – Europa w 2050 r.

Należy zatem zweryfikować, czy działania 

antykryzysowe zaproponowane przez EBI 

rzeczywiście zwiększą możliwości Europy 

w zakresie budowy bardziej stabilnej 

i zrównoważonej pod względem 

środowiskowym gospodarki. Choć budowa 

dróg, elektrowni, terminali, rurociągów i linii 

przesyłowych w krótkiej perspektywie czasu 

przyczynia się do wzrostu zatrudnienia, 

to bardziej długoterminowe korzyści są 

wątpliwe. Projekty tego typu wiążą się 

z poważnymi skutkami środowiskowymi 

i społecznymi, dużymi kosztami ponoszonymi 

przez sektor publiczny oraz wysokim 

zadłużeniem. Opisany powyżej scenariusz 

rozwoju sektora energetyki uzależni państwa 

Europy od paliw kopalnych na kolejne dekady, 

skazując je na emitowanie znacznych ilości 

CO . Nie można również zapominać, 2

że ogromne zapotrzebowanie na ziemię 

potrzebną do realizacji niektórych alternatyw, 

np. uprawy agropaliw, zagraża samowystar-

czalności rolnictwa w państwach rozwijających 

się. 
Beyond our borders, a critique of 

the external dimension of the EU energy 

policy and its financing mechanisms, 
Campagna per la riforma della banca mondiale, 

styczeń 2012.

Changing Perspectives – How the EU budget 

can shape a sustainable future, 
CEE Bankwatch i in., listopad 2010.

Energy security or energy grab?, 
Counterbalance, marzec 2011.

Shale gas, unconventional and unwanted, 
Friends of the Earth Europe, wrzesień 2012.

http://www.counterbalance-eib.org/wpcontent/

uploads/2012/04/BEYOND-OURBORDERS.pdf

http://bankwatch.org/publications/

changingperspectives-how-eu-budget-can-

shapesustainable-future

http://www.counterbalance-eib.org/?p=982

http://www.foeeurope.org/

foee-unconventional-and-unwanted-thecase-

against-shale-gas-sept2012

Polecane publikacje:

Panele słoneczne na dachu Georgia Tech Aquatic Center (zdj. Georgia Tech Research Institute)
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