


 

 

      zapewnienie, że najważniejsze firmy 
mają zagwarantowane kontrakty z 
dostawcami paliwa aż do następnych 
wyborów 

 

 

obywatel: 

zapewnienie ogrzewania w trakcie zimy 

politycy: 

kraje eksportujące paliwa: 

utrzymane zapotrzebowanie na ropę  

naftową i gaz  

 



 

Dlaczego?    

      w 2030r. 

      przy scenariuszu BAU Europa będzie 
importować             energii  

      importować             gazu  

      importować             ropy 

 

Czego Europa chce? 

      budować ropociągi i gazociągi, farmy 
słoneczne oraz inne instalacje do 
produkcji energii elektrycznej 
zapewniające dostawy energii  do 
Europy 

 

Co to jest?  

Często jest to po prostu 

BEZPIECZEŃSTWO 

ENERGETYCZNE EUROPY 

 

 Europa uczestniczy w globalnym 

wyścigu o surowce i energię  75% 

84% 

93% 

GRABIEŻ ENERGII Z KRAJÓW BIEDNIEJSZYCH  

DO EUROPY 



obecny światowy model gospodarowania 
surowcami jest mało demokratyczny i 
często szkodzi całym społeczeństwom, 
przyczynia się do pogwałceń praw 
człowieka i sprzyja konfliktom 
wewnętrznym 
 
wiele rządów krajów biedniejszych, przy 
namowach międzynarodowych instytucji 
finansowych, decyduje się na zniesienie 
dotacji do paliw i energii elektrycznej, 
przez co energia staje się dobrem 
niedostępnym dla ludzi o mniejszych 
dochodach 
 
wiele krajów, z których Europa chce 
importować energię, jest na bakier z 
demokratycznymi standardami, prawami 
człowieka 
 

Globalne koszty 
polityki unijnej 



Skąd importujemy  

ropę i gaz? 



Skąd importujemy  

ropę i gaz? 



przykłady       

Southern gas corridor – inicjatywa KE mająca na celu dostarczenie gazu z 
regionu M.Kaspijskiego i Bliskiego Wschodu do Europy (m.in. Azerbejdżan, 
Turkmenistan, Kazachstan, Uzbekistan, Iran)  

Crossborder HVDC Interconnector Ukraine-Poland – restauracja systemu 
przesyłu skutkująca zabetonowaniem schematu energetycznego regionu 
polegającego na uzależnieniu od węgla na kolejne 40-50 lat 

Trans-saharan gas pipeline – porozumienie Algierii, Nigru i Nigerii w sprawie 
budowy gazociągu przekazującego nigeryjski gaz do Europy będące 
wynikiem lobbingu EU i wsparcia finansowego europejskich instytucji 
finansowych 

Desertec solar project in Sahara -  wstępnie wymyślony i planowany jedynie 
jako inwestycja dla zaspokojenia potrzeb energetycznych Europy 

 

Wiele planowanych ścieżek importu paliw konwencjonalnych 



Wiele ścieżek importu paliw konwencjonalnych 



 
     Europejskie instytucje finansowe, a więc Europejski Bank 

Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, wykładają 
na inwestycje energetyczne miliardy euro, dzięki czemu mają 
znaczny wpływ na kształtowanie europejskiej polityki energetycznej 
i klimatycznej. Instytucje te posiadają także duży potencjał do 
przyśpieszenia transformacji UE w kierunku gospodarki opartej o 
energetykę odnawialną oraz efektywne wykorzystanie surowców. 

 



Zawłaszczanie energii 

„Europejskie poszukiwania energii – to chyba jakiś żart”  

kreskówka CEE Bankwatch Network i Polskiej Zielonej Sieci, 6 min., 2012 



    Na czym możemy oprzeć polskie 
bezpieczeństwo energetyczne? 

Jakich 
informacji 
dostarczają 
nam 
politycy? 

Jakie informacje 
znajdziemy w 
mediach? 

Kto jeszcze może dać nam jakąś 
wiedzę na ten temat?  

Na ile jest to dla nas interesujący temat? 



Energia elektryczna wg źródeł  



Największe firmy produkujące energię elektryczną 



Odnawialne źródła energii 



Odnawialne źródła energii 



[R]ewolucja energetyczna 
dla Polski  

Greenpeace 

      Najważniejszym skutkiem scenariusza 
alternatywnego jest zmniejszenie uzależnienia 
gospodarki od paliw konwencjonalnych, w tym od 
importu ropy naftowej. Stopniowo, ale 
konsekwentnie maleje znaczenie węgla w 
energetyce. Miejsce paliw kopalnych zajmują 
odnawialne źródła energii.  

      Ich udział w produkcji elektrycznej rośnie z poziomu 
23% w 2020r. do 88% w 2050r. 



Alternatywna polityka 
energetyczna do 2030 

Instytut na rzecz Ekorozwoju 

• Cel strategiczny: tworzenie warunków do efektywnego zaspokajania 
potrzeb energetycznych w ramach wyznaczonych i dostępnych 
zasobów naturalnych oraz limitów dotyczących odprowadzania 
zanieczyszczeń do środowiska. 

• Biorąc pod uwagę m.in. koszty, zagadnienia technologiczne, 
problemy społeczne i kwestie ekologiczne, do dalszych prac 
wybrano scenariusz z maksymalną, zmienną w czasie efektywnością 
energetyczną i znacznym udziałem OZE. Wybór tego scenariusza 
oznacza:   

      - tempo wzrostu efektywności energetycznej na poziomie 2,5% 
średniorocznie do roku 2020 i dalej na poziomie 2% średniorocznie 
do roku 2030; 
- wielkość udziału odnawialnej energetyki na poziomie 19% energii 
końcowej w roku 2020 i na poziomie 35% energetyki końcowej w 
roku 2030 



www.dlaklimatu.pl 

www.bankwatch.org 

www.counterbalance-eib.org 

 


