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Wprowadzenie 
 

 

 

Od setek lat węgiel był podstawowym źródłem energii pierwotnej. Na masową skalę wydobywano go 

już w XIX wieku. Jego dostępność w niemal każdym zakątku świata oraz duże możliwości dość łatwego 

magazynowania spowodowały, że w wielu krajach rola tego nośnika energii w gospodarce jest wciąż 

bardzo duża. Czy jednak,  przy dzisiejszej wiedzy, energetyka oparta na węglu jest zgodna z modelem 

zrównoważonego rozwoju? 

 

Spalanie węgla zwiększa stężenie dwutlenku węgla w atmosferze i przyspiesza ocieplenie klimatu Ziemi. 

W przyszłości cena emisji tony CO2 z pewnością wzrośnie. W dalszej perspektywie bardzo wątpliwe są 

więc ekonomiczne korzyści z wybudowania nowych kopalni oraz związanych z nimi elektrowni 

węglowych. W szczególności dotyczy to węgla brunatnego, który wydobywany jest przede wszystkim 

metodą odkrywkową. Jest on najtańszym paliwem kopalnym, lecz jego niska cena związana jest z 

licznymi wadami, takimi jak niska wartość opałowa, duża ilość zanieczyszczeń, czy brak możliwości 

transportowania na duże odległości. Cena węgla brunatnego nie uwzględnia także  tzw. kosztów 

zewnętrznych - kosztów zdrowotnych, społecznych oraz kosztów  strat środowiskowych. 

Polityka UE w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu stara się jednak odpowiedzieć na największe w  

historii naszej cywilizacji wyzwanie - ocieplenie klimatu. UE zmierza do ograniczania, a z czasem 

całkowitej eliminacji sektora energetycznego opartego na paliwach kopalnych, w szczególności węglu. 

W swojej polityce energetycznej UE dąży do uzyskiwania w 2050 roku 80-90% energii głównie ze źródeł 

odnawialnych - OZE. 

 

Przykłady z krajów transformujących energetykę pokazują dziś jak duże znaczenie ma energia 

odnawialna dla ich bogacenia się. Obecnie poziom rozwoju OZE i efektywności energetycznej określa 

nowoczesność, efektywność gospodarki oraz jej konkurencyjność. OZE tanieją i stają się coraz bardziej 

efektywne. W Europie i na świecie następuje olbrzymie przyspieszenie nowych, opłacalnych 

ekonomicznie technologii OZE oraz magazynowania energii. Nowe technologie stymulują wzrost 

gospodarczy i zapewniają zatrudnienie. Natomiast korzyści ekonomiczne kopalni - w szczególności 

kopalni odkrywkowych węgla brunatnego - są coraz bardziej wątpliwe, ponieważ nie uwzględniają 

kosztów środowiskowych oraz społecznych. Iluzją jest liczenie na to, że stare technologie oparte na 

węglu będą opłacalne przez najbliższych 50 lat. 

 

Niestety, w wielu krajach Europy rola węgla w gospodarce jest wciąż bardzo ważna. Raport ten opisuje 

aktualną sytuację polityki energetycznej oraz perspektywy transformacji energetycznej w wybranych 

krajach europejskich. Wybraliśmy kraje, gdzie system energetyczny oparty jest w dużym  lub bardzo 

dużym stopniu na węglu brunatnym. Są to: Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Polska, 

Serbia, Turcja, Grecja, Macedonia, Węgry, Rumunia. Opracowania dla poszczególnych krajów  
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przygotowane zostały przez aktywnie działających tam działaczy organizacji pozarządowych. Raport ten 

ma pokazać stan rzeczy i zachęcać do transformacji energetyki poszczególnych krajów, a także do 

wykorzystania węgla w okresie przejściowym, który mamy, do zbudowania nowej, oszczędnej, 

odnawialnej i rozproszonej energetyki. Im wcześniej to zrozumiemy, tym więcej skorzystamy jako kraje 

i społeczeństwa. 
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Rozdział 1: Bośnia i Hercegowina 
 

 

 

 
 

1.1. Ogólny opis polityki energetycznej kraju 
 

 

 

Ze względów politycznych, Bośnia i Hercegowinie (BiH) nie posiada pełnej strategii energetycznej dla 

całego kraju (jak stwierdzono w sprawozdaniu z postępu prac w 2014 roku: "Bośnia i Hercegowina nie 

wykazała żadnych starań w celu opracowania strategii w dziedzinie energii"). Cząstkowe plany 

strategiczne nie są zharmonizowane (w części Republiki Serbskiej strategia energetyczna została 

przyjęta, natomiast w Federacji BiH dokument ten nie został przyjęty), priorytety w nim zawarte 

adresowane są tylko dla danej jednostki autonomicznej państwa, bez skoordynowanego podejścia do 

bezpieczeństwa dostaw ropy, gazu i kompleksowej strategii dla przyszłych inwestycji. Istniejące 

dokumenty strategiczne są rzadko stosowane, proces ich tworzenia jest niejasny, a ich założenia są 

wątpliwe. 

BiH jest częścią Wspólnoty Energetycznej co zobowiązuje ją do przyjęcia wielu ustaw w celu 

przestrzegania przyjętych zasad. Proces ten jest mocno opóźniony, w związku z czym BiH otrzymała 

kilka ostrzeżeń od Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej, w tym ostatnie sankcje (październik 2015 

roku) ze względu na brak przyjęcia drugiego pakietu energetycznego UE w sektorze gazowym. Dużym 

problemem jest również brak ogólnokrajowej strategii energetycznej. 

 

Bośnia i Hercegowina może być uznana za państwo bogate w zasoby naturalne - takie jak woda i węgiel 

- które są niezbędne do produkcji energii elektrycznej. Według Komisji Regulacji Energii Elektrycznej 

(Državna regulatorna komisija za električnu energiju-DERK), w 2013 roku BiH wyprodukowała 16 303 

GWh energii elektrycznej, a jej zużycie wyniosło 12 559 GWh. W ciągu ostatnich czterech lat BiH miała 

nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej1. 

 

Własność potencjału energetycznego BiH jest zależna od jednostki autonomicznej - Federacji Bośni i 

Hercegowiny (FBiH) oraz Republiki Serbskiej (RS). Jednostki są właścicielami większości firm 

energetycznych, a więc właścicieli większości kopalń, elektrowni wodnych i elektrowni. 

FBiH jest właścicielem większości udziałów największego publicznego przedsiębiorstwa 

energetycznego Bośni i Hercegowiny - Elektroprivreda BiH (Public Enterprise Electric Utility of Bosnia 

and Herzegovina) z siedzibą w Sarajewie oraz innej publicznej spółki energetycznej - Elektroprivreda 

HZHB (Public Electric company of the Croatian Community Herceg Bosna) z siedzibą w Mostarze. 

Republika Serbska natomiast jest właścicielem większości udzialów przedsiębiorstwa Elektroprivreda 

RS (Power Utility of the Republic of Srpska) z siedzibą w Trebinje. 

Produkcja energii elektrycznej przez firmy energetyczne Bośni i Hercegowiny jest zróżnicowana w 

                                                 
1 Energy potential in Bosnia and Herzegovina, Center for Investigative Journalism Sarajevo, 2015 
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danym regionie. Dwie główne firmy energetyczne znajdujące się w Sarajewie i Trebinje są właścicielami 

elektrowni węglowych, odpowiedzialnych za około połowę całkowitej produkcji energii elektrycznej w 

Bośni i Hercegowinie. Prawie co roku firmy te mają nadwyżkę energii elektrycznej, którą – po zbadaniu 

potrzeb miejscowej ludności - mogą odsprzedawać podmiotom sprzedającym energię. Firma 

elektryczna z siedzibą w Mostarze opiera swoją produkcję na energii wodnej i każdego roku musi 

odkupić pewną ilość energii elektrycznej od innych firm energetycznych2. 

 

Firmy energetyczne dominują na rynku sprzedaży detalicznej energii elektrycznej w BiH i mają 

wyłączność na określonym obszarze geograficznym. Według danych z 2013 roku firmy energetyczne 

dostarczyły prąd do 1 492 mln klientów. Ilość ta ciągle wzrasta. Monopol firm energetycznych w 

sprzedaży detalicznej energii elektrycznej obowiązywał do końca roku 2014. Od początku 2015 roku, 

duzi i mali konsumenci (gospodarstwa domowe) w BiH mogą wybrać dystrybutorów energetycznych, 

od których będą kupować energię elektryczną. 

Obecnie mniejsza część sektora energetycznego jest w rękach prywatnych właścicieli, którzy uzyskują 

koncesje od odpowiednich instytucji na eksploatacje kopalń, budowę i eksploatacje elektrowni lub 

możliwość budowania farm wiatrowych i elektrowni słonecznych3. 

 

Firmy działające na szczeblu państwowym należące do FBiH i RS to: Firma Przesyłu Energii Elektrycznej 

w Bośni i Hercegowinie (Elektroprenos - Elektroprijenos BiH) oraz Niezależny Operator Systemu w Bośni 

i Hercegowinie (Nezavisni operator sistema u BiH - NOS BiH), który jest między innymi odpowiedzialny 

za sieci przesyłowe oraz rozwój i wdrażanie zasad rynkowych4. 

 

Na poziomie państwa funkcjonuje Państwowa Komisja Regulacji Elektryczności. Jest to instytucja, która 

ma jurysdykcję w zakresie przesyłania energii elektrycznej, eksploatacji systemu przesyłowego oraz 

międzynarodowego handlu energią elektryczną, jak również produkcji, dystrybucji i dostaw energii 

elektrycznej dla odbiorców w Dystrykcie Brczko w BiH5. 

Nadzór rynku energii elektrycznej w jednostkach autonomicznych (FBiH i RS) jest w rękach Komisji 

regulującej energię w Federacji Bośni i Hercegowiny (Regulatorna komisija za energiju u Federaciji 

Bosne i Hercegovine - FERK) oraz Komisji regulującej energię w Republice Serbskiej (Regulatorna 

komisija za energetiku Repiublike Srpske – RERS)6. 

 

W Bośni i Hercegowinie istnieje kilka elektrowni: w Tuzli i Kakanj (FBiH), które są własnością 

przedsiębiorstwa publicznego Electric Utility oraz w Ugljevik i Gacko (RS), które są własnością Power 

Utility. Większość elektrowni ma powyżej 30 lat i zasilanych jest przez węgiel brunatny z pobliskich 

kopalni. Wszystkie elektrownie charakteryzują się niską efektywnością energetyczną. Do produkcji 1 

kWh zużywają między 11 500 a 14 500 kJ energii, a ich efektywność energetyczna wynosi od 25 do 

31%7. 

 

                                                 
2 Energy potential in Bosnia and Herzegovina, Center for Investigative Journalism Sarajevo, 2015 
3 Energy potential in Bosnia and Herzegovina, Center for Investigative Journalism Sarajevo, 2015 
4 Energy potential in Bosnia and Herzegovina, Center for Investigative Journalism Sarajevo, 2015 
5 Energy potential in Bosnia and Herzegovina, Center for Investigative Journalism Sarajevo, 2015 
6 Energy potential in Bosnia and Herzegovina, Center for Investigative Journalism Sarajevo, 2015 
7 Energy potential in Bosnia and Herzegovina, Center for Investigative Journalism Sarajevo, 2015 
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Od 2015 do 2030 roku planuje się stopniowe zamykanie istniejących bloków energetycznych oraz 

budowę w ich miejsce nowych. Istnieją plany budowy nowych bloków elektrowni Tuzla, która jest 

własnością przedsiębiorstwa publicznego Electric Utility, a także elektrowni w Banovici. Są także 

wstępne plany budowy nowych bloków energetycznych w Kakanj oraz w Bugojno, które również są 

własnością Electric Utility. Budowa tych bloków jest jednak mało prawdopodobna8. 

Najpewniejsze plany dotyczą rozbudowy elektrowni Tuzla i Banovici. Najprawdopodobniej jednak 

jedna inwestycja wykluczy drugą, co potwierdzają komunikaty na temat wstrzymania budowy bloków 

w Tuzli oraz kontynuacji planu nowego bloku w Banovici. 

 

W Stanari (w nowo utworzonej gminie) budowana jest pierwsza prywatna elektrownia - umowy 

koncesyjne dla budowy i eksploatacji elektrowni, jak również dla kopalni zostały przyznane na 30 lat. 

Rozpoczęcie jej działalności planuje się na rok 2016. Koncesja na budowę i eksploatację elektrowni oraz 

kopalni przyznana została prywatnej firmie "EFT Grupa Stanari" - znanej firmie energetycznej, przeciw 

której już kilkukrotnie wszczynano śledztwo w sprawie obrotu energią w regionie. 

 

W ostatnim czasie ogłoszono również, że elektrownia w Ugljevik, której koncesję posiada firma 

"Comsar Energy RS" (CERS - spółka zależna od Comsar Energy Group Ltd.), zbudowana zostanie 

wyłącznie z kapitału koncesjonariusza. Właścicielem Comsar Energy Group Ltd. jest Rašid Sardarov, 

rosyjski potentat energetyczny z nienajlepszą reputacją. Sama firma zarejestrowana jest na Cyprze i 

wiele osób twierdzi, że pod jej adresem znajduje się tylko pusta działka. 

 

Większość istniejących elektrowni w Bośni i Hercegowinie będzie musiała zredukować emisje 

szkodliwych substancji do środowiska, głównie cząstek pyłu, NOx i SOx. Jest to zobowiązanie, które 

Bośnia i Hercegowina przyjęła poprzez przystąpienie do Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. 

 

Węgiel jest ważnym elementem dla sektora energetycznego oraz struktury gospodarczej w BiH. Udział 

tego surowca w ogólnym potencjale energetycznym kraju wynosi 90%. Najbardziej znaczące złoża 

węgla (przede wszystkim węgla brunatnego) znajdują się w regionach: Tuzla (Kreka, Banovici, Đurđevik 

i Ugljevik), Centralna Bośnia (Kakanj, Breza, Zenica i Bila), Bugojno (Gračanica), Livno-duranjsko 

(Tušnica), Gacko (Gacko) i Doboj Banja Luka (Stanari)9. 

 

W całej Bośni i Hercegowinie, podobnie jak w poszczególnych regionach, istnieją plany rozbudowy  

elektrowni. Większość z tych planów jest jednak wciąż na bardzo wczesnym etapie - firmy nie posiadają 

szczegółowych planów dotyczących finansowania, a także norm ochrony środowiska. W Bośni i 

Hercegowinie, podobnie jak w sąsiednich krajach, istnieją plany budowy nowych sieci energetycznych 

stosowanych do eksportu energii elektrycznej. Jest to wynikiem silnego wejścia na rynek europejski 

Chin, które posiadają bardzo rozwinięty sektor energetyczny i infrastrukturalny, a także wielkie zasoby. 

Kraj ten chce pozostać w południowo-wschodniej Europie, aby rozwijać przyszłe inwestycje europejskie. 

 

 

                                                 
8 Energy potential in Bosnia and Herzegovina, Center for Investigative Journalism Sarajevo, 2015 
9 Energy potential in Bosnia and Herzegovina, Center for Investigative Journalism Sarajevo, 2015 
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    © Igor Kalaba, Center for Environment 
 

 

 
 

1.2. Polityka klimatyczna i transformacja energetyczna 
 

 

 

Jednym z celów Bośni i Hercegowiny jest osiągnięcie 40% udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku10. Należy jednak pamiętać, że kraj ten w dużym stopniu 

uzależniony jest od energetyki wodnej - kwalifikowanej jako źródło odnawialne - która ma negatywny 

wpływ na środowisko. W BiH od wielu lat istnieje opór miejscowej ludności oraz organizacji 

obywatelskich wobec elektrowni wodnych, zarówno dużych jak i małych. 

 

Najnowsze dane oparte o INDC (zadeklarowany krajowy wkład do pakietu klimatycznego, ang. 

Intended Nationally Determined Contribution), pokazują, że poziom emisji gazów cieplarnianych 

wzrośnie o 20% w porównaniu do poziomu z 1990 roku, czyli mniej więcej o 100% w porównaniu do 

2010 roku. 

Na podstawie przepisów dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii i kogeneracji oba 

podmioty autonomiczne (FBiH i RS) przystąpiły do opracowywania i przyjęcia odpowiednich regulacji 

prawnych. Nadal jednak nie ma ogólnej promocji oraz znaczącego rozwoju sektora energii odnawialnej 

                                                 
10 Bosnia and Herzegovina progress report, European commission, 2014 
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na terenie całego kraju. BiH wciąż nie posiada krajowego planu działania w zakresie energetyki 

odnawialnej, co jest niezgodne z wymogami Traktatu o Wspólnocie Energetycznej 11.  Zauważalna jest 

jednak pewna poprawa prawna na szczeblu autonomii. 

 

Jak stwierdzono w sprawozdaniu o postępach kraju na rok 2015: "Ramy prawne w zakresie energetyki 

odnawialnej wciąż nie są zgodne z wymogami Wspólnoty Energetycznej. W maju Wspólnota 

Energetyczna złożyła uzasadnione uwagi dotyczące braku wprowadzenia krajowego planu działania w 

zakresie energetyki odnawialnej. Utworzenie planu musi być traktowane priorytetowo. Cele Bośni i 

Hercegowiny dotyczące energii odnawialnej osiągnięte powinny być poprzez opracowanie ram na 

poziomie państwa, uzupełniając tym samym ramy prawne na poziomie jednostek autonomicznych. 

Jeżeli chodzi o biopaliwa, to władze nie podjęły żadnych działań w celu utworzenia kryteriów 

zrównoważonego rozwoju lub stworzenia odpowiednich certyfikatów. Dalszy rozwój elektrowni 

wodnych powinien odbywać się zgodnie z prawodawstwem UE w zakresie ochrony środowiska". 

W BiH są obecnie znaczne opóźnienia w realizacji zobowiązania do transpozycji i wdrożenia dyrektywy 

w sprawie efektywności wykorzystania energii i usług energetycznych. Republika Serbska tworzy 

odpowiednie regulacje prawne, natomiast ustawa o efektywności energetycznej Federacji Bośni i 

Hercegowiny nadal czeka na przyjęcie przez parlament. Bośnia i Hercegowina nie opracowała spójnej, 

ogólnokrajowej strategii na rzecz efektywności energetycznej. W całym kraju istnieją jednak różne 

formy wsparcia dla inicjatyw na rzecz promowania efektywności energetycznej – realizowanych jest 

obecnie wiele projektów pilotażowych12. 

Wspomniany brak konkretnych działań jest niepokojący, gdyż w BiH istnieje ogromny potencjał 

oszczędności energii poprzez EE. 

 

 
 

1.3. Sojusznicy oraz przeciwnicy transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

Sektor energetyczny Bośni i Hercegowiny jest niezwykle ważnym i strategicznym elementem 

gospodarki państwa. Jest więc silnie uzależniony od chwilowej polityki kraju, co widoczne jest w 

momencie przekazywania władzy na szczeblu państwowym przez kolejne partie. Innym problemem 

jest korupcja, zauważalna zwłaszcza przy wydawaniu koncesji. Sektor energetyczny wykorzystywany 

jest również do osiągnięcia osobistych celów polityków – duże zatrudnienie w tym sektorze oznacza 

dużą liczbę głosów, które można zdobyć obiecując nowe miejsca pracy, a także niższe ceny energii 

elektrycznej. 

 

Dużym problemem jest także „przestarzałe” spojrzenie na politykę energetyczną. Do grupy 

przeciwników transformacji energetycznej można więc zaliczyć wielu urzędników państwowych, firmy 

energetyczne, koncesjonariuszy, a nawet ekspertów. 

Wśród tych grup można jednak również znaleźć sojuszników. Za transformacją energetyczną opowiada 

                                                 
11 Bosnia and Herzegovina progress report, European commission, 2014 
12 Bosnia and Herzegovina progress report, European commission, 2014 
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się także opinia publiczna oraz organizacje pozarządowe, chodź ich świadomość dotycząca 

zrównoważonego rozwoju jest wciąż rzadko spotykana. Wspólnota Energetyczna, UE, a także instytucje 

międzynarodowe są sojusznikami transformacji w sektorze energetycznym i promowania OZE w BiH, 

jednak często wydaje się, że nie okazują wystarczającego wsparcia, a ich pomoc dotycząca rozwiązań 

rynkowych (np. procesy liberalizacji) jest mała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Aktywiści przed elektrownią Stanari pytają "Jaka jest cena zdrowia?" 

   © Boris Čikić, Center for Environment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Aktywiści przed elektrownią Tuzla pytają "Jaka jest cena zdrowia?" 

   © Boris Čikić, Center for Environment 
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   Aktywiści przed elektrownią Ugljevik z ogromnymi płucami pytają "Jaka jest cena zdrowia?" 

   © Boris Čikić, Center for Environment 
 

 

 

 
 

1.4. Przyszłość transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

W Bośni i Hercegowinie istnieją duże możliwości w zakresie efektywności energetycznej i OZE, które 

powinny zostać jak najszybciej wykorzystane. Potrzebna jest jednak nowa strategia energetyczna dla 

całego kraju lub zsynchronizowane strategie dla obu jednostek – Federacji Bośni i Hercegowiny oraz 

Republiki Serbskiej. Potrzebna jest ogólna, dłuższa wizja strategii krajowej oraz regionalnej. Europa 

Południowo-Wschodnia ma ogromny potencjał, który mógłby być wykorzystany przy lepszej 

współpracy regionów. Pomogłoby to również w lepszym połączeniu z krajami członkowskimi UE oraz 

Unii Energetycznej. 

 

Złożoność struktury administracyjnej, podziały prawne w jednostkach (FBiH i RS), brak woli politycznej 

oraz korupcja na wielką skalę, mogą doprowadzić do niewypełnienia zobowiązań wynikających z 

Traktatu o Wspólnocie Energetycznej o zapewnieniu bezpiecznej i czystej energii dla przyszłych pokoleń. 

Istnieje również pilna potrzeba wprowadzenia bardziej przekrojowego podejścia do planowania 

energetycznego, które zwróciłoby większą uwagę na zagadnienia środowiskowe, takie jak zmiany 

klimatyczne.
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Rozdział 2: Bułgaria 

 

 

 

 
 

2.1. Ogólny opis polityki energetycznej kraju 
 

 

 

Bułgaria to kraj, w którym system energetyczny w dużym stopniu uzależniony jest od importu energii. 

Na podstawie oficjalnych danych z 2012 roku, zależność energetyczna tego kraju jest na poziomie 36,1% 

(21,4% importowanego węgla, 96,9% ropy naftowej i 83,3% gazu1 ). Energia jądrowa, uważana za 

lokalne źródło, znacząco przyczynia się do poprawy niezależności energetycznej. Jest to dość mylące 

ponieważ Bułgaria całe paliwo jądrowe importuje z Rosji. Co więcej, odpady radioaktywne i zużyte 

paliwo wysyła z powrotem, dodatkowo zwiększając swoją zależność energetyczną od tego kraju. 

 

Rola węgla brunatnego 

 

Głównym lokalnym zasobem energetycznym jest węgiel brunatny. Bułgaria nie jest jednak krajem 

bogatym w złoża tego surowca - łączną ilość rezerw węgla brunatnego szacuje się na około 2 mld ton, 

z czego około 1,7 mld ton są łatwo dostępne. Według Ministerstwa Energii (wcześniej Ministerstwa 

Gospodarki i Energii) w 2013 roku w sumie wydobyto 23 mln ton węgla, 14% mniej niż w roku 2012. 

Bułgaria posiada przede wszystkim węgiel brunatny stanowiący aż 92,4% całkowitej ilości węgla, 

natomiast lignit stanowi 7,6%, a węgiel kamienny tylko 0,02%2. Dominującą metodą wydobycia węgla 

jest metoda odkrywkowa. 

 

Największą firmą górniczą w Bułgarii jest państwowa spółka Mini Maritsa-Iztok, która jest głównym 

producentem węgla brunatnego (produkuje 96,3% tego surowca). Węgiel brunatny wydobywany jest 

w regionach Bobov Dol oraz Pernik. Nieznaczne ilości węgla kamiennego wydobywa się w kopalni 

Balkan 2 000 (65 000 ton). 

W Bułgarii węgiel w dużej mierze wykorzystywany jest do wytwarzania energii elektrycznej oraz do 

ogrzewania. Poniższy rysunek przedstawia strukturę, w jaki sposób w Bułgarii stosowany jest węgiel  

(2013)3: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/buletin_energy_2014.pdf 
2 https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/buletin_energy_2014.pdf 
3 http://www.me.government.bg/files/useruploads/files/buletin_energy_2014.pdf 
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     Wykres 1. Zużycie węgla w Bułgarii (2013) 

 

 

Elektrownie węglowe mają największy udział w produkcji energii elektrycznej w Bułgarii: 

 

 

 
                Wykres 2. Produkcja energii elektrycznej wg. źródeł (2013)4 

 

 

Bułgaria w dużym stopniu uzależniona jest od importu energii z Rosji (energii jądrowej, ropy, naftowej, 

gazu, węgla kamiennego), dlatego też ogólna polityka państwa ma na celu promowanie i wspierania 

lokalnych źródeł energii (głównie węgla brunatnego), które wspomogłyby niezależność energetyczną    

                                                 
4 https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/buletin_energy_2014.pdf 

 



POLITYKA ENERGETYCZNA ORAZ PERSPEKTYWA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH 17 

 

i bezpieczeństwo kraju. Pozycjonowanie węgla oraz energetyki jądrowej jako najważniejszych źródeł 

prowadzących do niezależności energetycznej jest niebezpieczną i niezrównoważoną strategią. 

Ponadto ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadzona została zbyt szybko i bez 

odpowiedniego przygotowania, powodując zalanie rynku drogą energią (ze względu na wysokie taryfy 

gwarantowane) oraz ukazując OZE jako drogą i kiepską alternatywę. Węgiel brunatny pozostaje więc 

głównym źródłem energii w tym kraju, stając się niezbędnym, a także ekonomicznie znaczącym 

surowcem dla systemu energetycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Mini Maritsa-Iztok  

   © Gabriela Petkova, Greenpeace Bułgaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Mini Maritsa-Iztok  

   © Gabriela Petkova, Greenpeace Bułgaria 
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2.2. Polityka klimatyczna i transformacja energetyczna 
 

 

 

Energetyka odnawialna (OZE) 

 

Odnawialne źródła energii przeszły w Bułgarii kilka wzlotów i upadków. Gdy system taryf 

gwarantowanych został wprowadzony jako narzędzie do promowania i rozpowszechniania 

odnawialnych źródeł energii wielu ludzi widziało tę szansę jako "łatwy zarobek". W rezultacie w ciągu 

kilku lat wiele farm słonecznych i wiatrowych zostało wprowadzonych do systemu 

elektroenergetycznego bez odpowiedniego planu i uprzednich dobrych przygotowań. Mechanizm ten 

spowodował wzrost cen za energię elektryczną, a społeczeństwo winiło za to OZE. Dodatkowo, ze 

względu na szybki rozwój wielkoskalowych instalacji OZE, Bułgaria osiągnęła swój cel jakim jest 16% 

udział odnawialnych źródeł energii w ramach 20/20/20 UE. 

 

Obecnie wstrzymane są wszelkie inwestycje w OZE, z wyjątkiem instalacji na biomasę. OZE nie jest 

priorytetem dla rządu i nic nie wskazuje na to, aby w ciągu najbliższych kilku lat cokolwiek się zmieniło. 

Sytuację tę dodatkowo pogarsza brak instytucjonalnego wsparcia dla mikroinstalacji, przede wszystkim 

dla gospodarstw domowych, małych przedsiębiorstw oraz gmin. Istnieją liczne przeszkody 

administracyjne, prawne i biurokratyczne, które utrudniają inwestowanie w mikroinstalacje OZE, 

uniemożliwiając tym samym decentralizację systemu energetycznego kraju. 

 

Efektywność energetyczna 

 

W Bułgarii zainwestowane zostały ogromne środki finansowe (głównie z UE) na poprawę efektywności 

energetycznej w przemyśle oraz budownictwie. Bułgaria ma obecnie jedną z  najbardziej 

energooszczędnych gospodarek w UE, a dalsza poprawa efektywności energetycznej jest kluczowa dla 

poprawy stanu sektora energetycznego kraju. 

 

 
 

2.3. Sojusznicy oraz przeciwnicy transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

Transformacji energetycznej Bułgarii sprzeciwia się głównie rząd, który wspiera politykę prowęglową, 

a także górnicy i związki zawodowe pracowników elektrowni. Ministerstwo Energii promuje węgiel, 

pośrednio także twierdzi, że OZE przyczynia się do wysokich cen energii elektrycznej. 

Również duże organizacje przemysłowe oraz kancelarie opowiadają się za paliwami kopalnymi 

uważając, że OZE spowoduje zwiększenie ceny energii elektrycznej, a co za tym idzie odejście 

inwestorów z Bułgarii. 

 

Grupa sojuszników obejmuje przede wszystkim organizacje pozarządowe. Wśród najbardziej 
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aktywnych są Greenpeace Bułgaria, "Za Zemiata" (Przyjaciele Ziemi Bułgarii), WWF Bułgaria, Gorichka, 

Zeleni zakoni. Wszystkie te organizacje są częścią Koalicji Klimatycznej Bułgarii - nieformalnej koalicji 

organizacji pozarządowych pracujących na rzecz rozwoju odpowiedniej polityki klimatycznej i strategii 

energetycznej Bułgarii. 

Organizacje międzynarodowe (wspierające zewnętrznie) to CAN Europe oraz Frank Bold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  Protest aktywistów przed Radą Ministrów w Sofii 

  © Greenpeace Bułgaria 

 
 

 

 

 

 

2.4. Przyszłość transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

Bułgaria ma potencjał aby stać się pionierem w dziedzinie energetyki odnawialnej w regionie oraz w 

sposób zrównoważony walczyć ze zmianami klimatu. Węgiel odegrał już swoją rolę w gospodarce. 

Nadszedł czas, aby stare elektrownie węglowe zostały zamknięte, a w ich miejscu powstała przestrzeń 

dla inwestycji w małe instalacje OZE, które będą prowadzić do decentralizacji systemu energetycznego 

i poprawy efektywności energetycznej kraju. Jest to ambitna, ale realna wizja. 

Z drugiej strony zrozumiały jest opór polityczny, społeczny i gospodarczy, gdyż taka transformacja  to 

poważne wyzwanie na nadchodzące dekady. Przejście w 100% na OZE to plan, który musi się zmierzyć 

ze sceptycyzmem konsumentów oraz polityków, którym brak dobrej woli oraz spójności w działaniu, a 

także z dużym przemysłem silnie uzależnionym politycznie. Biorąc pod uwagę fakt, że Bułgaria 

doświadcza już skutków zmian klimatycznych można przewidywać, że społeczeństwo znajdzie w sobie 

odpowiednio dużo siły by wpłynąć na rząd w sprawie transformacji energetycznej kraju.
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Rozdział 3: Czechy 
 

 

 

 
 

3.1. Ogólny opis polityki energetycznej kraju 
 

 

 

Wydobycie, obróbka i zużycie węgla w Republice Czeskiej jest znaczącą gałęzią przemysłu. Państwo to 

w wysokim stopniu uzależnione jest od węgla brunatnego, który jest głównym źródłem energii 

elektrycznej. W 2014 roku 43% energii elektrycznej powstało z tego właśnie surowca. Znacznie 

mniejsze znaczenie miał węgiel kamienny, którego udział w produkcji energii elektrycznej wyniósł 7%. 

Zasoby węgla w Republice Czeskiej szacuje się w przybliżeniu na 10 mld ton, z czego 60% to węgiel 

brunatny, 37% to węgiel kamienny i 3% to lignit. 

Do innych źródeł energii elektrycznej należy atom, który w 2014 roku dostarczył 35% energii, OZE z 

udziałem 11% oraz inne źródła – gazowe i spalarnie śmieci – około 5% (patrz wykres 1)1. Czechy są 

obecnie trzecim co do wielkości eksporterem energii w UE (wg Międzynarodowej Agencji Energii), 

eksportując ¼ wyprodukowanej mocy. 

 

 
 

Wykres 1. Miks energetyczny w republice Czeskiej w 2014 roku 

                                                 
1  http://wysokienapiecie.pl/ 
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Wydobycie węgla brunatnego w Republice Czeskiej prowadzi się w głównie w dwóch zagłębiach: Most 

i Sokolov w północnej Bohemii (mapka poniżej)2.  Obecnie planuje się poszerzyć wydobycie w Zagłębiu 

Most. 

 

 
 

W 1991 roku rząd Republiki Czeskiej wprowadził limity wydobycia w trzech kopalniach odkrywkowych 

węgla brunatnego w kraju (województwie) usteckim. Limity te oddzielały strefy wydobycia od terenów 

ze złożami, z których eksploatacji zrezygnowano. 

Jednak w 2015 roku czeskie władze ogłosiły zniesienie limitów wydobycia w kopalni odkrywkowej 

węgla brunatnego Bilina w północnej części kraju, co pozwoli na produkcję dodatkowych 150 mln ton 

węgla3. 

 

Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego i elektrownie 

 

Obecnie w Republice Czeskiej funkcjonuje pięć kopalni odkrywkowych. Największe wydobycie węgla 

brunatnego odbywa się w północnej części Republiki Czeskiej. Po zniesieniu limitów dla wydobycia 

węgla organizacje pozarządowe oraz ruchy społeczne walczą o przyszłość północnego regionu kraju. 

Planuje się poszerzenie działalności dwóch kopalni odkrywkowych w tym obszarze - CSA i Bilina. 

Zwiększenie obszarów wydobycia kopalni odkrywkowej CSA zniszczyłoby miasto Horni Jiretin oraz 

wioskę Černice. Ponad 2 000 mieszkańców musiałoby zostać przesiedlonych. Ponad 27 000 osób 

zamieszkujących miasto Litvinov odczułoby negatywny wpływ odkrywki, której granice znajdowałyby 

się zaledwie 500 metrów od zamieszkanych terenów. Znaczące byłyby również szkody na obszarze 

turystycznym Rudawy Czeskie i Pogórze Rudawskie. Oddolne ruchy obywatelskie oraz organizacje 

pozarządowe walczą aby nie doszło do ekspansji węgla na ten teren. 

 
 

                                                 
2 Technical University of Ostrava, 2014, http://www.austrade.gov.au/Australian/Export/Export-markets/Countries/Czech-

Republic/Industries 
3  http://gornictwo.wnp.pl/ 

http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html
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3.2. Polityka klimatyczna i transformacja energetyczna 
 

 

 

Według czeskiej strategii energetycznej - SEK (Státní energetické koncepce) - w 2040 roku połowę 

prądu mają dostarczać elektrownie jądrowe, ok. 23% OZE, natomiast węgiel brunatny ma dostarczać 

tylko 15% energii, a węgiel kamienny zaledwie około 2%. Szacuje się, że rozwój energetyki jądrowej 

spowoduje obniżenie popytu na węgiel brunatny o 10 do 13 milionów ton4. Zmniejszenie zużycia węgla 

będzie również spowodowane zakończeniem działalności wielu elektrowni węglowych, które w tym 

czasie będą musiały zakończyć swoją produkcję. Gdy do końca działalności zmierzać będzie jeden z 

reaktorów jądrowych w Dukovanach, zgodnie z tą strategią energetyczną,  pojawić się mają dwa nowe 

bloki (po 2030 roku) – jeden w Dukovanach i jeden w Temelinie. W dalszej perspektywie, według 

założeń czeskiego rządu, w obu elektrowniach mogą powstać nawet cztery nowe bloki jądrowe5. 

 

Energetyka odnawialna (OZE) 

 

Energetyka odnawialna w Republice Czeskiej znacząco rozwinęła się w ostatnich latach. W 2010 roku 

rząd wprowadził wyjątkowo hojne dopłaty do produkcji energii słonecznej w instalacjach PV. W latach 

2011-2014 dopłaty te wyniosły łącznie ok. 5,5 mld dolarów. W 2014 roku Czesi pozyskali 13,8% energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Tym samym o prawie 1,5% przekroczyli swój cel na rok 2020. 

Szybki rozwój OZE jest wynikiem, paradoksalnie, ograniczenia w 2014 roku subwencji dla odnawialnych 

źródeł energii. W 2013 roku wiele przedsiębiorców starało się rozpocząć jak najwięcej inwestycji by 

zdążyć skorzystać jeszcze z dotacji. Dzięki temu moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych 

wzrosła o 9 MW, a w instalacjach biogazowych – o 28 MW. Najwięcej powstało jednak elektrowni 

fotowoltaicznych6. 

Przewiduje się, że w 2020 roku największy udział w produkcji energii elektrycznej z OZE będzie miała 

biomasa (66%). Udział pozostałych źródeł energii odnawialnej w produkcji energii przedstawiono  na 

poniższym wykresie7: 

                                                 
4 http://wysokienapiecie.pl/ 
5 http://nuclear.pl/wiadomosci,news,15060802.html 
6 http://panele-fotowoltaiczne.pl/ 
7 http://iet.jrc.ec.europa.eu/remea/czech-republic 
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Około 2040 roku kraj ma się zbliżać do maksymalnego potencjału źródeł odnawialnych, szacowanego 

na około 21%. Krajowa strategia energetyczna przewiduje, że środki uzyskane z opłat za emisje 

wykorzystywane zostaną na subsydia dla OZE oraz na efektywność energetyczną8. 

 

 
 

3.3. Sojusznicy oraz przeciwnicy transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

Sojusznicy 

 

W Republice Czeskiej istnieje kilka organizacji pozarządowych, które działają na rzecz transformacji 

energetycznej. Jedną z nich jest Greenpeace, która od wielu lat zajmuje się problematyką węgla oraz 

ochroną klimatu. Organizacja prowadzi m.in. kampanię [R]ewolucja Energetyczna pokazując, że 

Republika Czeska może energetycznie dorównać najbardziej rozwiniętym krajom świata, a także 

pokazuje w jaki sposób kraj mogłaby pozbyć się uzależnienia od paliw kopalnych w przeciągu 

najbliższych kilku lat, przechodząc na czystą energię. 

Greenpeace wraz z lokalnymi stowarzyszeniami obywatelskimi oraz władzami zagrożonych miast i wsi 

od wielu lat z powodzeniem walczy przeciwko planom rozszerzenia kopalni węgla brunatnego w 

północnych Czechach. W regionie Horní Jiřetín, Černice, Litvínov, Karvina oraz Beskidów powstała 

inicjatywa Limity jsme my. Inicjatywa ta ma na celu niedopuszczenie do rozszerzenia obszaru gdzie 

wydobywany jest węgiel brunatny metodą odkrywkową. Ponad 70% ludności zamieszkujących teren 

północnej Republiki Czeskiej jest przeciwko poszerzeniu działalności kopalni odkrywkowych. Również 

niektóre instytucje wspierają czystą energię, m.in. Instytut Wuppertal z Niemiec, który w 2010 roku,  

 

                                                 
8 http://wysokienapiecie.pl/ 
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razem z  Greenpeace oraz innymi organizacjami ekologicznymi, wydał raport Smart Energy, opisując 

jak w nadchodzących dekadach Republika Czeska może przejść transformację energetyczną. 

 

W Republice Czeskiej działa także organizacja FrankBold, która zajmuje się m.in. strategią prawną  

kontroli czeskich elektrowni, a także Aliance proenergetickou soběstačnost, która skupia producentów, 

specjalistów w dziedzinie efektywnego wykorzystania energii oraz inne zainteresowane instytucje 

zajmujące się OZE. Aliance proenergetickou soběstačnost dąży do transformacji czeskiej energetyki, 

aby stała się ona niezależna, czysta oraz częściowo lokalna. Również wielu obywateli uważa, że 

Republika Czeska powinna rozwijać energetykę odnawialną oraz efektywność energetyczną. 

 

Przeciwnicy 

 

Największym przeciwnikiem transformacji energetycznej, która opierałaby się na nowych, czystych 

technologiach są czeskie firmy energetyczne, a także rząd, który skupił się obecnie na zwiększeniu 

produkcji węgla brunatnego, znosząc limity wydobycia na północy kraju. Za rozszerzeniem wydobycia 

węgla opowiedziało się wielu polityków, w tym prezydent państwa Milosz Zeman. Zasadność limitów 

była kwestionowana również przez spółki wydobywcze, firmy energetyczne oraz przez górnicze związki 

zawodowe. Głównym argumentem podjętej decyzji było zapewnienie dostatecznych ilości węgla dla 

ciepłowni i gospodarstw domowych. Wg analiz firmy CEZ już w roku 2022 zagrożone byłyby dostawy 

węgla dla klientów indywidualnych oraz ciepłowni9. 

Czeskie władze przygotowały także plany rozwoju energetyki jądrowej, spychając OZE na dalszy plan. 

Plany te mogą natrafić na przeszkodę w postaci stale rosnących kosztów energetyki atomowej i tego, 

że technologia ta została odstawiona przez większość krajów UE. 

 

Węgiel mocno lobbowany jest przez firmy energetyczne, a w szczególności przez największe 

przedsiębiorstwo energetyczne CEZ. W 2003 roku firma ta połączyła się z przedsiębiorstwami 

zajmującymi się dystrybucją energii elektrycznej w Republice Czeskiej, dzięki czemu powstała grupa 

kapitałowa CEZ, która zaliczana jest do największych firm branży energetycznej w Europie. 

Przedsiębiorstwo to jest obecnie wytwórcą i dystrybutorem 73% elektryczności w Czechach (produkcja 

krajowa i import)10. W 2011 roku węgiel brunatny, którego całkowite wydobycie wynosiło 28 milionów 

ton, był głównym źródłem wytwarzania energii elektrycznej przez firmę CEZ11. 

 

 
 

3.4. Przyszłość transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

Jak przedstawiono w poprzednich punktach, w 2015 roku czeski rząd zatwierdził nową strategię 

energetyczną kraju (SEK), w której planuje długoterminowe działania, przede wszystkim dla rozwoju  

 

                                                 
9  http://www.polskieradio.pl/ 
10 Rynek energii – Czechy, Wojciech Kwinta, „Polska Energia” – nr 2/2010 
11 https://www.cez.cz/ 
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energetyki jądrowej. Po 2030 roku powstać mają dwa nowe bloki jądrowe, a w dalszej perspektywie, 

możliwe kolejne dwa. Teoretycznie zwiększyć się ma także udział OZE w produkcji energii elektrycznej, 

natomiast węgiel (przede wszystkim brunatny) ma w dalekiej perspektywie znacząco zmniejszyć swoją 

rolę w systemie energetycznym kraju. Obecnie jednak jest on wciąż głównym źródłem energii i rząd nie 

ukrywa, że rozszerzenie jego wydobycia jest ważnym elementem strategicznym kraju. 

Wg Jana Sechtera, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Czeskiej  w Rzeczpospolitej 

Polskiej, „w Czechach będą rozwijane tradycyjne źródła pozyskiwania energii i energetyka jądrowa, a 

energia odnawialna będzie tylko ich uzupełnieniem i nie zastąpi ich”12 . Jednak czy taka strategia 

energetyczna Republiki Czeskiej jest najlepszym rozwiązaniem? 

 

Po uwzględnieniu kosztów, potencjału rozbudowy mocy wytwórczych, a także wpływu na środowisko, 

wydaje się wątpliwe, że Czesi będą w stanie wybudować wszystkie zaplanowane reaktory jądrowe. 

Większość krajów europejskich (i nie tylko), stopniowo odchodzi od energetyki jądrowej oraz 

energetyki opartej na węglu, inwestując w rozwój energetyki odnawialnej oraz efektywność 

energetyczną. Jest to alternatywa możliwa już do zrealizowania na szeroką skalę, a także najbardziej 

przekonywująca strategia zdolna zapewnić zrównoważone dostawy energii oraz bezpieczeństwo 

energetyczne państwa. 

Wiele organizacji pozarządowych oraz obywateli Republiki Czeskiej uważa, że obecna strategia 

energetyczna kraju jest wątpliwa do zrealizowania, natomiast sam SEK jest tylko dokumentem 

strategicznym i należy podchodzić do niego z rezerwą. Organizacje pozarządowe takie jak Greenpeace 

pokazują, że rozwój nowoczesnej energii jest ekonomicznie opłacalny. Pozostaje więc nadzieja, że 

Republika Czeska pójdzie drogą transformacji energetycznej, skupiając się przede wszystkim na rozwoju 

energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 http://www.eurogospodarka.eu/czechy-i-polska-inwestuja-w-przyszlosc 
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Rozdział 4: Niemcy 
 

 

 

 
 

4.1. Ogólny opis polityki energetycznej kraju 
 

 

 

Niemiecki sektor energetyczny opiera się głównie na paliwach kopalnych. Energia elektryczna 

produkowana jest w około 44% z węgla - węgiel brunatny stanowi 24,9%, a węgiel kamienny 18,9%.  

Oprócz węgla, ważnym źródłem energii elektrycznej jest energia jądrowa (15,8%) oraz gaz (9,5%)1 . 

Węgiel wykorzystywany jest głównie w przemyśle stalowym i w elektrowniach. Znaczenie węgla 

kamiennego od lat sześćdziesiątych regularnie się zmniejsza. Węgiel kamienny, który jest w Niemczech 

nadal spalany, importowany jest z innych krajów europejskich, a także z innych kontynentów. Z drugiej 

strony w Niemczech nadal wydobywany jest węgiel brunatny, choć jego znaczenie także spadło od lat 

dziewięćdziesiątych. 

 

Po katastrofie elektrowni jądrowej w Fukushimie w 2011 roku, Niemcy postanowiły zakończyć 

produkcję energii w elektrowniach jądrowych2 . W sierpniu 2011 roku wyłączonych zostało osiem 

elektrowni jądrowych. Pozostałych dziewięć będzie stopniowo wyłączanych, aż do 2022 roku. 

 

Celem niemieckiego rządu jest dekarbonizacja przemysłu oraz bezpieczeństwo energetyczne - co jest 

także zgodne z europejskimi celami klimatycznymi - i związane z tym wsparcie dla odnawialnych źródeł 

energii. Niemcy powinny być postrzegane jako kraj innowacji, który wspiera międzynarodowe cele 

klimatyczne. Jest to wynikiem wiarygodności Niemiec z perspektywy innych kluczowych podmiotów w 

międzynarodowych panelach klimatycznych. Ponadto, w ramach polityki europejskiej, Niemcy muszą 

spełnić ambitnie postawione cele3. 

Jednak lokalne instytuty badawcze, a także ruchy antywęglowe w Niemczech podkreślają, że takie 

ambitne cele, o których mowa głównie na międzynarodowych spotkaniach, nie odzwierciedlają tego 

co naprawdę dzieje się w państwie. Niemcy nie mogą być krajem transformacji energetycznej i 

jednocześnie „krajem węgla”, zwłaszcza gdy spojrzymy głębiej w politykę regionalną. W kilku krajach 

związkowych - Saksonii, Brandenburgii i Nadrenii Północnej-Westfalii - wciąż planowane są nowe 

kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. Ma to miejsce nawet w momencie, gdy nie istnieją 

ekonomiczne i technologiczne argumenty przemawiające za realizacja tych inwestycji. Plany nowych 

kopalni odkrywkowych wspierane są przez polityków we wszystkich wymienionych krajach 

związkowych. Nowe kopalnie, takie jak Garzweiler II, planowane są już od 30 lat, a mieszkańcy terenów  

 

                                                 
1 http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Konventionelle-Energietraeger/kohle.html 
2 http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Konventionelle-Energietraeger/uran-kernenergie.html 
3 agora, http://www.germanenergyblog.de/?p=17640 
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przeznaczonych pod odkrywki wciąż nie wiedzą, czy kopalnie zostaną zbudowane4. Kontrowersyjne jest 

także niemieckie prawo górnicze, które umożliwia przesiedlenie wsi lub miasta jeśli ministerstwo 

gospodarki danego kraju związkowego stwierdzi, że inwestycja jest celem publicznym5. 

 

Wiele badań wskazuje, że dzięki energii ze źródeł odnawialnych stare elektrownie węglowe mogłyby 

zostać natychmiast zamknięte - co jest istotną informacją dla niemieckiej gospodarki. Miałoby to 

jednak poważny wpływ na życie lokalnych mieszkańców. Jeżeli więc Niemcy naprawdę chcą 

przeprowadzić transformację energetyczną, to jak najszybciej stworzone powinny zostać nowe 

możliwości pracy wszędzie tam, gdzie węgiel jest nie tylko źródłem energii, ale przede wszystkim 

sposobem na życie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział węgla brunatnego w produkcji energii elektrycznej brutto w Niemczech wynosi około 25,4%. 

Warto jednak podkreślić, że w 2014 roku produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

była jeszcze większa - 26,2%. Większość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Niemczech 

produkowanych jest z wiatru6. W 2015 roku niemiecki minister gospodarki Sigmar Gabriel planował 

wprowadzenie opłat klimatycznych. Minister Gabriel chciał, aby elektrownie na węgiel brunatny, które 

są starsze niż 20 lat, płaciły dodatkowe opłaty. Z planu tego jednak zrezygnowano na początku lipca 

2015 na rzecz przeniesienia elektrowni węglowych do rezerwy mocy (i płacenia za to firmom 

energetycznym z pieniędzy podatników). 

 

 

                                                 
4 http://www.bund-

nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Braunkohle/Aktiv_gegen_Braunkohle/

Broschuere_Braunkohle_2015_20_Seiten_screen.pdf; see Dirk Jansen/Dorothea Schubert: Zukunft statt Braunkohle. 30 

Jahre Widerstand gegen Garzweiler II. 
5 Gesetz zur Änderung berggesetzlicher Vorschriften vom 24. September 1937 
6 http://www.ag-energiebilanzen.de/#20150227_brd_stromerzeugung1990-2014 
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Szacuje się, że w regionie Ren roczne zapotrzebowanie na węgiel brunatny spadnie z 96 mln t (w 2014 

roku) do 25 mln ton w 2030 roku, a na Łużycach z 61 mln ton do 23 mln ton. Biorąc to pod uwagę należy 

stwierdzić, że nie ma w Niemczech silnej potrzeby budowy nowych kopalni odkrywkowych7. 

 

Węgiel brunatny jest nadal traktowany w Niemczech jako tanie oraz krajowe źródło energii. Jego 

znaczenie wzrosło, gdy niemieckie elektrownie jądrowe zostały zamknięte. Węgiel brunatny był 

również najważniejszym źródłem energii w NRD. Warto podkreślić jednak, że Ministerstwo Środowiska 

samo obliczyło, że cena kWh wyprodukowana z węgla brunatnego powinna kosztować 10 centów 

więcej, gdyby wziąć pod uwagę wszystkie koszty zewnętrzne8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Elektrownia na węgiel brunatny w NRW 

   © Katarzyna Kubiczek, EKO-UNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 agora, http://www.germanenergyblog.de/?p=17640 
8 Dirk Jansen/Dorothea Schubert: Zukunft statt Braunkohle. 30 Jahre Widerstand gegen Garzweiler II, p. 19. 
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   Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego 

   © Radosław Gawlik, EKO-UNIA 

 
 

 
 

4.2. Polityka klimatyczna i transformacja energetyczna 
 

 

 

Dla Niemiec duże znaczenie ma wspierania odnawialnych źródeł energii. Celem niemieckiej 

Energiewende jest stworzenie trwałego systemu energetycznego opartego na energii wiatrowej                          

i słonecznej, a także na efektywności energetycznej. W kraju o tak rozwiniętej gospodarce 

bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej jest bardzo istotne. Jednak wpływ na klimat jaki ma 

niemiecka gospodarka musi zostać zmniejszony. W Niemczech planuje się zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku, o 70% do 2040 roku, oraz o 80-95% do 2050 roku (w       

porównaniu do poziomu z 1990 roku) 9 . Oznacza to, że niemiecki rząd planuje zdekarbonizować 

gospodarkę kraju i produkować około 80% energii z odnawialnych źródeł w ciągu najbliższych 35 lat. 

Rola prywatnych i małych producentów energii elektrycznej zwiększa swoje znaczenie. Celem 

transformacji energetycznej Niemiec jest zwiększenie liczby źródeł wytwarzania energii elektrycznej. 

Problemem są duże firmy, takie jak RWE, które nadal chcą mieć znaczący wpływ na sektor energetyczny 

oraz na politykę. Ich celem jest m.in. utrzymanie w rezerwie starych elektrowni konwencjonalnych. 

Firmy te inwestują także w projekty węglowe w innych krajach - na przykład w Grecji - a duża część ich 

energii eksportowana jest poza granice Niemiec. 

 

                                                 
9 agora, http://www.germanenergyblog.de/?p=17640, p. 9. 

http://www.germanenergyblog.de/?p=17640
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4.3. Sojusznicy oraz przeciwnicy transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

Mimo że Niemcy stawiają na transformację energetyczną, a stanowisko rządu jest jasne – 

dekarbonizacja sektora energetyki – to na poziomie landowym wciąż można odnieść wrażenie, że 

Niemcy to kraj węgla (głównie brunatnego)10. Przykładem może być land NRW, w którym od 30 lat 

planuje się budowę kopalni Garzweiler II. Co prawda obywatele i organizacje ekologiczne - takie jak 

BUND - protestują, jednak plany kopalni popierane są przez osoby związane z górnictwem oraz 

lokalnych polityków. Polityka i gospodarka w tym regionie wciąż oparte są na węglu. 

 

Do zatrzymania budowy nowych kopalni odkrywkowych z pewnością przyczyniają się spadające ceny 

energii oraz rosnące ceny uprawnień do emisji CO2.  Również ogólny trend transformacji energetycznej 

Niemiec sprawił, że koncerny same chcą przeznaczać część swoich bloków energetycznych do rezerwy. 

W 2013 roku „czerwono-zielony” rząd NRW zatwierdził zmniejszenie planowanego obszaru kopalni 

odkrywkowej11. 

W Niemczech mówi się zatem o początku końca ery węgla brunatnego. Zdecydowany nacisk na 

powstrzymanie budowy nowych kopalni węgla brunatnego pochodzi jednak od obywateli. Proces 

transformacji przyspieszyć może także regulacja dotyczącą handlu emisjami. Im droższa będzie emisja 

CO2, tym szybciej można liczyć na dekarbonizację. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Protest przeciwko nowej kopalni odkrywkowej i elektrowni Jänschwalde, 2015 

   © Radosław Gawlik, EKO-UNIA 

 

                                                 
10 http://www.pnn.de/titelseite/850193/ 
11 Dirk Jansen/Dorothea Schubert: Zukunft statt Braunkohle. 30 Jahre Widerstand gegen Garzweiler II, P. 170. 
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    Protest przeciwko nowej kopalni odkrywkowej i elektrowni Jänschwalde, 2015 
    © Radosław Gawlik, EKO-UNIA 

 

 

 
 

4.4. Przyszłość transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

Transformacja energetyczna w Niemczech jest już ustalonym i realizowanym planem. Mimo płynących 

krytyk, Energiewende jest powszechnie akceptowana przez społeczeństwo 12 . Jednak niepewna 

przyszłość wielu wsi oraz miasteczek jest świadectwem, że wpływ lobby węglowego na politykę jest 

wciąż bardzo silny. Polityka uwzględniająca realizację nowych inwestycji węglowych daje jednak 

fałszywą nadzieję osobom pracującym w tej branży. Na szczęście głównym celem niemieckiego rządu, 

który jest wpierany również przez UE, jest inwestycja w odnawialne źródła energii. Dodatkowym celem 

niemieckiej transformacji energetycznej jest redukcja emisji CO2, rozwój inteligentnych sieci, 

efektywność energetyczna oraz rozwój rynku energii. 

Rząd chciałby, aby Niemcy stały się wiodącym krajem w tej transformacji technologicznej. Aby osiągnąć 

ten cel oferowane są ze strony państwa duże dotacje. Istnieje jednak pilna potrzeba opracowania 

strategii z udziałem zainteresowanych stron, która określałaby, w jaki sposób nowe miejsca pracy i 

nowe modele biznesowe mogłyby zastąpić obecną rolę węgla. 

 

Ważne jest, aby zatrzymać proces planowania nowych kopalni odkrywkowych w Brandenburgii, 

Saksonii i Nadrenii Północnej-Westfalii. Chodzi tu o wiarygodność Niemiec, a także o ewentualny 

wpływ na decyzje podejmowane w innych krajach, np. w Polsce13.

                                                 
12 agora, http://www.germanenergyblog.de/?p=17640, P. 20. 
13 http://www.grueneliga.de/newsreader/items/pressemitteilung-geplanter-tagebau-gubin-brandenburger-grenzanrainer-

uebergeben-mehr-als-1000-einwendungen-in-polen.html?month=201601 
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Rozdział 5: Grecja 
 

 

 

 
 

5.1. Ogólny opis polityki energetycznej kraju 
 

 

 

Polityka energetyczna Grecji charakteryzuje się w ostatnich latach sprzecznymi i kontrowersyjnymi 

wyborami, a panujący w tym kraju kryzys gospodarczy dodatkowo pogarsza sytuację.  Podczas gdy 

sektor energetyczny w Grecji jest kluczowym obszarem interwencji na rzecz ochrony klimatu, a także 

jedną z największych nadziei na wyjście kraju z kryzysu, połączenie konserwatyzmu i brak wizji 

ostatnich rządów, a także trudności gospodarcze, utrudniają postęp w kierunku rozwoju zielonej 

energetyki. 

 

Grecja (część kontynentalna) posiada obecnie 10,06 GW mocy netto, z których 4,456 MW pochodzi z 

elektrowni opalanych węglem brunatnym, 4,906 z elektrowni gazowych i 698 MW z elektrowni 

olejowych (z których żadna w ostatnich latach nie produkowała energii elektrycznej). Ponadto istnieje 

1684 MW energii wytworzonej w elektrowniach olejowych z niepołączonych wysp. Ważne dla  systemu 

energetycznego jest również 3 018 MW pochodzące z elektrowni wodnych - w sumie 14 elektrowni i 

39 bloków, w tym dwa bloki elektrowni szczytowo-pompowej (PHES) o łącznej mocy około 700 MW. 

Miks energetyczny Grecji w Narodowym Systemie Połączonym (National Interconnected System) - z 

wyłączeniem większości wysp - rozwinął się w ostatnich latach w następujący sposób: 

 

Year % Wind % PV 
% Rest 
of RES* 

% RES (to-
tal) 

% Lignite 
% Natural 
Gas 

% Oil 
% Net 
Imports 

Demand 
(MWh) 

2008 2,92% 0,01% 6,11% 9,04% 52,52% 23,44% 6,18% 9,87% 56,871,463 

2009 3,61% 0,09% 10,97% 14,67% 57,82% 17,75% 3,21% 8,27% 52,823,085 

2010 3,94% 0,25% 14,61% 18,80% 52,40% 19,79% 0,22% 10,90% 52,365,777 

2011 5,00% 0,85% 8,59% 14,44% 53,15% 28,63% 0,02% 6,23% 51,872,288 

2012 6,25% 2,99% 9,41% 18,65% 54,50% 27,96% 0,15% 3,53% 50,558,165 

2013 6,69% 6,72% 13,05% 26,46% 45,81% 23,96% 0,00% 4,15% 50,717,000 

2014 5,97% 7,06% 9,55% 22,57% 45,04% 13,43% 0,00% 17,49% 50,415,259 
 

    Tabela 1: Produkcja energii elektrycznej w systemie połączonym1 

 

* głównie duże elektrownie wodne, ale także małe elektrownie wodne i elektrownie na biomasę 

                                                 
1 Obliczenia własne na podstawie oficjalnych danych z niezależnego Power Transmission Operator (ADMIE) dla systemu 

połączonego oraz z Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) dla systemu niepołączonego 
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Godna uwagi jest sytuacja gazu ziemnego. Duże wahania udziału gazu, przedstawione w tabeli 1, 

wynikają z ambiwalentnego stosunku wszystkich rządów do jego roli w produkcji energii elektrycznej. 

Prowadzi to do ciągłych zmian w określeniu środków wspierających (opłaty za moc, mechanizm zwrotu 

kosztów, itp). Było to główną przyczyną spadku udziału gazu w produkcji energii elektrycznej o 50% 

między 2013 i 2014 rokiem. Spadek ten był jeszcze bardziej zauważalny w 2015 roku. 

W niepołączonych systemach (około 10-11% zapotrzebowania jakie jest w połączonym systemie), 

produkcja energii elektrycznej opiera się głównie na ropie naftowej. Zauważalne jest natomiast bardzo 

niskie tempo wzrostu odnawialnych źródeł energii ciągu ostatnich 7 lat. 

 
 

Year Wind PV Oil RES 
Demand 

(MWh) 

2008 10,36% 0,01% 89,63% 10,37% 5,603,042 

2009 11,37% 0,02% 88,61% 11,39% 5,621,227 

2010 11,57% 0,46% 87,97% 12,03% 5,637,880 

2011 12,85% 2,04% 85,11% 14,89% 5,596,792 

2012 12,34% 3,29% 84,37% 15,63% 5,584,777 

2013 13,94% 4,47% 81,59% 18,41% 5,362,743 

2014 12,42% 4,96% 82,62% 17,38% 5,470,448 
 

     Tabela 2: Produkcja energii elektrycznej w systemie niepołączonym (wyspy)2 

 

 

Rola węgla brunatnego 

 

Jak pokazuje tabela 1, węgiel brunatny jest głównym paliwem w systemie połączonym. Z wielu 

powodów jednak rola ta powoli się zmniejsza. Zdecydowany wpływ mają koszty emisji CO2 - od 2013 

roku sektor energetyczny Grecji zmuszony jest płacić za każdą tonę CO2 wyemitowaną z elektrowni 

konwencjonalnych. Jak pokazuje kilka raportów, koszt wydobycia węgla brunatnego wciąż wzrasta. 

Istnieje badanie zlecone przez PPC, które pokazuje, że koszty produkcji energii elektrycznej z węgla 

brunatnego w Grecji są zdecydowanie najwyższe w porównaniu z 6 innymi krajami (Turcja oraz inne 

kraje europejskie) produkującymi energię z węgla brunatnego3. Ponadto, pod naciskiem europejskich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa, osiem 

bloków opalanych węglem brunatnym (913 MW) zakończyło swoją działalność w ciągu ostatnich 5 lat. 

 

Największe zmiany - spowodowane głównie dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych (IED, 2010/75 

/ UE) wchodzącą w życie w roku 2016 - spodziewane są w najbliższych latach. W szczególności dotyczy 

to sześciu elektrowni opalanych węglem brunatnym (1850 MW), które zostały objęte dyrektywą LLD 

(Limited Life Derogation, Artykuł 33 IED). Po 1 stycznia 2016 roku elektrownie te będą działać przez 

                                                 
2 Dane z Independent Power Transmission Operator (ADMIE) dla system połączonego oraz Hellenic Electricity 

Distribution Network Operator (HEDNO) 
3 “Understanding Lignite Generation Costs in Europe”, Booz&Co, 2014, https://goo.gl/kfDmmP 

https://goo.gl/kfDmmP
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około 30% obecnego czasu, a najpóźniej w 2023 roku zakończą swoją działalność. Pozostałe osiem 

elektrowni - 2525 MW - zostały objęte przejściowym planem krajowym TNP (Greek Transitional 

National Plan, Artykuł 32 IED)4, zatwierdzonym przez Komisję Europejską w lipcu 2014 roku. Według 

greckiego TNP elektrownia  Ag. Dimitrios składająca się z pięciu bloków energetycznych, będzie musiała 

przeprowadzić kosztowną modernizację, przede wszystkim w celu zmniejszenia emisji SO2, która jest 

obecnie prawie czterokrotnie wyższa od limitu IED (średnia z 2007-2012). Ponadto elektrownia ta 

będzie musiała podjąć działania mające na celu ograniczenie emisji NOx. Pozostałe trzy jednostki 

energetyczne objęte greckim planem TNP (elektrownia Meliti, a także Megalopoli A i B) przeprowadziły 

niedawno modernizację, dzięki której ich emisja SO2, NOx oraz pyłów odpowiada limitom IED. Mimo 

to grecki rząd wciąż uwzględnia je w TNP, najprawdopodobniej po to, aby zmniejszyć obciążenia 

nakładane na największą oraz najbardziej „wrażliwą” elektrownię należącą do PPC - Ag. Dimitrios (1595 

MW). 

 

Po 2023 roku PPC planuje posiadać tylko osiem elektrowni opalanych węglem brunatnym. Jeśli wziąć  

pod uwagę fakt wyczerpania się zasobów węgla brunatnego w południowej Grecji w połowie następnej 

dekady oraz datę ponownego uruchomienia (po modernizacji) czterech z pięciu bloków elektrowni Ag. 

Dimitrios (w 2030 roku będą one miały 45 lat) możliwe jest, że między 2025 i 2030 rokiem 

funkcjonować będą tylko dwa bloki o łącznej mocy 705 MW - Ag. Dimitrios V i Meliti I. Jest to poważna 

redukcja w porównaniu z dwudziestoma dwoma jednostkami energetycznymi, o łącznej mocy 5288 

MW, działającymi do czerwca 2010 roku. 

 

Na podstawie wyżej wymienionych informacji można by wnioskować, że Grecja jest na progu nowej 

ery, w której węgiel brunatny nie będzie dominującym źródłem wytwarzania energii elektrycznej. 

Byłoby to możliwe gdyby nie fakt, że w planach jest otwarcie dwóch nowych elektrowni na węgiel 

brunatny. 

 

Jedną z tych elektrowni jest Ptolemaida V (660 MW), składająca się z sześciu bloków, która ma 

rozpocząć działalność w 2019-2020 roku. Największym problemem w realizacji tego projektu jest 

jednak jego finansowanie. Z wyjątkiem kredytu na 739 milionów euro (około połowy początkowych, 

przybliżonych kosztów inwestycji) od wciąż nieznanego "konsorcjum banków zagranicznych" - 

stworzonego przez Bank KfW IPEX i wspieranego przez niemiecką agencję German Export Credit 

Agency Euler Hermes5 -  PPC nie udało się znaleźć dodatkowych funduszy. W związku z tym, reszta 

pieniędzy będzie musiała pochodzić od samego PPC (obecnie poważnie zadłużonego). Według wielu 

artykułów, zaliczki składać się będą z dodatkowych 400 mln euro w ciągu pierwszych 6 miesięcy od 

rozpoczęcia budowy. Sytuację dodatkowo komplikuje podpisane w lecie 2015 roku Memorandum III, 

w którym zawarte są bardzo surowe ograniczenia dla PPC na najbliższe lata. Niewątpliwie będzie to 

miało ogromny wpływ na stan finansowy firmy. 

 

Oprócz planów budowy Ptolemaida V, są też plany budowy bloku energetycznego Meliti II (o mocy 450 

MW), który powinien zacząć produkcję w 2021 roku. Plany budowy Meliti II zawarte zostały w prawie 

                                                 
4 https://circabc.europa.eu/sd/a/c30bf0f3-a829-4b35-b245-

ea2765f80093/Greece%20TNP%20amendment%20-%20Commission%20Decision%207-7-2014%20%28EN%29.pdf 
5 https://www.dei.gr/en/i-dei/kentro-tupou/deltia-tupou/deltia-tupou-2013/septemvrios-2013/dei-ae-omologiako-daneio-

739-ekat-me-koinopraksia 

https://circabc.europa.eu/sd/a/c30bf0f3-a829-4b35-b245-ea2765f80093/Greece%20TNP%20amendment%20-%20Commission%20Decision%207-7-2014%20%28EN%29.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/c30bf0f3-a829-4b35-b245-ea2765f80093/Greece%20TNP%20amendment%20-%20Commission%20Decision%207-7-2014%20%28EN%29.pdf
https://www.dei.gr/en/i-dei/kentro-tupou/deltia-tupou/deltia-tupou-2013/septemvrios-2013/dei-ae-omologiako-daneio-739-ekat-me-koinopraksia
https://www.dei.gr/en/i-dei/kentro-tupou/deltia-tupou/deltia-tupou-2013/septemvrios-2013/dei-ae-omologiako-daneio-739-ekat-me-koinopraksia
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zwanym "małe PPC" (podział PPC: 30% - w tym Meliti I oraz koncesje dla Meliti II - przeniesione miały 

być do nowej firmy), które zostało poddane głosowaniu w 2014 roku. W ostatniej chwili przyjęto 

poprawkę, która zmusiła potencjalnego nabywcę nowej firmy do zaangażowania się w budowę nowego 

bloku energetycznego. W 2015 roku nowy prezes PPC zgodził się na budowę nowego bloku, pod 

warunkiem, że sektor energetyczny w Grecji otrzyma od Komisji Europejskiej bezpłatne uprawnienia 

do emisji CO2. 

 

WWF Grecja jest na czele walki z wyżej wymienionymi inwestycjami. W 2013 roku organizacja 

przedstawiła raport, z którego wynika, że Ptolemaida V i Meliti II nie byłyby ekonomicznie opłacalne, 

gdyby Grecja kontynuowała swój plan rozwoju odnawialnych źródeł energii do 2050 roku. Miałoby to 

miejsce nawet w przypadku bardzo umiarkowanego scenariusza wzrostu cen CO2 
6

. 
 W 2015 roku WWF 

przedstawiło również kompleksowe rozwiązanie, które mogłoby być alternatywą dla budowy 

Ptolemaida V 7 . W szczególności są to systemy hybrydowe wykorzystujące wiatr, system PV oraz 

elektrownie szczytowo-pompowe, które mogłyby być w takim samym stopniu wydajne jak Ptolemaida 

V, przy dodatkowo niższym koszcie energii elektrycznej. Po opublikowaniu obu tych raportów 

prowadzona była intensywna kampania, która trwa do dziś. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Kopalnia odkrywkowa Achlada we Florina, Zachodnia Macedonia  

   © Michalis Petrakos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Kopalnia odkrywkowa Achlada we Florina, Zachodnia Macedonia 

   © Michalis Petrakos 

                                                 
6 http://www.wwf.gr/images/pdfs/Lignite_Study_WWFGreece.pdf 
7 http://www.wwf.gr/en/news/1372-lignite-or-cheap-and-clean-energy 

http://www.wwf.gr/images/pdfs/Lignite_Study_WWFGreece.pdf
http://www.wwf.gr/en/news/1372-lignite-or-cheap-and-clean-energy
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5.2. Polityka klimatyczna i transformacja energetyczna 
 

 

 

Energia odnawialna 

 

Energia elektryczna wytworzona z OZE, a w szczególności z wiatru oraz w systemach PV, znacznie 

wzrosła w ciągu ostatnich lat, aż do roku 2013, kiedy to (jak pokazano w tabeli I) OZE osiągnęło 

maksymalny udział w miksie energetycznym - około 26%. Zainstalowana moc w systemach wiatrowych 

wzrosła o 46% - z 1 298 MW w 2010 roku do 1 810 MW w grudniu 2013 roku. Bardziej znaczący był 

jednak wzrost mocy w systemach PV, który wyniósł rocznie ponad 150% w okresie między 2010, a 2012 

rokiem. Pod koniec 2013 roku moc ta przekroczyła 2 578 MW, z czego 374 MW pochodziło z 

mikroinstalacji (do 10 kW) zainstalowanych na 41 217 przydomowych dachach. Małe elektrownie 

wodne wykazały natomiast wzrost o 23 MW, osiągając w sumie 220 MW w 2013 roku, a instalacje na 

biomasę – w większości jednostki sanitarne wykorzystujące gaz wysypiskowy – osiągnęły 46 MW. W 

ciągu ostatnich 2-2,5 roku sytuacja ta jednak radykalnie się zmieniła. 

 

Postęp jaki nastąpił aż do 2013 roku wynikał z ustanowionego na początku 2010 roku prawa 

(3851/2010), które zobowiązało Grecję do osiągnięcia 40% udziału OZE w finalnym zużyciu energii 

elektrycznej do roku 2020 (włączając w to duże elektrownie wodne). W szczytowym roku 2013 Grecja 

była w ponad połowie drogi do osiągnięcia tego celu (patrz Tabela I) - pomimo wielkiego spadku zużycia 

energii elektrycznej w związku z kryzysem gospodarczym. Ponadto, pod koniec 2010 roku, kraj ten 

przedłożył Komisji Europejskiej plan poszukiwań nowych technologii OZE do 2020 roku, z pośrednim 

celem na rok 2014. Potencjał OZE zarówno w połączonych i niepołączonych systemach, w porównaniu 

do zobowiązań podjętych przez rząd Grecji w 2010 roku, przedstawia się w następujący sposób 

(ostatnia kolumna to stan obecny): 

 

RES type 
2014 

Target 

2020 

Target 

Non binding 

connection bid 

(10/2013) 

Binding 

connection bid 

(10/2013) 

In 

operation 

(11/2015) 

Wind 4,000 7,500 13,845 4,393 2,085 

PV 1,500 2,200 1,263 1,471 2,228 

PV roofs - - - - 375 

Large Hydro 3,400 4,300 - - 3,018 

Small Hydro 300 350 288 78 224 

Biomass/Biog

as 
200 350 198 0 51 

Solar-thermal 120 250 11 2 0 

 

       Tabela 3: Moc poszczególnych technologii OZE w porównaniu z celami krajowymi8 

                                                 
8 Dane z Operator of the Electricity Market (LAGIE) dla systemu połączonego i systemu PV oraz Hellenic Electricity Distribution Network 

Operator (HEDNO) dla systemu niepołączonego 
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Jak wyraźnie widać z tabeli II, Grecja wypełniła swój mało ambitny cel rozwoju dużych instalacji PV na 

rok 2020. Jest jednak wciąż bardzo daleko od osiągnięcia krajowego celu rozwoju biomasy, energii 

cieplnej wytworzonej ze słońca, energii geotermalnej, małych elektrowni wodnych, a w szczególności 

energii wiatrowej, która ma obecnie moc 4 000 MW - nieco ponad połowę przyjętego celu na 2014 rok. 

 

Głównym powodem takiej sytuacji jest fakt, że od 2012 roku wszystkie rządy próbują zahamować 

rozwój odnawialnych źródeł energii (wiatru i PV), głównie poprzez wprowadzenie 7 różnych ustaw i 

poprawek, które zakończyły się redukcją taryf gwarantowanych dla wszystkich OZE. Głównym 

pretekstem był brak specjalnego konta, który mógłby być użyty do zapłaty producentom OZE. W dużej 

mierze spowodowane to było niechęcią rządów greckich do zmuszenia PPC (posiadającego niemal 

monopol na dostawy energii elektrycznej – ok. 97%) do zapłaty na konto odpowiedniej ilości pieniędzy. 

Deficyt został pokryty w większości przez konsumentów za pośrednictwem kolejnych ogromnych 

podwyżek w opłacie za OZE oraz poważnych cięć w taryfach gwarantowanych. 

 

Ze względu na nagły charakter tych zmian, rynek OZE jest w zasadzie zamrożony od początku 2013 roku. 

Od lipca 2014 do czerwca 2015 9  wytworzonych zostało tylko 151 MW z wiatru oraz 13 MW w 

systemach PV. Dodatkowo obecny rząd wydaje się opowiadać za rozwojem energii wiatrowej, podczas 

gdy zastępca Ministra Środowiska wypowiada się przeciwko wielkoskalowej energetyce wiatrowej. 

Jedynym plusem od 2012 roku w sektorze OZE było stworzenie przez poprzedni rząd (pod koniec 2014 

roku, kilka dni przed nowymi wyborami) programu net-meteringu dla rozwoju małych systemów PV. 

Jednak brak zaufania obywateli - spowodowany dużymi i gwałtownymi cięciami taryf gwarantowanych 

- oraz brak promocji nowego programu spowodował, że system ten w zasadzie w ogóle się nie rozwinął. 

 

Efektywność energetyczna 

 

Rozwój efektywności energetycznej nie jest priorytetem greckich władz. Wdrożenie unijnej dyrektywy 

o efektywności energetycznej 2012/27/EU do prawa krajowego jest znacznie opóźniane. Poprzedni 

rząd wniósł projekt ustawy do konsultacji społecznych, nie został on jednak przedłożony parlamentowi 

do głosowania przed wyborami 25 stycznia 2015 roku. W rezultacie nowy rząd przygotował nowy 

projekt, który dopiero po 9 miesiącach został poddany konsultacjom. W międzyczasie, w lutym 2015 

roku, Komisja Europejska wydała uzasadnioną opinię10  dotyczącą opóźnień w transpozycji dyrektywy 

2012/27/EC do prawodawstwa krajowego Grecji i Portugalii. Jednocześnie badanie przeprowadzone 

przez Buildings Performance Institute of Europe (BPIE) pokazało, że grecki rząd zwlekał z ogłoszeniem 

ogólnej strategii dla modernizacji budynków przez co najmniej 6 miesięcy.  Zgodnie z nowym projektem 

ustawy, w kwietniu każdego roku, Grecja jest zobowiązana do wydania raportu na temat postępów w 

kierunku osiągnięcia celu oszczędności energetycznej. Nowy projekt ustawy nie obejmuje jednak 

starego artykułu, według którego wymóg modernizacji budynków mógłby zostać rozszerzony - przez 

dekret ministerialny - o budynki niebędące budynkami administracji publicznej. Zgodnie z dyrektywą  

modernizacja budynków użyteczności publicznej do 500 m2 powinna rozpocząć się 1 stycznia 2014 r – 

termin ten nie został jednak dotrzymany. Ponadto dyrektywa wymaga szczegółowych danych 

                                                 
9 http://wwf.gr/crisis-watch/crisis-watch/economy-development/33-issue-11-january-

2013/download/13_0dfa19025005b96cdd56757d22268ac3 
10 Komisja Europejska (2015, 26 Luty). February infringements package: main decisions. http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-15-4489_en.htm 

http://wwf.gr/crisis-watch/crisis-watch/economy-development/33-issue-11-january-2013/download/13_0dfa19025005b96cdd56757d22268ac3
http://wwf.gr/crisis-watch/crisis-watch/economy-development/33-issue-11-january-2013/download/13_0dfa19025005b96cdd56757d22268ac3
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4489_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4489_en.htm
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budynków kwalifikowanych do modernizacji wraz z ich charakterystyką energetyczną. Wiele budynków 

zostało wpisanych na listę, jednak dane dotyczących efektywności energetycznej wciąż nie zostały 

dostarczone. 

 

 
 

5.3. Sojusznicy i przeciwnicy transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

Przeciwnicy 

 

Publiczny Koncern Energetyczny (PPC) 

 

PPC jest bez wątpienia największym przeciwnikiem transformacji energetycznej Grecji. Nowy prezes, 

Emmanouel Panagiotakis, jest głęboko zaangażowany w kontynuacje modelu energetycznego opartego 

na węglu brunatnym. W swoim pierwszym przemówieniu w greckim parlamencie z nostalgią 

wspominał czasy, kiedy węgiel brunatny odpowiadał za produkcję 80% energii elektrycznej kraju. 

Emmanouel Panagiotakis, wspólnie z resztą zarządu PPC, bardzo aktywnie działa by osiągnąć 

odstępstwo od Artykułu 10c dla sektora energetycznego Grecji (tj. dla bloków energetycznych PPC). 

Wniosek kierowany jest zarówno dla bieżącego okresu (2013-2020), ale przede wszystkim dla 

następnego okresu (2021-2030), kiedy przewidywane koszty emisji CO2 gwałtownie wzrosną - 

dokładnie w czasie, kiedy PPC planuje rozpocząć działanie 2 nowych bloków energetycznych. 

Intensywny lobbing PPC dla uzyskania bezpłatnych uprawnień do emisji potwierdza to, co WWF Grecja 

głosi publicznie już od dłuższego czasu: ze względu na ostatnie zmiany w ETS (rynek stabilności zasobów, 

liniowy wzrost współczynnika redukcji z 1,74% do 2,2%, itp.) oraz bardzo słabą jakość greckiego węgla 

brunatnego, Ptolemaida V i Meliti II mogą - bez darmowych uprawnień - być ekonomicznie 

nieopłacalne. 

 

Organizacja WWF będzie kontynuować działania - zarówno w Grecji, jak i w Parlamencie Europejskim 

(za pośrednictwem artykułów, wystąpień medialnych oraz systematycznej komunikacji z posłami i 

posłankami Parlamentu Europejskiego) - wobec PPC przeciwko dążeniu do bezpłatnych uprawnień do 

emisji. Do tej pory walka ta szła pomyślnie – Cañete w oficjalnym spotkaniu na kilka dni przed COP w 

Paryżu oddalił wniosek ministra Grecji dla uzyskania bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. 

 

Obecna lewicowa partia rządząca 

 

Mimo nadziei na bardziej „ekologiczną” politykę energetyczną, rząd powołany po raz pierwszy w 

styczniu 2015 roku oraz po raz drugi we wrześniu 2015 roku, nie posiada wizji strategii energetycznej 

kraju. Nie ma także ludzi z odpowiednimi kompetencjami, którzy mogliby objąć kluczowe stanowiska. 

Minister Energii i zastępca Ministra Środowiska wydają się przytłoczeni złożonością zagadnień 

energetycznych, a zwłaszcza Memorandum III, które podpisane zostało w lecie 2015 roku. W rezultacie 

rząd ślepo podąża za strategią PPC - spełniając żądania jej oraz jej związków zawodowych, które 

upierają się by pozostać przy węglu brunatnym. 
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Pozostałe partie polityczne 

 

Większość partii politycznych w Grecji boi się postawić związkom zawodowym i samej firmie PPC. Były 

minister, który pochodzi z Partii Socjalistycznej (PASOK), wciąż jest zapalonym zwolennikiem budowy 

Ptolemaida V, natomiast główna Grecka Partia Konserwatywna (Nowa Demokracja) nie wypowiadała 

się w ciągu ostatnich kilku lat w kwestiach związanych z węglem brunatnym. Wydawać by się mogło, 

że partii tej pasowało pozostawienie sektora energetycznego partii PASOK, z którą rządzili w koalicji 

przez 2,5 roku (czerwiec 2012-styczeń 2015). Jest kilku znaczących posłów w liberalnej, centrowej partii 

"To Potami", którzy – przy dużym wysiłku - od niedawna zaczęli wypowiadać się przeciwko modelowi 

opartemu na węglu brunatnym - w wypowiedziach publicznych, programie partii, pytaniach 

parlamentarnych. 

 

Sojusznicy 

 

Obecnie w Grecji są zaledwie 2 organizacje pozarządowe, które pracują nad zmianami w polityce 

energetycznej i klimatycznej kraju: WWF i Greenpeace. Organizacje te współpracują i wzajemnie 

wspierają się w wielu kwestiach. 29 listopada 2015 roku współorganizowały "spacer dla klimatu", który 

okazał się najbardziej udaną imprezą tego typu w Grecji.  Większość profesorów uniwersyteckich zdaje 

sobie sprawę z braku ekonomicznego zrównoważenia w obecnym modelu energetycznym, jednak są 

bardzo niechętni do wypowiadania się na ten temat publicznie. Jest jednak kilku/kilkunastu profesorów 

chętnych do promowania innego modelu. Również firmy zajmujące się profesjonalnie OZE (w 

szczególności pracujące w temacie energii słonecznej oraz energii pochodzącej z wiatru) można uznać 

za sojuszników w działaniach przeciwko kontynuacji modelu energetycznego opartego na węglu 

brunatnym. 

 

Należy jednak zadać pytanie - kogo słucha rząd? 

Niestety, zarówno byli, jak i obecni ministrowie nie słuchają społeczeństwa (wyjątkiem jest Tiny Birbili, 

która była ministrem do 2011 roku). Do dyskusji na temat tego, kto zapłaci za wsparcie 

energochłonnego przemysłu, minister nie zaprosił nikogo z branży OZE, choć obecny plan jest w 

szczególności ważny dla jej producentów. Rząd słucha, niestety, tylko związków zawodowych (w 

szczególności z PPC i przemysłu stalowego), przedstawicieli potężnego lobby węglowego, a ostatnio 

także organizacji sprzeciwiających się farmom wiatrowym. 

 

 
 

5.4. Przyszłość transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

Na podstawie powyższej analizy, trudno być optymistą w temacie transformacji energetycznej Grecji. 

Ta sytuacja może się jednak zmienić dzięki obecnej polityce międzynarodowej. Niedawna decyzja COP 

w Paryżu może sprawić, że przyszłe prawodawstwa europejskie staną się jeszcze bardziej rygorystyczne 

dla węgla brunatnego, niż było to do tej pory. Przykładem może być proces przeglądu dyrektywy ETS, 

który ma doprowadzić do wprowadzenia poważniejszych środków ograniczających stosowanie 
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najbardziej zanieczyszczających paliw kopalnych. Ponadto, spodziewany drastyczny wzrost cen CO2 w 

ramach Europejskiego Systemu Obrotu Emisjami (ETS), nowe wartości graniczne dla emisji 

zanieczyszczeń (Emission Limit Values) - wyznaczone w czasie tzw. procesu „Seville”, mogące 

spowodować konieczność kosztownych modernizacji w ciągu kolejnych pięciu lat - a także 

wprowadzenie europejskiego pakietu klimatyczno-energetycznego przez każde z państw 

członkowskich, będzie głównym motorem dla transformacji greckiego systemu energetycznego. Także 

Memorandum III będzie odgrywać kluczową rolę, ponieważ zmusi PPC do zmniejszenia zarówno 

produkcji, a także dostaw energii elektrycznej (50% z 65% obecnej produkcji energii elektrycznej oraz 

97% z obecnych dostaw do 2020 roku), a także do oddzielenia się od niezależnego operatora przesyłu 

energii (ADMIE). Również obywatele mogą odgrywać znaczącą rolę, produkując rozproszoną, lokalną 

energię elektryczną, a także tworząc spółdzielnie energetyczne. 
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Rozdział 6: Węgry 
 

 

 

 
 

6.1. Ogólny opis polityki energetycznej kraju 
 

 

 

Krajowe zużycie energii pierwotnej na Węgrzech spadło w ostatnim dziesięcioleciu i obecnie wynosi 

około 1000 PJ/rok. Spadek zużycia energii między 2005 i 2014 rokiem, wynoszący 17%, spowodowany 

był restrukturyzacją gospodarki, światowym kryzysem gospodarczym, a także działaniami na rzecz 

poprawy efektywności energetycznej. Dominującym źródłem energii jest gaz ziemny, z ok. 40% 

udziałem w miksie energetycznym, a następnie ropa naftowa, energia jądrowa, węgiel i inne źródła. 

Udział energii ze źródeł odnawialnych wynosi około 10%, podczas gdy cel na rok 2020 wynosi 14,65%. 

 

Węgry w dużym stopniu uzależnione są od importu energii. Gaz importowany jest w blisko 80% i liczba 

ta rośnie, ponieważ produkcja krajowa spada szybciej niż popyt. Podobna zależność jest w przypadku 

ropy naftowej (importowanych jest 82-84%), której krajowa produkcja również spada. 

Nie tylko uzależnienie od importu energii, ale także jego jednostronny charakter jest dużym problemem 

Węgier. Duża część importu (praktycznie cały gaz) pochodzi z Rosji, nawet jeśli jego część jest 

transportowana za pośrednictwem sieci europejskiej. Bezpieczeństwo importu gazu jest zagrożone 

przez problemy polityczne między głównymi krajami tranzytowymi: Ukrainą i Rosją. Węgry starają się 

zdywersyfikować import gazu, jednak położenie geograficzne tego kraju sprawia, że wszelkie wysiłki są 

trudne i drogie. Sytuacja ta może być ułatwiona tylko dzięki współpracy europejskiej. Niestety, Unia 

Europejska wycofała się z projektu budowy gazociągu Nabucco, a także naciskała państwa Europy 

Środkowej i Wschodniej (CEE), aby zrezygnowały z konkurencyjnego projektu South Stream. UE 

argumentowała to niezgodnością z prawodawstwem europejskim w zakresie energetyki. Państwa 

członkowskie CEE uważały jednak posunięcie UE za niesprawiedliwe, ponieważ zasady te nie były 

stosowane dla projektu Nord Stream. Zrezygnowanie z budowy gazociągu, omijającego południową 

Ukrainę, naraża kraje centralnej i wschodniej Europy na walki geopolityczne.   

 

Prostego rozwiązania nie ma również w temacie dostawy gazu. Głębsza integracja z europejską siecią 

gazową oraz portami LNG (naturalny gaz płynny) mogłaby pomóc, jednak w porównaniu z 

bezpośrednim importem ze Wschodu, byłoby to bardzo kosztowne rozwiązanie. Wymiana gazu na inne 

nośniki energii też wydaje się być kiepskim pomysłem - przynajmniej w perspektywie 

średnioterminowej - ponieważ wykorzystywanie gazu na rynku jest wciąż bardzo duże. Gaz jest 

jedynym źródłem energii dla większości gospodarstw domowych, dla obiektów przemysłowych i 

handlowych. Również większość zakładów ciepłowniczych produkuje ciepło w oparciu o gaz. 

 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną na Węgrzech wynosi 5 000-5 500 MW. Popyt ten rośnie latem, 

ze względu na rosnące wykorzystywanie klimatyzacji. Chociaż krajowe zdolności wytwarzania energii 

wystarczyłyby na pokrycie tego zapotrzebowania, to udział importowanej energii rośnie ze względu na 
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jej niską cenę na rynku regionalnym. W krajowym miksie energetycznym decydującą rolę odgrywa 

elektrownia jądrowa Paks, produkująca 1 800-2 000 MW - około 40% zużywanej i 60% wytwarzanej 

energii. Drugą co do wielkości elektrownią jest elektrownia na gaz Dunamenti o mocy 1 070 MW. 

Wykorzystanie tej elektrowni jest jednak stosunkowo małe, ponieważ jej przestarzała technologia nie 

umożliwia wytwarzania konkurencyjnie cenowo energii elektrycznej. W innej sytuacji znajduje się 

elektrownia Mátra (800 MW) - opalana węglem brunatnym - która pracuje przy swojej niemal 

maksymalnej mocy. Pozostała część produkcji energii elektrycznej pochodzi głównie z elektrociepłowni, 

które dostarczają ciepło do systemów ciepłowniczych. Odnawialne źródła energii dostarczają 

natomiast 4-5% całkowitej ilości energii elektrycznej. Łączna moc OZE wynosi 800 MW, z czego 320 

MW to wiatr, 360 MW to biomasa (w tym współspalanie), 57 MW produkują elektrownie wodne i 52 

MW biogazownie. Jest również jedna spalarnia śmieci o mocy około 8 MW. 

 

Rola węgla brunatnego 

 

W węgierskim miksie energetycznym węgiel brunatny oraz kamienny stanowi około 13%. Dostarcza on 

prawie 20% energii elektrycznej do gospodarstw domowych. Udział węgla kamiennego w całkowitej 

produkcji energii z węgla jest mniejszy niż 10%, a wraz ze starzeniem się elektrowni węglowych udział 

ten wciąż spada. Węgiel brunatny zasila natomiast Elektrownię Mátra, która przy mocy 800 MW jest 

drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej na Węgrzech. Mátra zużywa zdecydowaną 

większość wytworzonego węgla brunatnego, którego produkcja wynosi 8 mln ton/rok. Węgiel brunatny 

wykorzystywany jest również w gospodarstwach domowych, ponieważ jego cena jest niższa niż cena 

konkurencyjnego drewna. Spalanie węgla brunatnego w kiepskiej jakości piecach w gospodarstwach 

domowych powoduje bardzo wysokie zanieczyszczenia powietrza w wielu regionach. W 2013 roku 

elektrownia Mátra zużyła 8 milionów ton węgla brunatnego, a gospodarstwa domowe 325 000 ton 

(choć w ostatnich dwóch latach liczba ta wzrosła). Jednocześnie, ze względu na spalanie węgla 

brunatnego, w 2013 roku elektrownia Mátra emitowała 4 087 ton dwutlenku siarki oraz 154 ton pyłu 

(dzięki wydajnym filtrom), natomiast gospodarstwa domowe aż 9 100 ton dwutlenku siarki i między 

975 a 1 556 ton pyłu. 

 

Większość węgla brunatnego wydobywana jest w pobliżu Elektrowni Mátra, w północno-wschodniej 

części kraju. Spośród około 4 300 mln ton rezerw węgla brunatnego, 500 mln ton znajduje się na 

zachodzie kraju, we wsi Torony. Plany budowy kopalni oraz elektrowni zostały tam jednak wstrzymane 

ze względów środowiskowych. Rezerwy węgla brunatnego opisane są w krajowym dokumencie 

strategii energetycznej jako strategiczne, a produkcja energii elektrycznej na bazie węgla brunatnego 

jest uważana za istotną dla wykorzystania węgla oraz dla zachowania górniczej tradycji. 
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Jak wygląda polityka energetyczna na Węgrzech? 

 

Węgry są republiką parlamentarną, a także członkiem Unii Europejskiej. Władzę ustawodawczą 

sprawuje jednoizbowe Zgromadzenie Narodowe, a władzę wykonawczą sprawuje rząd. Węgry są - 

przynajmniej teoretycznie - państwem demokratycznym, w którym konkurują ze sobą różne partie 

polityczne. Jednak od wyborów parlamentarnych, które odbyły się w 2010 roku, węgierska polityka 

zdominowana jest przez jedną konserwatywno-prawicową partię Fidesz (Węgierska Unia Obywatelska). 

Węgierska Unia Obywatelska zdobyła dwie trzecie miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, następnie 

dwie trzecie w wyborach w 2014 roku. W ciągu ostatnich pięciu lat Fidesz zajął większość stanowisk 

politycznych i administracyjnych, w tym stanowisko prezydenta, a także stanowiska w organizacjach 

państwowych, niezależnych organach, w Trybunale Konstytucyjnym oraz większość urzędów w 

gminach. W trakcie elitarnych zmian, Fidesz pozyskuje również pozycje biznesowe. Węgry stały się 

centralnie kontrolowanym państwem, w którym decyzje polityczne podejmowane są przez niewielką 

elitę. 

 

Podobna sytuacja odnosi się do polityki energetycznej. Polityka energetyczna teoretycznie powinna 

być opracowana przy aktywnym udziale wielu zainteresowanych stron, w tym partii opozycyjnych, 

organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz przedstawicieli branży energetycznej. 

Jednakże zgodnie z obecną praktyką węgierskiego rządu, decyzje są podejmowane przez niewielką 

grupę osób zaprzyjażnioną z Fidesz. Główne decyzje podejmowane są przez premiera Orbána oraz 

prezydenta z partii Fidesz. 

 

Dokumenty strategiczne dotyczące energetyki 

 

Węgierski rząd regularnie wydaje dokumenty strategii energetycznej. Większość z nich wykonana jest 

zgodnie z oczekiwaniami UE. Niektóre z dokumentów to: 

 Narodowa Strategia Energetyczna do roku 2030; 

 Narodowy Plan Działania Na Rzecz Energii Odnawialnej do 2020 roku; 

 Węgierski Narodowy Plan Efektywności Energetycznej; 

 Narodowa Strategia Energetyczna dla Sektora Budowniczego; 

 Plan Poprawy Energetyki w Sektorze Transportu; 

 Narodowa Strategia dla Zmian Klimatu; 

 Regionalny Plan Działania dla Sieci Ciepłowniczej. 

 

Głównym celem węgierskiej polityki energetycznej, zgodnie z powyższymi dokumentami, jest 

zmniejszenie zależności energetycznej kraju. Do osiągnięcia tego celu niezbędne są m.in. następujące 

narzędzia: 

 efektywność energetyczna w całym systemie energetycznym; 

 rozwój gospodarki niskoemisyjnej opartej na odnawialnych źródłach energii; 

 wspieranie produkcji ciepła wytworzonego z alternatywnych, odnawialnych źródłach energii; 

 zwiększenie udziału niskoemisyjnych technologii w transporcie, w tym elektryfikacji; 

 rozwój rolnictwa, które będzie mogło elastycznie łączyć produkcję biomasy do celów 

spożywczych oraz energetycznych; 

 integracja europejskiej infrastruktury energetycznej. 
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W dokumentach strategicznych nie ma informacji na temat wycofywania paliw kopalnych z produkcji 

energii w najbliższej przyszłości. Spośród wielu możliwych scenariuszy, strategia energetyczna Węgier 

oparła się na rozwoju energetyki jądrowej, węglowej oraz OZE. Najbardziej ambitny scenariusz 

przewiduje, że do roku 2050 udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym wyniesie 35%. 

 

Polityka energetyczna w praktyce 

 

W praktyce, najważniejsze cechy węgierskiej polityki energetycznej to: 

 obniżenie cen energii dla gospodarstw domowych kosztem odbiorców przemysłowych oraz 

przedsiębiorstw energetycznych, 

 zaangażowanie na rzecz rozwoju energetyki jądrowej, 

 sprzeciw wobec inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw energetycznych. 

 

Obniżenie cen energii dla gospodarstw domowych jest elementem strategicznym, używanym przez 

partię rządzącą w celu zdobycia głosów w wyborach. Redukcja osiągana jest za pomocą narzędzi 

administracyjnych i regulacyjnych. Zmniejsza ona także rentowność przedsiębiorstw energetycznych. 

Niektóre przedsiębiorstwa w sektorze ciepłowniczym mogą kontynuować swoją pracę tylko dzięki 

odszkodowaniom. Obniżenie końcowej ceny energii zniechęca konsumentów do inwestowania w 

efektywność energetyczną i / lub odnawialne źródła energii. 

Węgierski rząd podpisał również kontrakt z Rosją na sfinansowanie budowy 2 bloków (po 1 200 MW) 

elektrowni jądrowej Paks, która obecnie posiada 4 bloki o mocy 500 MW każdy. Jeśli plan zostanie 

zrealizowany, to między 2025 i 2036 rokiem energia produkowana będzie jednocześnie w starych i 

nowych blokach, w wyniku czego ogólna moc wyniesie od 3 000 do 4 000 MW. 

 

Na Węgrzech prowadzona jest ogromna dyskusja na temat konieczności oraz harmonogramu rozwoju 

energetyki jądrowej, a także na temat jej finansowania. Dostępne są badania, które pokazują, że 

przyszłość Węgier bez atomu jest możliwa. Istnieją jednak również argumenty zgodnie z którymi w 

kraju, który jest ubogi w praktycznie wszystkie rodzaje źródeł energii, zamiana atomu na inne źródła 

byłaby bardzo trudna. Krytycy projektu uważają natomiast, że decyzja o rozbudowie elektrowni 

atomowej była pochopna, a czas jej realizacji jest nierealny. Również wybór Rosatom jako dostawcy 

oraz Rosji jako podmiotu finansującego projekt, przyczynia się do uzależnienia Węgier od Rosji w 

dziedzinie dostaw energii. 

 

Rząd węgierski stosuje strategię, której celem jest pogorszenie warunków rynkowych dla zagranicznych 

firm energetycznych. Zastosowano nowe podatki oraz opłaty, dochody spółek obniżyły się, podczas gdy 

ceny energii dla gospodarstw domowych spadły. Zagraniczne przedsiębiorstwa energetyczne ponoszą 

wielkie straty. Firmy obniżają koszty, co skutkuje wstrzymaniem inwestycji w nowe projekty 

energetyczne. Coraz więcej firm wycofuje się z dostaw energii do gospodarstw domowych, 

pozostawiając je spółkom państwowym. Jest to zgodne z planem rządzącej partii politycznej, której 

celem jest nacjonalizacja infrastruktury energetycznej. Wraz z przejęciem rynku mieszkaniowego - 

przynoszącego straty - państwo będzie musiało zapewnić kompensację dla tego sektora z budżetu 

państwa. 
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   Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Mátra  

   © Clean Air Action Group 

 
 

 
 

6.2. Polityka klimatyczna i transformacja energetyczna 
 

 

 

Węgry rozwijają swoją strategię klimatyczną zgodnie z oczekiwaniami UE. Narodowa Strategia dla 

Zmiany Klimatu opublikowana została w 2008 roku i odnowiona w 2015 roku. Niektóre z dokumentów 

Strategii to: Krajowa Mapa Drogowa Dekarbonizacji, Narodowa Strategia Adaptacyjna, plan rozwoju 

świadomości społecznej "Partnerstwo dla Klimatu", Krajowy Plan Ochrony Środowiska, oraz Narodowy 

Ramowy Plan Zrównoważonego Rozwoju. Wszystkie te dokumenty zawierają deklaracje i plany, takie 

jak poprawa efektywności energetycznej, „ekologizacja” gospodarki, promowanie odnawialnych źródeł 

energii, a także rozwijanie świadomości społeczeństwa. Jednakże dokumenty strategiczne nie 

narzucają organom wykonawczym obligatoryjnego wykonania zadań, chyba że plany działania są już 

opracowywane i wdrażane. Krytycy twierdzą, że polityka klimatyczna nie zawsze jest zsynchronizowana 

z innymi obszarami polityki, takimi jak energetyka, środowisko, rolnictwo, gospodarka czy finanse. 

 

Węgry opracowują i realizuje politykę klimatyczną i transformację energetyczną zgodnie ze swoimi 

zobowiązaniami międzynarodowymi, ale nic ponad to. Podstawowym elementem dekarbonizacji 

sektora energetycznego jest rozwój energetyki jądrowej. Odnawialne źródła energii to temat obecny 

w publicznych wystąpieniach politycznych, jednak rozwój tego sektora uważany jest za ciężar, na który 

Węgry nie mogą sobie pozwolić. 
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6.3. Sojusznicy i przeciwnicy transformacji energetycznej kraju 
 

 
Obecny rząd węgierski, który ma zdecydowaną rolę w kształtowaniu polityki energetycznej, nie uważa 

transformacji energetycznej za priorytet. Według rządu Węgry to mały kraj, który ma znikomy wpływ 

na globalne zmiany klimatyczne. Uważa także, że Węgry stoją przed większymi wyzwaniami, takimi jak 

wyjście z  długów, rozwój gospodarki, czy obrona przed nielegalną migracją. Dla rządzącej partii Fidesz 

priorytetem jest zwiększenie liczby głosów i utrzymanie przez dłuższy czas władzy. Inwestycja w 

transformację energetyczną zmniejszyłaby środki na spełnianie wymagań elity partyjnej. 

 

Partie opozycyjne wzywają do podjęcia kroków w celu rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz 

przydzielenia większej ilości środków na efektywność energetyczną. Niektóre z nich zaciekle walczą 

przeciwko programowi nuklearnemu i starają się przekonać ludzi, że odnawialne źródła energii i 

efektywność energetyczna mogłaby zastąpić energetykę jądrową. Inne partie krytykują rząd za sposób 

w jaki program nuklearny jest tworzony i poruszają problem korupcji. Na Węgrzech nie było żadnej 

dyskusji publicznej przed podjęciem decyzji, aby do realizacji programu nuklearnego wybrać  Rosjan. 

Partie opozycyjne są ostrożne z krytyką programu redukcji cen energii dla gospodarstw domowych, ze 

względu na jego silny charakter publiczny. Jak w większości krajów UE, partie opozycyjne działają 

zarówno w węgierskim, jak i Europejskim Parlamencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Mátra  
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Istnieje kilka organizacji pozarządowych, które intensywnie pracują na rzecz transformacji 

energetycznej, m.in. Energy Club, Clean Air Action Group, National Society of Conservationists, 

Greenpeace Węgry, a także Węgierski Instytut Efektywności Energetycznej. Ruchy obywatelskie, w 

szczególności ekologiczne organizacje pozarządowe oraz organizacje działające na rzecz praw człowieka, 

są często szykanowane, a władza dąży do zidentyfikowania ich jako wrogów (premier nazwał takie 

organizacje agentami zagranicznymi). Władza nie akceptuje alternatywnych ruchów politycznych oraz 

obywatelskich i twierdzi, że nie ma potrzeby ich słuchania, gdy Fidesz ma silną reprezentację w 

parlamencie. 

Istnieją organizacje branżowe zajmujące się energią z wiatru, energią słoneczną, energią z biomasy i 

energią geotermalną, które można zaliczyć do grona sojuszników transformacji energetycznej. 

Organizacje te silnie lobbują OZE, lecz bez większego powodzenia. 

 

 
 

6.4. Przyszłość transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

Węgry nie przystąpią w najbliższym czasie do transformacji energetycznej z następujących powodów: 

1. Kraj nie jest bogaty w odnawialne źródła energii, 

2. Rząd niedawno zdecydował o przedłużeniu działalności elektrowni jądrowej Paks. Zdolności 

wytwórcze energii odnawialnej byłyby niepożądaną konkurencją dla energetyki jądrowej, 

3. Ciepło wytwarzane jest przez większość użytkowników (gospodarstwa domowe) z gazu 

ziemnego. Nie ma przystępnej, odnawialnej alternatywy aby zastąpić to paliwo. Paliwa stałe 

mogłyby zastąpić gaz w regionach wiejskich i podmiejskich, jednak spowodowałoby to 

pogorszenie jakości powietrza i jeszcze większe zmiany klimatyczne, 

4. Łagodzenie zmian klimatycznych nie jest dla obecnego rządu priorytetem. Mimo, że polityka 

Węgier jest zgodna z oczekiwaniami UE, rząd jest ostrożny w swoich działaniach.
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Rozdział 7: Macedonia 
 

 

 

 
 

7.1. Ogólny opis polityki energetycznej kraju 
 

 

 

Sektor energetyczny w Macedonii silnie uzależniony jest od węgla, ale także od importu energii. Kraj 

ten nie posiada rezerw ropy naftowej, ani gazu ziemnego, jedyne zasoby to słabej jakości węgiel 

brunatny. 80% wyprodukowanej energii elektrycznej pochodzi z dwóch elektrowni, jednej w Bitola i 

drugiej w Oslomej, podczas gdy reszta produkowana jest w elektrowniach wodnych. 

Energia elektryczna w elektrowni Bitola wytwarzana jest w trzech blokach, których moc - od 

rekonstrukcji w 1994 roku - zwiększyła się o dodatkowe 15 MW (45 MW łącznie) i obecnie wynosi 675 

MW - po 225 MW w każdym bloku. Produkcja energii elektrycznej brutto tej elektrowni wynosi 4 600 

GWh/rok. Natomiast zainstalowana moc elektrowni Oslomej wynosi 125 MW, a jej produkcja to około 

700 GWh/rok. 

Rezerwy węgla brunatnego były w przeszłości głównym źródłem produkcji energii elektrycznej w 

Macedonii i wg strategii energetycznej do roku 2020, z wizją do roku 2030, sytuacja ta się nie zmieni . 

W latach 1996 - 2007 produkcja energii elektrycznej pochodziła z następujących źródeł: 

 

 

Energy source Percentage (%) 

Coal 45,5 

Oil 35 

Biomass 6 

Hydro 5,1 

Natural gas 2,4 

Geothermal 0,4 

Import of electrical energy 5,6 

 

 

W poprzednim okresie większość energii elektrycznej pochodziła z elektrowni węglowych (80%), a 

reszta z elektrowni wodnych (20%). 

 

Przewiduje się, że do 2020 roku podział ten będzie zmieniał się w następujący sposób: 

 42 - 51% energii elektrycznej produkowana będzie w elektrowniach węglowych, 

 24 - 28% energii produkowana będzie z gazu ziemnego oraz ze źródeł odnawialnych (głównie w 

elektrowniach wodnych), 

 2 - 3% energii wytwarzana będzie w elektrowniach opalanych ropą naftową. 
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Jeśli chodzi o pozostałe odnawialne źródeł energii, to biomasa (głównie drewno) używana jest jako 

źródło ciepła w gospodarstwach domowych, a energia geotermalna wykorzystywana jest do 

ogrzewania szklarni - w Macedonii występuje około 18 pól geotermalnych i około 50 źródeł oraz studni 

geotermalnych, żadne z nich nie wspiera jednak wytwarzania energii elektrycznej. Energia słoneczna 

jest natomiast używana w bardzo małym stopniu, przede wszystkim jako źródło ciepła w 

gospodarstwach domowych. Energia wiatrowa nie jest do tej pory wykorzystywana. 

Nowa Strategia Energetyczna Macedonii 2035 jest w trakcie przygotowania. Przewiduje się, że w nowej 

strategii energetycznej (choć w mniejszym stopniu niż obecnie) priorytetem będzie nadal węgiel. 

 

Termin zamknięcia elektrowni Bitola, wprowadzony zgodnie z BAT w oparciu o UE BREF, został 

ponownie przełożony, tym razem na rok 2017. Taka sama sytuacja występuje w przypadku elektrowni 

Oslomej. Ponadto nowa strategia energetyczna priorytezuje plan rewitalizacji elektrowni Oslomej 

wykorzystującej jako paliwo importowany węgiel, zamiast wcześniej proponowanego planu, w którym 

paliwem miał być gaz. W projekcie nowej strategii energetycznej plany nowych kopalni węgla pozostały, 

choć nie są one priorytetem (podobnie jak w poprzedniej strategii). 

 

Kopalnia Mariovo ma status quo, lecz firma energetyczna AD ELEM nieoficjalnie twierdzi, że projekt 

jest w fazie wykonywania studium wykonalności (choć rozpoczął się już proces oceny oddziaływania na 

środowisko - opublikowane zostały badania - nie zostało jeszcze zatwierdzone studium wykonalności). 

 

Całkowita zainstalowana moc ze źródeł wodnych w Macedonii wynosi 504 MW. Udział elektrowni 

wodnych w całkowitej produkcji energii elektrycznej firmy AD ELEM wynosi 15%. 

Główne elektrownie wodne to: 

 Vrutok – 172MW 

 Tikvesh –  116 MW 

 Globochica – 42MW 

 Shpilje – 84MW 

 Kozjak –  80MW 

 Raven – 21,6MW 

 Vrben – 12,8MW 

 

Z całkowitego potencjału elektrowni wodnych, który wynosi 5500GWh, używanych jest obecnie tylko 

1500GWh (27%). 71% potencjału jest do wykorzystania (4000 GWh). 

 

Przedsiębiorstwa energetyczne - monopol 

 

Sektor energetyczny w Macedonii składa się z następujących sektorów: 

 sektor elektro-energetyczny, 

 sektor węglowy, 

 sektor ropy naftowej i produktów ropopochodnych, 

 sektor gazowy, 

 sektor produkcji ciepła. 
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Główne firmy (posiadające monopol) działające w sektorze energetycznym to: 

 AD ELEM - macedońskie elektrownie – spółka państwowa zajmujące się produkcją i dystrybucją 

energii elektrycznej, 

 AD MEPSO - operator systemu przesyłowego w Macedonii - państwowe przedsiębiorstwo 

przesyłu energii elektrycznej, kontrolujący system elektroenergetyczny kraju, 

 EVN Macedonia - firma dystrybucji energii elektrycznej, 

 AD TWE Negotino - państwowe przedsiębiorstwo produkujące energię elektryczną. 

 

Sektory ropy naftowej, dystrybucji energii elektrycznej, produkcji ciepła i węglowy zostały 

sprywatyzowane, ale nadal posiadają monopol. Inwestorzy zagraniczni są natomiast zachęcani do 

inwestowania w Macedonii w odnawialne źródła energii (szczególnie energię wodną). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego i elektrownia Bitola  

   © Initiative for Clean Air in Bitola 
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   Wyczerpane złoża kopalni odkrywkowej Oslomej  

   © Nevena Smilevs, Eko-svest 

 

 
 

 

7.2. Polityka klimatyczna i transformacja energetyczna 
 

 

 

Według danych Narodowego Urzędu Statystycznego, w 2012 roku produkcja energii odnawialnej w  

Macedonii pochodziła z: drewna - paliwo drzewne, odpady drzewne i inne odpady (652 342 m3), 

geotermii (3 097 301 m3), energii wodnej (1 040 767 MWh), energii słonecznej (2 836 MWh) i biodiesla 

(884 tony). 

 

Największymi konsumentami drewna (paliwa drzewnego, odpadów drewnianych i innych odpadów) w 

2012 roku były gospodarstwa domowe z udziałem 90%, podczas gdy inne sektory stanowiły tylko 10% 

końcowego zużycia energii (drewna). 

Największym konsumentem energii geotermalnej w 2012 było rolnictwo – 81,9% - podczas gdy inne 

sektory miały udział wynoszący 18,1%. Straty w geotermii wyniosły 10,7% całkowitej produkcji 

pierwotnej. 

Z całkowitego potencjału elektrowni wodnych, który wynosi 5500 GWh, używanych jest obecnie tylko 

1500 GWh - 27%. 71% potencjału jest wciąż do wykorzystania. 

Energię wiatrową przewiduje się wykorzystywać dopiero po roku 2020, a do roku 2030 

najprawdopodobniej używana będzie w małym stopniu. Również energia słoneczna jest i będzie 

wykorzystywana w niewielkiej ilości, przede wszystkim do produkcji ciepła. 

 

Pierwsza farma wiatrowa w Macedonii, znajdująca się w Bogdanci, powstała w marcu 2014 roku i jest 

projektem pilotażowym. Farma posiada 16 elektrowni wiatrowych, a jej produkcja powinna osiągnąć 

co najmniej 100 GW/h – ilość, która umożliwiłaby zaopatrzenie w energię 60 tys. gospodarstw 

domowych. Obecnie zainstalowana moc każdej elektrowni wynosi 2,3 MW, co oznacza, że moc ta 
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zostanie zwiększona do 36,8 MW. 

 

Efektywność energetyczna i potencjał energii odnawialnej w Macedonii nie zostały jeszcze 

odpowiednio wykorzystane. 

 

Zmiany klimatu 

 

W Macedonii widoczne są niewielkie postępy w ogólnej polityce dotyczącej zmian klimatu. W ostatnim 

czasie zrewidowano krajowy plan działania na rzecz klimatu oraz rozpoczęto pięcioletni program 

„ekologizacji” gospodarki. Narzędzia, zadania, ramy czasowe oraz inne szczegóły nie zostały jednak 

zdefiniowane. Nadal bardzo ważne jest podnoszenie świadomości obywateli w tym temacie. 

Macedonia wsparła stanowisko UE na Konferencji Klimatycznej COP16 w Cancun i podpisała 

porozumienie w Kopenhadze, lecz nie zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Kraj ten 

przygotowuje obecnie Trzeci Narodowy Komunikat do UNFCCC. Macedonia aktywnie uczestniczyła 

również w pracach na rzecz klimatu w ramach RENA - Regional Environmental Network for Accession. 

Wciąż trwa wykonywanie projektów pilotażowych w celu wdrożenia mechanizmu zrównoważonego 

rozwoju w ramach Protokołu z Kioto. Przygotowania do wprowadzenia systemu handlu uprawnieniami 

do emisji zostały rozpoczęte, choć pozostają dużym wyzwaniem. Potrzebne jest podjęcie konkretnych 

kroków, aby stopniowo przyjąć cel redukcji/ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i mieć możliwość 

wdrożenia planu UE, zwłaszcza unijnego systemu handlu emisjami. 

 

Ogólnie rzecz biorąc w Macedonii nie ma wielkiego postępu w zakresie powstrzymania zmian 

klimatycznych. Wynika to z braku krajowych przepisów oraz zdolności administracyjnych. W celu 

poprawy sytuacji należałoby podjąć następujące działania: 

 analiza potrzeb instytucjonalnych dla lepszego ukierunkowania działań dotyczących zmian 

klimatu  oraz dla wzmocnienia zdolności administracyjnych; 

 wzmocnienie współpracy pomiędzy Ministerstwem Środowiska i Planowania Przestrzennego 

(MOEPP) oraz Ministerstwem Gospodarki w zakresie planowania energetycznego; 

 przyjęcie efektywnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska oraz zmian klimatu, 

koniecznie we współpracy z organizacjami pozarządowymi. MOEPP i organizacje pozarządowe 

powinny opracować propozycję wspólnego przygotowania się do takiego procesu; 

 zwiększenie możliwości działań organizacji pozarządowych. 

 

 
 

7.3. Sojusznicy oraz przeciwnicy transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

Grupa sojuszników obejmuje organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska (w 

szczególności sprzeciwiające się szkodliwym projektom m.in. energetycznym), a także organizacje z 

innych sektorów, które zainteresowały się korzyściami z czystego środowiska oraz nowymi 

możliwościami zatrudnienia wynikających z transformacji energetycznej. Należy jednak wspomnieć, że 

niektóre organizacje nie wspierałyby transformacji energetycznej, gdyby oznaczała ona mniej miejsc 

pracy lub wyższą cenę energii. 
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   Protest w mieście Bitola przeciw zanieczyszczeniu powietrza 

   © Initiative for Clean Air in Bitola 

 

 

 
 

7.4. Przyszłość transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

W raporcie Możliwości Energetyczne Macedonii 1 , organizacja Eko-svest promuje bardzo „zielony” 

sektor energetyczny, w którym w 2050 roku 79% energii wyprodukowanych mogłoby być ze źródeł 

odnawialnych, a pozostałe 21% z kogeneracji w oparciu o gaz. 

 

Taki cel jest trudny do zrealizowania, jednak istnieją narzędzia, które mogą się przyczynić do bardziej 

ekologicznej energetyki. Wśród nich są: 

 zdekarbonizowanie systemu energii elektrycznej – wstrzymanie budowy nowych elektrowni na 

węgiel brunatny oraz zamknięcie istniejących, gdy minie data planowanego końca ich produkcji, 

 wykorzystanie gazu zarówno dla wytwarzania energii elektrycznej, jak i do ogrzewania, ale tylko 

jako paliwo przejściowe, 

 wykorzystanie wszystkich możliwości dla nowych odnawialnych źródeł energii, w szczególności 

dla energii słonecznej i wiatrowej, 

 wykorzystanie odpadów z biomasy jako źródła energii, wprowadzenie systemów zbierania 

takiej biomasy, 

 

                                                 
1 http://www.ekosvest.com.mk/images/publikacii/energetski_moznosti_en.pdf 

http://www.ekosvest.com.mk/images/publikacii/energetski_moznosti_en.pdf
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 zdecentralizowanie produkcji energii – co skutkowałoby zmniejszeniem strat w transmisji 

energii (które wynoszą obecnie do 19%), 

 poprawienie efektywności energetycznej budynków – cel w zakresie efektywności 

energetycznej powinien być wyższy, niż ten zaproponowany w strategii efektywności 

energetycznej (9% do roku 2018). Obecny cel utrudniać będzie osiągnięcie unijnego celu 20%, 

po przystąpieniu Macedonii do UE, 

 wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań dla zmniejszenia zużycia energii, takich jak budowa 

domów pasywnych, itp., 

 rozwój "zielonego" transportu - m.in. zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla pojazdów 

elektrycznych oraz dotacji dla takich pojazdów, poprawa transportu publicznego oraz 

wprowadzenie transportu publicznego wykorzystującego energię elektryczną.
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Rozdział 8: Polska 
 

 

 

 
 

8.1. Ogólny opis polityki energetycznej kraju 
 

 

 

W Polsce energetyka oparta jest przede wszystkim na węglu. Węgiel kamienny i brunatny traktowane 

są wciąż jako podstawowe surowce strategiczne. Udział tego surowca w produkcji energii elektrycznej 

w 2013 roku wyniósł 83,7% (49,6% z węgla kamiennego i 34,1 % z węgla brunatnego)1.  Wytwarzanie 

energii elektrycznej ma miejsce przede wszystkim w elektrowniach opalanych węglem. Elektrownie na 

węgiel kamienny mają  moc 24 500 MW, a elektrownie na węgiel brunatny 9 233 MW. Na obszarze 

Polski znajdują się także niewielkie złoża ropy naftowej, a także gazu ziemnego. Nie mają one jednak 

dużego znaczenia przy produkcji energii elektrycznej w kraju – w 2012 roku 3,2% energii elektrycznej 

wyprodukowanej zostało z gazu ziemnego oraz 2,7% z innych źródeł (w tym ropy naftowej). Udział 

odnawialnych nośników energii stanowił 10,4%2.                                                           

Początki górnictwa w Polsce sięgają najprawdopodobniej XVII wieku, kiedy działała pierwsza kopalnia 

odkrywkowa w Murckach. Kopalnie głębinowe powstały niemalże sto lat później -  w 1755 roku. Od 

dawnych lat zatem węgiel kamienny był kluczowym surowcem za ziemiach polskich, głównie na 

obszarze Śląska (południowa Polska). 

 

Zasoby bilansowe węgla brunatnego w Polsce są  znaczne i wynoszą 29 814,7 mln Mg. Rozpoznano 

ponad 150 złóż w centralnej oraz zachodniej części kraju. Najważniejsze złoża, z których wydobywa się 

węgiel to Zagłębie Turoszowskie, Zagłębie Bełchatowskie oraz Zagłębie Wielkopolskie - koło Konina i 

Turka. 

 

 

                                                 
1 Rocznik  Polskiej Agencji Rynku Energii "Statystyka elektroenergetyki polskiej", 2014 rok 
2 Rocznik  Polskiej Agencji Rynku Energii "Statystyka elektroenergetyki polskiej", 2014 rok 
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      Mapa 1. Złoża węgla brunatnego w Polsce3 

 

Węgiel brunatny w Polsce  eksploatowany jest metodą odkrywkową. Największe zagłębie znajduje się 

w Bełchatowie. 20% krajowej energii elektrycznej dostarcza znajdująca się tam elektrownia. Jest ona  

największą elektrownią w Europie o mocy 4 320 MW. Ponadto duże znaczenie mają zespół elektrowni 

Pątnów-Adamów-Konin ( PAK) - moc 2 512 MW oraz elektrownia Turów w Bogatyni o mocy 2 000 MW. 

W ciągu 20 - 30 lat większość istniejących w Polsce kopalń węgla brunatnego zostanie zamknięta z 

powodu wyczerpania się złóż. Przewiduje się, że czynne kopalnie będą mogły pracować (przy 

spadającym poziomie wydobycia) przez następujący okres: 

 „Adamów” - do 2029 roku, 

 „Turów” - do 2035 roku. 

 „Konin” - do 2037 roku, 

 „Bełchatów” - do 2050 roku. 

 

Niektóre polskie firmy - należące do koncernów węglowych - chcąc przedłużyć działanie sektora poza 

te daty, starają się o koncesję na nowe kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego oraz elektrownie. 

Dotyczy to w woj. lubuskim - odkrywki Gubin-Brody, Złoczewa koło Łodzi, Ościsłowa i Dębów 

Szlacheckich w okolicach Konina, a także południowej i wschodniej Wielkopolski - złoże Krobia- 

Oczkowice. Plany te popiera pośrednio polski rząd. Polska Grupa Energetyczna (PGE) oraz PAK 

prowadzą w tych regionach silny lobbying przekonując lokalne społeczności, że inwestycje są konieczne. 

W wielu gminach przeprowadzone zostały jednak referenda, w których większość mieszkańców 

opowiedziała się przeciwko powstaniu nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego na ich terenie 

(gminy: Gubin, Brody, Babiak, Lubin, Ścinawa, Kunice, Ruja). 

  

                                                 
3 Tomasz Matyjka, „Złoża węgla brunatnego w Polsce, 2013 
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  Kopalnia odkrywkowa Drzewce  

  © Radosław Gawlik, EKO-UNIA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Kopalnia odkrywkowa Drzewce  

   © Radosław Gawlik, EKO-UNIA 
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8.2. Polityka klimatyczna i transformacja energetyczna 
 

 

 

Polityka energetyczna Polski jest niespójna. Wiele jej działań jest niezgodnych z polityką energetyczno-

klimatyczną UE. Przykładem może być dokument UE Roadmap 2050 - którego celem  jest  osiągnięcie 

minimum 80% redukcji gazów cieplarnianych w 2050 roku, w odniesieniu do roku 1990 - który był przez 

Polskę przez 3 lata wetowany. Dopiero jesienią 2014 r rząd Polski zgodził się podpisać pod celami 

polityki klimatycznej UE w zamian za wsparcie finansowe transformacji polskiego sektora 

energetycznego. Około 90% polskiej energetyki opiera się na węglu, dlatego też polityka UE wiąże się 

dla Polski ze sporymi wyzwaniami, szczególnie pod kątem ekonomicznym. Duża część rządu oraz część 

społeczeństwa obawia się wprowadzenia unijnej polityki klimatycznej, która wg nich może 

spowodować wzrost ceny prądu. 

 

Węgiel brunatny uważany jest za najtańszy surowiec energetyczny. Ten czysto ekonomiczny rachunek 

należy dziś jednak zweryfikować ze względu na tani koszt węgla kamiennego. Istnieją oceny 

ekonomistów podważające gospodarczy sens budowania nowych odkrywek w Polsce z 

niskokalorycznym węglem brunatnym, w momencie gdy można kupić wysokokaloryczny węgiel 

kamienny po ok 50 dol/tonę. Dodatkowo rachunek ten nie uwzględnia  tzw. kosztów zewnętrznych 

(koszty zdrowotne, straty środowiskowe - zanieczyszczenie ekosystemów, straty gospodarcze w 

plonach, w lasach, rolnictwie, degradacja gleby itp.). Według raportów Europejskiej Agencji Środowiska, 

polskie elektrownie emitują najwięcej CO2 i innych zanieczyszczeń oraz mają największe koszty 

zewnętrzne w porównaniu z resztą europejskich elektrowni. Elektrownia Bełchatów emituje najwięcej 

CO2 w Unii Europejskiej, a jej roczne koszty zewnętrzne związane m.in. ze zdrowiem to średnio 2 mld 

euro. Ocenia się, że w Polsce w wyniku emisji z polskich elektrowni na węgiel, rocznie umiera 

przedwcześnie nawet 5 400 osób4. 

 

Można również twierdzić, że planowanie nowych kopalni odkrywkowych na obszarach zamieszkanych 

przez ludzi, wbrew ich woli wyrażonej w prawomocnych referendach, jest sprzeczne z prawami 

człowieka. Taki wniosek został ogłoszony przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego po analizie 

przypadków lokalizacji kopalni odkrywkowych w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Projekty te nie 

są zgodne z długoterminową polityką klimatyczną UE. 

 

Planowanie i budowa nowych kopalni odkrywkowych i elektrowni wytwarzającej prąd z węgla 

brunatnego (i kamiennego) to dziś działanie wbrew nowoczesnym trendom transformacji 

energetycznej, która podejmowana jest przez europejskie kraje wysokorozwinięte. Polityka UE w 

dziedzinie ochrony środowiska i klimatu zmierza do ograniczania, a z czasem całkowitej eliminacji 

sektora energetycznego opartego na węglu, emitującego dwutlenek węgla, główny gaz powodujący 

efekt cieplarniany. W swojej polityce energetycznej UE zmierza docelowo w kierunku uzyskiwania 

energii głównie ze źródeł odnawialnych - OZE (80-90 % w 2050 roku) oraz dzięki efektywności 

energetycznej.  Można zatem uznać, że stare polskie technologie oparte na węglu nie dają się pogodzić 

ze zrównoważonym rozwojem oraz strategią energetyczno-klimatyczną w polityce UE. Takie 

                                                 
4 http://greenpeace.pl/wegiel_zabija/ 
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zarządzanie zasobami naturalnymi w Polsce jest sprzeczne także z ideą międzypokoleniowej 

sprawiedliwości. 

 

Mimo wciąż mocnej pozycji węgla w Polsce w ostatnich latach stopniowo rośnie jednak 

zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Niestety, nie towarzyszy temu dobre 

oprzyrządowanie prawno-finansowe. Zasoby paliw kopalnych wyczerpują się, a problem nadmiernej 

emisji dwutlenku węgla wzrasta. Członkostwo w Unii Europejskiej oraz zgoda na politykę klimatyczną 

stworzyły jednak dodatkowy impuls i jednocześnie obowiązek restrukturyzacji polskiego sektora 

energetycznego. 

W lutym 2015 roku w Polsce uchwalona została ustawa o odnawialnych źródłach energii wraz z tzw. 

poprawką prosumencką. Według ustawy od stycznia 2016 roku wprowadzone zostaną preferencyjne 

dopłaty dla właścicieli najmniejszych instalacji OZE w przedziałach mocy do 3 kW i do 10 kW – w ramach 

tzw. systemu taryf gwarantowanych. 

 

Energia odnawialna dopiero zaczyna być stosowana na większą skalę, widać już jednak stopniowy 

wzrost zarówno produkcji jak i zużycia tej energii. Najwięcej energii odnawialnej w 2013 roku 

pochodziło z biomasy (80,03%), biopaliw (8,2%), wiatru (6,05%), wody (2,46%), biogazu (2,12%), 

odpadów komunalnych (0,42%), pomp ciepła (0,33%), energii geotermalnej (0,22%) oraz energii 

słonecznej (0,18%)5. 

 

 

Niestety, w produkcji energii elektrycznej bardzo duży udział ma powszechnie krytykowane 

współspalanie biomasy w dużych elektrowniach węglowych. Kwalifikowane jest ono jako OZE (niebieski 

kolor na grafie), choć nie tworzy żadnych nowych mocy odnawialnych, a głównie wspiera koncerny 

poprzez system dopłat - tzw. zielone certyfikaty. Polskę jak widać wciąż czeka długa droga do 

transformacji energetycznej. 

                                                 
5 Według Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (Polich Information and Foreign Investment Agency), 

http://www.paiz.gov.pl/prawo/odnawialne_zrodla_energii 
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8.3. Sojusznicy i przeciwnicy transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

Produkcja energii z węgla, w tym także węgla brunatnego, jest według przedstawicieli rządu oraz firm 

energetycznych jedynym rozwiązaniem dla polskiej energetyki przez następne kilkadziesiąt lat. Rząd 

ponadto twierdzi, że zapotrzebowanie na energię w Polsce w następnych latach wzrośnie, dlatego też 

należy inwestować w istniejące kopalnie oraz szukać nowych zasobów, m.in. węgla brunatnego. 

Politycy zapowiadają „rehabilitację” polskiego węgla, jako surowca, który miałby zapewnić 

bezpieczeństwo energetyczne kraju. Prawdą jednak jest, że obecnie większość kopalń węgla 

kamiennego jest nierentowna i ma olbrzymie długi. Minister energii w grudniu 2015 określił je na 15 

mld złotych. Polska ma do czynienia z nadprodukcją węgla, którego zapas roczny leży na hałdach. Nic 

nie wskazuje, by w najbliższym czasie opłacalny był także eksport.  Zasoby  możliwe do wydobycia węgla 

w Polsce są ograniczone, a koszt jego wydobycia wzrasta. Decydenci w rządzie zdają się nie przyjmować 

tego faktu do wiadomości.  Do tego, niestety, w „wizji rządowej” energetyka odnawialna zajmuje 

marginalną pozycję pośród innych źródeł energii. 

 

Poprawka prosumencka a lobby węglowe 

 

W 2015 roku w Sejmie decydowane były losy ustawy o OZE,  w tym - zgłoszonej przez obywateli z 

posłami opozycji -„poprawki prosumenckiej”. Ustalała  ona stawki gwarantowane (fit-in-tariffs)  w 

mikroinstalacjach o mocy do 10 kW. Dotyczyło to w sumie niewielkiej mocy, łącznie 800 MW w ciągu 

najbliższych lat. Przeciwko takim regulacjom wystąpiło PGE – największy koncern energetyczny w 

Polsce,  w którym większość udziałów posiada Skarb Państwa. Prezes PGE oficjalnie domagał się  od 

posłów odrzucenia poprawki twierdząc, że wpłynęłaby ona negatywnie na kształt sektora 

energetycznego, a w szczególności na tak ważny sektor jak górnictwo. Przeciwny wprowadzeniu 

poprawki był również Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) i Polskie Towarzystwo Przesyłu i 

Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPIREE). Uważali oni, że górnictwo znajduje się w trudnym momencie, 

dlatego nie powinno się wprowadzać poprawki. Rozwój energetyki rozproszonej wg PKEE zmniejszyłby 

zużycie węgla kamiennego i pogorszył sytuację  elektrowni węglowych, co miałoby negatywny wpływ 

na polską gospodarkę. 

Według PTPIREE oraz rządu Polski nie stać na długofalowe finansowanie wsparcia dla OZE. 

 

W Polsce mimo lobbingu spółek energetycznych oraz poparcia rządu dla przemysłu górniczego, istnieje 

wiele organizacji pozarządowych, instytucji oraz przedsiębiorstw zajmujących się OZE, które wspierają 

„zieloną energię”. Dzięki dużej mobilizacji tych grup oraz ruchom obywatelskim poprawka 

prosumencka przeszła w jej pierwotnej wersji, ustalając stosunkowo korzystne stawki gwarantowane 

dla mikroinstalacji. Do grupy sprzymierzeńców transformacji energetycznej zaliczanych jest także wielu 

polskich naukowców. Również zdecydowana większość Polaków (92 %) chce, by więcej energii 

pochodziło ze źródeł odnawialnych6. 

 

                                                 
6 Badania TNS dla Greenpeace Polska, 

http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/708128/Raport_TNS_postawy_wobec_energetyki.pdf 
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   Łańcuch ludzki na granicy polsko-niemieckiej, Gubin 2014 

   © Radosław Gawlik, EKO-UNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Łańcuch ludzki na granicy polsko-niemieckiej, Gubin 2014 

   © Radosław Gawlik, EKO-UNIA 
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8.4. Przyszłość transformacji energetycznej kraju 
 

 

Węgiel  jest w Polsce wciąć podstawowym surowcem wykorzystywanym do wytwarzania energii 

elektrycznej oraz cieplnej. Polski sektor energetyczny stoi jednak przed ogromnymi wyzwaniami, jakimi 

są starzejące się elektrownie oraz infrastruktura, a także uzależnienie od wyczerpującego się węgla. 

Niestety, nowy rząd wybrany w październiku 2015 roku, jako podstawę energetycznego 

bezpieczeństwa Polski wskazuje właśnie węgiel. Partia rządząca (PiS) prowadzi analizy sektora 

górniczego, przygotowując program restrukturyzacji tej branży.  Najprawdopodobniej kontynuowany 

będzie również projekt elektrowni jądrowej. Przy takim programie polskiego rządu trudna będzie 

transformacja energetyczna oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. W obecnej sytuacji wygląda na 

to, że Polska pozostanie węglową enklawą. Jak długo? 

 

Mity nowej władzy na temat  polskiego węgla zderzają się właśnie z ekonomiczną zapaścią kopalń. W 

połączeniu z dwukrotnie tańszym, konkurencyjnym węglem z importu nie ma większych szans na 

trwałe dotowanie bankruta. Również z powodu jednoznacznej polityki UE. Rząd musi wyjść z tego 

zaułka i raczej nie węgiel będzie tą drogą... 

Transformacja energetyczna powinna podlegać szerokiej debacie publicznej, w której obywatele i 

obywatelki mogliby się wypowiedzieć. Większość Polaków i Polek chciałoby bowiem pozyskiwać więcej 

energii z OZE oraz poprawy jakości powietrza w kraju. Miejmy nadzieję, że w najbliżej przyszłości polski 

rząd posłucha obywateli i naukowców i zmieni swoją strategię polityki energetycznej.
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Rozdział 9: Rumunia 
 

 

 

 
 

9.1. Ogólny opis polityki energetycznej kraju 
 

 

 

Produkcja energii elektrycznej 

 

W wyniku kryzysu gospodarczego produkcja energii elektrycznej w Rumuni spadła, a rekordowo wysoki 

poziom z 2008 roku nie został osiągnięty nawet po odzyskaniu równowagi gospodarczej. Najbardziej 

znaczący rozwój odnotowano w sektorze energetyki wiatrowej, który wzrósł z zaledwie 3 mln kWh w 

roku 2007 do 4 520mln kWh w roku 2013. 

 

 
 

Krajowa produkcja brutto 

 

Fakt, że produkt krajowy brutto stale rośnie, podczas gdy produkcja energii elektrycznej nie osiągnęła 

poziomu z 2008 roku pokazuje, że wzrost wydajności oraz inne czynniki wpływają na wzrost 

gospodarczy, który nie jest wprost proporcjonalny do zużycia energii elektrycznej. Poniższa tabela 

przedstawia wzrost PKB w ostatnich latach, obliczony w mln RON (lej rumuński) metodą towarów i 

usług, przy bieżących cenach rynkowych. 
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Niezależność energetyczna 

 

Rumunia ma jeden z najwyższych stopni niezależności energetycznej w Unii Europejskiej1 . Kraj ten 

posiada własne zasoby naturalne gazu, ropy naftowej oraz węgla. W 2009 i 2013 roku Rumunia 

osiągnęła wartość szczytową niezależności energetycznej, wynoszącą ponad 80%. 

 

 
 

Zdolność produkcyjna energii elektrycznej 

 

Łączna zainstalowana moc elektryczna w Rumunie w ciągu ostatnich 20 lat wynosiła stale poniżej 20 

000 MW, aż do momentu wzrostu mocy energii wiatrowej - od 3 MW w 2007 roku do 2 773 MW w 

2013 roku – co spowodowało wzrost zainstalowanej mocy do 23 000 MW. 

 

 

 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/8-17022014-AP 
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Zainstalowana moc netto w lipcu 2014 roku (diagram poniżej2) - moc, która może być wysyłana na 

żądanie operatora sieci elektroenergetycznej (nie uwzględniając 2 165 MW, która nie może być wysłana) 

-  ukazuje obiektywny przegląd miksu energetycznego Rumunii. Węgiel, gaz i energia wodna stanowią 

mniej więcej 25% każdy, a pozostałe ok. 25% to odnawialne źródła energii oraz energia jądrowa. 

 

 

 
 

 

Średnia produkcja miesięczna 

 

Pomimo łącznej zainstalowanej mocy, która wynosi powyżej 20 000 MW, rzeczywiście 

wykorzystywanych jest mniej niż 50%. W 2014 roku, tylko w grudniu uzyskano średnią miesięczną  

 

                                                 
2 Wykres wykorzystuje dane Rumuńskiego Operatora Przesyłowego Transelectrica, 

http://www.transelectrica.ro/web/tel/productie 
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produkcję energii elektrycznej wynoszącą powyżej 8 000 MW i nawet wtedy wykorzystanych było tylko 

40% zainstalowanej mocy3. 

 

 
 

Energochłonność 

 

Aby podsiadać pełny przegląd stanu energetycznego Rumunii należy uwzględnić energochłonność4 . 

Liczba ta, reprezentująca zużycie energii brutto podzielona przez PKB (kg ropy ekwiwalent 1 000 euro), 

pokazuje jak skuteczna - jeśli chodzi o wykorzystanie energii - jest gospodarka kraju. Jak wynika z 

poniższego wykresu w 2002 roku Rumunia zużyła prawie 3,5 razy więcej energii niż inne kraje UE, aby 

uzyskać 1 000 euro. Liczba ta w ostatnich latach powoli, ale systematycznie spada - w 2012 roku była 

prawie o połowę mniejsza niż 11 lat wcześniej. Spadek ten zbliża Rumunię do średniej europejskiej, a 

w połączeniu z istniejącą już nadwyżką mocy oraz celem zwiększenia efektywności energetycznej w 

innych sektorach (transport i użytkownicy domowi) tylko utwierdza, że inwestowanie w nowe 

elektrownie węglowe jest niepotrzebne. 

 

                                                 
3 Wykres wykorzystuje Transelectrica, http://www.transelectrica.ro/web/tel/productie 
4 Wykres na podstawie danych Eurostatu, 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tsdec360&language=en&toolbox=data 
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    Kopalnia odkrywkowa Jilt  

    © Ionut Brigle, Bankwatch Rumunia 
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9.2. Polityka klimatyczna i przetwarzania energii 
 

 

 

Efektywność energetyczna 

 

Cel Rumunii na 2020 rok w zakresie efektywności energetycznej jest mało ambitny. Zamiast dążyć do 

wzrostu gospodarczego oraz zrównoważonego rozwoju, Rumunia przyjęła cele, które prowadzą kraj w 

przeciwnym kierunku. Cele prawie na pewno zostaną spełnione, lecz na ich podstawie trudno będzie 

stwierdzić, czy kraj dokonał postępów w dziedzinie efektywności energetycznej. 

 

 

 
 

 

Energetyka odnawialna 

 

Podobny wniosek można wysnuć patrząc na cele energetyki odnawialnej, które w łatwy sposób zostały 

osiągnięte już w 2013 roku. Jeszcze przed podjęciem celów, prawie jedna trzecia zainstalowanej mocy 

pochodziła z hydroelektrowni (patrz podrozdział 8.4). Wsparcie dla energetyki odnawialnej 

koncentrowało się zatem na energii wiatrowej oraz słonecznej. Po kilku latach, podczas których 

inwestycje były ekonomicznie atrakcyjne, krajowy organ regulujący ANRE postanowił zmniejszyć 

pomoc finansową5 . Dlatego też można założyć, że jeśli cele na rok 2020 byłyby bardziej ambitne, 

odnawialne źródła energii miałyby większe znaczenie w miksie energetycznym kraju. 

 

                                                 
5 http://www.energyworldmag.com/12/10/2015/romania-green-certificate-market-collapsing/ 



POLITYKA ENERGETYCZNA ORAZ PERSPEKTYWA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH 70 

 

 

 
 

 
 

9.3. Sojusznicy oraz przeciwnicy transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

Temat odnawialnych źródeł energii nie jest w Rumunii tematem publicznym, dlatego też liczba 

zainteresowanych stron jest ograniczona. Niektóre organizacje pozarządowe prowadzą kampanię na 

rzecz transformacji energetycznej. Przykładem mogą być Bankwatch Rumunia oraz Greenpeace 

Rumunia, które sprzeciwiają się rozbudowie kopalni odkrywkowych oraz przedłużeniu działalności 

istniejących, a także budowie nowych elektrowni. Inne lokalne organizacje pozarządowe, które 

wykazują zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii to m.in. 2Celsius, Terra Mileniul III oraz WWF. 

 

Po zaprzestaniu inwestowania w silnie emitujące elektrownie węglowych6, Europejski Bank Odbudowy 

i Rozwoju przymierza się do finansowania kilku elektrowni wiatrowych, takich jak Crucea North7 , 

Smȃrdan8, Land Power9, itp., a także elektrowni słonecznych, takich jak EDPR10. 

Ministerstwo Energetyki dzięki wdrożeniu systemu zielonych certyfikatów wspierających energetykę 

wiatrową, słoneczną oraz wodną, było kiedyś pionierem w dziedzinie OZE11. Zmieniło się to jednak w 

ostatnich latach, wraz ze spadkiem przyznawanej liczby zielonych certyfikatów. Ponadto Ministerstwo 

Energetyki planuje budowę nowej elektrowni na węgiel brunatny o mocy 600 MW, a poprzez zielone 

certyfikaty chce umożliwić zwolnienia dla największych firm energetycznych kraju12. 

Lokalne inspektoraty ochrony środowiska również mogą być uważane za przeciwników transformacji  

 

 

                                                 
6 http://bankwatch.org/news-media/for-journalists/press-releases/ebrd-suspends-loan-romanian-coal-plant-turceni 
7 http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/esia/crucea-north-wind-farm.html 
8 http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/smardan-wind.html 
9 http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/land-power-wind-farm.html 
10 http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/edpr-solar.html 
11 http://www.opcom.ro/tranzactii_produse/tranzactii_produse.php?lang=en&id=34 
12 http://www.energyworldmag.com/15/10/2015/romania-eur-750-mln-to-green-certificate-exemptions-for-19-companies/ 
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energetycznej kraju, gdyż poprzez swoje działania wspierają przeważnie dużych emiterów. Wiele razy 

wydali pozwolenia środowiskowe mimo braku oceny wpływu zanieczyszczeń na środowisko13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   Protest przeciwko deforestacji (spowodowanej budową kopalni odkrywkowej) 

   © Ionut Brigle, Bankwatch Rumunia 

 
 

 
 

9.4. Przyszłość transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

Czynniki takie jak nadwyżka mocy, spadek cen energii elektrycznej, możliwe ograniczenia sieci 

przesyłowej oraz niepewność długoterminowych umów na eksport energii elektrycznej sprawiają, że 

transformacja energetyczna Rumunii powinna być prawdopodobna. Jednak mimo tych faktów, 

państwowi producenci energii elektrycznej podpisali trzy Memoranda z chińskimi partnerami - jedno 

dla wspomnianej elektrowni na węgiel brunatny, jedno dla dwóch nowych bloków elektrowni jądrowej 

Cernavodă14 oraz jedno dla kontrowersyjnej elektrowni szczytowo-pompowej w Tarniţa15. Kolejne lata 

będą decydujące dla realizacji tych nowych projektów oraz kształtu rumuńskiego miksu 

energetycznego. 

 

                                                 
13 http://bankwatch.org/news-media/for-journalists/press-releases/victories-piling-130-more-hectares-forest-saved-lignite-

mi 
14 http://www.energyworldmag.com/10/11/2015/romania-the-memorandum-of-understandin-for-cernavoda-34-units-was-

signed/ 
15 http://www.agerpres.ro/english/2013/11/25/governments-of-romania-and-china-initial-several-memorandums-of-

understanding-16-22-25 
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Producenci OZE nie otrzymują obecnie tylu zielonych certyfikatów ile przed wprowadzeniem przez rząd 

rozporządzenia 57/2013. Rozporządzenie to ma kilka kontrowersyjnych aspektów, dotyczących m.in. 

nowych, małych elektrowni wodnych, wiatrowych i słonecznych, które otrzymają zielone certyfikaty 

tylko po 2017 roku. Rozporządzenie to pozwala również rządowi na wprowadzać zmiany w systemie 

wsparcia dla nowo akredytowanych producentów energii elektrycznej w każdym momencie w danym 

roku, a nie na początku następnego roku, jak było to w poprzednich przepisach16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 http://english.hotnews.ro/stiri-business-15334553-renewable-energy-romania-and-legislative-instability.htm 
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Rozdział 10: Serbia 
 

 

 

 
 

10.1. Ogólny opis polityki energetycznej kraju 
 

 

 

Serbski sektor energii elektrycznej rozwinął się na skalę przemysłową po II wojnie światowej, w czasie 

przemysłowego i infrastrukturalnego rozwoju kraju. Przed rokiem 1970, około dwie trzecie krajowej 

produkcji energii elektrycznej pochodziło z elektrowni wodnych, a około jedna trzecia z węgla 

brunatnego. W latach między 1970 i 1980, wskutek wielu inwestycji, trend ten całkowicie się zmienił. 

Odkryte zostały złoża węgla brunatnego, które znajdowały się w bliskim sąsiedztwie Belgradu, w 

miejscu gdzie zbiegają się najważniejsze rzeki w Serbii - Sawa i dorzecze Dunaju. Jego eksploatacja na 

skalę przemysłową rozpoczęła się pod koniec lat 60-tych/na początku lat 70-tych. Większość elektrowni 

na węgiel brunatny zbudowanych zostało w latach 70., a najnowsze w latach 80-tych. 

 

Całkowita zainstalowana moc serbskich elektrowni na węgiel brunatny wynosi 3.9 GW, a wraz z mocami 

z Kosova - których status jest wciąż nieokreślony - dochodzi do około 5.171 GW. 

Serbia rozwinęła jednocześnie niektóre ze swoich największych elektrowni wodnych znajdujących się 

na Dunaju i rzece Drina, które posiadają więcej niż 2 GW zainstalowanej mocy i tym samym znacznie 

zwiększają możliwość regulacji zużycia energii elektrycznej w Serbii. Całkowita zainstalowana moc 

serbskich elektrowni wodnych - wliczając małych i średnich producentów - jest na poziomie 2.835 GW. 

 

Serbski sektor energetyczny podstawą procesu uprzemysłowienia 

 

Faktem jest, że zdolność produkcji energii elektrycznej w Serbii zależna była od potrzeb oraz konsumpcji 

sektora przemysłowego, który niegdyś był bardzo duży. W latach 70. i 80. poziom serbskiego przemysłu 

porównywalny był do krajów OECD średniej wielkości. W większości oparty on był na produkcji 

półproduktów przemysłowych oraz na zużyciu dużej ilości różnych zasobów przemysłowych, co 

skutkowało zużyciem dużej ilości energii. 

W tym okresie Serbia praktycznie osiągnięta poziom globalnej konkurencyjności produkcji 

przemysłowej, w tym produkcji maszyn, metali ciężkich, a także w przemyśle chemicznym, rolnym oraz 

w branży budowlanej. Było to wynikiem dużej pomocy państwa w postaci stosunkowo taniej i łatwo 

dostępnej energii elektrycznej, a także poprzez tworzenie korzystnych umów handlowych z byłym 

Związkiem Radzieckim dotyczących importu tanich ciekłych węglowodorów, w zamian za serbskie 

produkty przemysłowe, rolnicze oraz inne produkty i usługi. 

 

Patrząc na wskaźniki wzrostu gospodarczego w latach 70. i 80. XX wieku zauważyć można, że w czasie 

kiedy przemysł otrzymywał wsparcie w postaci dotacji, w Serbii i Jugosławii zarejestrowano znaczny 

poziom wzrostu, który jest niewyobrażalny w obecnych czasach. 
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Tabelka 1. Tempo wzrostu Serbii i Jugosławii w danym okresie według danych Banku Światowego 

 

 

Przy tak gwałtownym wzroście zużycia energii elektrycznej, Serbia osiągnęła rekordowy poziom 

produkcji węgla brunatnego (który używany był głównie do produkcji energii elektrycznej) sięgający w 

Zagłębiu Kolubara w późnych latach 80-tych aż 29 do 30 mln ton. 

W tym samym czasie, kiedy Serbia osiągała ekonomiczne i przemysłowe maksimum, stosunek zużycia 

energii elektrycznej wynosił 1/3 dla gospodarstw domowych i około 2/3 dla sektora przemysłowego. 

W tym wypadku, nawet przy nieefektywnej transformacji energetycznej i mało opłacalnej produkcji 

przemysłowej, osiągnięte zostały pewne zyski, które doprowadziły do podniesienia poziomu PKB. 

 

Między 1991-2000 rokiem, po dekadzie wojen i upadku gospodarczego w całym regionie byłej 

Jugosławii, a zwłaszcza w Serbii, serbska gospodarka i produkcja przemysłowa poniosła jedno z 

największych załamań. W 2000 roku serbski PKB został zmniejszony do poziomu poniżej 15% jego 

wartości. W 1990 roku wynosił nieco ponad 6 mld dolarów, lecz drastycznie zmniejszył się po zmianach 

demokratycznych, otwarciu rynków dla serbskiej gospodarki (w tym możliwości zaciągania kredytów),  

prywatyzacji większości przemysłu oraz bankructwa najważniejszych gałęzi przemysłu w Serbii. 

 

Jak widać z wykresu poniżej w 2000 roku PKB Serbii spadło do nieco ponad 6 miliardów dolarów. Nawet 

dla tak niskiego PKB, Serbia produkował podobne ilości węgla brunatnego i energii elektrycznej jak w 

latach 1989-1990, lecz ze znacznie mniejszą rzeczywistą wartością dodaną. 

 

 
   Wykres 1. PKB Serbii od 2000 roku (w US $) 
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Wykres 2. Produkcja energii elektrycznej (GWh) w elektrowniach na węgiel brunatny (kolor pomarańczowy) i elektrowniach 

wodnych (kolor zielony) – prawie takie same w 2000 i w 2008 roku, gdy różnica w PKB była niemal ośmiokrotna (700-800%) 

 

Oznacza to, że większość energii elektrycznej w Serbii zużywana jest bez rzeczywistej ekonomicznej 

wartości dodanej, w większości w gospodarstwach domowych do ogrzewania domów oraz wody. 

Podobna rozbieżność jest w ilości wydobytego węgla brunatnego, gdzie zauważyć można bardzo 

nieefektywne zużycie energii na jednostkę PKB.  Od 2000 do 2012 roku ilość wydobytego węgla wzrosła 

do maksymalnych poziomów, przewyższając ilość wydobycia w 1990 roku. 

 

 
Wykres 3. Wydobycie węgla brunatnego w Serbii w milionach ton: Zagłębie Kolubara (kolor żółty) i Zagłębie Kostolac 

(kolor pomarańczowy) 

 
 

Poniższa tabela pokazuje (w porównaniu z danymi historycznymi z końca lat 80.), że wydobycie węgla  

brunatnego w Serbii osiąga rekordowe maksima, podczas gdy w tym samym czasie wzrost PKB jest 

praktycznie 0% od 2008. Ponadto produkcja przemysłowa serbskiej gospodarki wynosi około 30% w 

porównaniu z rokiem 1990. Pokazuje to, że gospodarstwa domowe faktycznie odpowiadają za zużycie 

około 60% energii elektrycznej. 
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Wykres 4: PKB Serbii od 2000-2013, zgodnie z WB 

 
 

Jak widać na wykresie, około 70% serbskiej energii elektrycznej produkowanej jest w elektrowniach 

opalanych węglem brunatnym, natomiast pozostałe 30-35% (w zależności od danego roku), 

produkowanych jest przez duże elektrownie wodne.  

 

Pomimo, że serbska gospodarka rozpoczęła minimalny rozwój od roku 2000, aktualnie wykorzystywana 

jest ta sama ilość węgla brunatnego i energii elektrycznej i mimo, że PKB wzrosło do około 700%, 

nieefektywność energetyczna Serbii jest około 3-5 razy większa niż w przypadku innych krajów OECD. 

Oznacza to, że energia elektryczna wykorzystywana w gospodarstwach domowych nie może stanowić 

wartości dodanej dla serbskiej gospodarki. Dlatego głównym celem serbskiego sektora energetycznego 

powinno być stworzenie strategii uwzględniającej rozwój OZE oraz zmniejszenie energochłonności w 

gospodarstwach domowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Kompleks węglowy Kolubara  

   © CEE Bankwatch 
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10.2. Polityka klimatyczna i transformacja energetyczna 
 

 

 

Źródła odnawialne (OZE) oraz efektywność energetyczna (EE) nie są uważane w Serbii za rozwiązanie 

dla ubóstwa energetycznego, wysokich emisji gazów cieplarnianych oraz wsparcia makro-

ekonomicznej stabilności kraju, ale jako atak organizacji pozarządowych na stabilność kraju. 

 

Według oszacowań zrobionych przez bardzo konserwatywne krajowe organy energetyczne1 Serbia nie 

posiada znaczącego lub wystarczającego potencjału OZE, który mógłby całkowicie zastąpić produkcję 

energii elektrycznej z węgla brunatnego. W tym kontekście oficjalnie szacuje się, że odnawialne źródła 

energii posiadają potencjał -  technicznie możliwy do wykorzystania - o wartości 5.6 Mtoe rocznie. 

Potencjał biomasy wynosi około 3.4 Mtoe rocznie (2.3 Mtoe - nieużywany, 1.1 Mtoe - używany). 1.7 

Mtoe rocznie to potencjał wody (0.8 Mtoe – nieużywany, 0.9 Mtoe - używany), 0.2 Mtoe to energia 

geotermalna, 0.1 Mtoe to energia wiatrowa, 0.2 Mtoe to energia słoneczna, a 0.04 Mtoe pochodzi z 

odpadów ulegających biodegradacji. Z całkowitego dostępnego potencjału technicznego OZE Serbia 

korzysta z 35% (0.9 Mtoe z energii wodnej i 1.06 Mtoe z biomasy i potencjału geotermalnego2). 

 

Zgodnie z oficjalnym scenariuszem dla sektora energetycznego udział OZE będzie musiał wzrosnąć z 

884 ktoe do 1151 ktoe, co stanowi wzrost o 30% do roku 2020. Aby osiągnąć swój cel Serbia planuje 

zainstalować dodatkowe 1092 MW do 2020 roku. Biorąc jednak pod uwagę zaplanowane inwestycje, 

które muszą być zrealizowane w celu osiągnięcia takiego poziomu udziału OZE, wydaje się że jest to 

dość optymistyczna wizja. Obecna sytuacja ekonomiczna Serbii, powolna administracja, brak silnego 

wsparcia ze strony rządu, silny opór ze strony krajowej spółki energetycznej sprawiają, ze plan ten jest 

niemożliwy do zrealizowania. 

 

Główną przeszkodą w szybszym rozwoju OZE jest obecnie bariera administracyjna stawiana przez 

władze oraz krajowego dostawcę energii elektrycznej w Serbii. Przykładem może być krajowy plan do 

2020 roku, który przewiduje pozyskać tylko około 10 MW energii ze słońca, zaledwie 1 MW energii 

geotermalnej i tylko około 100 MW energii z biomasy. 

 

                                                 
1 http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-

izvori/NREAP%20OF%20REPUBLIC%20OF%20SERBIA %2028_June_2013.pdf?uri=CELEX:32009L0028 
2http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnostizvori/NREAP%20OF%20REPUBLIC%20OF%20SERBIA %2028_June_2013.pdf

?uri=CELEX:32009L0028, page 7 
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     Tabelka 6. Szacowane nowe moce OZE w Serbii według narodowego planu dla OZE do 2020 roku3 

 

 

Lekceważenie OZE; brak woli politycznej, by umożliwić silny rozwój krajowych źródeł OZE 

 

Obecny oraz możliwy potencjał OZE jest w Serbii poważnie zaniżony. Całkowicie pomijana jest przez 

władze duża cześć możliwej do uzyskania biomasy (w szczególności z lasu). Według szacunków, 

potencjalnie istnieje około 500 tys. hektarów obszarów lądowych, które mogłyby zostać zalesione i 

mieć silny wpływ na dostępność biomasy dla produkcji energii elektrycznej. Jednocześnie istnieje duży 

potencjał zwiększenia biomasy poprzez poprawę gospodarki leśnej (regularne zalesianie oraz wycinki, 

a także zwiększenie inwestycji w nawadnianie, które obecnie praktycznie nie istnieją). Znaczne środki 

powinny zostać zainwestowane w przeciwdziałanie erozji, co mogłoby mieć dwojakie skutki: 

a) silny wzrost dostępności biomasy leśnej, 

b) silny pozytywny wpływ na retencję wody. Według większości scenariuszy zmian klimatu w Serbii 

istnieje ryzyko do silnego spadku dostępnej wody w korytach rzek i innych zbiornikach wodnych. 

 

Serbia nie planuje również odpowiednio wykorzystać dużego potencjału energii słonecznej i wodnej. 

Pomimo oficjalnego stanowiska w sprawie rozwoju kilku większych projektów elektrowni wodnych, 

inwestycje te nie są realizowane. W tym samym czasie rząd wykorzystuje środki finansowe do 

wspierania szkodliwych i niewykonalnych ekonomicznie projektów związanych z wydobyciem i 

spalaniem węgla brunatnego w zagłębiach Kolubara i Kostolac. Możliwość wykorzystania geotermii 

wraz z ogromnym potencjałem EE w gospodarstwach domowych, mogłoby poważnie zmniejszyć 

ubóstwo energetyczne, zwiększyć jakość życia obywateli, a ponadto stworzyć tysiące miejsc pracy. 

 

 

                                                 
3 http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-

izvori/NREAP%20OF%20REPUBLIC%20OF%20SERBIA %2028_June_2013.pdf?uri=CELEX:32009L0028, page 18 
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10.3. Sojusznicy i przeciwnicy transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

Przejście w stronę zielonego, społecznie odpowiedzialnego oraz środowiskowo i ekonomicznie 

zrównoważonego systemu energetycznego jest głównym czynnikiem pomiaru dla firm, grup i jednostek 

w kontekście transformacji energetycznej. 

Ze względu na bardzo skomplikowaną sytuację polityczną, gospodarczą, społeczną i środowiskową, 

bardzo trudno jest określić sojuszników oraz wrogów transformacji energetycznej Serbii. Zielona  

energetyka nie oznacza tylko przejścia na odnawialne źródła energii. Jest to również system, który 

powinien prowadzić do przemiany życia gospodarczego i społecznego, ustanawiając długoterminowy 

zrównoważony, niedrogi i społecznie odpowiedzialny system energetyczny, który zapewniłby wzrost 

gospodarczy, czystszą i bezpieczną energię, a także poprawę warunków życia. System ten powinien 

jednocześnie znacząco wesprzeć cel, jakim jest wyeliminowanie ubóstwa oraz ustanowienie silnej 

spójności społecznej w kraju. 

Można zatem powiedzieć, że sojusznikami są osoby, które wspomagają transformację w kierunku 

zielonego i społecznie sprawiedliwego systemu energetycznego, natomiast grupy i osoby, które 

sprzyjają kontynuacji uzależnienia od węgla i paliw kopalnych są jej przeciwnikami. 

 

Krajowi przeciwnicy transformacji 

 

Głównym przeciwnikiem transformacji w kierunku zielonej i zdecentralizowanej energetyki jest 

krajowa firma energetyczna EPS oraz większość jej kierownictwa, które jest bardzo aktywne w 

sprzeciwie wobec szeroko rozproszonego systemu energetycznego. Ponieważ EPS zatrudnia nie tylko 

ekspertów od energetyki, ale także ekspertów geologów, to krąg osób zainteresowanych 

kontynuowaniem obecnego kierunek rozwoju energetyki jest szeroki i obejmuje również ekspertów z 

górnictwa i geologii. Oprócz krajowej spółki energetycznej również większość wydziałów energetyki na 

uczelni w Belgradzie oraz szkół geologicznych i górniczych ma bardzo negatywny stosunek do zielonej 

transformacji. Szkoły te są przede wszystkim zainteresowane kształceniem nowych ekspertów dla EPS. 

Jednocześnie większość osób pracujących w ministerstwach energetyki i górnictwa to byli pracownicy 

EPS lub bardzo bliscy przyjaciele pracowników tej firmy. Tak więc większość osób zatrudnionych w 

ministerstwach energetyki i górnictwa czynnie blokuje transformację energetyczną kraju. Można to 

łatwo zaobserwować zapoznając się z nową strategią energetyczną dla Serbii - opracowaną przez 

uczelnię w Belgradzie oraz ministerstwo -  która jest strategią opierającą się głównie o wydobycie węgla 

brunatnego. 

 

Ministerstwo Środowiska w Serbii wspiera rozwój oparty na węglu brunatnym i jest silnym obrońcą 

interesów EPS. Jest to oczywiste, gdy spogląda się na prace departamentu, który pozwala na badania 

w sektorze górniczym, natomiast nie wspiera prac nad alternatywami energetycznymi. Jednocześnie 

wiele badań dotyczących gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, itp. jest błędnych i nie ocenia 

realnego wpływu produkcji i spalania węgla brunatnego na środowisko. Pokazuje to, że Ministerstwo 

Środowiska nie jest w stanie w sposób obiektywny i niezależny chronić interesu publicznego w sprawie 

czystego środowiska oraz zdrowia obywateli. 
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Zielonej transformacji sprzeciwiają się także polityczne elity oraz partie polityczne. Śledząc historię 

demokracji od 2000 roku zauważyć można, że wszystkie partie miały takie samo podejście i praktycznie 

żadna z rządzących lub opozycyjnych partii nie opowiadała się za transformacją energetyczną, okazując 

w ten sposób brak zrozumienia dla negatywnych ekologicznie, społecznie i ekonomicznie skutków 

spalania węgla brunatnego. 

 

Aktywnymi zwolennikami przyszłości węgla brunatnego są również krajowe i zagraniczne firmy 

konsultingowe, które zdecydowanie popierają - w zamian za dobrą zapłatę - badania błędnie oceniające 

negatywne skutki wydobycia węgla, a ponadto unikają szczegółowej oceny pozytywnych stron OZE, EE 

i zielonej transformacji. 

W społeczeństwie istnieje wiele organizacji, które wspierają transformację energetyczną, ale w 

niektórych przypadkach, organizacje te są także nieświadomymi zwolennikami węgla brunatnego. 

Niestety, istnieją również pewne organizacje obywatelskie, takie jak lokalne organizacje pozarządowe, 

niektóre związki EPS oraz część Izby Gospodarczej, które rzeczywiście wspierają - z mniej lub bardziej 

egoistycznych powodów - kontynuację mitu węgla brunatnego w Serbii. 

 

Krajowi sojusznicy transformacji 

 

Wśród większości opinii publicznej, mediów, władz, partii politycznych oraz znacznej liczby organizacji, 

zielona transformacja uważana jest za ekstrawagancję i ideologiczny nacisk zachodnich firm w celu 

posiadania jeszcze większej dominacji w serbskiej gospodarce i społeczeństwie. W niektórych 

przypadkach może to być prawdą, zwłaszcza w przypadkach, w których zagraniczne firmy mają 

pierwszeństwo w uzyskaniu licencji dla lokalizacji inwestycji OZE. Dlatego należy być bardzo ostrożnym 

przy promowaniu w Serbii zielonej transformacji. 

 

Głównymi zwolennikami transformacji energetyczne w Serbii są organizacje ekologiczne, niektóre 

spółdzielnie socjalne, a także pracownicy naukowi z mniejszych uniwersytetów (innych niż uczelnie w 

Belgradzie).  Sprzymierzeńcami są głównie uczelnie z siedzibą w Nowym Sadzie i Niszu, które zarządzają 

realizacją niektórych projektów OZE oraz badań jakościowych związanych z realizacją programów EE. 

Sojusznikami są również niektóre z lokalnych społeczności w mniej rozwiniętych częściach Serbii. 

Uważają one, że OZE i EE może być bardzo dobrą okazją do ekonomicznego i społecznego rozwoju ich 

regionu. Społeczności te nie mogą jednak zaangażować się w inwestycje OZE i EE bez większego 

wsparcia finansowego ze strony rządu. Problemy finansowe oraz brak dobrze wykształconych ludzi to 

dwa z głównych wyzwań dla społeczności lokalnych oraz programów OZE i EE. 

 

Międzynarodowi przeciwnicy transformacji 

 

Pomimo oficjalnego wsparcia dla OZE i EE większość zagranicznych instytucji finansowych, zwłaszcza 

międzynarodowych instytucji finansowych (EBOR, BŚ, MFW) jest w rzeczywistości aktywnymi 

zwolennikami kontynuacji negatywnej strategii energetycznej Serbii. Fakt ten można łatwo 

zaobserwować śledząc ich inwestycje. CEKOR oraz inne organizacje partnerskie prowadzą w tym 

temacie silną kampanię. 
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Międzynarodowi sojusznicy transformacji 

 

Głównymi zwolennikami są międzynarodowe organizacje i fundacje, które wspierają pracę krajowych 

organizacji pozarządowych działających na rzecz transformacji energetycznej. Jednocześnie istnieje 

kilka międzynarodowych instytucji, takich jak Europejska Wspólnota Energetyczna, która wykorzystując 

swoją pozycję, przekonuje serbską władzę do zapewnienia bardziej wiarygodniej i zrównoważonej 

energetyki. Mimo swych wysiłków, Wspólnota Energetyczna nie ma jednak wystarczającej siły, aby 

znacząco zmienić serbską politykę. Serbski rząd często próbuje zafałszować strategię związaną ze 

zmianami klimatycznymi oraz strategię i plany działania dla OZE i EE. Niestety, w chwili obecnej 

instytucja ta jest mało skuteczna, choć istnieje szansa, że w niedalekiej przyszłości będzie w stanie 

zmienić serbską politykę. 

Pomimo ogólnie negatywnej roli międzynarodowych instytucji finansowych w tworzeniu 

zrównoważonej polityki energetycznej kraju, istnieją międzynarodowe programy, które promują rozwój 

biomasy, energii wodnej, energii wiatrowej, a także EE w różnych sektorach. Chociaż środki te nie są 

wystarczające, to są szansą dla długoterminowych pozytywnych zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mieszkańcy wioski Vreoci protestujący przed biurem EBRD w Belgradzie 

   © Zvezdan Kalmar, Cekor 
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                                  Zniszczenia spowodowane działalnością kopalni odkrywkowej w Zagłębiu  Kolubara  
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10.4. Przyszłość transformacji energetycznej kraju 
 

 

Patrząc na przyjętą przez serbski rząd strategię energetyczną - która nadal nie została poddana 

głosowaniu w parlamencie - oczywiste jest, że Serbia przyjęła zły kierunek rozwoju sektora 

energetycznego. 

Głównym priorytetem władz i serbskich firm energetycznych jest kontynuacja rozbudowy istniejących 

mocy węglowych oraz zwiększenia produkcji węgla brunatnego w zagłębiach Kostolac i Kolubara z 

około 40 milionów ton do około 47 mln ton (po roku 2020). Serbia wciąż planuje budowę dużej ilości 

elektrowni opalanych węglem brunatnym, aby stać się potęgą w regionie i stworzyć silną pozycję 

eksportową. Jednocześnie ze względu na swoją globalną pozycję, Serbia próbuje zwiększyć swoją 

infrastrukturę gazową w celu umożliwienia przypływu większej ilości gazu do kraju. 

Nie przewiduje się jednak znacznego rozwoju biomasy, energii geotermalnej czy słonecznej. Wsparcie 

dla OZE jest bardzo małe, a procedury administracyjne skomplikowane, co w rzeczywistości skutkuje 

zatrzymaniem rozwoju tego sektora. 

 

Efektywność energetyczna nadal uważana jest jako nieistotna. Nie istnieją żadne instytucje 

bezpośrednio włączone w wypracowanie strategii EE na skalę przemysłową, co prowadzi do 

kontynuacji nieefektywnego zużycia energii i silnego wzrostu ubóstwa energetycznego. Wszystko to 

przyczynia się do długoterminowej, trudnej do rozwiązania sytuacji ekonomicznej Serbii. Dodatkowo 

instytucje zagraniczne nie wspierają transformacji energetycznej, lecz rozwój infrastruktury dla węgla 

brunatnego oraz gazu, a tylko mała część ich środków przeznaczanych jest na OZE i EE.
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Rozdział 11: Turcja 
 

 

 

 
 

11.1. Ogólny opis polityki energetycznej kraju 
 

 

 

Strategię energetyczną Turcji kształtują dwa główne elementy: (1) bezwzględny wzrost 

zapotrzebowania na energię pierwotną i energię elektryczną, oraz (2) zależność od importu paliw 

kopalnych, które sprostałyby tym wymaganiom. 

W latach między 2005 i 2014 zapotrzebowanie na energię pierwotną wzrastało średnio o 3,7%1 w ciągu 

roku. Paliwa kopalne zapewniają obecnie 90% dostaw energii. Węgiel kamienny stanowi około połowę 

całkowitej produkcji węgla, natomiast węgiel brunatny około 40%. Uzależnienie Turcji od importu 

energii pierwotnej kształtuje się na poziomie: 75% - 98,6% gazu ziemnego, 93% ropy naftowej i 92% 

węgla kamiennego. 

 

Średni roczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną pomiędzy 2005 a 2014 rokiem wyniósł 

5,3%2. W 2014 roku węgiel odpowiedzialny był za produkcję 30% energii elektrycznej, natomiast gaz 

ziemny za 48%. Udział odnawialnych źródeł energii pomiędzy 2005 a 2014 rokiem wynosił około 30%, 

ze sporadycznym spadkiem do 20% w latach suchych, gdy w mniejszym stopniu działały elektrownie 

wodne. 

 

30% energii odnawialnej w miksie energetycznym - mimo, że ponad 80% to energia wodna - oraz szybki 

wzrost produkcji energii wiatrowej - średni roczny wzrost wynoszący 45% pomiędzy 2009 a 2014 rokie3 

- mogłyby wskazywać, że w strategii Turcji istnieje pewna polityka energetyczna oraz klimatyczna. Ta 

sytuacja powinna być jednak dokładniej przeanalizowana. 

 

                                                 
1 Ministerstwo Energetyki i Zasobów Naturalnych. Tabele bilansu energetycznego, http://www.eigm.gov.tr/en-US/Balance-

Sheets 
2 Tureckie Przedsiębiorstwo Przesyłu Energii TEİAŞ, Statystyki, 

http://www.teias.gov.tr/T%C3%BCrkiyeElektrik%C4%B0statistikleri/istatistik2014/istatistik2014.htm 
3 Tureckie Przedsiębiorstwo Przesyłu Energii TEİAŞ, Statystyki 

http://www.teias.gov.tr/T%C3%BCrkiyeElektrik%C4%B0statistikleri/istatistik2014/istatistik2014.htm 

http://www.eigm.gov.tr/en-US/Balance-Sheets
http://www.eigm.gov.tr/en-US/Balance-Sheets
http://www.teias.gov.tr/TürkiyeElektrikİstatistikleri/istatistik2014/istatistik2014.htm
http://www.teias.gov.tr/TürkiyeElektrikİstatistikleri/istatistik2014/istatistik2014.htm
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    Rysunek 1: Ewolucja miksu elektrycznego Turcji (2005-2014)4 

 

 

Według IRENA (Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej) od połowy 2015 roku 164 państw 

posiada co najmniej jeden cel dla energii odnawialnej5. Turcja zalicza się do tych krajów. Turecki cel dla 

energetyki odnawialnej na rok 2023 to 30%-owy udział OZE w miksie energetycznym. Można jednak 

zauważyć, że liczba ta jest podobna do obecnego udziału odnawialnych źródeł energii w tym kraju. Jest 

to prawidłowe spostrzeżenie, gdyż jednym z podstawowych celów polityki energetycznej Turcji jest 

utrzymanie udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym na podobnym poziomie. Niektóre 

inne cele energetyczne Turcji to: 

 wykorzystanie całego krajowego potencjału węgla brunatnego oraz kamiennego do produkcji 

energii elektrycznej, 

 wykorzystanie elektrowni opalanych importowanym węglem o wysokiej wartości opałowej dla 

zabezpieczenia krajowych dostaw energii, 

 rozpoczęcie działalności dwóch elektrowni jądrowych (o łącznej mocy około 10 GW) oraz 

rozpoczęcie budowy trzeciej elektrowni jądrowej. 

 

Jak wynika z wyżej wymienionych celów energetycznych Turcji, rząd planuje przyszłość energetyczną 

kraju opartą o szybki rozwój sektora węglowego i atomowego. Cele jądrowe są jednak prawie 

niemożliwe do zrealizowanie, ponieważ los elektrowni Akkuyu jest coraz bardziej niepewny z powodu 

konfliktu z Rosją. Cele węglowe wymagają dokładniejszego omówienia. 

 

 

 

                                                 
4 Tureckie Przedsiębiorstwo Przesyłu Energii TEİAŞ, Statystyki 

http://www.teias.gov.tr/T%C3%BCrkiyeElektrik%C4%B0statistikleri/istatistik2014/istatistik2014.htm 
5 IRENA, Renewable Energy Target Setting.  

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Target_Setting_2015.pdf 

http://www.teias.gov.tr/TürkiyeElektrikİstatistikleri/istatistik2014/istatistik2014.htm
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Target_Setting_2015.pdf
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W 2009 roku elektrownie węglowe (zasilane zarówno z krajowych zasobów węgla brunatnego, jak i 

importowanego węgla kamiennego) zostały zidentyfikowane jako główne elementy strategii 

energetycznej Turcji. Rok 2012 ogłoszony został "Rokiem Węgla", co spowodowało napływ na wielką 

skalę wniosków o pozwolenia na realizację projektów węglowych. Obecnie w Turcji funkcjonują 33 

elektrownie węglowe, o łącznej zainstalowanej mocy 14,8 GW. Z drugiej strony istnieje około 70 planów 

nowych elektrowni węglowych o mocy powyżej 65 GW. Planowany udział węgla brunatnego w miksie 

energetycznym w roku 2023 to 20-25%, co oznacza znaczącą zmianę w stosunku do obecnej sytuacji, 

w której jego udział wynosi 15%. 

 

Silne wspieracie tych celów przez tureckie narzędzia polityczne i prawne, takie jak zwolnienia z 

przepisów o ochronie środowiska, bardzo lukratywne programy dotacji oraz gwarancje skarbu państwa 

sprawiają, że wątpliwa jest ekonomiczna opłacalność inwestycji węglowych. Według ostatniej analizy 

przeprowadzonej przez Global Subsidies Initiative and International Institute for Sustainable, dotacja 

dla przemysłu węglowego (możliwa do oszacowania) wyniosła w 2013 roku około 730 ml dolarów6. 

Według danych MFW, doliczając do tej kwoty niektóre koszty zewnętrzne takie jak koszt 

zanieczyszczenia powietrza, czy emisji gazów cieplarnianych, łączna dotacja do wszystkich paliw 

kopalnych w 2013 roku wyniosła 31 mld dolarów, co odpowiada 3,8% całkowitego PKB Turcji7. Węgiel 

(którego łączne dotacje wyniosły 21,5 mld dolarów) jest najbardziej kosztownym źródłem spośród 

wszystkich paliw kopalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Kopalnia odkrywkowa, która dostarcza węgiel do elektrowni Afsin Elbistan A i B, Kahramanmaraş 

     © CAN Europe 

 

                                                 
6 Dotacje do węgla i energii odnawialnej w Turcji. Global Subsidies Initiative oraz International Institute for Sustainable 

Development,  https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffsandrens_turkey_coal_eng.pdf 
7 IMF, Counting the Costs of Energy Subsidies, http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2015/NEW070215A.htm 

https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffsandrens_turkey_coal_eng.pdf
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    Kopalnia odkrywkowa Çöllolar w Afşin Elbistan 

    © CAN Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Odkąd wydobycie węgla i działalność elektrowni wyniszczyło działalność rolniczą w Soma (Manisa), mieszkańcy starają się  

zarabiać na życie zbierając i sprzedając węgiel, © CAN Europe 
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11.2. Polityka klimatyczna i transformacja energetyczna 
 

 

 

Jednym z głównych celów sektora energetyki odnawialnej w Turcji jest efektywność energetyczna. Do 

2030 roku planuje się zredukować zużycie energii o 20% - w porównaniu do poziomu z 2011 roku. 

Biorąc pod uwagę fakt, że kraj ten od 1990 do 2012 roku był w stanie zmniejszyć zużycie energii na 

jednostkę PKB jedynie o 4,8%, to cel 20% można ocenić jako ambitny. 

 

Istnieją jednak dwa zastrzeżenia do tureckiego celu efektywności energetycznej. Przede wszystkim nie 

ma wyraźnego wskaźnika, który wskazywałby na postęp w kierunku osiągnięcia 20% wzrostu 

efektywności energetycznej do 2023 roku. Po drugie, INDC (Intended Nationally Determined 

Contributions) Turcji, który został przedstawiony UNFCCC przed COP21, nie zawiera żadnych informacji 

na temat zmniejszenia zależności Turcji od paliw kopalnych i roli węgla w gospodarce tego kraju. 

Pomocne tu będzie krótkie spojrzenie na dane. Według INDC, do 2030 roku Turcja zamierza zmniejszyć 

swoje emisje nawet o 21% w porównaniu do poziomów BaU (Business as Usual). Bliższe spojrzenie na 

ten cel ukazuje mało ambitny wkład Turcji w łagodzenie zmian klimatu. Prognozowane poziomy emisji 

w scenariuszu BaU wynoszą 1,175 MtCO2 do roku 2030. Jest to o 1,5 razy więcej emisji niż w 2013 roku 

(459 MtCO2). 21% redukcji emisji wynikającej z BaU prowadzi do 929 MtCO2 emisji gazów 

cieplarnianych do roku 2030. To przekłada się na 100% wzrostu emisji w stosunku do poziomu z 2013 

roku. Należy również zauważyć, że poziom ten znajduje się powyżej krajowego wskaźnika emisji gazów 

cieplarnianych, który wzrasta bezustannie od 1990 roku. INDC proponuje 40% zwiększenie tempa 

wzrostu emisji w latach 2010-2030, w porównaniu do okresu 1990-2010. 

 

 

 
       Rysunek 2: Proponowane cele “redukcji” emisji według jego INDC 
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Główną przyczyną tego proponowanego zwiększenia emisji jest niewątpliwie ambitny plan ekspansji 

wydobycia węgla brunatnego. Do tej pory to polityka energetyczna kieruje polityką klimatyczną Turcji, 

a nie odwrotnie. 

 

 
 

11.3. Sojusznicy i przeciwnicy transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

Turcja, która posiada jeden z najbardziej dynamicznych rynków energetycznych na świecie, jest obecnie 

na krytycznym rozdrożu. Podejmowane decyzje dotyczące coraz większego zapotrzebowania na 

energię, połączone z wyzwaniem ekonomicznym, środowiskowym oraz społecznym, będą kształtować 

Turcję przez następne 30 lat. 

 

Rynek energetyczny Turcji przechodzi gwałtowną, lecz stała transformację. W wyniku procesu 

liberalizacji rynku energii elektrycznej, która rozpoczęła się w 2002 roku, udział sektora prywatnego w 

ogólnej zainstalowanej mocy wzrósł z 32% do 65%. Przewiduje się, że udział sektora prywatnego 

zwiększy się w wyniku zbliżającej się prywatyzacji elektrowni opalanych węglem oraz wycofania  

państwa z budowy nowych obiektów energetycznych. 

 

Jednak wpływ państwa na rynek energetyczny jest wciąż bardzo duży i nie wydaje się, aby sytuacja ta 

zmieniła się w najbliższym czasie. Dzięki narzędziom takim jak dotacje, zwolnienia czy taryfy 

gwarantowane, rząd wywiera wpływ na decyzje inwestorów i deweloperów dotyczących inwestycji 

energetycznych. Przedsiębiorstwa energetyczne w Turcji szybko się powiększają. 

 

Taryfy dla projektów wiatrowych są jednym z głównych czynników, które powodują, że projekty te są 

ekonomicznie opłacalne dla deweloperów oraz banków inwestycyjnych. Z drugiej strony coraz 

większym problemem dla deweloperów energii wiatrowej i słonecznej stają się opłaty za MW, które 

powinny byś wpłacane do TEİAŞ (Państwowe Przedsiębiorstwo Przesyłu Energii). Rozwój energetyki 

słonecznej jest utrudniony także przez ograniczanie licencji. Projekty węglowe cieszą się natomiast 

pakietem wsparcia - drugim najbardziej korzystnym system wsparcia inwestycyjnego - oraz 

zwolnieniami z przepisów dotyczących ochrony środowiska. Można więc wnioskować, że zachęty dla 

projektów energetycznych dotyczą głównie projektów węglowych oraz jądrowych, pomijając prawie 

zupełnie projekty dla OZE. Spójrzmy więc na przykład. System taryf gwarantowanych dla źródeł 

odnawialnych obejmuje okres 10 lat i wynosi pomiędzy 7,3 a 13,3 centów US, co powinno być zachętą 

dla deweloperów. Należy jednak zauważyć, że cena za zakup energii elektrycznej wynegocjowana z 

rosyjskim wykonawcą projektu elektrowni jądrowej Akkuyu wynosi 12,35 centów US na okres 20 lat. 

Natomiast zawarte w trakcie negocjacji pomiędzy TETA (Turkish Electricity Trading and Contracting 

Company) a ERG Verbund ceny za energię elektryczną dla bloku A elektrowni Afsin Elbistan (opalana 

węglem brunatnym) wynoszą 9,5 centów US przez 20 lat. 

 

Priorytety Ministerstwa Energii wydają się być głównym czynnikiem wpływającym na decyzje instytucji 

finansowych. Chociaż większość tureckich banków – zarówno publicznych jak i prywatnych – finansuje 
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projekty związane z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii (z funduszy EBOR 

lub z innych środków), prawie wszystkie finansują również projekty węglowe. 

 

Sieć przesyłowa w Turcji jest własnością państwa i jest również przezeń zarządzana. Z drugiej strony 

dystrybucja energii elektrycznej jest całkowicie sprywatyzowana. W Turcji istnieje 21 regionów 

dystrybucji. Rozwój odnawialnych źródeł energii opartych o automatyczne generowanie energii 

elektrycznej przez gospodarstwa domowe i/lub małe przedsiębiorstwa oraz zwiększenie wytwarzania 

energii w systemach off-grid może być postrzegane przez spółki dystrybucyjne jako zagrożenie. 

 

Obecni i potencjalni sojusznicy, którzy mogliby pomóc w transformacji sektora energetycznego Turcji 

to: 

1. Lokalne organizacje pozarządowe prowadzące kampanie przeciw projektom węglowym. 

Ich wpływ na zdrowie i warunki życia lokalnych społeczności i ekosystemów jest ogromny. 

Organizacje obywatelskie prowadzą kampanie przeciwko projektom węglowym na poziomie 

lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Powodzenie takich kampanii będzie głównym 

wyznacznikiem przejścia Turcji na energetykę odnawialną, 

2. Sektor energii słonecznej. 

Organizacje pozarządowe, w szczególności w sektorze energii słonecznej, mają coraz większe 

znaczenie w zrównoważonym systemie energetycznym i systematycznie poszerzają swoje 

wpływy w tym sektorze. Stają się jednym z czołowych sojuszników w realizacji bardzo 

potrzebnej transformacji sektora energetycznego Turcji, 

3. Duże firmy energetyczne. 

Niektóre firmy energetyczne w Turcji zaczęły wykazywać zainteresowanie energią słoneczną. 

Ich zaangażowanie może przyspieszyć skalę rozwoju energii słonecznej w Turcji. 

 

Ponadto, również poniższe zmiany mogą być motorem do transformacji energetycznej Turcji: 

1. Energetyka słoneczna i wiatrowa stają się coraz bardziej opłacalne ekonomicznie. Według Lazar 

Ltd., od 2009 roku koszt budowy instalacji słonecznych (PV) spadł o około 80%, podczas gdy 

instalacji wiatrowych o 60%8. Zmiany w zakresie kosztów energii słonecznej i wiatru nie są w 

pełni zintegrowane ze średnio - i długoterminowymi planami Turcji. Prawdopodobne jest 

jednak, że dalsze zmniejszenie kosztów wytwarzania energii odnawialnej wpłynie na porzucenie 

przez Turcję ambitnych planów związanych z węglem, 

2. Oczekuje się, że wszyscy konsumenci energii elektrycznej - w tym zwykłe gospodarstwa 

domowe - mogliby kwalifikować się do bycia prosumentem w ciągu kilku lat. W połączeniu z 

odpowiednimi przepisami, które umożliwiłyby dotację do paneli słonecznych instalowanych na 

dachach budynków domowych, możliwe byłoby doprowadzenie do wielkich zmian w sektorze 

energetycznym poprzez umożliwienie konsumentom wyboru czystej energii oraz  możliwość 

uniezależnienia się od firm energetycznych i dystrybucyjnych, 

3. Rozpoznanie ryzyka związanego ze stosowaniem paliw kopalnych. 

Okres po negocjacjach w Paryżu jest okresem niepewności dla Turcji. Osoby decyzyjne w sferze 

publicznej i prywatnej próbują ocenić krótko i średnioterminowe konsekwencje paryskiego 

porozumienia dla strategii i decyzji inwestycyjnych. Urzędnicy Turcji od dawna twierdzą, że 

                                                 
8 http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-17/lower-cost-wind-and-solar-will-drive-energy-storage-technology 
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Turcja powinna zbudować jak najwięcej nowych projektów węglowych przed rokiem 2020, gdyż 

po tym czasie w nowym systemie klimatycznym nie będzie to możliwe. Coraz trudniej będzie 

zapewnić finansowanie oraz społeczną akceptację dla nowych elektrowni opalanych węglem. 

Oprócz samego porozumienia, również utworzenie CDTF (Climate Disclosure Task Force), 

prowadzone przez Radę Stabilności Finansowej, stanowi ważny krok w kierunku 

zidentyfikowania zagrożeń związanych ze zmianą klimatu (zagrożeń fizycznych, zagrożeń 

związanych z brakiem odpowiedzialności za zmiany klimatyczne, itp.). Proces ten może być 

motywacją, a także możliwością dla przedsiębiorców inwestujących w paliwa kopalne na 

zmianę formy swojej działalności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Soma, Manisa 
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11.4. Przyszłość transformacji energetycznej kraju 
 

 

 

Według Międzynarodowej Agencji Energii, aby świat miał szansę na ograniczenie wzrostu temperatury 

powyżej 2°C, dwie trzecie wszystkich rezerw paliw kopalnych powinno pozostać pod ziemią. Niedawne 

badania przeprowadzone przez University College London Institute for Sustainable Resources wskazują 

również, że aby ten cel został osiągnięty, ponad 80% zasobów węgla powinno pozostać niespalonych9. 

Długookresowym celem jest ograniczenie globalnego wzrostu temperatury na poziomie 1,5°C - jak 

wspomniano w umowie paryskiej - co może oznaczać, że ilość spalanego węgla powinna być jeszcze 

mniejsza. W tym kontekście plany Turcji maksymalnego wykorzystania wszystkich swoich rezerw węgla 

brunatnego oraz dodatkowo importu węgla kamiennego są planami niezrównoważonymi ekologicznie. 

 

Istnieją również analizy z których wynika, że węgiel może być także opcją bardziej kosztowną. Według 

ostatnich analiz - wykonanych na zlecenie WWF Turcji, przeprowadzonych przez Bloomberg New 

Energy Finance - udział energii odnawialnej w miksie energetycznym Turcji mógłby wzrosnąć do 40% 

do 2023 roku oraz do 47% do roku 203010 . Z analizy wynika, że pomogłoby to Turcji pozostać na 

obecnym poziomie emisji w sektorze energetycznym. Biorąc pod uwagę zarówno wydatki inwestycyjne 

jak i operacyjne, w tym wydatki na paliwo, od dziś do roku 2030 taka strategia kosztowałaby podobnie 

co obecna strategia oparta na węglu. Analiza sugeruje ponadto, że narzędzia polityczne, takie jak 

podatek klimatyczny czy system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, które powinny być 

realizowane w następstwie porozumienia paryskiego, czynią strategię opartą na węglu jeszcze droższą. 

 

 
  Rysunek 3: Skumulowana suma wydatków kapitałowych i operacyjnych (łącznie z użyciem paliwa) wg Bau (na bazie   

  węgla) oraz scenariuszy rozwoju energetyki odnawialnej w 2014-30 ($)11 

 

                                                 
9 McGlade, C., Ekins, P. The Geographical Distribution of Fossil Fuels Unused When Limiting Global Warming to 2°C  

http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html 

http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html 
10 WWF-Turkey and Bloomberg New Energy Finance. Turkey’s Renewable Power Report.   

http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/turkiye_nin_yenilenebilir_gucu_son.pdf   
11 WWF-Turkey and Bloomberg New Energy Finance. Turkey’s Renewable Power Report.  

http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/turkiye_nin_yenilenebilir_gucu_son.pdf 

http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html
http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/turkiye_nin_yenilenebilir_gucu_son.pdf
http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/turkiye_nin_yenilenebilir_gucu_son.pdf
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Oficjalny cel Turcji jakim jest zwiększenie wydobycia węgla, a także istnienie 70 nowych projektów 

elektrowni opalanych węglem sprawiają, że przejście Turcji na gospodarkę niskoemisyjną zasilaną 

odnawialnymi źródłami energii jest trudne. Na szczęście oficjalne cele Turcji i ich realizacja rzadko idą 

w parze. 

 

W latach 2011-2015, 54% nowej zainstalowanej mocy pochodziła z odnawialnych źródeł energii. W 

tym samym okresie dodatkowa energia wiatrowa i geotermalna przekroczyła potencjał nowych 

projektów węglowych12 . Pomimo istnienia dużych zachęt dla projektów węglowych wydaje się, że 

odnawialne źródła energii mają w Turcji większą szansę na rozwój. Oczekuje się, że zainstalowana moc  

instalacji słonecznych gwałtownie wzrośnie z uwagi na zniesienie barier. Kilka miesięcy przed COP21, 

francuska firma Engie - nieformalnie znana jako GDF Suez- wycofała się z projektu elektrowni węglowej  

Ada (1 320 MW), planowanej w İskenderun Bay. Decyzja o wycofaniu się Engie z projektu może być 

także popierana przez innych deweloperów. 

 

Podobnie jak w wielu częściach świata w Turcji trwa transformacja energetyczna. Dodatkowe zmiany, 

takie jak wycofanie się z projektów węglowych znacznej liczby międzynarodowych banków rozwoju, 

banków komercyjnych oraz agencji kredytów eksportowych oraz zmniejszenie kosztów energii 

odnawialnej sprawiają, że perspektywa 70 nowych elektrowni węglowych staje pod dużym znakiem 

zapytania. Naukowcy ostrzegają, że aby osiągnąć cel ograniczenia wzrostu temperatury powyżej 2°C, 

co najmniej 82% wszystkich rezerw węgla musi pozostać pod ziemią. Tempo, w którym decydenci, 

deweloperzy i inwestorzy wycofają się z inwestycji węglowych i przejdą na projekty związane z 

gospodarką niskoemisyjną opartą o OZE będzie w znacznym stopniu przyczyniać się do globalnego 

sukcesu łagodzenia zmian klimatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
12 Strona internetowa Ministerstwa Energetyki i Zasobów Naturalnych: Inwestysje energetyczne  

http://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Guncel-Duyurular/2015-Yili-Enerji-Yatirimlari 

http://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Guncel-Duyurular/2015-Yili-Enerji-Yatirimlari
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O organizacjach 
 

 

 

 

Centar za životnu sredinu (Center for the 

Environment), Bośnia I Hercegowina 

 

Centar za životnu sredinu jest pozarządową organizacją non-profit, w której skład 

wchodzą specjaliści i działacze zajmujący się ochroną i poprawą stanu 

środowiska, propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz większego 

udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. 

 

Cele i działania stowarzyszenia to: 

 podnoszenie świadomości społecznej na temat ochrony środowiska; 

 ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego; 

 promowanie i propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju; 

 popularyzacja wolontariatu; 

 promowanie większego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących 

środowiska. 

 

Od powstania organizacji w 1999 roku, Centar za životnu sredinu przeprowadziło ponad 50 projektów 

- 40 działań i kampanii, 5 międzynarodowych obozów wolontariatu, a także szereg spotkań, okrągłych 

stołów, dyskusji, warsztatów, szkoleń, seminariów i konferencji. 

Centar za životnu sredinu działa w ramach programów: energia i zmiany klimatyczne, transport, 

bioróżnorodność i obszary chronione. W zależności od bieżących problemów oraz dostępnych zasobów 

(ludzkich, finansowych) organizacja pracuje także w tematach takich jak wykorzystywanie przestrzeni 

publicznej, promowanie i wdrażanie Konwencji z Aarhus, GMO, zrównoważone społeczeństwo, 

międzynarodowe instytucje finansowe, woda, odpady, konsumpcjonizm. 

 

 

Greenpeace, Bułgaria 

 

Greenpeace Bułgaria jest częścią Greenpeace Europa Wschodnia 

(CEE). Organizacja ta od 2011 roku jest aktywna w temacie zmian klimatu oraz energii. Głównymi 

kampaniami prowadzonymi przez Greenpeace Bułgaria są: Klimat i energia oraz Zrównoważone 

rolnictwo. Organizacja z powodzeniem przeprowadziła kampanię mającą na celu zatrzymanie budowy 

elektrowni jądrowej "Belene". 

 

W ramach kampanii Klimat i energia, Greenpeace Bułgaria we współpracy z "Za Zemiata" stara się 

stopniowo wyeliminować węgiel z systemu energetycznego kraju. Podczas kampanii organizacja 
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wydała cztery raporty skupiające się na kilku aspektach przemysłu węglowego - powietrze, 

zanieczyszczenie wody i gleby oraz dotacji do inwestycji węglowych. Dodatkowo, jako członek Koalicji 

Klimatycznej Bułgarii, Greenpeace jest aktywnym uczestnikiem dyskusji na temat polityki klimatycznej 

kraju. Organizacja promuje także system energetyczny wolny od paliw kopalnych oraz energię 

odnawialną dla gospodarstw domowych i małych firm.  Wizja Greenpeace Bułgaria opiera się na 

zdecentralizowanym systemie energetycznym opartym na odnawialnych źródłach energii, które 

gwarantują bezpieczeństwo energetyczne i niezależność Bułgarii. 

 

 

WWF, Grecja 

 

Organizacja WWF Grecja założona została w 1990 roku. Jest ona częścią 

międzynarodowej organizacji WWF, która składa się z 29 organizacji w ponad 100 

krajach. WWF Grecja w roku 1995 stała się niezależną finansowo krajową 

organizacją sieci WWF. 

 

Misją WWF jest zachowanie bogatej bioróżnorodności Grecji oraz Morza Śródziemnego, zapobieganie 

degradacji środowiska, poszukiwanie harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody. Ponadto, 

WWF Grecja prowadzi ambitny program dotyczący energii i zmian klimatycznych, który ma 

przeciwdziałać budowie nowych elektrowni węgla brunatnego, propagować wycofywanie węgla 

brunatnego z Grecji od 2030 roku, a także promować wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i 

efektywności energetycznej. 

 

W ostatnich latach WWF Grecja w swoim programie energetyczno-klimatycznym ukazała finansowy 

koniec 2 nowych elektrowni na węgiel brunatny, a także zaproponowała czyste alternatywy dla projektu 

elektrowni "Ptolemaida V" (660 MW), której koniec budowy zaplanowany jest na rok 2020. Obecna 

praca WWF Grecji koncentruje się na opracowaniu kompleksowego planu transformacji regionu 

Zachodniej Macedonii (główny obszar węgla brunatnego w Grecji). 

 

 

Clean Air Action Group, Węgry 

 

Grupa założona została w 1988 roku przez trzy lokalne  

grupy ekologiczne i jest obecnie jedną z najbardziej znanych organizacji ekologicznych na Węgrzech. W 

2009 roku stała się federacją organizacji, głównie grup lokalnych, składającą się z 132 członków. 

 

Grupa prowadzi działalność w następujących dziedzinach: 

 ekologizacja budżetu państwa, 

 zrównoważony transport, 

 zrównoważona polityka energetyczna, 

 zrównoważony rozwój miast, 

 ochrona terenów zielonych w miastach. 



POLITYKA ENERGETYCZNA ORAZ PERSPEKTYWA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH 95 

 

 

Przykłady bieżących działań: 

 prowadzenie ekspertyz dotyczących transportu, energii, środowiska, polityki gospodarczej, 

 wystąpienia medialne i prowadzenie newsletterów, 

 prowadzenie lokalnych i ogólnokrajowych kampanii dla polepszenia transportu publicznego, 

ekologizacji budżetu państwa, wprowadzenia “zielonego” podatku, rozwoju zieleni miejskiej, 

rozwijania sieci ciepłowniczych itp., 

 udział w debatach publicznych dotyczących kwestii środowiskowych, 

 działania dotyczące korupcji w rządzie, 

 utrzymanie biura informacyjnego dla obywateli. 

 

Organizacja ma na swoim koncie wiele sukcesów. Pomimo poważnych trudności jakie w obecnym 

czasie mają organizacje pozarządowe na Węgrzech, grupa wciąż prowadzi wiele kampanii. 

 

 

Eko-svest, Macedonia 

 

Misją Eko-svest jest informowanie i promowanie alternatyw dla działań 

mających negatywny wpływ na środowisko w Macedonii. Organizacja 

założona w 2002 roku skupia się na badaniach, analizach oraz na 

rozpowszechnianiu informacji. Eko-svest ma na swoim koncie wiele inicjatyw 

i projektów. Organizacja posiada dużą wiedzę w tematach energetyki, transportu, odpadów oraz zmian 

klimatu. Dodatkowo, Eko-svest śledzi procesy prawne oraz duże projekty o potencjalnie negatywnym 

wpływie na środowisko. Jako członek CEE Bankwatch Network, organizacja skupia się na projektach 

finansowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe oraz instytucje UE. Celem organizacji jest 

zapobieganie negatywnym skutkom tych projektów. Poprzez prowadzone kampanie Eko-svest dąży do 

zmienienia lub zatrzymania planowanych inwestycji. 

 

Na szczeblu krajowym Eko-svest koordynuje pracę sieci Natura 2000 oraz organizuje wspólne działania 

organizacji ekologicznych dotyczące funduszy UE w Macedonii. Organizacja stworzyła specjalny portal 

ekosfera.mk, który służy jako baza danych dla wielu organizacji. 

Od 2012 Eko-svest uważnie śledzi rozwój wydarzeń związanych z sektorem węglowym, a od 2013 roku 

prowadzi na ten temat kampanię. 

 

Eko-svest ma na swoim koncie ponad 30 publikacji, a także kilka stron internetowych dotyczących 

konkretnych tematów i kampanii, m.in. toxic.mk, która koncentruje się na wpływie metali ciężkich, 

zwłaszcza rtęci, na zdrowie. 

Eko-svest jest również członkiem HEAL, SEE.Net, Inforse Europe, GENET and Women in Europe for a 

Common Future (WECF) i EEB. 
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EKO-UNIA, Polska 
 

Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia powstało 1994 r. na Górnym Śląsku,  

w regionie górnictwa węgla kamiennego, znanym na całym świecie ze swoich 

problemów środowiskowych oraz zanieczyszczonego powietrza. 15 lat temu 

organizacja przeniosła swoją siedzibę do Wrocławia na Dolnym Śląsku. 

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA kształci i angażuje społeczeństwo w projekty społeczno-

środowiskowe na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 

 

Przez ostatnie 9 lat EKO-UNIA brała udział w wielu działaniach mających na celu przekształcenie polskiej 

polityki energetycznej oraz ochronę klimatu w Polsce i na całym świecie. Organizacja była inicjatorem 

Ogólnopolskiej Koalicji "Rozwój TAK – Odkrywki NIE" i przyczyniła się do jej wielu sukcesów. 

 

Celami EKO-UNII są: 

 ochrona różnorodności biologicznej oraz czynna ochrona przyrody, 

 działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz morskich, 

 pomoc obywatelom – prowadzenie interwencji środowiskowych, 

 prowadzenie edukacji ekologicznej - szkolenia, warsztaty i programy edukacyjne, 

 promowanie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, 

 pomoc w opracowaniu ekspertyz, opinii i ocen wpływu inwestycji na środowisko, 

 wydawanie opinii na temat ocen oddziaływania na środowisko oraz inwestycji energetycznych 

takich jak elektrownie atomowe, węglowe, czy wiatrowe. 

 

 

Bankwatch, Rumunia 

 

Bankwatch Rumunia jest organizacją pozarządową założoną 

w czerwcu 2012 roku. Jej celem jest zapobieganie negatywnym wpływom inwestycji publicznych i 

prywatnych na środowisko, a także promowanie zrównoważonych alternatyw oraz udziału 

społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. 

 

Głównym działaniem organizacji jest dążenie do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w rumuńskim 

sektorze energetycznym, spowodowanych przede wszystkim spalaniem węgla. Począwszy od 2015 

roku działania Bankwatch Rumunia obejmują również monitorowanie i ograniczanie negatywnego 

wpływu na środowisko inwestycji prowadzonych przez międzynarodowe instytucje finansowe w 

krajach rozwijających się, a także pomoc rumuńskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. 

 



POLITYKA ENERGETYCZNA ORAZ PERSPEKTYWA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH 97 

 

CEKOR, Serbia 

 

CEKOR jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji ekologicznych  

w Serbii. Organizacja działa na szczeblu międzynarodowym, krajowym, 

regionalnym i lokalnym. Zakres prac CEKOR obejmuje promowanie 

odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz 

zrównoważonego transportu miejskiego, a także działania dotyczące  

odpadów, polityki ochrony środowiska oraz monitorowania międzynarodowych instytucji finansowych 

w Serbii. 

CEKOR skupia zarówno działaczy, jak i ekspertów z różnych dziedzin. Organizacja jest członkiem CEE 

Bankwatch Network, NFORSEE Network, SEE Net (regionalna sieć promująca alternatywne sposoby 

wytwarzania energii), GENET (European Network on Genetic Engineering), SEE CCA (South East Europe 

Climate Change Adaptation Network). 

 

Od 2006 roku CEKOR prowadzi kampanię, której celem jest zapewnienie sprawiedliwych warunków 

przesiedlenia dla kilku zmarginalizowanych społeczności w Serbii, m.in. dla mieszkańców 

nieformalnych romskich osiedli w Gazela i Belvil w Belgradzie, mieszkańców wioski Vreoci, która 

znajduje się w sąsiedztwie kopalni odkrywkowej Kolubara oraz mieszkańców Brodarevo, które może 

zostać zniszczone przez budowę zapory wodnej. 

 

Organizacja od kilku lat opowiada się także za wzrostem użycia odnawialnych źródeł energii i 

efektywności energetycznej oraz podkreśla problemy związane z korupcją. W 2013 roku CEKOR 

poruszył tematykę łamania praw człowieka w związku z rozwojem wydobycia węgla brunatnego. 

 

 

WWF, Turcja 

 

WWF Turcja jest krajowym oddziałem międzynarodowej organizacji World Wide 

Fund for Nature (WWF). WWF jest jedną z najstarszych niezależnych światowych 

organizacji zajmujących się ochroną przyrody.  Organizacja posiada ponad pięć 

milionów członków na całym świecie i jest aktywna w ponad 100 krajach. Misją 

organizacji jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego oraz 

stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z naturą. Historia WWF Turcja sięga 1975 

roku, kiedy to założona została jej macierzysta organizacja Dogal hayati Koruma Derneği (DHKD). WWF 

Turcja koncentruje swoją działalność w dwóch obszarach: ochrona przyrody oraz zmniejszenie 

negatywnych oddziaływań na środowisko. 
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