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Polityka energetyczna UE powinna równoważyć cele strategiczne w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju unikając negatywnego 
oddziaływania na konkurencyjność gospodarek państw członkowskich. Zrównoważona 
polityka może wymagać innego podejścia w przypadku krajów UE-15 i UE-11.

Stabilny rozwój gospodarczy
► Tempo wzrostu gospodarczego pozwalające krajom

UE-11 na osiągnięcie poziomu krajów UE-15 w szybki
i zrównoważony sposób. Sektor energetyczny
przyczynia się do stabilnego wzrostu gospodarczego
poprzez zapewnienie konkurencyjnych cen energii, które
sprzyjają inwestycjom i zapobiegają ich odpływowi.

Bezpieczeństwo dostaw
► Zdolność kraju lub regionu do zapewnienia

długoterminowego bezpieczeństwa dostaw odbiorcom
energii pierwotnej i końcowej.

Wymogi ochrony środowiska
► Realizacja celów UE w zakresie tworzenia warunków do

zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
w krajach UE-27.

Długoterminowa efektywność sektora energetycznego
► Stan w którym wszystkie trzy powyższe cele zostają

osiągnięte lub ich określony mix, gdy ich równoczesne
osiągnięcie jest niemożliwe

Stabilny rozwój gospodarczy
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Region UE-11 dogania resztę UE, jednak w wartościach nominalnych PKB na mieszkańca 
w UE-11 stanowi zaledwie jedną trzecią wartości dla UE-15. W ujęciu siły nabywczej 
pieniądza, PKB UE-11 na mieszkańca stanowi 55% średniej UE-15.

UE-11 
PKB na miesz. (nom., 2010) – k 9.0 EUR
PKB na miesz. (PPP, 2010) – k 14.7 EUR 
2006-2010 PKB CAGR – 3.77% 

UE-27 
PKB na miesz. (nom., 2010) - k 24.4 EUR
PKB na miesz. (PPP, 2010) – k 24.4 EUR 
2006-2010 PKB CAGR – 0.73% 

UE-15 
PKB na miesz. (nom., 2010) – k 28.3 EUR
PKB na miesz. (PPP, 2010) – k 26.9 EUR 
2006-2010 PKB CAGR – 0.28% 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

10

20

30

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

kEUR

EU-11 (left axis) EU-15 (left axis) EU-11/EU-15 ratio (right axis)

PKB na miesz. W UE-11 i UE-15 (EUR, PPP) w latach 1995-2010

55 %
UE-11/ UE-15

Źródło: Eurostat

32 %
UE-11/ UE-15

tys.  
EUR

tys.  
EUR

UE-11 (lewa oś) UE-15 (lewa oś)
Stosunek UE-11/UE-15
(prawa oś)

UE-11 (lewa oś) UE-15 (lewa oś) Stosunek UE-11/UE-15Stosunek UE-11/UE-15
(prawa oś)



Strona 4 Central Europe Energy Partners 
Report 2012 – wersja wstępna

Prepared by 
Ernst & Young

Copyright by Central Europe 
Energy Partners, AISBL (CEEP)

W następnych dekadach, kraje UE-11 będą nadal gonić kraje 
UE-15 w zakresie poziomu rozwoju gospodarczego. Wg. Global 
Insight w 2035 roku PKB krajów UE-11 w ujęciu siły nabywczej 
pieniądza na mieszkańca będzie stanowił ~85% średniej UE-15.
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Zbieżność pomiędzy gospodarkami 
krajów UE-11 i UE-15 została 
zaobserwowana w ostatniej dekadzie 
(jak widać na danych wyrażonych 
w sile nabywczej pieniądza). 
Przewidywane jest utrzymanie się 
powyższego trendu.

Różnica w tempie rozwoju 
gospodarczego krajów UE-11 i UE-15, 
oraz w charakterystyce ich gospodarek 
narodowych sprawiają, że przed tymi 
krajami stoją liczne wyzwania dla ich 
sektorów energetycznych. 
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Stabilny rozwój gospodarczy
► Tempo wzrostu gospodarczego pozwalające krajom

UE-11 na osiągnięcie poziomu krajów UE-15 w szybki
i zrównoważony sposób. Sektor energetyczny
przyczynia s ię do stabilnego wzrostu gospodarczego
poprzez zapewnienie konkurencyjnych cen energii, które
sprzyjają inwestycjom i zapobiegają ich odp ływowi.

Bezpieczeństwo dostaw
► Zdolność kraju lub regionu do zapewnienia

d ługoterminowego bezpieczeństwa dostaw odbiorcom
energii pierwotnej i końcowej.

Wymogi ochrony środowiska
► Reali zacja celów UE w zakresie tworzeni a warunków do

zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
w krajach UE-27.

Długoterminowa efektywność rynku energii
► Stan w którym wszystkie trzy powyższe cele zostają

osiągnięte lub ich określony mix, gdy ich równoczesne
osiągnięcie jest niemożliwe

Stabilny rozwój gospodarczy
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Oznacza to większa presję na sektory energetyczne w krajach 
UE-11 (w porównaniu z krajami UE-15) w związku z rosnącym 
zapotrzebowaniem na energię oraz zaostrzającymi się wymogami 
środowiskowymi.

PKB oraz produkcja energii elektrycznej(1996=100)

Zmiana PKB oraz produkcji energii elektrycznej (r/r) % 
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Z dużym prawdopodobieństwem 
przewidywany wzrost gospodarczy 
w krajach UE-11 będzie wiązał się ze 
wzrostem zapotrzebowania na 
energię elektryczną.

Uwzględniając znaczący udział 
przemysłu w strukturze PKB krajów 
UE-11, wyższą energochłonność 
gospodarki oraz trudności w zmianie 
struktury PKB w ostatnich latach, 
osiągnięcie przewidywanego poziomu 
wzrostu PKB będzie trudne bez 
znaczącego wzrostu zapotrzebowania 
na energię. 

Źródło: Eurostat

Produkcja energii 
elektrycznej

PKB

Produkcja energii elektrycznej PKB

Stabilny rozwój gospodarczy
► Tempo wzrostu gospodarczego pozwalające krajom

UE-11 na osiągnięcie poziomu krajów UE-15 w szybki
i zrównoważony sposób. Sektor energetyczny
przyczynia s ię do stabilnego wzrostu gospodarczego
poprzez zapewnienie konkurencyjnych cen energii, które
sprzyjają inwestycjom i zapobiegają ich odp ływowi.

Bezpieczeństwo dostaw
► Zdolność kraju lub regionu do zapewnienia

d ługoterminowego bezpieczeństwa dostaw odbiorcom
energii pierwotnej i końcowej.

Wymogi ochrony środowiska
► Reali zacja celów UE w zakresie tworzeni a warunków do

zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
w krajach UE-27.

Długoterminowa efektywność rynku energii
► Stan w którym wszystkie trzy powyższe cele zostają

osiągnięte lub ich określony mix, gdy ich równoczesne
osiągnięcie jest niemożliwe
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Przewidywana dynamika wzrostu zapotrzebowania na energię 
w UE-11 będzie znacznie wyższa niż średnie dla UE-27 i UE-15.
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Zużycie energii brutto na mieszkańca, toe, 2010

Prognoza podstawowa PRIMES’a zużycia energii 
w krajach UE-11 i UE-27

Większość krajów UE-11 
charakteryzuje się niższym zużyciem 
energii brutto na mieszkańca niż 
średnia w UE-15. W 2010 roku 
średnie zużycie energii brutto na 
mieszkańca w UE-11 stanowiło 
jedynie 70% wartości dla UE-15.

Zgodnie z modelem PRIMES, zużycie 
energii w krajach UE-11 i UE-15 
będzie inne. Wzrost zapotrzebowania 
na energii brutto w krajach UE-11 
w latach 2010-2030 wyniesie10-13%, 
natomiast w UE-15 będzie on 
praktycznie zerowy (w scenariuszu 
podstawowym) lub nawet ujemny 
(w scenariuszu referencyjnym). 

Źródło:  Eurostat, IHS Global Insight

UE-11 UE-27

Stabilny rozwój gospodarczy
► Tempo wzrostu gospodarczego pozwalające krajom

UE-11 na osiągnięcie poziomu krajów UE-15 w szybki
i zrównoważony sposób. Sektor energetyczny
przyczynia s ię do stabilnego wzrostu gospodarczego
poprzez zapewnienie konkurencyjnych cen energii, które
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Bezpieczeństwo dostaw
► Zdolność kraju lub regionu do zapewnienia

d ługoterminowego bezpieczeństwa dostaw odbiorcom
energii pierwotnej i końcowej.

Wymogi ochrony środowiska
► Reali zacja celów UE w zakresie tworzeni a warunków do

zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
w krajach UE-27.

Długoterminowa efektywność rynku energii
► Stan w którym wszystkie trzy powyższe cele zostają

osiągnięte lub ich określony mix, gdy ich równoczesne
osiągnięcie jest niemożliwe
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W związku z przewidywanym wzrostem zapotrzebowania na 
energię w UE-11, wysokie wymagania polityki energetycznej mogą 
prowadzić do spowolnienia wzrostu PKB. Obecne ceny energii w 
regionie są już relatywnie wyższe niż w pozostałych krajach UE.
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Ceny energii elektrycznej w UE w 2011 (EUR/kWh, PPS)

Niezrównoważona polityka energetyczna może doprowadzić do spowolnienia wzrostu PKB 
w krótkim i średnim terminie.  W przypadku krajów UE-11, wyższe zapotrzebowania na energię 
przy wysokich wymaganiach w zakresie ochrony środowiska (ograniczenie emisji CO2, cele 
w zakresie udziału OZE, itd.) zwiększy presję na ceny energii w UE-11. Może być to szczególnie 
trudne dla gospodarek krajów UE-11 z uwagi na relatywnie wysokie ceny energii elektrycznej 
w porównaniu do UE-15.

Źródło: Eurostat

Stabilny rozwój gospodarczy
► Tempo wzrostu gospodarczego pozwalające krajom

UE-11 na osiągnięcie poziomu krajów UE-15 w szybki
i zrównoważony sposób. Sektor energetyczny
przyczynia s ię do stabilnego wzrostu gospodarczego
poprzez zapewnienie konkurencyjnych cen energii, które
sprzyjają inwestycjom i zapobiegają ich odp ływowi.

Bezpieczeństwo dostaw
► Zdolność kraju lub regionu do zapewnienia

d ługoterminowego bezpieczeństwa dostaw odbiorcom
energii pierwotnej i końcowej.

Wymogi ochrony środowiska
► Reali zacja celów UE w zakresie tworzeni a warunków do

zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
w krajach UE-27.

Długoterminowa efektywność rynku energii
► Stan w którym wszystkie trzy powyższe cele zostają
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osiągnięcie jest niemożliwe
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Cele UE 2050 w zakresie dekarbonizacji spowodują radykalną 
zmianę struktury paliwowej, która bez istotnych inwestycji 
infrastrukturalnych może doprowadzić do wzrostu zależności 
regionu UE-11 od niezdywersyfikowanego importu.

Struktura zużycia energii 
w UE-11, 2010

Struktura zużycia energii 
w UE-15, 2010

Struktura zużycia energii wg 
scenariusza 

dekarbonizacyjnego 2050*

Osiągnięcie celów ‘Roadmap 2050’ będzie trudniejsze dla krajów UE-11 niż UE-15, głównie ze 
względu na ponad trzykrotnie większy udział paliw stałych. Alternatywnie, z uwagi na główny 
cel ‘Roadmap 2050’ jakim jest rozwój niskoemisyjnych technologii, osiągnięcie celów 
może być łatwiejsze przy wykorzystaniu przez kraje UE-11 czystych technologii 
węglowych oraz rozwoju energetyki nuklearnej.

35.9%

25.4%

20.4%

9.8%

8.5%

Paliwa stałe

Ropa

Gaz

OZE

Energia jądrowa

Suma: 277 Mtoe

37.1%

26.2%

14.4%

12.3%

10.0%

Ropa

Gaz

Energia jądrowa

Paliwa stałe

OZE

Suma: 1 486 Mtoe

18.0%

23.8%

3.3%2.7%

52.2%

Petroleum 
products
Gas

Nuclear

Solids

RES

Źródło: Eurostat, * Impact Assessment Accompanying the document, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, 
THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMIMTTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Energy Roadmap 2050, SEC(2011) 1565
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UE-11 na osiągnięcie poziomu krajów UE-15 w szybki
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Total: ~240 bn EUR

Dane

Produkcja energii elektrycznej* ~170 mld EUR

Przesył energii elektrycznej ~8 mld EUR

Przesył i magazynowanie gazu ~55 mld EUR

Przesył i magazynowanie ropy ~6 mld EUR

Suma ~240 mld EUR

Zestawienie powyższej kwoty z szacunkowym kosztem pozostałych inwestycji w energetykę, również tych 
o znaczeniu krajowym, pozwala na oszacowanie całkowitej sumy nakładów finansowych do 2020 na poziomie 
300 mld EUR.

Równocześnie ocenia się, że na poziomie całej Unii inwestycje w energetykę  będą  wymagały 1 000 mld EUR 
w 10-letniej perspektywie (poczynając od 2011).

Szacunkowy koszt kluczowych inwestycji  w energetykę 
o znaczeniu europejskim w UE-11 do 2020

Kluczowe inwestycje w moce wytwórcze, infrastrukturę przesyłową 
o znaczeniu europejskim, a także infrastrukturę do magazynowania 
gazu i ropy o znaczeniu europejskim będą wymagały nakładów 
finansowych na poziomie ok. 240 mld EUR do 2020.

Produkcja 
energii 
elektrycznej

Przesył energii 
elektrycznej

Przesył i 
magazynowanie 
gazu

Przesył i 
magazynowanie 
ropy

Suma: ~240 mld EUR * Podana kwota uwzględnia nakłady na odtworzenie istniejących mocy

Stabilny rozwój gospodarczy
► Tempo wzrostu gospodarczego pozwalające krajom

UE-11 na osiągnięcie poziomu krajów UE-15 w szybki
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Różnica pomiędzy historycznym i planowanym poziomem 
inwestycji w energetykę jest znacząca i może wynieść 1,4% PKB 
rocznie.

Na podstawie przedstawionych danych można zauważyć, że średni poziom inwestycji 
(jako % PKB) w krajach UE-11 dla lat 2011-2020 przekracza o 115% średni poziom inwestycji
w wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych w krajach UE-11 w latach 2001-2010. To porównanie ukazuje 
przybliżony wzrost potrzeb inwestycyjnych w nadchodzących latach celem sprostania 
wyzwaniom stawianymi przed krajami UE-11.
(*) dane szacunkowe. Załączone porównanie stanowi przybliżenie mające zilustrować możliwy wzrost potrzeb inwestycyjnych.

Historyczne wartości inwestycji brutto dla lat 2001-2010 i prognozowana średnia wartość do 2020 roku (*)
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W ramach obecnej perspektywy finansowej wsparcie Unii Europejskiej dla krajów 
członkowskich wynosi 348 mld EUR w ramach Polityki Spójności będącej 
głównym źródłem pomocy finansowej dla projektów związanych z energetyką. 
Środki te są prawie równo podzielone pomiędzy kraje UE-10 i UE-15.

Porównując wyzwania stojące przed UE-11 i poziom rozwoju gospodarczego z UE-15 powyższy podział 
funduszy wydaje się być nieuzasadniony. Kraje UE-11 wymagają większych inwestycji niż kraje UE-15 
i jednocześnie mają mniejsze możliwości do ich finansowania 

Analiza pomocy finansowej UE w ramach obecnej perspektywy finansowej dla krajów UE-11 pozwoliła na 
oszacowanie sumy funduszy na projekty energetyczne w tych krajach na poziomie 9,9 mld EUR dla bieżącej 
perspektywy budżetowej UE. Średni poziom wsparcia Unii dla energetyki w UE-11 (0,9 mld EUR) jest 
porównywalny z funduszami dla niektórych krajów UE-15, co nie znajduje uzasadnienia biorąc pod uwagę 
różnice pomiędzy UE-11 i UE-15.

Źródło: strona internetowa Polityka Regionalna – Inforegio, strona internetowa Komisji Europejskiej; * W przypadku funduszy z polityki spójności wartość 
funduszy faktycznie przeznaczonych na energetykę;** W przypadku funduszy z polityki spójności wartość priorytetów w ramach programów operacyjnych  
na poziomie regionalnym i krajowym posiadających cele związane z energetyką. 

Udział UE-10 w funduszach 
Polityki Spójności

Wsparcie projektów energetycznych przez Unię Europejską w krajach UE-11 
i wybranych krajach UE-15 (dane dla bieżącej perspektywy budżetowej UE)
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W związku ze wzrostem zapotrzebowania na energię, polityki 
energetyczne krajów UE-11 powinny się koncentrować na kwestii 
bezpieczeństwa dostaw. Wymaga to inwestycji oraz ponownego 
przemyślenia roli paliw stałych w strukturze paliwowej UE-11.

Zależność energetyczna krajów UE-11 jest 
generalnie niższa niż krajów UE-15 oraz 
UE-27 (odpowiednio 37%, 57% i 54%). 
Jednak sytuacja ta może ulec zmianie 
w najbliższych dekadach w związku 
z koniecznością rezygnacji z wykorzystania 
rodzimych paliw stałych.

Niska zależność energetyczna niektórych 
krajów UE-11 wynika ze znacznych własnych 
zasobów paliw stałych oraz ich eksportu. 
Wdrożenie regulacji UE w zakresie ochrony 
środowiska będzie jednak wymagało 
zmniejszenia znaczenia paliw stałych 
w strukturze paliwowej co doprowadzi do 
zwiększenia zależności regionu od importu.

Z wyjątkiem paliw stałych kraje UE-11 są 
silnie zależne od importu paliw kopalnych 
i charakteryzują się dominacją jednego 
kierunku importu. 

Powoduje to, że rozwój infrastruktury 
energetycznej oraz dywersyfikacja są 
kluczowymi zagadnieniami zarówno dla 
UE-11, jak i UE-15. 
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Źródło: Eurostat
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Z uwagi na znacznie kwestii bezpieczeństwa dostaw, powinny 
zostać zrealizowane inwestycje infrastrukturalne zmierzające do 
ich dywersyfikacji. Kraje UE-11 mogą zaoferować wiele 
konkurencyjnych rozwiązań jako obszar tranzytowy.

Źródło: Gas Infrastructure Europe.

Istniejąca i planowana infrastruktura 
gazowa w krajach UE-11Kraje UE-11 stanowią naturalną drogą tranzytową dla

dostaw gazu ze wschodu do całej UE, a ich gazociągi są
kluczowym elementem międzynarodowej sieci gazowej.

Kraje UE-11 powinny współpracować z Komisją Europejską
dla ułatwienia rozwoju strategicznych korytarzy tranzytu
gazu na swoim terenie i zapewnienia odpowiedniego
wsparcia dla realizacji wybranych projektów gazowych
w każdym z krajów UE-11. Projekty te powinny wspierać
rozwój wewnętrznego rynku gazu w UE.

Zabezpieczenie dostaw gazu ziemnego ma kluczowe
znacznie dla całej UE, a nie tylko krajów UE-11. Projekty
mające za zadanie zapewnienie długoterminowych dostaw
gazu oraz dywersyfikację jego kierunków powinny mieć
strategiczne znaczenie.

Ze względu na znaczny koszt nowych inwestycji, większość
z nich przekracza możliwości krajów UE-11 i wymaga
ciągłego wsparcia na poziomie UE. Współpraca pomiędzy
krajami UE-11 zwiększa szanse na pozyskanie niezbędnego
wsparcia z UE oraz poprawia zrozumienie kwestii
infrastruktury tranzytowej oraz zależności od jednego
dostawcy.

Główne planowane 
gazociągi:
1) Nabucco
2) South stream
3) Blue line
4) I.T.G.I.
5) North-South pipeline
6) Baltic pipe

Główne istniejące interkonektory:
7) Mallnow
8) Kondratki
9) Deutsch-Neudorf
10) Baumgarten
11) Uzhgorod-Velké Kapušany
12) Isaccea-Orlovka

Główne gazociągi w budowie:
13) North stream

Planowane gazociągi
Istniejące gazociągi

W budowie
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Światowa emisja CO2 z instalacji energetycznych szacowana jest 
na 36,4 Gt w 2035 (20% wzrost w stosunku do 2010). Udział UE 
wyniesie ~8%.  UE-11 odpowiada za mniej niż 2% światowej emisji 
CO2 w 2010 roku w sektorze energetycznym.

Udział UE-27 w całkowitej światowej emisji CO2, 2010

Udział UE-27 w całkowitej światowej emisji CO2, 2035

Przewidywana emisja CO2 UE-27 obniży się do 
2035 roku o 2,8 Gt CO2. W tym samym czasie 
emisja światowa wzrośnie o około 20%. 
Powyższe czynniki spowodują spadek udziału 
UE-27 w emisji światowej z 11.8% do 7.7%. 
W konsekwencji udział UE-11 w emisji UE-27 
będzie miał nieznaczny wpływ na całkowitą 
redukcję emisji przez UE-27.

Istnieje realne zagrożenie, że polityka EU 
w zakresie redukcji emisji CO2 może okazać się 
nieskuteczna w zakresie zmiany globalnej emisji 
gazów cieplarnianych, gdyż ponad 90% emisji 
ma miejsce poza UE. (w okresie 2010-2035 
łączna emisja krajów UE wyniesie ~35% 
emisji Chin).
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the world

Udział UE-11 w emisji CO2 w UE-27, 2009
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UE-27: 3.6 Gt CO2
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UE-27: 2.8 Gt CO2
Świat: 36.4 Gt CO2

Źródło: IEA World Energy Outlook 2011, Eurostat

Reszta 
świata

Reszta 
świata

Reszta 
UE

UE-11UE-27

UE-27

Stabilny rozwój gospodarczy
► Tempo wzrostu gospodarczego pozwalające krajom

UE-11 na osiągnięcie poziomu krajów UE-15 w szybki
i zrównoważony sposób. Sektor energetyczny
przyczynia s ię do stabilnego wzrostu gospodarczego
poprzez zapewnienie konkurencyjnych cen energii, które
sprzyjają inwestycjom i zapobiegają ich odp ływowi.

Bezpieczeństwo dostaw
► Zdolność kraju lub regionu do zapewnienia

d ługoterminowego bezpieczeństwa dostaw odbiorcom
energii pierwotnej i końcowej.

Wymogi ochrony środowiska
► Reali zacja celów UE w zakresie tworzeni a warunków do

zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
w krajach UE-27.

Długoterminowa efektywność rynku energii
► Stan w którym wszystkie trzy powyższe cele zostają

osiągnięte lub ich określony mix, gdy ich równoczesne
osiągnięcie jest niemożliwe

Stabilny rozwój gospodarczy

Długoterminowa 
efektywność 
rynku energii

1

1

2 3

2

3

4



Strona 15 Central Europe Energy Partners 
Report 2012 – wersja wstępna

Prepared by 
Ernst & Young

Copyright by Central Europe 
Energy Partners, AISBL (CEEP)

Kraje UE-11 dokonały już znacznej redukcji emisji CO2 w stosunku 
do roku 1990. Mimo to, polityka klimatyczna UE dyskryminuje 
węgiel, który nadal może pełnić istotną rolę jako źródło energii 
pierwotnej w krajach UE-11

EU -11 countries that decreased emissions
EU countries that decreased emissions

Countries that increased emissions

Country
Mt CO2 

emission in 
1990

Mt CO2 

emission in 
2009

% change

Estonia 41 17 -59%
Latvia 27 11 -59%
Lithuania 50 22 -56%
Romania 250 131 -48%
Bulgaria 111 59 -47%
Slovakia 74 43 -42%
Czech Republic 196 133 -32%
Hungary 97 67 -31%
United Kingdom 776 566 -27%
Germany 1 248 920 -26%
Poland 453 377 -17%
Sweden 72 60 -17%
Belgium 142 124 -13%
Denmark 68 61 -10%
France 563 517 -8%
Finland 70 66 -6%
The Netherlands 212 199 -6%
Italy 519 491 -5%
Croatia 31 31 0%
Austria 78 80 3%
Slovenia 18 19 6%
Ireland 55 62 13%
Greece 104 123 18%
Portugal 59 75 27%
Spain 283 368 30%

Źródło: Eurostat

Kraj
Emisja CO2

w 1990 
(Mt CO2)

Emisja CO2
w 1990

(Mt CO2)
Zmiana %

Kraje UE-11, które obniżyły emisje

Kraje Unii Europejskiej, które obniżyły emisje
Kraje, w których emisja wzrosła
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Rozwój i promocja przez UE realistycznego 
planu redukcji emisji CO2 przy 
ograniczonym negatywnym wpływie na 
lokalne gospodarki jest kluczowym 
zagadnieniem dla krajów UE-11.

Wykorzystanie paliw kopalnych wymaga 
rozwoju czystych technologii przy wsparciu 
finansowym UE.

*Dane dla Chorwacji zostały pominięte
Źródło: EU Energy Portal
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w stosunku do roku 1990. Mimo to, polityka klimatyczna UE 
dyskryminuje węgiel, który nadal mógłby pełnić istotną rolę jako 
źródło energii pierwotnej w krajach UE-11
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** Dane dla Chorwacji za 2008 rok
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Stabilny rozwój gospodarczy
► Tempo wzrostu gospodarczego pozwalające krajom

UE-11 na osiągnięcie poziomu krajów UE-15 w szybki
i zrównoważony sposób. Sektor energetyczny
przyczynia s ię do stabilnego wzrostu gospodarczego
poprzez zapewnienie konkurencyjnych cen energii, które
sprzyjają inwestycjom i zapobiegają ich odp ływowi.

Bezpieczeństwo dostaw
► Zdolność kraju lub regionu do zapewnienia

d ługoterminowego bezpieczeństwa dostaw odbiorcom
energii pierwotnej i końcowej.

Wymogi ochrony środowiska
► Reali zacja celów UE w zakresie tworzeni a warunków do

zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
w krajach UE-27.

Długoterminowa efektywność rynku energii
► Stan w którym wszystkie trzy powyższe cele zostają

osiągnięte lub ich określony mix, gdy ich równoczesne
osiągnięcie jest niemożliwe

Stabilny rozwój gospodarczy

Długoterminowa 
efektywność 
rynku energii
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Ze uwagi na znacznie różnice pomiędzy krajami UE-11 i UE-15 polityka energetyczna  UE 
powinna być elastyczna i równoważyć swoje cele. W przypadku krajów UE-11 może to 
oznaczać konieczność zwrócenia większej uwagi na cele w zakresie bezpieczeństwa 
oraz konkurencyjności oraz elastyczności w zakresie ochrony środowiska.

Polityka energetyczna UE powinna równoważyć
strategiczne cele w zakresie bezpieczeństwa
energetycznego oraz zrównoważonego rozwoju bez
wywierania negatywnego wpływu na
konkurencyjność gospodarek UE. Może to wymagać
różnego podejścia do krajów UE-15 oraz UE-11.

Osiągnięcie celów w zakresie bezpieczeństwa
dostaw oraz dekarbonizacji przekracza możliwości
finansowe krajów UE-11 i może prowadzić do
spowolnienia wzrostu PKB w przypadku braku
odpowiedniego wsparcia finansowego oraz transferu
technologii. W przypadku braku odpowiednich
instrumentów wsparcia, redukcja celów
dekarbonizacyjnych przez kraje UE-11 jest możliwym
rozwiązaniem dla zrównoważenia polityki
energetycznej.

W pierwszej kolejności kraje UE-11 powinny
skoncentrować się na inicjatywach regionalnych,
które są kluczowe dla bezpieczeństwa
energetycznego regionu, a w przypadku których
wspólna praca i optymalizacja skali mogą przynieść
wymierne korzyści.

1

2

3
Stabilny rozwój gospodarczy

Długoterminowa 
efektywność 
rynku energii
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Pierwsze kroki w tym kierunku zostały już poczynione…

Baltic Energy 
Market 
Interconnection 
Plan (BEMIP)

UE proponuje dla krajów Bałtyckich schemat ich integracji określany nazwą Baltic Energy Market 
Interconnection Plan (BEMIP).
Inicjatywa BEMIP ma dwa cele:
► Pełna integracja trzech krajów Bałtyckich z rynkiem energii UE poprzez
► Wzmocnienie połączeń z sąsiadującymi krajami. 
Podstawowym założeniem BEMIP jest utworzenie silnego lokalnego rynku powiązanego z 
NordPool’em. Docelowym rokiem integracji rynku krajów Bałtyckich z NordPool’em jest rok 2015.

Trójkąt dostaw 
gazu ziemnego
(11 krajów) 

Inicjatywa „North-South-East gas supply system” została utworzona w celu zapewnienia
bezpieczeństwa dostaw energii w regionie nieposiadającym własnych zasobów, oraz poprzez 
dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw. 

Tzw. trójkąt dostaw gazu ziemnego wyznaczany jest przez: 

► Gazociąg Nabucco oraz wybrzeże Morza Czarnego, które tworzą wschodni wierzchołek trójkąta; 

► Terminal LNG w Chorwacji (południowy wierzchołek)

► Terminal LNG w Świnoujściu (północny wierzchołek). 

W wyniku inicjatywy “Memorandum of Understanding on North-South Interconnections in Central-
Eastern Europe” zostało podpisane w Brukseli 23 listopada 2011 roku przez kraje UE-11 oraz 
Komisję Europejską.

New European 
Transmission 
System (NETS)

New European Transmission System (NETS) jest to węgierski projekt zmierzający do połączenia 
gazowych systemów przesyłowych środkowej i południowo-wschodniej Europy poprzez utworzenie 
wspólnego operatora systemu przesyłowego.

Dwa główne cele tej inicjatywy to:

► Ułatwienie rozwoju konkurencyjnego, sprawnego i płynnego regionalnego rynku gazu 
który wzmocni bezpieczeństwo dostaw, 

► Utworzenie jednolitej platformy infrastrukturalnej (poprzez wyższy poziom współpracy i 
integracji pomiędzy regionalnymi operatora sieci przesyłowych).
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Kwestie formalne

Introductory character of the Report
► This Executive Summary is an introductory analysis of EU-11 region 

selected energy sector issues. Any conclusions drawn basing on this 
material should by subject to further detailed analysis which result 
may alter the initially drawn conclusions. 

Independence
► Neither Ernst & Young nor partners or other persons working on this 

Preliminary report are any way related to the Client and therefore are 
fully capable of providing independent consultancy services.

Diligence
► This Executive Summary report has been drawn up by Ernst & Young 

with due diligence. However, Ernst & Young, its partners or persons 
working on this Preliminary report are not liable for any mistakes or 
omissions in the preparation of this Preliminary report (excluding loss 
or damage caused deliberately or as a result of gross negligence).

Information verification
► The scope of our work does not cover procedures which are required 

by law or auditing standards for review and audit of financial 
statements, as understood by the Accountancy Act of 29 September 
1994, for the purpose of rendering an opinion on their fairness and 
accuracy. Accordingly, Ernst & Young is not rendering such an 
opinion on the information obtained from the Companies and used for 
the purpose of carrying out the agreed procedures.

Report investment cost estimations
► Investment costs estimations given in the Report are a makro-scale 

rough assessment of possible investment needs and are based on 
both available sources as well as Ernst & Young expert assumptions. 
Without further detailed analysis and elaboration this estimation 
cannot be treated in any way as a valuation and used in course of 
investment planning and business decision making.

Procedures
► Ernst & Young is not liable for insufficiency of the procedures applied 

for the purpose for which this Preliminary report has been drawn up or 
for any other purposes. The judgment on the sufficiency of 
procedures applied remains with the users of this Preliminary report. 
The agreed procedures are not in lieu of other work and activities 
which the users of this Preliminary report should carry out according 
to their discretion and needs.

Usage of this Report
► This Executive Summary has been drawn up on the assumption of it 

being used by competent persons and solely for the purposes 
stipulated herein. This Preliminary report should be read and 
analyzed in its entirety due to the fact that any conclusions formulated 
on the basis of out-of-context fragments may be inaccurate. Ernst & 
Young staff are available to clarify any aspects of this Preliminary 
report. It is understood that should any questions arise, the users of 
this Preliminary report will approach Ernst & Young for clarifications.

Disclosure rules of this Report
► This Executive Summary report has been drawn up solely for its 

defined intended purpose. This Executive Summary must not be used 
for any other purpose or made available to any other party without a 
prior written consent of Ernst & Young, along with a stipulation that 
the Executive Summary will only be used in its entirety. Any quotes 
from this document or presentation of the results and conclusions 
arising from this document to any authorized person should always be 
made with a simultaneous provision of this entire version.

► Any interested person or organization who wants to obtain this 
Executive Summary, should contact Central Europe Energy Partners 
(CEEP), directly.
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