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„WYNIKI” PROEKOLOGICZNEGO PODEJŚCIA
DO ENERGETYKI W UNII EUROPEJSKIEJ
NA PODSTAWIE MODELU EFQM
Streszczenie: Opracowanie stanowi próbę analizy energetyki Unii Europejskiej (UE) w świetle założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju i ich realizacji z uwzględnieniem kryteriów
modelu doskonałości EFQM. Omawiane podejście z jednej strony wpływa pozytywnie,
z drugiej zaś negatywnie na poszczególne obszary wyników, co autor postara się w niniejszym artykule udowodnić. Aby polityka energetyczna UE mogła być w pełni zrealizowana,
powinna dążyć do optimum, z punktu widzenia całej UE, jak również poszczególnych jej
członków. W niniejszym artykule podjęta zostanie próba określenia tego, co jest niezbędne
do osiągnięcia jak najbardziej zbliżonej do doskonałości polityki energetycznej UE.
Słowa kluczowe: energetyka UE, zrównoważony rozwój, jakość, EFQM.

1. Wstęp
Unia Europejska od lat stara się działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju [Rao 2000; Borys (red.) 2005; PN-EN ISO 14050:2004; Matuszak-Flejszman
2001]. Odpowiednie wytyczne dotyczące tej kwestii zawarte są w większości dokumentów unijnych. Z podobną sytuacją mamy do czynienia również w obszarze energetyki. Przejawia się to w szczególności redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawą efektywnego wykorzystywania i wytwarzania energii oraz
promowaniem nowych ekologicznych technologii i rozwiązań. Działania takie
w sposób bezpośredni wpływają na kształt i funkcjonowanie zarówno energetyki,
jak i obszarów, na które ona oddziałuje. Przyczyniają się one niejednokrotnie
do wzrostu kosztów wytwarzania energii, co oznacza, że działania takie wpływają
niekorzystnie. Jednak patrząc poprzez rozwój nowych technologii, możemy wskazać na pozytywne efekty takich działań, co z kolei wpływa zarówno bezpośrednio,
jak i pośrednio na wszystkie aspekty funkcjonowania UE.
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja „wyników” polityki energetycznej na podstawie modelu doskonałości EFQM [Hakes, Wilkinson 2007; Model
doskonałości EFQM 2004; Bugdol 2001; Karaszewski 2005]. Określone zostały wy-
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niki w odniesieniu do pracowników, klientów oraz społeczeństwa. Ukazano również
kluczowe wyniki w odniesieniu do najistotniejszych kwestii związanych z polityką
energetyczną UE. Na zakończenie przedstawiono propozycję zmian, która mogłaby
udoskonalić politykę energetyczną UE. Analiza wyników polityki energetycznej UE
została dokonana na podstawie badań nad materiałem źródłowym dotyczącym omawianego tematu. Podobną tematykę w swoich pracach podejmują m.in.: A. Graczyk,
Z. Jakubczyk, W. Mielczarski, K. Kałążna, R. Rosicki, M. Kaczmarski, E. Lorek
[Graczyk, Jakubczyk 2005; Mielczarski 2002; Kaczmarski 2010; Lorek 2008; Jeżowski 2011].

2. Polityka energetyczna UE
Polityka energetyczna UE zawiera zespół reguł, mechanizmów oraz instrumentów
ekonomiczno-finansowych. Składa się ona z wielu dokumentów, które tworzą tę politykę. Głównymi obszarami polityki są: bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność gospodarki UE (niska cena energii), ochrona środowiska i efektywność
energetyczna [Jeżowski 2011].
Wydaje się, że Unia Europejska jest gorliwym promotorem koncepcji zrównoważonego rozwoju pośród organizacji międzynarodowych i poszczególnych państw
na świecie. Odniesienia do zrównoważonego rozwoju można znaleźć w większości
najważniejszych dokumentów unijnych. Koncepcja ta jest ujęta w polityce energetycznej, z tego też względu jest spójna z unijną strategią zrównoważonego rozwoju oraz
strategią ochrony klimatu, jak również wchodzi w skład jej polityki ekologicznej.
Polityka energetyczna Unii Europejskiej skupia się głównie na energetyce odnawialnej, redukcji emisji szkodliwych substancji, w szczególności CO2. Problem
jednak w tym, że inne kraje czy organizacje międzynarodowe, skupiające państwa
spoza UE, nie są zainteresowane w wystarczającym stopniu rozwiązaniami w energetyce zaproponowanymi przez UE. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że działania takie niosą ze sobą wzrost kosztów wytwarzania energii, a co za tym idzie,
spadek konkurencyjności poszczególnych gospodarek na arenie międzynarodowej.
Z drugiej strony, następuje jednocześnie wzrost konkurencyjności gospodarek krajów wysoko rozwiniętych wewnątrz UE, takich jak Niemcy, Francja, angażujących
się w zieloną energię w zakresie rozwoju nowych technologii w energetyce.
Realizacja założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju w energetyce UE widoczna jest w większości dokumentów wchodzących w skład jej polityki energetycznej. Dokumenty, które tworzą europejską politykę energetyczną, to m.in.
[Borgosz-Koczwara, Herlender 2008; Malko 2006; Kowalska 2008; Polityka klimatyczno-energetyczna… 2010; Zielona Księga 2006]:
•• Dyrektywa 96/61/WE – dotyczy zapobiegania i ograniczenia zanieczyszczeń –
pozwolenia zintegrowane,
•• Dyrektywa 2001/80/WE – dotyczy ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery,
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•• Dyrektywa 2003/87/WE – dotyczy handlu emisjami,
•• Dyrektywa 2006/32/WE – dotyczy efektywności wykorzystania energii,
•• Pakiet klimatyczno-energetyczny (2007 r.) – zarys nowej europejskiej polityki
energetycznej na lata 2020–2050,
•• Dyrektywa 2009/28/WE – dotyczy promocji odnawialnych źródeł energii. Wskazano w niej również na technologie wychwytywania i magazynowania CO2.
Wszystkie powyższe dyrektywy i dokumenty, jak również ich nowelizacje, ukazują jednoznaczny kierunek zmian w europejskiej energetyce, idący ku zaostrzeniu
wymogów ekologicznych. Europa świadomie podąża ścieżką rozwoju nowych zielonych technologii w dziedzinie energetyki. Wiąże się to ze strategią UE, której jednym z głównych celów jest pozycja wiodąca na świecie pod względem nowoczesnych technologii, w tym także w energetyce. UE stara się rozwijać przemysły innowacyjne, które mogą dawać jej w przyszłości przewagę konkurencyjną na rynku
światowym, co odnosi się również do rozwiązań stosowanych w energetyce „zielonej”. Unijna polityka energetyczna skupia się głównie na kilku kluczowych zagadnieniach. Są to m.in.:
•• ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
•• wspieranie energetyki odnawialnej, w szczególności nowych technologii, m.in.
magazynowania CO2 – CCS,
•• wzrost efektywności wykorzystania energii,
•• niezależność energetyczna UE [KOM (2010) 639, KOM (2008) 781, KOM
(2008) 772, KOM (2008) 13, KOM (2007) 1].
Niestety obecnie jedynie UE w tak szerokim zakresie stara się wprowadzać
w życie koncepcję zrównoważonego rozwoju, która znajduje odbicie w podejściu
do energetyki. Żadna z międzynarodowych organizacji o charakterze integracyjnym
ani żadne znaczące, pod względem gospodarczym, państwo nie wprowadza tak daleko idących rozwiązań prośrodowiskowych w swojej energetyce.
Rozważając zagadnienia unijnej polityki energetycznej, należy również wspomnieć o tym, że UE jest bardzo zróżnicowana ze względu na swoją energetykę. Poszczególne kraje na przestrzeni lat w odmienny sposób podchodziły do omawianego
problemu i w różny sposób rozwiązywały problem dotyczący pozyskiwania energii.
Wynika to z wewnętrznych polityk energetycznych poszczególnych członków UE,
jak też z zasobności poszczególnych państw w surowce energetyczne. Rodzaj siłowni warunkuje jej poziom emisji, kosztów produkcji, jak i wielkość początkową
inwestycji, a to oznacza, że w każdym kraju unijnym sytuacja kształtuje się odmiennie. Procentowe ujęcie źródła pochodzenia energii elektrycznej w poszczególnych
krajach UE przedstawia rys. 1. Wskazuje on na olbrzymie dysproporcje w poszczególnych źródłach pozyskiwania energii wewnątrz UE.
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Rys. 1. Pozyskiwanie energii elektrycznej w ujęciu procentowym ze względu na jej rodzaj w UE
w 2002 roku
Źródło: [Fałek 2012].

Wpływ UE na całkowity poziom emisji CO2 jest ograniczony. W 2009 roku jej
emisja na świecie wyniosła 28 999,4 miliona ton (Mt), z czego 11 827,1 Mt pochodziło z energetyki, to zaś stanowiło 40% światowej emisji CO2. Największa część
emisji CO2 w UE, jak i w innych krajach przypada na energetykę. W 2009 roku
energetyka unijna wyemitowała 1305,8 miliona ton CO2, co stanowiło 4,5% emisji ogólnoświatowej. Na uwagę zasługuje również fakt, że działania UE w zakresie
wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w energetyce będą miały sens jedynie wtedy, gdy pozostałe kraje będą działały podobnie. Wynika to z tego, że jedynie
15% światowej emisji CO2 przypada na całą Unię Europejską, a Chiny i USA odpowiadają za 41% światowej emisji CO2, co stanowiło 12 Gt CO2 w 2009 roku [CO2
Emission… 2011; Environmental statistic… 2010].

3. „Wyniki” polityki energetycznej UE
Polityka energetyczna UE wpływa zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio na wiele
aspektów funkcjonowania całej Unii, jej krajów członkowskich, firm i przedsiębiorstw działających na jej terenie, jak też jej mieszkańców. W sposób pośredni oddziałuje także na kraje i organizacje międzynarodowe niebędące członkami UE.
W związku z tym można określić „wyniki” takiej polityki na podstawie modelu doskonałości EFQM w odniesieniu do wszystkich grup jej oddziaływania.
Ponieważ UE jest osamotnionym liderem wdrażania zrównoważonego rozwoju w swojej energetyce na tak znaczącą skalę, oznacza to, z jednej strony, sytuację,
w której produkty zaawansowane technologicznie stosowane w energetyce, produ-
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kowane przez UE, mogą mieć problem ze znalezieniem odbiorców poza jej granicami, z drugiej jednak strony UE może stać się światowym liderem w nowoczesnych
technologiach energetycznych. Taka polityka energetyczna zapewnia również zbyt
nowych technologii w energetyce wewnątrz Unii Europejskiej; wynika to z faktu
dużego zróżnicowania energetyki wewnątrz samej Unii. Aby UE odniosła korzyści
ze sprzedaży nowych rozwiązań w energetyce, musiałaby mieć rynki zbytu nie tylko
pośród własnych członków, ale i na całym świecie.
Istnieje też ryzyko, że UE pozostanie sama z wygórowanymi kosztami produkcji energii, co w rezultacie mogłoby doprowadzić do ucieczki części kapitału z UE
do krajów, w których prawodawstwo w odniesieniu do emisyjności energetyki nie
jest tak restrykcyjne. Niestety zjawisko takie mogłoby negatywnie wpłynąć na poziom bezrobocia w UE, znacznie je podnosząc – utrata miejsc pracy w energetyce
konwencjonalnej i dziedzinach z nią powiązanych, np. w górnictwie. Z drugiej strony, mogłoby to doprowadzić do powstawania nowych miejsc pracy w organizacjach
produkujących nowoczesne technologicznie rozwiązania dla energetyki. Do tego
doprowadziłoby również bardziej efektywne wykorzystanie energii [Miles 2012].
Taki wzrost zatrudnienia w jednych sektorach i spadek w drugich byłby zróżnicowany przestrzennie i w sposób nierównomierny dotykałby poszczególne kraje unijne.
Wysoko rozwinięte kraje członkowskie rozwijałyby nowe technologie i odnotowywałyby wzrost zatrudnienia, a kraje zacofane niestety głównie wzrost bezrobocia.
Rozwiązania zawarte w polityce energetycznej wpływają na detaliczne i hurtowe ceny energii elektrycznej. To z kolei oddziałuje na koszty produkcji przemysłowej, świadczonych usług, a także na codzienne wydatki wszystkich obywateli.
Fakt, że energia elektryczna jest wykorzystywana w każdej dziedzinie życia, sprawia, że wzrost jej ceny dotyka bezpośrednio całej gospodarki narodowej. Taka sytuacja bezpośrednio może wpływać na ograniczenie konkurencyjności gospodarki UE
na arenie międzynarodowej, spadek wielkości eksportu, a także na wzrost importu.
Struktura energetyki w UE, jak już wspomniano, nie jest jednolita, a to oznacza,
że obciążenia kosztami dostosowania się jej do wytycznych ograniczających emisję
CO2 będą odmienne dla poszczególnych krajów członkowskich. W związku z już
obowiązującymi przepisami w UE dotyczącymi handlu emisjami, odpowiedniego
udziału energii zielonej w energetyce poszczególnych państw członkowskich, jak
i opłatami z tytułu emisji CO2 mamy do czynienia ze wzrostem (nienaturalnym, wynikającym z różnego rodzaju opłat) ceny energii elektrycznej.
Dotyczy to szczególnie krajów, w których odnotowuje się wysokie poziomy
emisji CO2. Gdyby nie opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń, najtańszą energią byłaby ta pochodząca ze źródeł tradycyjnych (np. węgiel). Oznacza to dalszy wzrost
cen energii elektrycznej z elektrowni konwencjonalnych, co będzie wynikiem ograniczania emisyjności substancji szkodliwych w energetyce UE, a co za tym idzie,
energia z elektrowni konwencjonalnych w innych rejonach świata będzie tańsza.
To zaś spowoduje większą konkurencyjność gospodarek spoza obszaru UE – niższe
koszty dla gospodarki, jak i społeczeństwa.
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Rys. 2. Koszty produkcji 1 MWh energii elektrycznej i emisja CO2 w t/MWh
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Konkurencyjność elektrowni…].

Problem kosztów produkcji energii elektrycznej oraz emisji CO2 z różnych źródeł ukazuje rys. 2. Najdroższą energię produkuje się, wykorzystując do tego energię
słoneczną, natomiast najtańsza jest pozyskiwana z energii jądrowej. Różnica między
najtańszym źródłem energii a najdroższym jest ponad czternastokrotna. Stosunkowo
niewielkie różnice są między energią z wody, wiatru, gazu ziemnego i węgla kamiennego. Największa emisyjność CO2 występuje w przypadku energetyki konwencjonalnej opartej na węglu.
Brak jednolitości w odniesieniu do energetyki w poszczególnych krajach członkowskich powoduje odmienne kształtowanie się cen energii w poszczególnych krajach zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i w odniesieniu do parytetu siły
nabywczej w danym kraju. Wpływ na taki stan rzeczy mają następujące czynniki:
rodzaj elektrowni, a przez to nakłady na jej uruchomienie, emisyjność i koszty z tym
związane oraz warunki gospodarcze, materialne i społeczne w poszczególnych krajach. Ich zróżnicowanie cenowe jest znaczne (rys. 3). Taka sytuacja bezpośrednio
warunkuje konkurencyjność gospodarek poszczególnych państw wewnątrz UE, ale
również całej UE z innymi państwami.
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Rys. 3. Cena energii elektrycznej w UE dla odbiorców indywidualnych
Źródło: [Prąd zdrożeje…].

Na podstawie ukazanych niektórych „wyników” polityki energetycznej UE
można spróbować usystematyzować je według kryteriów zaproponowanych przez
model EFQM.
3.1. Klienci unijnej polityki energetycznej – wyniki
Podstawową kwestią jest określenie, kim są klienci unijnej polityki energetycznej.
Do ich grona należy zaliczyć przede wszystkim: gospodarki państw wysoko rozwiniętych oraz rozwijających się, będących, jak i niebędących członkami UE, przedsiębiorstwa z branży energetycznej, pokrewnych oraz pozostałych, a także gospodarstwa domowe i klientów indywidualnych. Każda z tych grup odnosi w wyniku
realizacji przez Unię Europejską polityki energetycznej pewne korzyści, jak i ponosi
straty.
W wyniku funkcjonowania unijnej polityki energetycznej gospodarstwa domowe w poszczególnych krajach członkowskich będą się borykały z rosnącymi cenami
energii elektrycznej. Już dzisiaj mieszkańcy poszczególnych obszarów Unii mają
do czynienia z różnymi cenami energii elektrycznej. Jak ukazuje rys. 3, niejednokrotnie w najbogatszych krajach Unii ceny energii są niższe, zarówno wyrażone
w wartościach absolutnych, jak i w odniesieniu do parytetu siły nabywczej. Wynika
to głównie z dwóch aspektów polityki energetycznej. Po pierwsze, z różnych polityk energetycznych realizowanych w latach wcześniejszych przez poszczególne
kraje członkowskie. Było to uwarunkowane m.in. zasobami surowców energetycznych, jakimi poszczególne kraje dysponowały, a także bliskością i łatwością ich pozyskania. Głównie z tego wynikały rodzaje siłowni stosowanych w danych krajach.
To z kolei skutkuje dziś opłatami z tytułu emisji, które są wliczane w cenę końcową
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energii. Z drugiej strony, jest to wynikiem ogólnego poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów wewnątrz UE. Dążenie UE do wdrożenia wytycznych
dotyczących ograniczenia emisji CO2 będzie warunkować wzrost cen energii, szczególnie w krajach, których energetyka jest wysoce emisyjna – energetyka tradycyjna
w głównej mierze oparta na węglu. Natomiast w krajach, gdzie energetyka jest niskoemisyjna, wzrost cen dla gospodarstw domowych będzie dużo mniejszy.
Wyniki polityki energetycznej dla przedsiębiorstw zarówno sektora energetycznego, jak i pozostałych krajów unijnych są takie same, jak w przypadku gospodarstw
domowych. Niższe ceny energii w krajach o niskoemisyjnej energetyce i wysokie
w krajach opartych na tradycyjnej energetyce, w wyniku czego mamy do czynienia z przestrzennym zróżnicowaniem cen energii na obszarze Unii. W rzeczywistości największe obciążenia dotyczą najbiedniejszych krajów unijnych. Ewentualne
zmiany takiego stanu rzeczy będą długotrwałe i kosztowne. W tym miejscu należy
również wspomnieć o gigantycznych kosztach przeobrażeń sektora energetycznego
w krajach, w których jest on oparty na starych technologicznie elektrowniach konwencjonalnych – wysokoemisyjnych. To z kolei jest związane z olbrzymimi przychodami sektora energetycznego produkującego rozwiązania dla wcześniej wspomnianej grupy państw.
Kraje unijne i ich gospodarki w wyniku takiej polityki będą odnosiły korzyści
w postaci postępu technicznego, wzrostu produkcji sektora nowych technologii, zielonych technologii dla energetyki. Dotyczy to w szczególności wysoko rozwiniętych
krajów UE. Z drugiej strony, koszty będą się odnosić do drugiej grupy państw unijnych, słabiej rozwiniętych, które będą zmuszone do olbrzymich nakładów na energetykę, aby sprostać wytycznym zawartym w unijnej polityce energetycznej. Tutaj
również będzie się rozwijał sektor nowych technologii, jednak znacznie wolniej niż
w przypadku pierwszej grupy krajów.
Z kolei największe gospodarki świata spoza Unii Europejskiej będą odnosiły głównie korzyści z większej konkurencyjności swoich gospodarek wynikającej
z niższych kosztów wytwarzania – niższa cena energii elektrycznej, która przekłada
się na wszystkie aspekty życia gospodarczego. Niewykluczone, że sytuacja ta może
się zmienić w perspektywie długookresowej. Polityka energetyczna UE może przyczyniać się do migracji z krajów członkowskich do innych regionów świata rozmaitych przedsięwzięć ekonomicznych, które charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, ale także dużą emisyjnością, w szczególności CO2.
Wyniki polityki energetycznej dla jej klientów nie są jednoznaczne. Pewna grupa zapewne będzie odnosiła głównie korzyści, inna będzie ponosiła straty, a jeszcze
inna wspomniane korzyści, jak i straty będzie miała zbilansowane.
3.2. Pracownicy a polityka energetyczna UE – wyniki
Pracowników związanych z polityką energetyczną UE można podzielić na dwie
głównie kategorie. Pierwszą stanowią pracownicy złączeni z tą polityką w sposób
bezpośredni. Do tej grupy zaliczamy m.in.: pracowników sektora energetycznego,
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sektorów ściśle związanych z energetyką (działalność energochłonna) krajów unijnych. Drugą kategorię pracowników powiązanych z tą polityką stanowią pracownicy pozostałych przedsiębiorstw unijnych. Do kolejnej grupy zaliczyć można pracowników zarówno sektora energetycznego, jak i pokrewnych oraz pozostałych
sektorów gospodarek krajów wysoko rozwiniętych, rozwijających się krajów niebędących członkami UE.
Wyniki polityki energetycznej dla pracowników sektora energetycznego i związanych z tym sektorem nie są takie same w całym obszarze UE. Pracownicy energetyki nie powinni znacząco odczuwać zmian wynikających z realizacji polityki energetycznej. Sam sektor będzie się rozwijał, gdyż zapotrzebowanie na energię będzie
nieustannie rosnąć [World Energy Outlook 2011]. Z pewnością w krajach, w których
dominuje energetyka wysokoemisyjna, należy się liczyć z pewnymi przejściami pracowników z dużych siłowni tradycyjnych do mniejszych siłowni „zielonych”. Duże
zmiany dotyczyć będą sektorów dostarczających dla energetyki surowców, takich
jak górnictwo węgla i przemysły z nimi związane. Tu w niektórych państwach można w długim okresie spodziewać się znaczących zmian – zwolnienia. Z drugiej strony, będzie wzrastało zatrudnienie w sektorach nowych technologii energetycznych.
Duże niekorzystne zmiany mogą nastąpić w sektorach charakteryzujących się
znaczną konsumpcją energii – stanowiska pracy mogą zostać wytransferowane poza
granice UE. W odniesieniu do pracowników pozostałych sektorów wszystko jest uzależnione od tego, jaką część kosztów w tych organizacjach stanowią koszty energii
elektrycznej. Jej wysokie ceny zmniejszają konkurencyjność tych firm, a co za tym
idzie – będą niekorzystnie wpływać na miejsca pracy w danych sektorach.
Wydaje się, że głównymi beneficjentami takiej polityki mogą być pracownicy
wszystkich sektorów w krajach niebędących członkami UE, a w szczególności wysokoemisyjnych, jak i konsumujących duże ilości energii. Jest to związane ze zwiększającą się konkurencyjnością wszelkiego rodzaju organizacji wynikającą z relatywnie niższych kosztów energii elektrycznej.
3.3. Społeczeństwo a polityka energetyczna UE – wyniki
Mówiąc o wynikach polityki energetycznej UE, należy również wspomnieć o społeczeństwie. W odniesieniu do tej kategorii wyników według modelu doskonałości
EFQM możemy wskazać na społeczeństwa zarówno krajów UE, jak i niebędących
jej członkami. W jego skład wchodzą m.in. „ekolodzy” – zieloni oraz pozostała
część społeczeństwa.
Ogólnie rzecz ujmując, całość społeczeństwa powinna odnosić z polityki energetycznej UE same korzyści. Jednak nie jest to takie oczywiste. W sporej części
krajów UE, szczególnie opartej na energetyce konwencjonalnej, będzie widoczny
wzrost cen energii elektrycznej, wzrost bezrobocia, wzrost kosztów życia ludności
– a co za tym idzie niezadowolenia społecznego – która może ulec pauperyzacji.
Odmienna sytuacja może mieć miejsce w krajach o dobrze rozwiniętym sektorze
wysokich technologii produkujących dla energetyki.
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Teoretycznie najbardziej zadowoleni z takiej polityki powinni być ekolodzy.
Jednak pojawia się problem oddziaływania ograniczeń w emisji unijnego CO2 w stosunku do globalnej emisji (15% światowej emisji CO2 przypada na UE).
Społeczeństwa w innych rejonach świata mogą odczuć w pewnym stopniu
poprawę swojego statusu, jeśli przejmą część rynku produktów energochłonnych
i wysoce emisyjnych. Jednakże w globalnym rozrachunku zamiast doprowadzić
do poprawy środowiska, a za tym i jakości życia społeczeństw, może to nie przynieść oczekiwanej poprawy albo wręcz doprowadzić do pogorszenia emisyjności
światowego CO2.
3.4. Kluczowe wyniki w relacjach z klientami, pracownikami
i społeczeństwem a polityką energetyczną UE
Wyniki polityki energetycznej UE nie są jednolite. Wskazują na to, że jest ona daleka od doskonałości. Efekty z nią związane są z jednej strony korzystne, z drugiej zaś
niekorzystne. Polityka powinna być taka, aby w jej rezultacie możliwe było osiągnięcie jak największej ilości korzyści w odniesieniu do wszystkich zainteresowanych stron. Kluczowe wyniki polityki energetycznej UE przedstawia tab. 1.
Tabela 1. Kluczowe wyniki polityki energetycznej UE
„WYNIKI”
Gospodarstwa domowe
Przedsiębiorstwa UE
Przedsiębiorstwa spoza UE
Pracownicy UE
Pracownicy spoza UE
Społeczeństwo UE
Społeczeństwo spoza UE

Korzystny efekt
KLIENCI
+
+
+
PRACOWNICY
+
+
SPOŁECZEŃSTWO
+
+

Niekorzystny efekt
+
+

+

+
+

+ oznacza występowanie danego efektu
Źródło: opracowanie własne.

Wydaje się, że głównymi beneficjentami takiej polityki będą kraje spoza UE,
jak również środowisko naturalne. Jednak to drugie w bardzo ograniczonym zakresie, gdyż będzie dotyczyło jedynie obszaru UE. Na pozostałych terenach pozytywny
efekt będzie znikomy bądź nawet negatywny.

4. Podsumowanie
Polityka energetyczna największych gospodarek świata powinna być spójna z polityką unijną. Wówczas jej rezultaty mogłyby zbliżyć się do doskonałości. Taka poli-
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tyka wpływałaby nie tylko na kraje unijne, ale i na pozostałe gospodarki świata. Dopiero wówczas można by mówić o korzyściach w odniesieniu do większej liczby
beneficjentów tej polityki, co jednocześnie zmniejszyłoby jej koszty i negatywne
skutki na terenie Unii Europejskiej. Jedną z możliwości dokonania tego jest zastosowanie przez UE nowego instrumentu w rozprzestrzenianiu idei równoważonego
rozwoju poza jej granice. Byłaby to pewnego rodzaju opłata ekologiczno-energetyczna. Poza tym odosobnione działania UE na polu ograniczania emisyjności gospodarek nie są w stanie skutecznie oddziaływać globalnie, jeśli pozostałe kraje idą
w przeciwnym kierunku. Wspomniany instrument mógłby to zmienić.
Jego skuteczność byłaby zależna głównie od wysokości jego obciążeń dla poszczególnych gospodarek. Koszt tego rozwiązania powinien być z jednej strony
na tyle niski, aby nie zniechęcać partnerów handlowych do wymiany, a z drugiej
na tyle uciążliwy, aby nakłonić ich do proekologicznych zmian w swojej energetyce.
Opłaty z tego wynikające obciążałyby importerów UE, w głównym stopniu
zależnych od takich czynników, jak emisyjność energetyki oraz jej efektywność
wykorzystania. Mogłyby być one nowym źródłem dochodów budżetu UE (gdyby
przyjąć, że 1% wartości importu to wpływy za 2011 rok, to wyniosłyby one ponad
12,8 mld €) (Eurostat 2012). I w założeniu powinny tworzyć fundusz, którego celem
byłoby wspieranie przemian energetyki w stronę energetyki niskoemisyjnej, taniej,
a co za tym idzie bardziej zrównoważonej. Beneficjentami tego funduszu powinny
być zarówno kraje UE, jak i te spoza jej obszaru. Takie działania mogłyby też zapewnić większy popyt na nowe ekologiczne technologie wytwarzane w energetyce.
Instrument taki miałby szerokie spektrum działania. W wyniku jego zastosowania można by osiągnąć m.in.:
•• rozprzestrzenienie się idei zrównoważonego rozwoju,
•• redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza generowanej przez energetykę
i inne działy gospodarki,
•• zwiększenie konkurencyjności UE w handlu międzynarodowym,
•• rozwój nowych ekologicznych technologii w energetyce i w innych branżach,
•• zapewnienie dodatkowych środków na modernizację energetyki w UE i na
świecie,
•• wzrost eksportu UE,
•• dodatkowe źródło dochodu budżetu UE,
•• wyrównanie się światowych cen energii.
Dzięki zastosowaniu takiego instrumentu polityka energetyczna Unii Europejskiej mogłaby się przyczynić do globalnych zmian w kierunku bardziej zrównoważonej energetyki, nie tylko w samej Unii, ale i na całym świecie. Dzięki temu byłaby
ona doskonalsza.
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“Results” of environmental approach towards
European Union energy policy in the EFQM model
Summary: This paper presents an analysis of energy sector in the EU, with regards to
sustainable development and the achievement of performance criteria of EFQM excellence
model. This approach to energetics on one hand has a positive effect but on the other a negative
impact on particular areas of performance. In order to fully implement the EU energy policy it
would be needed to reach an optimum point of the whole EU and also its individual members.
This article is an attempt to determine what is needed to achieve EU energy policy as close to
perfection as possible.
Keywords: EU Energy, sustainable development, Quality, EFQM.

