
Strategiczne cele polityki 

energetycznej - wymiar 

globalny
dr hab. Jacek Reginia-Zacharski

Uniwersytet Łódzki

Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 



Model Lykke’a
A. F. Lykke Jr., Defining Military Strategy, „Military Review”, vol. 69, no. 5 (May 1989)

strategia = cele (efekty) + środki + drogi (metody) realizacji.
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UWAGA: model słabo akcentuje element przyzwyczajeń i odruchów społecznych. Może 
jednak „trzecia bańka” (triple buble)?

• MTB 1

• ELB 1

• Zachowania 
społeczne 1?

Technologia 1

• MTB2

• ELB 2 

• Zachowania 
społeczne 2?

Technologia 2
• MTB 3

• ELB 3

• Zachowania 
społeczne 3?

Technologia 3

MTB - major technology bubble

ELB - easy liquidity bubble



Perspektywa 1.

Sektor paliwowo-gazowy 

rozwija się według obecnych 

wytycznych

Ropa i sektor naftowo-gazowy 

stopniowo reagują na świat 

„bardziej ekologiczny”, jednak 

bezpieczeństwo dostaw i 

przystępność cen są kluczowymi 

czynnikami napędzającymi 

popyt.

Perspektywa 4. 

Działania rządów i/lub 

wydarzenia geopolityczne 

powodują ograniczenia w 

dostawach

Prowadzi to do niestabilności 

cen i znacznych zmian w 

środowisku produkcyjnym. 

Skupienie na bezpieczeństwie 

dostaw wraz z przyspieszonym 

przejściem na niskoemisyjny 

świat.

Perspektywa 3. 

Rządy stymulują „zielone” 

środowisko popytu

Rządy podejmują działania w 

zakresie zobowiązań 

klimatycznych. Powoduje to 

wzrost efektywności 

energetycznej, zwiększenie 

zapotrzebowania na energię 

odnawialną oraz przyspieszony 

rozwój przełomowych 

technologii, szczególnie w 

transporcie.

Perspektywa 2.

Konsumenci energii oraz 

handel, doprowadzają do 

przejścia na niskoemisyjny i 

bardziej efektywny system 

energetyczny.

Przyspieszeniu ulegają prywatne 

inwestycje w nowe technologie 

niskoemisyjne, które pojawiły 

się w świecie niskoemisyjnym. 



Ograniczona interwencja rządu, 
istotna rola producentów

Dostawy

Dyktowane wahaniami 

inwestycji

Technologia

Koncentracja na E&P i 

gazie na potrzeby 

transportu

Poziom zakłóceń

Ograniczone- podobnie 

do obecnego status quo

Popyt

Silne zapotrzebowanie 

na ropę i gaz

Tempo zmian

Powolne

Ceny

Rosnąca zmienność



Ograniczona interwencja rządu, 
istotna rola konsumentów

Dostawy

Utrzymane poziomy 

wystarczalności

Technologia

Proliferacja technologii 

niskoemisyjnych

Poziom zakłóceń

Średni z tendencją do 

wzrostu 

Popyt
Spłaszczenie/spadek 

zapotrzebowania na ropę, gaz 

pozostaje paliwem przejściowym

Tempo zmian

Średnie z tendencją do 

wzrostu

Ceny

Niższa cena ropy, ceny 

gazu bardziej odporne



Popyt kształtowany przez rządy

Dostawy

Utrzymane poziomy 

wystarczalności

Technologia

Proliferacja technologii 

niskoemisyjnych

Poziom zakłóceń

WYSOKI

Popyt
Spłaszczenie/spadek 

zapotrzebowania na ropę, gaz 

pozostaje paliwem przejściowym

Tempo zmian

Wysokie z kontrolą

Ceny

Niższa cena ropy, ceny 

gazu bardziej odporne



Nacisk na dostawy przez 
rządy/geopolitykę

Dostawy

Ograniczane /sterowane 

przez interwencje rządu  

i geopolitykę

Technologia

Maksymalizacja istniejących 

zasobów i skupienie się na 

redukcji emisji

Poziom zakłóceń

Średni z tendencją do 

wzrostu 

Popyt

Popyt na ropę utrzymuje się, 

zapotrzebowanie na gaz 

wzrośnie

Tempo zmian

Średnie z tendencją do 

wzrostu

Ceny

Niestabilne ceny z 

powodu czynników 

regulacyjnych i 

geopolitycznych



Wnioski:

• „Ukąszenie” podejściem do strategii z przełomu l. 80. i 90-tych XX wieku pozostawiło 
trwałe efekty

• Wg niektórych teorii świat wchodzi w dekady większego przełomu technologicznego, co 
znajduje potwierdzenie w rzeczywistości

• Zjawisko to zaznacza się i będzie pogłębiać 

• Towarzyszy temu zauważalna „labilność” strategiczna i konieczność przewartościowania 
podejścia z „administrowania” zasobem/zasobami na rzecz koncentracji na celach

• Jak „zajrzeć w przyszłość”?

• Dynamika środowiska międzynarodowego przekonuje, że spośród czterech 
zarysowanych perspektyw wysoce prawdopodobna jest ostatnia


