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Szczyt finansowy UE w Brukseli 
 

 29 czerwca 2012 r. w Brukseli zakończył się kolejny szczyt Unii 
Europejskiej poświęcony walce z kryzysem gospodarczym. Polskę reprezentował 

premier Donald Tusk. Na szczycie postanowiono m.in., że:  
do końca 2012 r. zostanie przygotowana i przyjęta propozycja w sprawie 

silnego europejskiego nadzoru bankowego, który sprawować ma Europejski 
Bank Centralny (EBC); 
umocowanie EBC do sprawowania silnego nadzoru umożliwi 

dokapitalizowanie banków strefy euro; 
strefa euro ma być gotowa do zaangażowania się w wykup obligacji 

krajów, które ponoszą zbyt wysokie koszty finansowania na rynkach; 
przyjęty zostanie Pakiet wzrostu i zatrudnienia o wartości 120 mld euro; 
zwiększona zostanie zdolność pożyczkowa Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. 
 Na szczycie uzgodniono także „cztery filary” zacieśniania współpracy  

w dziedzinie walutowej i gospodarczej. Są to: unia bankowa, unia fiskalna 
wzmocnienie koordynacji polityk budżetowych oraz demokratyczna 
legitymizacja całego procesu.  

 Nie udało się natomiast ustalić nowego budżetu UE na lata 2014–2020. 
Porozumienie w tej sprawie ma zostać osiągnięte do końca 2012 r.1. 

 
 Zeszłotygodniowy szczyt UE poświęcony walce z kryzysem gospodarczym 
jest kolejnym, mającym charakter doraźnego reagowania na problemy 

pojawiające się w kolejnych państwach. Udzielenie wsparcia Włochom i Hiszpanii  
(w kolejce czeka m.in. Cypr) jest wyrazem determinacji do dalszej obrony strefy 

euro przed upadkiem. Jak ocenił szef frakcji liberałów w Parlamencie 
Europejskim G. Verhofstadt, decyzje szczytu pozwalają „zyskać na czasie”, 
który należy wykorzystać do wprowadzenia systemowych zmian. Ustalenia 

przyjęte na spotkaniu w Brukseli są dopiero ich zalążkiem, stabilizują bowiem 
rynki finansowe tylko w krótkiej perspektywie.  

 Główny dylemat państw UE polega na tym, że proponowane reformy 
zmierzają do dalszego ograniczania suwerenności narodowej w obszarze 
gospodarki. Kierunek ten wydaje się logicznym następstwem powstania strefy 

euro. Wspólna polityka walutowa powinna być uzupełniona o aspekt nadzoru 
nad instytucjami finansowymi oraz integrację fiskalną. Wśród krajów 

członkowskich narastają  wątpliwości dotyczące możliwej utraty kolejnych 
instrumentów prowadzenia polityki gospodarczej na rzecz instytucji UE (np. 

Europejskiego Banku Centralnego czy Komisji Europejskiej), niepodlegających 
demokratycznym procedurom. Skrajnym przypadkiem jest postawa Wielkiej 
Brytanii, która nie tylko kontestuje proces pogłębiania integracji gospodarczej, 

ale może nawet zdecydować o wystąpieniu z UE. Niedawno premier D. Cameron 
ogłosił, że jest gotowy zorganizować, „we właściwym czasie”, referendum w tej 

sprawie. Według wyników badania opinii publicznej, obecnie nieco ponad połowa 
Brytyjczyków opowiedziałaby się za wystąpieniem z Unii. Nie można wykluczyć, 
że i w innych państwach popularność zyskiwać będą ruchy nawołujące do 

powrotu do korzeni UE – strefy wolnego handlu i swobodnego przepływu 
towarów i usług. 
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 Problemem pozostaje także określenie sposobu walki z kryzysem 

finansowym. Po wyborze F. Hollande’a na prezydenta Francji, Niemcy stają się 
coraz bardziej osamotnione w promowaniu idei wprowadzania oszczędności. Na 

popularności zyskują postulaty dotyczące stymulowania wzrostu gospodarczego 
poprzez pakiety inwestycyjne i pompowanie pieniędzy na rynek. Ustępstwa 
Kanclerz Niemiec A. Merkel na ostatnim szczycie zostały przyjęte z satysfakcją. 

Niemniej warto pamiętać, że niemiecka kanclerz znajduje się pod silną presją 
sprzecznych oczekiwań i priorytetów. Z jednej strony, ratowanie strefy euro 

(korzystne dla Niemiec, które opierają swoją siłę gospodarczą na eksporcie 
towarów w jej obrębie) wymaga kompromisu z innymi przywódcami Europy.  
Z drugiej strony, rząd w Berlinie musi liczyć się z wewnętrznymi 

uwarunkowaniami politycznymi (rosnąca w siłę na drodze do wyborów w 2013 r. 
opozycja SPD i Zielonych) i prawnymi.  
 

 

Objęcie przez Cypr prezydencji w Radzie UE 
 
 1 lipca 2012 r. Cypr przejął od Danii półroczną prezydencję w Radzie Unii 

Europejskiej. Głównym priorytetem przewodnictwa jest zakończenie do grudnia 
2012 r. negocjacji w sprawie unijnego budżetu na lata 2014-2020. Zdaniem 
komentatorów, trwający kryzys finansowy w strefie euro może poważnie 

utrudnić realizację tych planów. Cypr, jako piąty kraj strefy euro, zwrócił się do 
partnerów w UE o pomoc finansową2. 

 
 Sytuacja ekonomiczna w strefie euro i całej Unii Europejskiej wymusi na 
Cyprze podejmowanie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się kryzysu 

finansowego. Będzie to o tyle trudne, że Cypr boryka się obecnie z własnymi 
poważnymi problemami budżetowymi. Dług finansów publicznych wynosi 14 mld 

euro (ok. 60 proc. PKB), a w połowie czerwca władze cypryjskie zostały 
zmuszone do zwrócenia się do UE o wsparcie w dokapitalizowaniu banków 
narażonych na straty w związku z kryzysem w Grecji. Cypr otrzyma zapewne 

pakiet pomocowy w wysokości 10 mld euro.  
 Wart uwagi jest jednak fakt, że Cypr nie szuka pomocy jedynie u swoich 

unijnych partnerów. W zeszłym roku państwo to otrzymało kredyt w wartości 
2,5 mld euro od Rosji. Poszukiwanie pomocy w kraju, który od wielu lat umacnia 
swoje wpływy gospodarcze i polityczne na wyspie, wzbudza niepokój Unii ze 

względu na możliwość zbytniego uzależnienia jednego z członków Unii 
Europejskiej od Rosji – państwa spoza organizacji. Może to także odbić się na 

jakości prezydencji Cypru. Dodatkowo poszukiwanie pomocy poza Unią, 
zwłaszcza w momencie przejmowania przewodnictwa w Radzie UE, może zostać 
odebrane jako brak zaufania do mechanizmów unijnych. Należy jednocześnie 

podkreślić, że europejski pakiet pomocowy będzie zapewne wiązał się  
z podjęciem przez władze na Cyprze określonych zobowiązań reformatorskich.  

 Kolejnym wyzwaniem dla cypryjskiej prezydencji są relacje, a raczej ich 
brak, z Turcją, która już wcześniej zapowiedziała jej bojkot. Minister spraw 
zagranicznych Turcji zapowiedział jednak, że bezpośrednie kontakty z Komisją 

Europejską będą dalej utrzymywane. Konflikt między dwoma państwami wynika 
m.in. z tego, że Turcja – jako jedyne państwo na świecie – uznaje samozwańczą 
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Republikę Turecką Północnego Cypru, proklamowaną w 1974 r.  

W związku z tym Turcja nie przyjmuje cypryjskich statków w swoich portach. 
Jednocześnie Cypr i Grecja bezustannie utrudniają rozmowy Turcji z UE.  

 Powyższe czynniki sprawiają, że oczekiwania wobec prezydencji Cypru są 
ograniczone. W czasie trwającego kryzysu finansowego główne decyzje 
zapadają w gronie unijnych przywódców, niezależnie od tego, które państwo 

sprawuje czasowe przywództwo. Od momentu wprowadzenia w życie traktatu 
lizbońskiego kolejne prezydencje borykają się z wyzwaniem wypracowania 

optymalnego modelu współpracy przewodnictwa UE z unijnymi instytucjami.  
 
 

Międzynarodowa konferencja na temat Syrii 
 

 30 czerwca 2012 r. w Genewie odbyła się międzynarodowa konferencja na 
temat Syrii. Obradom przewodniczył wysłannik Organizacji Narodów 

Zjednoczonych i Ligi Państw Arabskich do spraw Syrii Kofi Annan, który po 
spotkaniu przedstawił uzgodnione zasady przekazywania władzy w Syrii.  
W zasadzie uzgodnienia powtarzają wcześniejszy sześciopunktowy plan  

K. Annana. Przewidują one m.in. powołanie rządu przejściowego z udziałem 
członków obecnego gabinetu3.  

 Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył po 
zakończeniu obrad, że o przekazaniu władzy w Syrii powinni decydować sami 
Syryjczycy i żadna ze stron nie może być wykluczana z tego procesu.  

W podobnym tonie wypowiedział się minister spraw zagranicznych Chin Yang 
Jiechi. Z kolei amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton podkreśliła 

konieczność odejścia Baszara Assada. H. Clinton wskazała, że na Rosji i Chinach 
spoczywa obecnie obowiązek przekazania prezydentowi Syrii, że „jego czas się 
skończył”. Zdaniem szefa francuskiej dyplomacji Laurenta Fabiusa, rząd 

przejściowy w Syrii powinien zostać wybrany przez konsens, ale bez udziału 
sprawców masakr4. 
 

 Uzgodniony w Genewie plan transformacji politycznej w Syrii został 

odrzucony zarówno przez władze w Damaszku, jak i syryjskie organizacje 
opozycyjne. Do odrzucenia porozumienia przez opozycję przyczyniło się przede 

wszystkim stanowisko Rosji, która w imię stabilności politycznej w Syrii 
postuluje możliwość wejścia prezydenta Syrii w skład przyszłego rządu 

tymczasowego. Siły walczące z reżimem wykluczają ewentualność negocjacji  
z B. Assadem i wzywają do takiej postawy społeczność międzynarodową. 
Wydaje się, że władze w Damaszku zaostrzają kurs, o czym świadczy m.in. 

przyjęcie trzech uchwał dotyczących walki z terroryzmem. Zdaniem obrońców 
praw człowieka służą one za kolejne narzędzie do obrony reżimu i sankcjonują 

stosowanie rozwiązań siłowych.  
 Eskalacja przemocy ze strony reżimu B. Assada znacząco utrudnia 
wypracowanie politycznego rozwiązania kryzysu w Syrii. Mimo to wciąż trwają 

zabiegi dyplomatyczne mające na celu polityczne rozwiązanie kryzysu w Syrii, 
bez konieczności podjęcia interwencji zbrojnej. W tym kontekście warto zwrócić 

uwagę na kairskie spotkanie 250 przedstawicieli syryjskiej opozycji, które 
odbyło się pod auspicjami Ligi Państw Arabskich. Celem tego typu działań jest 



TYGODNIK BBN Nr 92 6 

STRATEGIA I POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA  

 

zjednoczenie ruchów opozycyjnych wobec obecnych władz  

Syrii. W spotkaniu uczestniczył też minister spraw zagranicznych Turcji Ahmet 
Davutoğlu, który podkreślił, że jego kraj stoi po stronie Syryjczyków mających 

uzasadnione powody do zmiany władz. Kolejną próbą wypracowania strategii 
wobec Syrii będzie trzecie spotkanie tzw. grupy przyjaciół Syrii w Paryżu. 
 Obecność ministra A. Davutoğlu w Kairze podkreśla dążenie Turcji do 

politycznego rozwiązania kryzysu w sąsiedniej Syrii. Po czerwcowym 
zestrzeleniu tureckiego myśliwca przez syryjską obronę powietrzną Turcja 

zażądała pilnego spotkania konsultacyjnego państw członkowskich NATO  
i zwiększyła obecność swoich sił zbrojnych – w szczególności broni 
przeciwlotniczej – wzdłuż granicy z Syrią. Jednak tureckie władze starają się nie 

dopuścić do eskalacji napięcia. Także prezydent B. Assad wyraził ubolewanie  
z powodu wspomnianego incydentu. Wyważona reakcja Turcji spotkała się  

z pozytywnym przyjęciem w regionie. W interesie państw Bliskiego Wschodu  
i reszty międzynarodowej społeczności nie jest ryzyko wybuchu konfliktu, który 
miałby bardzo poważne konsekwencje zarówno w wymiarze regionalnym, jak  

i globalnym.  
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Prezydent RP przedłużył obecność PKW w Kosowie 
 

 28 czerwca 2012 r. prezydent Bronisław Komorowski przedłużył do 
31 grudnia 2012 r. okres użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach 

Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice 
Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie. PKW będzie liczył do 300 żołnierzy 

i pracowników wojska. 
 Podstawę działania sił międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej 
Jugosłowiańskiej Republice Macedonii stanowi rezolucja Rady Bezpieczeństwa 

ONZ nr 1244 (1999) z 10 czerwca 1999 r. Część sił międzynarodowych może 
zostać użyta na obszarze Bośni i Hercegowiny w celu wzmocnienia sił Unii 

Europejskiej (EUFOR), nadzorujących wdrażanie porozumienia pokojowego  
z Dayton z 1995 r. 
 PKW będzie kontynuował dotychczasowe zadania, obejmujące m.in. 

monitorowanie przestrzegania porozumień, w tym sytuacji w strefie 
przygranicznej między Kosowem a Republiką Serbską; demonstrowanie 

obecności wojskowej; działania prewencyjne oraz wspieranie systemu pomocy 
humanitarnej5.  
 

 Operacja w Kosowie to pod względem wielkości i znaczenia druga po 

Afganistanie misja pod auspicjami NATO, w której zaangażowani są polscy 
żołnierze. Ich udział w działaniach w tym regionie rozpoczął się w 1999 r. 

 Po chwilowym opóźnieniu, spowodowanym niepokojami na granicy serbsko
-kosowskiej i obawami dotyczącymi sytuacji bezpieczeństwa w czasie wyborów 
w Serbii wiosną 2012 r., wznowiono realizację planu stopniowego 

przekazywania odpowiedzialności za bezpieczeństwo władzom Kosowa.  
 W fazie określanej jako GATE–3 dokonywane będzie systematyczne 

zmniejszanie kontyngentów wojskowych (do poziomu 2,5 tys. żołnierzy). 
Najpóźniej jesienią 2013 r. Amerykanie zamierzają wycofać wszystkie swoje siły 
z Kosowa. Pociągnie to za sobą m.in. likwidację bazy Bondsteel, w której 

stacjonują polscy żołnierze. W celu niezakłóconego wykonywania zadań 
stojących przed polskim kontyngentem – związanych zwłaszcza  

z monitorowaniem sytuacji na granicy z Serbią – Polska zmuszona będzie do 
poszukiwania nowej lokalizacji bazy dla żołnierzy, położonej w pobliżu rejonu ich 

działania. 
 W związku z tym należy rozważyć rozpoczęcie systematycznego 
zmniejszania PKW oraz stopniowego wycofywania w harmonii z planami 

sojuszników. W takiej sytuacji możliwa byłaby zmiana charakteru 
zaangażowania Polski w tym regionie poprzez skupienie wysiłków na działaniach 

o charakterze cywilnym: udziale w misji policyjnej Unii Europejskiej, doradztwie, 
wsparciu lokalnej administracji itp. 
 Równocześnie, biorąc pod uwagę planowane zakończenie obecnej formy 

zaangażowania polskiego kontyngentu w operacji w Afganistanie po 2014 r., 
wskazane byłoby dokonanie szerokiego przeglądu udziału polskich sił  

w operacjach poza granicami kraju, jak również zweryfikowanie strategii tego 
udziału. Proponowany przegląd mógłby stać się punktem wyjścia do planowania 
przyszłego uczestnictwa Polski w działaniach wojskowych o charakterze 

międzynarodowym. 
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V Międzynarodowa konferencja naukowo-
techniczna „Technologie morskie dla obronności  
i bezpieczeństwa” NATCON 2012 
 
 27–29 czerwca 2012 r. w Gdańsku odbyła się V Międzynarodowa 

konferencja naukowo-techniczna „Technologie morskie dla obronności  
i bezpieczeństwa” – NATCON 2012. W trakcie spotkania omawiano m.in. kwestie 

dotyczące systemów dowodzenia i bezpieczeństwa morskiego, w tym 
uzbrojenia, morskiej infrastruktury krytycznej, ratownictwa morskiego oraz 
eksploatacji techniki morskiej. Konferencję zorganizowały wspólnie Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.) oraz 
Akademia Marynarki Wojennej. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 

Stanisław Koziej był członkiem komitetu honorowego konferencji. 
 

 Historia konferencji związanych z technologią morską wykorzystywaną na 

potrzeby obronności i bezpieczeństwa sięga 1987 r. Dzisiaj NATCON stało się 
istotnym forum wymiany opinii przedstawicieli sił zbrojnych, administracji 

publicznej, nauki, branży zbrojeniowej oraz niezależnych ekspertów. W trakcie 
trzydniowej konferencji kolejny raz dokonano przeglądu nowych rozwiązań 
technicznych i technologicznych, mogących znaleźć zastosowanie w obronie  

i osłonie wybrzeża morskiego, czy też zwiększeniu bezpieczeństwa działalności 
gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w środowisku morskim. 

 Akademia Marynarki Wojennej, OBR CTM S.A i Międzynarodowe Targi 
Gdańskie S.A. uzgodniły, że od tego roku konferencja NATCON będzie 
towarzyszyć Bałtyckim Targom Militarnym BALT-MILITARY EXPO. Celem tych 

działań jest stworzenie międzynarodowej, bałtyckiej platformy wymiany wiedzy 
między przyszłymi użytkownikami, przemysłem i instytucjami naukowo-

badawczymi krajów nadbałtyckich, w obszarze techniki morskiej stosowanej  
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 
 Pomysł połączenia konferencji i targów oraz ich cyklicznej organizacji 

należy ocenić pozytywnie. Działania te pozwalają na efektywną wymianę 
doświadczeń naukowców, producentów i użytkowników, a także – co jest 

szczególnie ważne – na integrację rozproszonej wiedzy w pokrewnych 
obszarach. Szczególną wartością tej integracji jest synergia prowadzonych 
badań naukowych i wdrożeń, przy optymalizacji kosztów ich prowadzenia.  
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Bezpieczeństwo podczas EURO 2012 
 
 1 lipca 2012 r. zakończyły się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 

2012, które wspólnie zorganizowały Polska i Ukraina. Przez trzy tygodnie 
trwania turnieju w Polsce rozegrano 15 meczów w czterech miastach-

gospodarzach: Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Podczas całego 
turnieju w polskich strefach kibica mecze obejrzało ponad 3 mln entuzjastów 
piłki nożnej. Centrum operacji zabezpieczenia turnieju EURO 2012 było Policyjne 

Centrum Dowodzenia Operacją w Legionowie. To tam były podejmowane 
decyzje i wymieniane informacje o prowadzonych w całym kraju policyjnych 

działaniach związanych z odbywającymi się meczami6. 
  
 Przygotowania do turnieju finałowego EURO 2012 wiązały się dla Polski  

z szeregiem wyzwań organizacyjnych. Niezbędne było zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury stadionowej i komunikacyjnej, zadbanie o właściwą opiekę 

medyczną tysięcy kibiców oraz stworzenie odpowiedniej bazy pobytowej. Jednak 
jednym z największych wyzwań, z którym jednocześnie wiązały się także duże 
obawy, było zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w trakcie turnieju. Problem ten dotyczył bardzo szerokiego 
spektrum zagadnień, od ewentualnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym, 

przez ryzyko masowego zakłócania porządku publicznego przez pseudokibiców  
i wzrostu nielegalnej migracji po zagrożenia epidemiologiczne.  
 Proces przygotowań właściwych instytucji i służb do zabezpieczenia 

przebiegu turnieju oraz rozważane scenariusze obejmowały wszystkie 
potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, jakie mogły 

zaistnieć w trakcie mistrzostw. Podjęto działania legislacyjne, organizacyjne  
i profilaktyczne w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia 
niebezpiecznych zdarzeń. Minister spraw wewnętrznych podjął decyzję  

o przywróceniu tymczasowej kontroli granicznej na granicach wewnętrznych. 
Opracowano procedury wsparcia służb cywilnych przez Siły Zbrojne RP i podjęto 

współpracę z partnerami zagranicznymi. 
 Podsumowując przebieg turnieju, należy podkreślić, że w jego trakcie 
doszło do niewielu poważnych incydentów. Poza kilkoma wyjątkami (m.in. przed 

meczami Polska–Rosja w Warszawie i Chorwacja–Irlandia w Poznaniu, pobiciem 
stewardów podczas meczu Czechy-Rosja we Wrocławiu, czy kilkoma 

przypadkami użycia rac świetlnych na trybunach) nie doszło do poważniejszych 
zamieszek z udziałem pseudokibiców. 

 Czas ostatecznych podsumowań i wyciągnięcia wniosków przez 
poszczególne służby i instytucje jeszcze nastąpi, obecnie można jednak 
stwierdzić, że mistrzostwa przebiegły spokojnie i bezpiecznie. W dużej części 

przyczyniły się do tego działania profilaktyczne organów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo, szeroka kampania informacyjna, ćwiczenia i praca służb oraz 

współpraca z partnerami zagranicznymi. 
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Odkrycie złóż gazu łupkowego w Niemczech 
 

 25 czerwca 2012 r. niemiecki Federalny Instytut Nauk o Ziemi i Surowcach 

(Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR) z Niemiec 
opublikował raport dotyczący wielkości możliwych do wydobycia złóż gazu 

łupkowego w tym kraju. Według przewidywań BGR7, Republika Federalna 
Niemiec posiada od 6,8 do 22,6 bln m3 gazu łupkowego, z czego możliwe jest 
wydobycie od 700 mld m3 do 2,3 bln m3. Obecnie Niemcy importują około 40 

proc. swojego rocznego zapotrzebowania gazu z Federacji Rosyjskiej, około 32 
proc. z Norwegii i 24 proc. z Holandii. Niemcy są drugim po USA największym 

importerem gazu na świecie.  
 
 Pierwsze szacunki dotyczące dużych zasobów gazu łupkowego  

w Niemczech mogą zrewidować zarówno niemiecką politykę wewnętrzną, jak  
i zagraniczną. Dotychczas Niemcy podchodziły sceptycznie do zagadnienia gazu 

łupkowego w Europie – wstrzymywały jego wydobycie, zaś dyskusję społeczną 
zdominował temat zaostrzenia przepisów ochrony środowiska przy wydobyciu 
metodą szczelinowania. Niektórzy niemieccy politycy aktywni na forum Unii 

Europejskiej zamawiali raporty naukowe mające udowodnić tezę o szkodliwości 
stosowanych obecnie technik wydobywczych gazu łupkowego dla środowiska 

naturalnego i lobbowali za wprowadzeniem restrykcyjnego prawa na poziomie 
UE, które mogłoby nawet zablokować przyszłe wydobycie. Działania te nie 
przynosiły szkód niemieckiej gospodarce i polityce zagranicznej. Przeciwnie, 

prawdopodobnie pozytywnie wpływały na relacje łączące Niemcy z niektórymi 
krajami eksportującymi gaz, ponieważ mogły być odczytywane jako wsparcie  

w neutralizowaniu potencjalnej, łupkowej konkurencji.  
 Niewykluczone, że raport Instytutu Nauk o Ziemi i Surowcach – 
wskazujący, że Niemcy mogą dysponować dużymi zasobami gazu łupkowego –

zrewiduje dotychczasową politykę Berlina. Jeśli Niemcy zdecydują się na rozwój 
przemysłowego wydobycia gazu łupkowego, istnieje spore prawdopodobieństwo, 

że nie będą wychodzić z inicjatywą projektów prawa UE, które uczyniłyby 
wydobycie gazu łupkowego nieopłacalnym. Nie będą też raczej wspierać 
podobnych projektów autorstwa innych państw. Taka postawa Berlina byłaby 

korzystna dla polskich planów przemysłowego wydobycia gazu łupkowego.  
 Jeśli władze Niemiec pozostaną bierne, nie odnosząc się do zagadnienia 

produkcji gazu łupkowego w swoim kraju, i jednocześnie nie będą wspierać na 
forum UE ostrzejszego prawa ekologicznego, nie będzie to miało negatywnych 

skutków dla Polski. Scenariusz ten jest na tyle prawdopodobny, na ile 
prawdziwe są spostrzeżenia politologów wskazujących na intensyfikację 
zabiegów koalicji CDU-CSU, mających na celu przejmowanie lub neutralizowanie 

części dotychczasowych wyborców socjalistów i zielonych, dla których 
zagadnienia ekologii i ochrony środowiska są najważniejsze.  

 Jeśli zaś Niemcy całkowicie zignorują prognozy wskazujące na posiadanie 
największych w Europie zasobów gazu łupkowego i będą kontynuować 
dotychczasową politykę dotyczącą sektora gazu ziemnego, wówczas polska 

dyplomacja nie zyska ważnego sojusznika i będzie zmuszona samotnie walczyć 
z  pojawiającymi się w Unii projektami mogącymi zniwelować opłacalność 

wydobycia gazu łupkowego. 
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 Kilka dni, które upłynęły od ogłoszenia raportu o niemieckich zasobach 

gazu łupkowego, to zbyt krótki okres, aby przewidzieć reakcję władz Niemiec.  
Z dużym prawdopodobieństwem można jednak przyjąć, że wypracowywane 

przez rząd w Berlinie rozwiązanie będzie kompilacją któregoś z trzech 
zarysowanych powyżej scenariuszy.  
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