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Митове и факти: 
инвестициите 

в  енергийна инфраструктура 

като анти-кризисна мярка? 



Една от мЕркитЕ за борба с 
икономичЕската криза в Европа 
Е развитиЕто на мащабна 
ЕнЕргийна и транспортна 
инфраструктура, свързваща 
континЕнта с богатитЕ на рЕсурси 
страни отвъд нЕговитЕ граници. 

през 2010 г. Европейската комисия съста-
ви списък с приоритетните проекти за 
трансевропейски енергийни мрежи (TEN-E), 
който включва десет транспортни схеми 
за пренос на електричество и природен 
газ от малките международни енергийни 
свръзки до междуконтиненталните газо-
проводи.  

инвестициите в тях би трябвало да 
разнообразят достъпните за Ес енергийни 
източници. под мотото на „енергийната 
сигурност”, тази стратегия се фокуси-
ра върху мащабната експлоатация на 
природни ресурс, с екологично и социално 
въздействие за местното население в реги-
оните, в които се развиват проектите. 

за да представи  въпросната енергийна по-
литика в по-широка перспектива, в послед-
ните десетилетия Ес в значителна степен 
изнесе своите „мръсни” индустрии в трети 
страни, като по този начин форсира разви-

тието на базираното на изкопаеми горива 
енергийно производство в тях. 
същевременно, много европейски 
държави са сред най-богатите 
в света и потребяват „лъвския 
пай” от глобалните енергийни 
резерви. значителни количества енергия 
са изнасяни от развиващите се страни към 
Европа, като например нефт и газ от ниге-
рия и чад, въглища от колумбия, индонезия 
и Южна африка и биомаса от индонезия и 
бразилия. 

въпреки това, приходите от добива на 
ресурси в тези държави са по-малко от по-
стъпленията на Европа. това предполага, 
че остатъкът, произведен във въпросните 
страни, накрая се завръща в Европа. за да 
излезе от настоящата икономическа и фи-
нансова криза, Европа се стреми към зат-
върждаване и разрастване на досегашното 
развитие за сметка на хората и околната 

Kаква криза?

среда в развиващите се страни.  
връщането на енергоемките индустрии 
в границите на Ес също не е решение на 
кризите, пред които Европа се изправя. 
Енергията е една от основните причини 
за климатичните промени и за най-сери-
озното замърсяване на въздуха. Ес е поел 
ангажимент на международно равнище 
да намали своите парникови емисии до 
степен, че да ограничи покачването на 
глобалната температура до два градуса 
по целзий. инвестициите в тръбо-
проводи, рафинерии, терминали и 
транспортна инфраструктура са 
в конфликт с амбициите на евро-
пейската климатична политика.

Електрическа мрежа, свързваща атомна централа във 
Великобритания, снимка: Zorba the Greek –Wikimedia 



Примерът 
с Гърция

През лятото на 2010 г. ЕИБ зае на Гърция 2.4 

милиарда за инфраструктурно развитие и 

обеща още 1.4 милиарда евро за иницииране 

на други подобни проекти до 2015 г. В списъка с 

одобрените проекти на ЕИБ в Гърция от 2008 г. 

насам могат да бъдат открити атомни централи, 

трансмисионни линии, газопроводи, петролна 

рафинерия и енергоемки алуминиеви фабрики.

В момента ЕС налива средства в инфраструктурни 

проекти, за да стимулира икономическото 

възстановяване и да създаде работни места, 

включително такива, свързани с енергийната 

и транспортна инфраструктура. Такава анти-

кризисна политика например бе лансирана в 

Гърция, където Европейската инвестиционна 

банка (ЕИБ) влага огромни суми пари за 

построяването на пътища, терминали и 

пристанища.

Мерки за 

Предотвратяване

на цикличните 

кризи: 

инвестициите в 

енергийна инфраструктура

икономическата 
и финансова криза

В десетилетието преди финансовата криза 

търговията с финансови активи, в това число 

акции, заеми, ипотеки, дългове и деривати, 

изживя своя бум. Евтините кредити бяха 

достъпни, но бяха създадени въз основата на 

прекалено много ценни книжа и недостатъчно 

„истинска” стойност в смисъла на реално 

произведени услуги и блага. С кризата този 

кредитен „сапунен мехур” се пукна. 

Веднага след това и икономисти, и правителства, 

и международни финансови институции 

настояха за възстановяване на държавните 

инвестиции в реалната икономика. Презумпцията 

е, че държавните институции продължават да 

финансират реалната икономика на човешкия 

капитал, производството на стоки и услуги, докато 

частните инвеститори не го правят. 

"зелената 
икономика"’

В допълнение на инфраструктурното развитие като 

мярка в борбата с кризата, ЕС се е посветил и на 

финансирането на чиста, възобновяема енергия и 

енергийна ефективност. Идеята е да се продължи със 

зеления растеж на световната икономика, подпомогнат 

от екотехнологиите. Някои примери включват 

агрогоривата като заместители на петрола и въглищата.

Акцент е поставен в продължаването на досегашните 

модели на производство и потребяване в Европа. 

Енергийната ефективност и зелената технология са 

използвани, за да разширят съществуващия вече 

икономически модел. Но по този начин настоящата 

тенденция към развитие на мащабна, централизирана 

енергийна инфраструктура, построена за целите на 

въглеродната икономика ще остане непокътната. 

Инвестициите в децентрализирана, слънчева и вятърна 

енергия и дискусията за това от колко енергия в 

действителност имаме нужда, могат да доведат до един 

съвсем нов модел. Модел, който да достигне отвъд 

европейския растеж и да бъде далеч повече в съзвучие 

с така необходимата промяна към по социално 

справедлива и зелена икономика.
Мрежа, свързваща ТЕЦ-ове в Румъния, 

снимка: Bankwatch 



земята, необходима за внедряването на 
алтернативни решения като агрогоривата, 
заплашва възможността развиващите 
се страни да задоволяват нуждите си от 
производство на храни и осигуряването на 
хранителна независимост.

През 2050 Г. 

МоЖе да иМа

една различна европа

Дали предложените от ЕИБ мерки за 
справяне с кризата подобряват европейската 
способност за постигане на по-гъвкава, 
екологично устойчива  икономика е въпрос, 
който трябва да се преразгледа. Докато 
строежите на пътища, ядрени централи, 
терминали, тръбопроводи и преносни 
мрежи създават краткосрочна заетост, то 
дългосрочните им ползи са под въпрос. 
Такива  мащабни проекти са съпроводени 
от сериозни последици за околната среда и 
обществото, разходи в публичния сектор и 
бремето на задлъжняването. Същевременно 
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