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Mimo że energetyka, w  tym zwłaszcza elektroenergetyka, już od 
lat 80. XX wieku podlega procesom liberalizacji, których celem jest rozszerza-
nie pola do działania sił rynkowych, to stanowi ona nadal przedmiot szerokiej 
ingerencji państwa. Uwaga ta w nie mniejszym stopniu odnosi się także do kra-
jowej energetyki, w której proces liberalizacji trwa od początku lat 90. minionego 
wieku. Ingerencja państwa w energetyce dokonuje się za pośrednictwem zarówno 
polityki właścicielskiej państwa – tam gdzie nadal zachowana została publiczna 
forma własności przedsiębiorstw energetycznych – jak i polityki energetycznej 
oraz szeroko rozumianej polityki regulacyjnej. Ingerencja ta jest nadal na tyle 
głęboka, że kreowane przez nią uwarunkowania działania przedsiębiorstw ener-
getycznych stanowią podstawowe determinanty rozwoju energetyki. W tym kon-
tekście lokuje się tematyka tej książki. Podjęte w kolejnych rozdziałach problemy 
odnoszą się do tych uwarunkowań działania unijnej i krajowej energetyki, które 
wynikają z polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz polityki regulacyjnej 
w wybranych obszarach ochrony środowiska oraz w obszarze regulacji ekono-
micznej. 

Przedmiotem pierwszego rozdziału jest europejska strategia unii energetycz-
nej, która z racji członkostwa Polski w UE wyznaczać będzie w najbliższych latach 
podstawowe ramy krajowej polityki energetycznej. Punktem wyjścia autora są 
rozważania teoretyczne dotyczące miejsca i roli zagadnień gospodarowania ener-
gią w teorii integracji i teorii zrównoważonego rozwoju. Na tym tle przedstawiony 
został proces tworzenia unijnej polityki energetycznej. W dalszej kolejności pod-
dano analizie koncepcję strategii unii energetycznej i postawiono szereg pytań 
badawczych, dotyczących istoty unii energetycznej i jej miejsca w procesie inte-
gracji w Unii Europejskiej. 

Wynikiem przeprowadzonej analizy jest stwierdzenie, że pakiet unii energe-
tycznej jest  propozycją programową obejmującą dotychczasowe i nowe działania   
w obszarze europejskiego sektora energetycznego i gospodarki unijnej, zmierza-
jącą w kierunku budowania konkurencyjnej, przyjaznej środowisku i obywatelom,  
niskoemisyjnej gospodarki w przyszłości. Strategia na rzecz utworzenia unii ener-
getycznej jest wyrazem dalszej integracji działań w obszarze z gospodarowania 
energią państw członkowskich w ramach Unii Europejskiej.
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Drugi rozdział poświęcony jest temu wymiarowi regulacji, który dotyczy 
obszaru wytwarzania energii w Polsce. W opracowaniu tym skoncentrowano 
uwagę na tej części uregulowań ekologicznych, kreowanych głównie na pozio-
mie Unii Europejskiej, które odnoszą się do ochrony klimatu (redukcji emisji 
gazów cieplarnianych) oraz ochrony powietrza atmosferycznego (redukcji emisji 
zanieczyszczeń typowych dla energetycznego spalania paliw oraz niskiej emisji 
z urządzeń grzewczych gospodarstw domowych). Liczba tych regulacji szybko 
rosła w ostatnim czasie i jeszcze wzrośnie w najbliższym latach. 

Tego rodzaju środowisko regulacyjne będzie miało poważny wpływ na intensy-
fi kację procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych, ale także 
nałoży na gospodarstwa domowe, korzystające z indywidualnych kotłów, pieców 
i innych urządzeń grzewczych, konieczność poniesienia wysokich kosztów dosto-
sowania się do nowych wymagań. Ponieważ koszty tych dostosowań w każdym, 
wymienionym wyżej obszarze ochrony, szacuje się na poziomie kilkudziesięciu 
miliardów złotych, stąd też wskazano także na źródła ich fi nansowania. 

W trzecim rozdziale podjęto jeden z ważniejszych tematów dotyczących teorii 
i praktyki regulacji ekonomicznej stosowanej w sektorach sieciowych, jakim jest 
kwestia zawłaszczania regulacji (regulatory capture) przez różne grupy jej intere-
sariuszy. Chociaż kwestia ta jest już od dawna przedmiotem ożywionej dyskusji 
w zachodniej literaturze regulacyjnej, ciągle jeszcze nie jest ona dostatecznie 
obecna w literaturze krajowej, a także w dyskusjach dotyczących praktyki funk-
cjonowania systemu regulacji krajowych sektorów energetycznych. A przecież 
nie ma żadnych podstaw, aby przypuszczać, że system ten jest wolny od zagrożeń 
związanych z oddziaływaniem różnych grup interesów, które wpływają na proces 
podejmowania decyzji regulacyjnych. 

Stąd też z perspektywy uwarunkowań rozwoju energetyki, pytanie o prze-
słanki, determinanty, mechanizmy zawłaszczania oraz sposoby ograniczania 
tego rodzaju zagrożenia ma nie tylko walory poznawcze, ale także duże znacznie 
praktyczne. Postawionym tu celem było zaprezentowanie procesu formowania 
się tego rodzaju podejścia do analizy procesów regulacyjnych, najpierw w USA, 
a potem w innych krajach, w których – w ramach programu reform liberalizują-
cych sposób funkcjonowania sektorów sieciowych – doszło do instytucjonalizacji 
regulacji. Znajomość przesłanek rozwoju i zawartości teorii regulacji odwołują-
cych się do prymatu interesu grupowego jest bowiem punktem wyjścia do skon-
kretyzowania programu badawczego, który miałby na celu określenie znaczenia 
tego problemu w krajowych realiach regulacyjnych i sformułowanie postulatów 
zmian w stosowanym u nas modelu regulacji idących w kierunku minimalizacji 
zagrożenia jej zawłaszczeniem.

W rozdziale tym pokazano więc genezę koncepcji zawłaszczania regulacji 
przez podmioty regulowane (przedsiębiorstwa) oraz zaprezentowano pierwsze, 
dokonane przez Stiglera, i mające przełomowy charakter, teoretyczne uogólnie-
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nie teorii regulacji, określane jako ekonomiczna teoria regulacji. Stanowiło ono 
alternatywę dla tradycyjnej teorii regulacji, która upatrywała w regulacji sposób 
na ochronę interesu publicznego, tam gdzie nie mógł on być chroniony ze względu 
na słabość rynku spowodowaną istnienie monopolu naturalnego. W dalszej części 
przedstawiono kierunki ewolucji ekonomicznej teorii regulacji, która dokony-
wała się za sprawą innych, poza Stiglerem, wybitnych przedstawicieli środowiska 
związanego z Uniwersytetem w Chicago, a mianowicie Posnera, Peltzmana i Bec-
kera. Dużo miejsca poświęcono także, często rozważanym w literaturze przed-
miotu, determinantom zawłaszczania, takim jak niespójność w czasie, asymetria 
informacji i zjawisko tzw. drzwi obrotowych (revolving door). W uwagach końco-
wych zasygnalizowano dwie kwestie, które mogą mieć znaczenie z perspektywy 
krajowych realiów regulacji energetyki. 
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