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Estońska droga do neutralności klimatycznej  

Estońska energetyka, opierająca się na wydobyciu i spalaniu łupków 

bitumicznych, zapewnia krajowej gospodarce stabilność oraz 

samowystarczalność energetyczną. Jednocześnie uzyskiwanie energii z łupków 

w obecnej formie powoduje, że Estonia jest jednym z największych emiterów 

gazów cieplarnianych w Europie. Ambitne plany klimatyczne UE dotyczące 

neutralności klimatycznej do 2050 roku to nie tylko kwestia przemian 

estońskiego sektora energetyki. Transformacja, a docelowo dekarbonizacja 

estońskiej gospodarki jest wyzwaniem społecznym, politycznym, a także 

ekonomicznym dla silnie uprzemysłowionego północno-wschodniego regionu 

Estonii.  

Łupki bitumiczne i ich przetwarzanie stanowią trzon estońskiej energetyki. Niemal 

od początku niepodległości zapewniają państwu samowystarczalność energetyczną, 

a także przez wiele lat czyniły z Estonii eksportera netto energii elektrycznej1. Wysoka 

emisyjność, a także zmiany środowiskowo-krajobrazowe związane z wydobyciem 

stanowią dla Estonii wielowymiarowe wyzwanie. Najpoważniejszym z nich jest kwestia 

polityki klimatycznej przyjętej w ramach Unii Europejskiej. Ambitny plan osiągnięcia 

przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku stawia pod znakiem zapytania obecny 

kształt estońskiego przemysłu wydobywczego oraz energetycznego. Przed rządem stoi 

nie tylko wyzwanie zreformowania krajowej energetyki, a poprzez to zminimalizowania 

emisyjności, lecz także wiele wyzwań społeczno-politycznych powiązanych 

z transformacją.  

Elektrownie spalające łupek oraz estońskie kopalnie odkrywkowe znajdują się we 

Wschodniej Wironi (est. Ida-Virumaa). Jest to silnie uprzemysłowiony region znajdujący 

się w północno-wschodniej części kraju. W większości jest on zamieszkały przez 

rosyjskojęzycznych potomków osadników z czasów ZSRS. Spośród 136 tys. osób 

zamieszkujących region aż 73 proc. stanowi społeczność rosyjskojęzyczna, co powoduje, 

że jest to najbardziej zrusyfikowana część Estonii. Ponadto Wschodnia Wironia, tuż obok 

stołecznego Tallina, stanowi główny bastion wyborczy Estońskiej Partii Centrum (est. 

Eesti Keskerakond)– jednej z dwóch głównych partii politycznych w estońskim systemie 

politycznym, obecnie będącej trzonem koalicji rządowej. Sprawiedliwa i skuteczna 

strategia transformacji energetycznej jest dla obecnych władz estońskich niezwykle 

istotna. Rząd z jednej strony musi sprostać unijnym wymogom, z drugiej zaś – zachować 

stabilności i spójność społeczną w północno-wschodniej części państwa, tak by w 

przyszłości zamortyzować społeczne skutki transformacji.  

Plan na zieloną Estonię 

Obecnie około ¾ wyprodukowanej w Estonii energii elektrycznej pochodzi 

z wysokoemisyjnego spalania łupków bitumicznych. Reszta pozyskiwania jest głównie 

z biomasy oraz stopniowo zwiększającego się udziału energii wiatrowej.  
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Największym wyzwaniem w kontekście celów klimatycznych jest transformacja 

energetyki opartej na łupkach. Ta obecnie stanowi nie tylko podstawowe źródło energii, 

lecz także ważny sektor gospodarki. Przemysł łupkowy generuje około 5 proc. 

estońskiego PKB oraz jest ważnym regionalnie sektorem zatrudnienia. Bezpośrednio 

w górnictwie i energetyce łupkowej pracuje około 6,5 tys. Estończyków, co w skali kraju 

stanowi około 1 proc. osób aktywnych zawodowo. Są to głównie wysoko płatne 

stanowiska pracy (1600–2000 euro miesięcznie2). Wraz z innymi działami rynku pracy, 

pośrednio powiązanymi z sektorem, znacznie wpływa on na regionalne życie społeczno-

ekonomiczne.  

Długofalowe plany estońskiej dekarbonizacji zostały zawarte w opublikowanym pod 

koniec 2019 roku Narodowym planie na rzecz energii i klimatu do 2030 r. (NECP)3. 

Zakłada on w pierwszej kolejności zmniejszenie do 2030 roku emisji gazów 

cieplarnianych o 70 proc., a w ciągu kolejnych 20 lat o 80 proc. (względem 1990 roku). W 

tym celu estońska energetyka ma zostać tak przeformatowana, by przy utrzymaniu 

obecnego zapotrzebowania 42 proc. energii elektrycznej w 2030 roku uzyskiwać z 

odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Jednym ze środków do osiągnięcia celów przyjętych na 2030 rok ma być modernizacja 

energetyki opartej na łupkach oraz transformacja ich przemysłowego wykorzystania. 

Flagowym projektem ogłoszonym w marcu 2020 roku była nowoczesna rafineria 

przetwarzająca skałę osadową na olej łupkowy (podobny zakład w Estonii już istnieje od 

2012 roku). Nowa technologia „Enefit280” opracowana przez państwową spółkę Estii 

Energia oraz fiński koncern Outec miała spełniać unijne wymogi klimatyczne. Planowany 

zakład przetwarzania łupków miał, przy wsparciu rządu, powstać wysiłkiem państwowej 

Estii Energia oraz Viru Keemia Grupp4. Projekt po wstępnych analizach i wynikach 
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studium wykonalności został jednak zawieszony przez kierownictwo obu 

przedsiębiorstw. Główną przyczyną takiej decyzji są obecne wahania na rynku paliw, 

które wykazały, że przyszły zakład w perspektywie wieloletniej może się okazać  

nieopłacalny5. Technologia nowoczesnego uzyskiwania ropy z łupków miała być jedną 

z form przejściowych. Jej realne wykorzystanie jest szacowane przez estońskich 

naukowców tylko na kolejne dwie dekady.  

Rozważanym przez polityków scenariuszem, który mógłby zapewnić bezpieczeństwo 

energetyczne Estonii oraz zrównoważyć wygaszanie energetyki opartej o łupki jest 

projekt małej modułowej elektrowni atomowej (BWRX-300). Wariant ten jest 

dyskutowany od 2019 roku. Inwestorem mógłby być japońsko-amerykański koncern 

GE Hitachi, zaś możliwą lokalizacją miałaby być Wschodnia Wironia6. Pomysł ten 

w Estonii w większości popierany jest przez będącą w koalicji rządowej Estońską 

Konserwatywną Partię Ludową (est. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond – EKRE)7. 

Ministerstwo środowiska w lipcu 2020 roku powołało specjalną grupę rządową 

ds. energetyki jądrowej8 oraz w specjalnym memorandum określiło perspektywę 

budowy reaktora do 2035 roku. Szczególną uwagę część polityków zwraca na możliwe 

polityczno-społeczne przeszkody w realizacji tego projektu. Budowa siłowni jądrowej 

musi zostać zaakceptowana przez społeczeństwo na drodze referendum, którego wynik 

jest trudny do przewidzenia. 

Enefit Green, spółka zależna od Estii Energia, intensywnie rozwija pozyskiwanie energii z 

farm wiatrowych i słonecznych. W 2018 roku w Estonii funkcjonowało 139 turbin 

wiatrowych, pracujących głównie nad Zatoką Ryską, a także wzdłuż Zatoki Fińskiej. Moc 

i osiągi farm wiatrowych z roku na rok się zwiększają. W pierwszej połowie tego roku moc 

wygenerowana przez turbiny wiatrowe zwiększyła się o 18 proc. względem tego samego 

okresu z 2019 roku9. Nadal jednak stanowi to jedynie niewielką część estońskiego 

zapotrzebowania (produkcja energii z turbin wiatrowych stanowiła w 2018 roku około 1 

proc.). Estoński Enefit ze swoją ofertą zielonej energii wychodzi też poza granice państwa, 

od kilku lat będąc coraz większym dystrybutorem zielonej energii w państwach 

bałtyckich oraz w Polsce10.  

Zielona reindustrializacja? 

W perspektywie najbliższych dwóch dekad sektor łupkowy pozostanie jednak  

podstawowym źródłem zapewniającym Estonii bezpieczeństwo energetyczne11. Ulegnie 

on jednak znaczącym przemianom oraz modernizacji. Podstawą zmian w sektorze 

łupkowym nadal prawdopodobnie będzie inwestycja w olej łupkowy, ale także 

poszukiwanie nowych technologii oraz innych form wykorzystania surowca poza 

spalaniem w elektrowniach. Rozwijane są technologie łupkowe w przemyśle 

chemicznym, czy technologie stosowania łupków w gospodarce o obiegu zamkniętym. W  

tym miedzy innymi przetwarzania zużytych opon do produkcji oleju12. Nowe technologie 

w niedalekiej przyszłości pozwolą na zastąpienie do 10 proc. energii obecnie 

pozyskiwanej bezpośrednio ze spalania łupków bitumicznych13.  



28.07.2020| Analiza OSPP 40 | Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

4 |  

Życie energetyki opartej o łupki przedłużyć ma również rozwijanie technologii gazyfikacji 

łupków (łupki gazyfikowano już w ZSRS, proces ten ówcześnie był wysoko szkodliwy dla 

środowiska) czy pyrolizy. Ważnym elementem modernizacji przemysłu łupkowego jest 

również wprowadzanie rozwijających się technologii wyłapywania i utylizacji węgla 

(technologie CCUS)14. 

Proklimatyczna modernizacja estońskiego przemysłu we Wschodniej Wironii, do której 

skłania się obecna koalicja rządowa15, pozwala też na dalsze prowadzenie skutecznego  

wydobycia oraz obróbki zasobów naturalnych w północno-wschodniej Estonii. Chodzi nie 

tylko o dalsze przetwarzanie łupków bitumicznych, których pokłady przy obecnych 

poziomach wydobycia wystarczy jeszcze na 50 lat, ale także innych kopalin. Dobrze 

opracowana strategia rozwoju przemysłu może również wpisywać się w unijne plany 

dekarbonizacji. Jednym z nich jest rozwój technologii wodorowych16 w energetyce oraz 

w transporcie17. Region północno-wschodniej Estonii ma potencjał infrastrukturalny 

pozwalający w przyszłości posłużyć jako zaplecze dla technologii wodorowych. 

Są to między innymi specjalne magazyny w porcie Sillamäe oraz (zmodernizowana) sieć 

gazociągów. Wsparciem dla technologii wodorowych jest również wspólne 

wykorzystywanie innych gazów(produkcji biometanu, a także w przyszłości łupków 

po gazyfikacji).  

Estonia posiada znaczne pokłady fosforytów nie wydobywanych obecnie na skale 

przemysłową z powodów historycznych oraz politycznych18. W najbliższej przyszłości 

jednak mogą one być ważnym surowcem. Estońskie pokłady tego fosforytów będą miały 

coraz większe znaczenie ekonomiczne oraz mogą zostać elementem pro-ekologicznej 

transformacji przemysłu. Są one jedną z podstawowych elementów w produkcji baterii 

elektrycznych oraz paneli fotowoltaicznych, które uznawane są za kluczowe technologie 

nieemisyjne. Jednak bez wykorzystania wysokiej jakości nowoczesnych metod ekstrakcji 

koncepcja ta może zostać uznana przez cześć społeczeństwa za kontrowersyjną. Kwestią 

pozostaje także wykształcenie odpowiedniego lokalnego potencjały technologicznego i 

intelektualnego. Według prezesa Estońskiej Akademii Nauk Tarmo Soomere, proces ten 

zajmie około 15 lat. Obecnie już istnieją jednak technologie obróbki odpadów łupkowych, 

umożliwiające pozyskiwanie fosforytów na mniejszą skale19.  

Zrównoważony rozwój 

regionem z największym poziomem bezrobocia. Średnia stopa z czerwca 2020 roku na 

terenie całego kraju wynosiła 7,9 proc. We Wschodniej Wironii w tym samym czasie 

zarejestrowane bezrobocie wynosiło 12,9 proc (wzrost o niemal 3 pkt proc. odnotowano 

w pierwszym półroczu z powodu pandemii COVID-19)20. Ponadto, pomimo silnego 

uprzemysłowienia oraz dużej gęstości zaludnienia, średnie dochody w regionie są 

znacznie niższe od tych w pozostałych centrach miejskich w Estonii – Tartu czy Tallinie21. 

Wyjątkiem są właśnie miejsca pracy w energetyce czy górnictwie. 

Przyszłe zwolnienia (proces zmniejszania zatrudnienia w sektorze trwa już od kilku lat) 

związane ze zmniejszeniem się zatrudnienia w sektorze energetycznym (oraz ogólnie 

przemyśle) długofalowo nie mogą zostać zrównoważone jedynie poprzez wypłaty 
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rekompensat dla inżynierów i górników. Nie rozwiązuje to bowiem długofalowego 

problemu bezrobocia o charakterze strukturalnym. Dlatego też estoński rząd próbuje 

przygotowywać bardziej ambitną politykę odnoszącą się do zachowania stabilności 

społecznej w regionie.  

Jednym w takich kroków jest powołanie w czerwcu byłego burmistrza Narwy Tarmo 

Tammiste (pełnił urząd w latach 2002–2013 i 2015–2019 z ramienia Partii Centrum) 

na specjalnego przedstawiciela rządu w regionie ds. sprawiedliwej transformacji22. 

Pierwszym z jego projektów jest powołanie grupy roboczej złożonej z lokalnych 

organizacji społecznych czynnie biorących udział w pracach nad planem zrównoważonej 

transformacji23. Jednym z projektów silnie akcentowanych przez Tammiste, który 

w najbliższym czasie ma wpłynąć na sytuację ekonomiczno-społeczną, jest Agropark24. 

Ma on być przykładem nowoczesnej „zielonej” inwestycji. Nieopodal elektrowni 

niedaleko Auvere ma być otwarta wielkopowierzchniowa szklarnia. Korzystałaby on z 

ciepła generowanego przez elektrownie, część plantacji miałyby także pochłaniać część 

CO2 generowanego przez pobliski zakład. Docelowo (w perspektywie kilku lat) 

inwestycja w Agropark ma zapewnić miejsca pracy dla 1000–1500 mieszkańców Narwy i 

okolicznych miejscowości.  

Wysiłki rządu na rzecz przemian w regionie, w tym powołanie Tammiste jako specjalnego 

przedstawiciele rządu koordynującego proces zmian ma też drugie znacznie – polityczne. 

Wschodnia Wironia jest, zaraz po stołecznym Tallinie, głównym zapleczem wyborczym 

obecnie rządzącej w Estonii Partii Centrum. W krótkiej jak i długiej perspektywie dla 

ugrupowania ważnym czynnikiem jest utrzymanie stałego poparcia wśród 

rosyjskojęzycznych mieszkańców regionu, dla których Centrum od lat było 

reprezentantem. Dlatego utrzymanie stabilnej sytuacji – dekarbonizacji przy 

jednoczesnej minimalizacji szkód społecznych jest w żywotnym interesie ugrupowania, 

gdyż oddala perspektywę utraty ważnego segmentu elektoratu.  

Zmiany społeczno–ekonomiczne będą również elementem stosunków estońsko – 

rosyjskich. Kierunki rozwoju regionu będą sukcesywnie obserwowane przez stronę 

rosyjską. Już teraz można odnotować pojawiające się w sieci artykuły propagandowe 

publikowane przez rosyjskie media skierowane do rosyjskojęzycznych w Estonii. 

Podkreśla się w nich, że wraz z zamknięciem energetyki opartej o łupki region czeka 

masowe bezrobocie, bieda oraz upadek25. Plany, dotyczące dekarbonizacji oraz reformy 

estońskiej energetyki np. budowa elektrowni atomowej są opisywane jako mało realne26.  

Wnioski  

− Estońska polityka klimatyczna i jej cele długofalowo wpisują się w strategię 

neutralności klimatycznej Unii Europejskiej. Głównym wyzwaniem jest 

transformacja wysokoemisyjnej energetyki opartej o łupki bitumiczne. Obecnie 

w Estonii dyskutowanych jest kilka wariantów, pozwalających na zachowanie 

bezpieczeństwa energetycznego w perspektywie średnioterminowej. Wśród nich 

jest zwiększenie produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wiatr), 
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unowocześnienie, a zatem przedłużenie pozyskiwania energii z łupków, czy 

możliwa inwestycja w reaktor jądrowy.  

− Przed estońskimi inwestycjami w nowoczesną energetykę stoi wiele ryzyk, w tym 

ekonomicznych związanych z opłacalnością wieloletnich inwestycji (przykładem 

jest zawieszenie planu budowy rafinerii oleju łukowego), a także reakcji 

społecznych. Kolejne farmy wiatrowe27, czy możliwy reaktor jądrowy mogą 

spotkać się z krytyką części społeczeństwa.  

− Społecznym długoterminowym wyzwaniem dla estońskiej polityki klimatycznej 

jest zachowanie spójności społecznej we Wschodniej Wironii. Silnie 

uprzemysłowiony region, zamieszkany głównie przez mniejszość 

rosyjskojęzyczną, nie może być ofiarą przemian gospodarczych. Kwestią jest nie 

tylko amortyzacja radykalnego zmniejszenia zatrudnienia w sektorze 

wydobywczym i energetycznym, ale także znalezienie nowych przyszłościowych 

kierunków rozwoju, zapewniających stabilność kolejnym pokoleniom 

mieszkańców regionu.  

1 Status ten Estonia straciła dopiero w 2019 roku. 
2 Power engineers laid off in Narva facing difficulties finding work, ERR, 25.06.2019; 
https://news.err.ee/955612/power-engineers-laid-off-in-narva-facing-difficulties-finding-work [dostęp: 
27.07.2020]. 
3 Estonia’s 2030 National Energy and Climate Plan (NECP 2030), Komisja Europejska, 19.12.2019; 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ee_final_necp_main_en.pdf [dostęp: 
27.07.2020]. 
4 Government greenlights new €286 million oil shale plant, ERR, 27.03.2020; 
https://news.err.ee/1069617/government-greenlights-new-286-million-oil-shale-plant [dostęp: 
27.07.2020] 
5 В будущем к проекту по предварительному рафинированию сланцевого масла могут вернуться, 
ERR, 16.7.2020; https://rus.err.ee/1113371/v-buduwem-k-proektu-po-predvaritelnomu-rafinirovaniju-
slancevogo-masla-mogut-vernutsja [dostęp: 27.07.2020]. 
6 Janno Riispapp, Americans would construct a nuclear plant in Estonia, Postimees, 11.11.2019; 
https://news.postimees.ee/6823848/americans-would-construct-a-nuclear-plant-in-estonia [dostęp: 
27.07.2020]. 
7 Martin Helme suggests considering building nuclear power plant, ERR, 12.06.2019; 
https://news.err.ee/951422/martin-helme-suggests-considering-building-nuclear-power-plant [dostęp: 
27.07.2020]. 
8 Environment ministry: If Estonia gets nuclear power plant, not before 2035 , ERR, 03.07.2020; 
https://news.err.ee/1109118/environment-ministry-if-estonia-gets-nuclear-power-plant-not-before-
2035 [dostęp: 27.07.2020]. 
9 Enefit Green energy production up nearly one fifth in first half of 2020 , ERR, 11.07.2020; 
https://news.err.ee/1111912/enefit-green-energy-production-up-nearly-one-fifth-in-first-half-of-2020 
[dostęp: 27.07.2020]. 
10 Enefit pokryje całe zapotrzebowanie energetyczne Orange Polska, energetyka24, 21.07.2020; 
https://energetyka24.com/enefit-pokryje-cale-zapotrzebowanie-energetyczne-orange-polska [dostęp: 
27.07.2020]. 
11 Enefit, VKG seeking mining permits for new oil shale reserves, ERR, 04.03.2020; 
https://news.err.ee/1059664/enefit-vkg-seeking-mining-permits-for-new-oil-shale-reserves [dostęp: 
27.07.2020]. 
12 Eesti Energia started producing oil from waste tyres, Estii Esnergia, 12.06.2019; 
https://www.energia.ee/en/uudised/avaleht/-/newsv2/2019/06/12/eesti-energia-hakkas-
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