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Bezpieczeństwo energetyczne jest częścią szeroko pojętego problemu bezpieczeń-
stwa. Nie ma jednoznacznej definicji, określającej jego ramy. Łączy ono w sobie 
szereg aspektów, m.in. polityczny, ekonomiczny i ekologiczny. Jednolita polityka 
Unii Europejskiej to w kwestii energetyki ciągle zróżnicowana polityka poszcze-
gólnych państw. Dysponują one małymi zasobami surowców energetycznych, 
co zmusza oparcie gospodarki na imporcie. Decydującą rolę dostawcy odgrywa 
Rosja, której polityka jest jednak odmienna od wytycznych unijnych. Brak wy-
pracowania porozumienia satysfakcjonującego obie strony zmusza do zabiegania  
o wypracowanie umów i porozumień. Na arenie międzynarodowej zaznaczają 
swoją pozycję Chiny i Indie, których gospodarka wymaga olbrzymich nakładów 
surowców. Nieodnawialne zasoby energetyczne maleją, a poszukiwanie nowych 
złóż wymaga dodatkowych nakładów finansowych i niesie za sobą ryzyko.

Celem recenzowanej publikacji jest ukazanie różnorodnego podejścia Unii 
Europejskiej do kwestii bezpieczeństwa energetycznego, wskazanie zagrożeń  
i wyzwań dla obranego kierunku polityki unijnej, jak również analiza przyszłego 
kierunku działań.

Autor publikacji, Marcin Kaczmarski, jest doktorem nauk humanistycznych 
w zakresie nauk o polityce. Jego zainteresowania badawcze to przede wszystkim 
bezpieczeństwo międzynarodowe, teoria stosunków międzynarodowych, polityka 
zagraniczna Rosji oraz polityka zagraniczna Polski.
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Ramy czasowe publikacji zakreślono przede wszystkim na początek XXI w., 
do roku 2009. Autor przytacza jednak w porządku chronologicznym wydarzenia 
sprzed tego okresu, które miały bezpośredni wpływ na obecne ramy polityki ener-
getycznej: ich początek to rok 1951 i powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla  
i Stali (której polityka bezpośrednio związana była z podstawowym paliwem ener-
getycznym, węglem). Celowym działaniem jest również wybiórczość zdarzeń, gdyż 
niemożliwością byłoby omówienie przez autora wszystkich wydarzeń i dokumen-
tów z tak szerokiego zakresu.

Recenzowana publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy rozdział 
stanowi charakterystykę pojęcia bezpieczeństwa energetycznego i jego elemen-
tów składowych. Omówiona została specyfika poszczególnych uczestników rynku 
energetycznego w ujęciu globalnym u progu XXI w. W rozdziale drugim autor 
przedstawił sytuację energetyczną Unii, z uwzględnieniem sytuacji prawnej, bi-
lansu energetycznego poszczególnych państw i organizacji jako całości. Rozdział 
trzeci poświęcony jest zagrożeniom i wyzwaniom polityki wewnątrzunijnej i ze-
wnętrznej. Autor wskazuje, że proces liberalizacji oraz strategia wolnorynkowa są 
niewystarczające i Unia jest zmuszona rywalizować o surowce energetyczne. Po-
jawia się zagrożenie ze strony eksportera – Rosji, która dąży do podporządkowania 
rynku europejskiego, zwłaszcza w przypadku gazu ziemnego. W rozdziale czwar-
tym zwrócono uwagę na rożne koncepcje bezpieczeństwa energetycznego państw 
członkowskich. Wynikają one z zasobów energetycznych tych państw, poziomu 
rozwoju gospodarczego i polityki z nią związanej. Można wyróżnić grupy państw 
o odmiennych potrzebach: będące znacznymi importerami, ale posiadające własne 
drogi importu surowców, jak Niemcy, Francja i Włochy, lub kraje będące na trasie 
tranzytu surowców: Austria, Węgry i Grecja, oraz państwa zależne od zewnętrz-
nych dostaw, np. Polska. Stąd też wypracowanie jednej polityki Unii jest sprawą 
dyskusyjną. Rozdział piąty omawia geopolitykę Unii, czyli poszukiwanie alter-
natywnych źródeł i kierunku dostaw surowców (tzw. dywersyfikacja). Rozdział 
szósty ukazuje kolejne podejście UE do polityki bezpieczeństwa energetycznego, 
tzw. liberalne, mówiące o jednolitym wewnętrznym rynku energii. W siódmym, 
ostatnim rozdziale autor skupia uwagę na podejściu alternatywnym, w którym UE 
dąży do ograniczenia roli paliw kopalnych. Wiąże się to z postępującymi zmianami 
klimatu i ochroną środowiska.

Książka zakończona jest podsumowaniem i rozważaniami nad przyszłością 
polityki Unii. Autor podkreśla, że bezpieczeństwo jest procesem i nigdy nie będzie 
można uzyskać go na stale. Prognozy nie są jednoznaczne, a strategia nie jest fak-
tem oczywistym. Wymaga ciągłej współpracy wszystkich członków i wypracowa-
nia jednolitego celu.

Publikacja adresowana jest nie tylko do studentów europeistyki, stosunków 
międzynarodowych i politologii, ale także do osób zainteresowanych tematyką 
bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Stanowi przejrzystą i uporząd-
kowaną formę opartą na bogatej wiedzy autora. Treści zawarte w książce są upo-
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rządkowane i stanowią integralną całość. Gwarantują czytelnikowi wysokiej jako-
ści specjalistyczną lekturę i inspirują do poszukiwania alternatywnych rozwiązań 
w dziedzinie energetyki i bezpieczeństwa. Książka zasługuje również na uwagę, 
gdyż stanowi aktualną pozycję na polskim rynku wydawniczym. Oparta na szero-
kiej bazie źródłowej, polskiej i zagranicznej, rozszerza literaturę z zakresu wiedzy 
o bezpieczeństwie energetycznym Unii Europejskiej.


