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Próba zdefiniowania pojęcia bezpieczeństwa energetycznego stanowi współcześnie 
przedmiot analiz na płaszczyźnie zarówno politycznej, ekonomicznej, jak i nauko-
wej. Widoczna jest złożoność zagadnienia z powodu m.in. jego uwarunkowań czy 
np. procesowości (zmienności w czasie), odmienności (dla różnych podmiotów), 
niebezpieczeństwa (ryzyko inwestycji, nieprzewidzianych sytuacji, wynikające  
z relacji handlowych itp.), stopnia zaangażowania (na poziomie regionalnym lub 
międzynarodowym państw w kreowanie polityki bezpieczeństwa energetycznego). 
Dlatego autorka jako cel monografii wyznaczyła analizę procesu kształtowania  
i realizacji polityki bezpieczeństwa energetycznego Niemiec. Ważność problema-
tyki wynika z charakteru relacji Niemiec z Unią Europejską oraz poszczególnych 
państw członkowskich, w tym Polski.

Autorka jest specjalistką z zakresu polityki zagranicznej i energetyczno-
-klimatycznej współczesnych Niemiec oraz polityki energetycznej Rosji i energe-
tyczno-klimatycznej UE. Fakt ten podkreślają liczne publikacje w języku polskim  
i niemieckim.

Należy podkreślić nowatorstwo publikacji na polskim rynku wydawniczym. 
Po raz pierwszy czytelnik otrzymuje bowiem w języku polskim monografię, która 
omawia politykę bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI w. Analiza ta 
prowadzona jest w kilku aspektach: teoretycznym, praktycznym, wewnętrznym  
i międzynarodowym.
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Dużym walorem publikacji, podnoszącym jej wartość naukowo-badawczą, 
jest analiza prowadzona w oparciu o następujące metody: czynnikowa (podejście 
indukcyjne – analiza ilościowych wskaźników), historyczna (rekonstrukcja fak-
tów, co pozwala na pełne zobrazowanie badanego zagadnienia), instytucjonalno-
-prawna (obowiązujące prawo w Niemczech oraz UE), analiza zawartości (m.in. 
dokumentów rządowych,, komunikatów prasowych czy stron internetowych), 
probabilistyczna (słuszność zastosowania i wyborów danych instrumentów poli-
tycznych), prognostyczna (wskazanie zmian poprzez transformację energetycz-
ną Niemiec) oraz elementy metody decyzyjnej (analiza podejmowanych decyzji  
w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Niemiec). Książkę otwiera wstęp,  
w którym sprecyzowano pytania badawcze, a kończą konkluzje, stanowiące odpo-
wiedź na postawione wcześniej pytania.

Istotnym aspektem jest analiza zarówno bieżących wydarzeń, jak i odnosze-
nie się do aspektów historycznych. Pozwala to na ukazanie genezy badanego za-
gadnienia, np. rozdział Założenia i cele polityki energetycznej Niemiec czy Przed-
mioty i instytucje kształtujące politykę bezpieczeństwa energetycznego Niemiec.

Objętość publikacji wskazuje na złożoność omawianego problemu. Całość 
pracy została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy omawia bezpieczeństwo 
energetyczne w ujęciu badań naukowych. Autorka wskazuje złożoność i różno-
rodność w procesie definiowania i klasyfikacji bezpieczeństwa energetycznego, 
ukazywane przez badaczy naukowych zarówno polskich, jak i zagranicznych 
(głównie niemieckich), np. wymiar polityczny, ekologiczny, gospodarczy lub bez-
pieczeństwo podmiotowe, przedmiotowe i przestrzenne. Inny podział wyróżnia np. 
bezpieczeństwo w ujęciu krótko-, średnio- i długookresowym czy bezpieczeństwo 
zewnętrzne i wewnętrzne. Podobna sytuacja jest w przypadku sprecyzowania za-
grożeń i wyzwań bezpieczeństwa energetycznego, np. konflikt o zasoby i surowce 
jako broń polityczna, wyczerpywanie się surowców energetycznych, katastrofy na-
turalne, rosnące zapotrzebowanie na energię, zmiany klimatyczne, wojny o podział 
lub nierównomierne rozmieszczenie surowców energetycznych, terroryzm. Ich 
wielość wpływa na ryzyko utrzymania bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Rozdział drugi przedstawia uwarunkowania i założenia niemieckiej polity-
ki bezpieczeństwa energetycznego. Widoczny jest spadek produkcji własnej paliw 
i energii pierwotnej, co zwiększa zależność kraju od importu. Odnawialne źró-
dła energii odgrywają coraz ważniejszą rolę w bilansie energetycznym Niemiec. 
Widoczne jest również ograniczenie zużycia energii pierwotnej przez stosowanie 
nowych rozwiązań technologicznych. W 2011 r. rząd kolacji CDU/CSU/FDP zde-
cydował stopniowo wygaszać elektrownie jądrowe do 2020 r. Cele polityki energe-
tycznej Niemiec wynikały z sytuacji na rynku wewnętrznym oraz implikacji, jakie 
niosą za sobą zmiany na rynku zewnętrznym.

Rozdział trzeci analizuje realizację polityki bezpieczeństwa energetyczne-
go Niemiec, która kształtowana jest poprzez cztery płaszczyzny: federacje, kraje 
związkowe, gminy oraz Unię Europejską. Transformacja energetyczna Niemiec 
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obarczona jest ryzykiem przerw w dostawach energii. Rozwiązaniem ma być bu-
dowa elektrowni konwencjonalnych, które mają się pojawić na obszarach wyga-
szania elektrowni jądrowych.

Rozdział czwarty podkreśla międzynarodowy wymiar polityki bezpieczeń-
stwa energetycznego Niemiec. Autorka podkreśla, że stanowisko Niemiec w ra-
mach polityki zewnętrznej jest odmienne od UE, co wynika ze specyfiki bilansu 
energetycznego kraju i prowadzonej polityki np. niemiecko-rosyjskiej i zapotrze-
bowaniem Niemiec na rosyjski gaz ziemny i ropę naftową. Niemcy są nie tylko 
jednym z głównych odbiorców, ale i dystrybutorem oraz krajem tranzytowym. 
Zależność jest zatem wielowymiarowa, co wpływa na intensyfikację dialogu po-
między tymi krajami. Niemcy są aktywnym uczestnikiem partnerstw energetycz-
nych, m.in. z takimi krajami, jak Indie, Chiny, Mongolia, Brazylia, Turkmenistan, 
Nigeria czy Norwegia. Pozwala im to na dywersyfikację dostaw surowców ener-
getycznych, a tym samym wpływa na bezpieczeństwo energetyczne państwa. Au-
torka wskazuje również na relacje polsko-niemieckie, np. w kontekście Gazociągu 
Północnego czy budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

Rozdziały są przejrzyste w podawaniu informacji: zawierają definicje, kla-
syfikacje, wyjaśnienia, wskazanie przyczyn i skutków. Całość wzbogacona jest 
licznymi, klarownymi tabelami i schematami problemowymi oraz wykresami, co 
podnosi walory monografii.

Książka zawiera rozbudowaną bibliografię w języku niemieckim i polskim. 
Składają się na nią przede wszystkim: niemieckie dokumenty rządowe, materiały 
i publikacje UE, monografie, analizy i raporty ośrodków badawczych, artykuły 
z periodyków naukowych, oficjalne dokumenty i materiały dostępne na stronach 
internetowych. Lista źródeł jest bardzo długa, co wskazuje na dokładność prowa-
dzonych przez autorkę badań. Przedstawione w poszczególnych publikacjach sta-
nowiska pozwalają na kompleksowe ujęcie problemu. Oparcie się na literaturze 
głównie niemieckojęzycznej podkreśla wyjątkowość tej pozycji na polskim rynku 
wydawniczym.

Jest też wykaz skrótów i indeks nazwisk, co dla publikacji analizującej pro-
blem w wymiarze politycznym jest niezwykle istotne. Czytelnikowi ułatwia to po-
szukiwanie i dotarcie do konkretnej informacji.

Adresatami publikacji są przede wszystkim osoby zainteresowana tematy-
ką bezpieczeństwa energetycznego oraz polityką Niemiec. Książka może stanowić 
doskonałe uzupełnienie wiedzy dla studentów politologii czy stosunków między-
narodowych. Monografia nie wyklucza jednak również i czytelnika po raz pierw-
szy mającego kontakt z ową problematyką.


