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Zintegrowanie działań związanych z realizacją celów polityki energetycznej i bezpie-
czeństwa energetycznego, jakimi są zapewnienie dostaw energii i uwzględnianie wy-
mogów ochrony klimatu, stawia Unię Europejską przed dużymi wyzwaniami. W tym 
kontekście zastępowanie paliw stałych gazem ziemnym w procesie produkcji prądu 
ma służyć ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Również rozwijanie energetyki 
jądrowej jest postrzegane jako sposób na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. 

Jak stwierdza autor, celem recenzowanej publikacji jest wniesienie – dzięki przy-
toczeniu rozmaitych argumentów – wkładu do społecznej dyskusji na temat zapew-
nienia zaopatrzenia energetycznego w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach 
członkowskich z uwzględnieniem możliwości wykorzystania energii jądrowej i gazu 
ziemnego, które często są określane jako „technologie przejściowe” (s. XVII). Powyż-
szemu celowi została podporządkowana struktura opracowania, na którą składają 
się: rozbudowane streszczenia w językach niemieckim i angielskim (s. IX–XXVI), trzy 
części szczegółowe: Europejskie bezpieczeństwo energetyczne, globalne wyzwania 
i pytanie o cel [Europäische Energiesicherheit, globale Herausforderungen und die 
Frage nach dem Ziel] (s. 1–14), Wady i zalety energii jądrowej i gazu ziemnego – py-
tanie o możliwe środki [Vor- und Nachteile von Kernenergie und Erdgas – die Frage 
nach den möglichen Mitteln] (s. 15–47), Energia jądrowa i gaz ziemny w państwach 
członkowskich UE – pytanie o warunki wyjściowe [Kernenergie und Erdgas in EU-Mit-
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gliedstaaten – die Frage nach den Ausgangsbedingungen] (s. 49–95) oraz wnioski 
końcowe (s. 97–100). Należy podkreślić, że analiza całości opracowania pozwala 
stwierdzić, że autorowi udało się w pełni zrealizować założony cel. 

W pierwszej części mającej charakter wprowadzenia do zasadniczego problemu, 
autor w sposób syntetyczny opisuje globalne wyzwania przyszłego zaopatrzenia 
w energię. Viëtor, akcentując fakt zróżnicowanego sposobu definiowania pojęcia „bez-
pieczeństwo energetyczne” uzależnionego od kontekstu, stwierdza, że dokumenty 
unijne poświęcone polityce energetycznej i bezpieczeństwu energetycznemu artyku-
łują trzy integralne cele: trwałość, konkurencyjność i bezpieczeństwo zaopatrzenia 
w energię. Zwraca przy tym słusznie uwagę, że cele te są określone równorzędnie, 
jednak w praktyce realizacja każdego spośród nich napotyka przeszkody i ograni-
czenia (s. 1). Jako przykład przywołuje rozwijanie rodzimej produkcji węgla, dzięki 
której można obniżyć zależność od importu i tym samym podnieść bezpieczeństwo 
zaopatrzenia energetycznego, równocześnie jednak zwiększyć emisję gazów cieplar-
nianych, co stoi w sprzeczności ze zrównoważonym rozwojem. 

Do globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego Viëtor zalicza: wzrost 
światowego popytu na energię, zmniejszenie rodzimych rezerw paliw kopalnych oraz 
zmiany klimatu. W kontekście pierwszego z wymienionych wyzwań akcentuje koniecz-
ność uwzględnienia przez UE następujących tendencji rozwojowych w kształtowaniu 
i realizowaniu przyszłego bezpieczeństwa zaopatrzenia: a) światowy popyt na energię 
będzie wyraźnie wzrastał, dotyczyć to będzie przede wszystkim kopalnych nośników 
energii, b) wzrost popytu na energię ogółem, w szczególności zaś w odniesieniu do 
paliw kopalnych, charakterystyczny będzie dla państw spoza OECD, c) UE i inne kraje 
rozwinięte nie będą miały możliwości wpływania na światowy popyt na energię, przy 
czym w szczególności nie będą w stanie zmniejszyć popytu na kopalne nośniki energii 
(s. 5).

Powyższe globalne wyzwania oraz ich skutki świadczą o konieczności zmian w go-
spodarce energetycznej. W tym kontekście autor zadaje pytanie: „Jaka jest alterna-
tywa?” (s. 13). Odpowiada, że aby zredukować poziom zależności zaopatrzenia UE 
i państw członkowskich w paliwa kopalne, jak również w skali ogólnoświatowej, poli-
tyka energetyczna musi być bardziej niż obecnie nastawiona na podniesienie efektyw-
ności energetycznej, oszczędzanie energii i rozbudowę odnawialnych źródeł energii. 
Bez wątpienia jest to proces wymagający czasu. Wobec tego konieczne staje się wyko-
rzystanie potencjału innych nośników energii, których eksploatacja nie stoi w sprzecz-
ności z celem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

To właśnie omówieniu głównych wad i zalet energii jądrowej oraz gazu ziemnego 
jako możliwych „rozwiązań przejściowych” (Übergangslösungen) w procesie stopnio-
wego zastępowania konwencjonalnych źródeł energii przez energie odnawialne zo-
stała poświęcona druga część książki. W tym celu autor analizuje takie czynniki, jak 
między innymi geologiczna i geograficzna dostępność gazu ziemnego i uranu, ryzyko 
zaopatrzenia, udział w produkcji prądu, efektywność klimatyczna i koszty. Uzupełnie-
niem tej części opracowania jest tabelaryczne zestawienie wad oraz zalet energii ją-
drowej i gazu ziemnego uwzględniające powyższe czynniki (s. 46–47). 

Dla czytelnika szczególnie interesująca wydaje się ocena ryzyka zaopatrzenia 
UE w gaz ziemny i uran (s. 24–30). Autor dokonuje tej oceny na dwa sposoby. Po 
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pierwsze, analizuje ryzyko zaopatrzenia, uwzględniając produkcję własną i import 
gazu ziemnego oraz uranu. W drugim przypadku czyni to wyłącznie w odniesieniu 
do importu gazu ziemnego i uranu. Wykorzystuje w tym celu zarówno indeks Herfin-
dahla-Hirschmana, jak i klasyfikację krajów według stopnia ryzyka sporządzaną przez 
OECD. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ryzyko zaopatrzenia w uran jest oce-
niane jako wyższe niż w przypadku gazu ziemnego. Wartość oceny ryzyka dla zaopa-
trzenia w uran wynosi około 1,5 oceny ryzyka dla zaopatrzenia w gaz ziemny zarówno 
z uwzględnieniem, jak i bez uwzględnienia koncentracji rynku (s. 29). Inaczej przed-
stawia się sytuacja w przypadku samego importu – ocena ryzyka dla importu gazu 
ziemnego jest wyższa. Przy czym wyraźna jest różnica pomiędzy ocenami ryzyka z/bez 
uwzględnienia koncentracji rynku. Wynika to z faktu znacznego udziału w imporcie 
gazu ziemnego surowca pochodzącego z Rosji (39,5%) w powiązaniu z wysokim czyn-
nikiem ryzyka 0,625 z uwzględnieniem koncentracji rynku (s. 30). Co istotne, wysoki 
udział własny UE w zaopatrzeniu w gaz ziemny (38,3%) nie jest rozstrzygający przy 
ocenie ryzyka, ponieważ z perspektywy bezpieczeństwa zaopatrzenia wysoka koncen-
tracja rynku nie jest czynnikiem ocenianym negatywnie – UE przypisuje się zerowy 
czynnik ryzyka. 

W trzeciej części autor charakteryzuje warunki wyjściowe (Augangsbedingungen) 
w zakresie energii jądrowej i gazu ziemnego pięciu krajów członkowskich Unii Euro-
pejskiej: Niemiec, Finlandii, Francji, Szwecji i Hiszpanii. Czyni to według następują-
cego schematu: mieszanka energetyczna, udział nośników energii w produkcji prądu 
(Strommix), zużycie gazu ziemnego, zużycie uranu, społeczna akceptacja i rozwój in-
frastruktury. Na końcu zamieszcza porównanie powyższych czynników w formie tabe-
larycznej (s. 94–95). 

Interesujące jest zestawienie wniosków końcowych, na które składają się zarówno 
argumenty przywoływane w dyskusji na temat energii jądrowej i gazu ziemnego, jak 
i propozycje działań, które należy podjąć, w celu efektywniejszego ich użytkowania. 
Autor podkreśla, że w dotychczasowej dyskusji argumenty miały zazwyczaj charakter 
jednostronny i nie uwzględniały różnych kontekstów (s. 97–98). Stąd też proponuje 
niejako ich uzupełnienie. Dla przykładu uważa, że wysoka koncentracja globalnych re-
zerw gazu ziemnego w tak zwanej strategicznej elipsie traktowana jako zagrożenie 
dla bezpieczeństwa zaopatrzenia może być z europejskiej perspektywy postrzegana 
również jako szansa, gdyż rezerwy są relatywnie blisko i znajdują się w korzystnym 
oddaleniu dla infrastruktury transportowej. Z kolei energia jądrowa jest często trak-
towana jako własne źródło energii, ponieważ produkcja prętów paliwowych odbywa 
się przede wszystkim w krajach UE. Nie uwzględnia się przy tym faktu – co podkreśla 
Viëtor – że tylko część uranu potrzebna do produkcji pochodzi z własnego wydobycia, 
a niektóre państwa eksportujące uran obarczone są wysokim czynnikiem ryzyka. 

W zakresie użytkowania energii jądrowej według Viëtora należy między innymi wy-
korzystać ciepło powstające w elektrowniach jądrowych w czasie produkcji prądu (to 
zwiększy efektywność energetyczną), zmniejszyć ryzyko awarii reaktorów jądrowych, 
rozwiązać problemy składowania odpadów nuklearnych, skorygować brak uwzględ-
nienia kosztów ewentualnej awarii jądrowej albo szkód związanych ze składowaniem 
odpadów w cenie prądu (s. 99). W odniesieniu do użytkowania gazu ziemnego postu-
luje między innymi stworzenie wewnętrznego rynku gazu ziemnego w celu podwyż-
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szenia bezpieczeństwa zaopatrzenia UE i poszczególnych krajów członkowskich oraz 
rozwijanie technologii CCS w celu zwiększenia efektywności energetycznej (s. 100).

Sumując, autor podjął się bardzo ważnego i zarazem aktualnego problemu sta-
nowiącego jedno z wyzwań dla Unii Europejskiej w XXI wieku. O wartości publikacji 
świadczy nie tylko jakość zebranego materiału, lecz przede wszystkim zaprezento-
wane wnioski. Jest to wysoce kompetentne opracowanie, napisane w sposób przy-
stępny i przejrzysty, co czyni z niego niewątpliwie przyjemną lekturę. 


