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Nakładem Oficyny Wydawniczej Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskie-
go ukazała się monografia autorstwa Beaty Molo, pod tytułem Polityka bezpieczeństwa 
energetycznego Niemiec w XXI wieku. Publikację tą umiejscowić należy w nurcie szero-
ko rozumianych badań i rozważań, związanych z czterema dziedzinami nauki: naukami  
o polityce, stosunkami międzynarodowymi oraz europeistyką i nauką o bezpieczeństwie. 
Autorka podejmuje w niej udaną próbę omówienia założeń bezpieczeństwa energe-
tycznego Republiki Federalnej Niemiec jako istotnego elementu polityki energetycznej 
tego państwa. Konfrontuje je z ponadnarodowymi koncepcjami polityki energetycznej, 
zwłaszcza Unii Europejskiej, oraz celami polityki zagranicznej RFN. 

Kwestia bezpieczeństwa energetycznego Niemiec, ze względu na pozycje tego pań-
stwa w Unii Europejskiej, rolę w Europie oraz sąsiedztwo z Polską, staje się niezwykle 
istotna także dla polskiej polityki. Wykracza znacznie poza problem funkcjonowania 
Rzeczypospolitej w europejskim systemie łańcucha dostaw gazu ziemnego i ropy nafto-
wej z Rosji. W istotnym stopniu niemieckie koncepcje zapewnienia sobie oczekiwanego 
poziomu bezpieczeństwa energetycznego kształtują bowiem założenia unijnej polityki 
energetycznej, określają rolę Federacji Rosyjskiej jako partnera gospodarczego i poli-
tycznego oraz ważnego eksportera nośników energii, wpływają na możliwości uzyskania 
zarówno adekwatnego do potrzeb polskiej gospodarki poziomu bezpieczeństwa energe-
tycznego, jak i poziomu dywersyfikacji dwóch importowanych przez Polskę surowców 
energetycznych. Wymienione powody polskiego zainteresowania się uwarunkowania-
mi i kształtem niemieckiej polityki energetycznej uzasadniają sens podjęcia badań nad 
problemem bezpieczeństwa energetycznego Republiki Federalnej Niemiec. Dodatkowo, 
uzyskane wyniki mogą stanowić zbiór informacji i analiz zezwalających na kształtowanie 
założeń polskiej koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, postrzeganego 
szerzej niż dominujący obecnie pogląd, iż sprowadzać się ona powinna do zapewnienia 
dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i ewentualnie ropy naftowej. 
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Waga podnoszonego przez dr Molo problemu w kontekście polskim ma jeszcze jeden 
wymiar. Problematyka bezpieczeństwa energetycznego jest w Polsce tematem eksploato-
wanym od kilku lat, jednak została ona naznaczona piętnem ideologicznym, by nie rzec 
– niekiedy rusofobią. Polskie publikacje, nawet eksperckie, opierającą się na założeniach 
nieuwzględniających czynnika geopolitycznego (koncepcje dostaw z Azerbejdżanu czy 
innych państw Azji Środkowej), ekonomicznego (rurociąg Odessa – Brody – Płock – 
Gdańsk czy rurociąg Norweski) oraz marginalizującą inne niż dywersyfikacja dostaw 
elementy określające poziom bezpieczeństwa energetycznego (skala zapotrzebowania, 
możliwości produkcyjne elektrowni, stan sieci przesyłowych itp.). Podejście takie cha-
rakteryzuje także sporą część opracowań dotyczących założeń niemieckiej polityki ener-
getycznej, która została zdominowana przez polityczne oceny budowy gazociągu Nord 
Stream. Dlatego też wypada zgodzić się z Autorką, że problem całościowej prezentacji za-
łożeń niemieckiej polityki energetycznej, postrzegany w kontekście uzyskania oczekiwa-
nego poziomu bezpieczeństwa energetycznego, powinien być poddany szerokiej analizie, 
tym bardziej, że nie został do tej pory opracowany całościowo przez polskiego badacza. 

Założenia metodologiczne Autorka prezentuje we Wstępie, jednoznacznie stwierdza-
jąc w jego pierwszym zdaniu, iż jej […] celem jest dokonanie pogłębionej analizy polityki 
bezpieczeństwa energetycznego Niemiec. Jak zaznaczono powyżej, w pełni zgadzam się 
z przyjętym przez dr Molo założeniem badawczym, że […] Jest to zagadnienie o dużym 
znaczeniu teoretycznym i praktycznym, z implikacjami dla bezpieczeństwa energetycznego 
zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak również poszczególnych państw członkowskich. 
Autorka słusznie uznała, że równie istotnymi dla całościowej prezentacji problemu ba-
dawczego jest ocena samego postrzegania bezpieczeństwa energetycznego w Niemczech, 
jak i problemów cząstkowych w postaci:

 – rozwiązań instytucjonalno-prawnych;
 – strategii energetycznej państwa;
 – uwarunkowań geopolitycznych, postrzeganych w kontekście niemieckiego intere-

su państwowego (narodowego);
 – istoty federacyjnej struktury państwa i nie zawsze zbieżnych interesów poszczegól-

nych Landów. 
Założenie to uznać należy za istotną wartość ocenianej monografii. Równie waż-

ną jest przyjęta cezura czasowa. Autorka odnosi się bowiem do koncepcji bezpieczeń-
stwa energetycznego i podejmowanych w celu jego zapewnienia działań, prowadzonych  
w okresie szczególnym. W pierwszej dekadzie XXI wieku mamy bowiem do czynienia  
z wykrystalizowaniem się problemu bezpieczeństwa energetycznego jako jednego z naj-
ważniejszych wyzwań w wymiarze globalnym oraz regionalnym (w Europie). Ponadto,  
w tym czasie rządy w RFN sprawowały trzy koalicje: lewicowa (SPD – Sojusz’ 90/Zielo-
ni), prawicowa (CDU/CSU – FDP) oraz „Wielka Koalicja” (CDU/CSU – SPD). Pozwa-
la to na dokonanie oceny nie tylko założeń programowych, ale i realnie prowadzonej 
polityki przez najważniejsze niemieckie partie polityczne oraz wskazać podobieństwa  
i różnice w ich rozumieniu pojęcia bezpieczeństwo energetyczne państwa. 

Przechodząc do oceny układu pracy, jej konstrukcji i sposobu prowadzenia wykładu, 
stwierdzam, że Autorka konsekwentnie realizuje zarysowany schemat badawczy, wykazu-
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jąc się precyzją sformułowań i logiką wywodu. Za uzasadniony i słuszny uznaję pomysł, 
by pracę rozpocząć od rozdziału teoretycznego, obejmującego takie a nie inne proble-
my metodologiczne (wskazując miejsce bezpieczeństwa energetycznego jako elementu 
współcześnie rozumianego bezpieczeństwa państwa i działań zmierzających do jego za-
pewnienia). Jest to kwestia niezwykle istotna także w kontekście polskim. Omówienie 
definicji bezpieczeństwa energetycznego i sposobu postrzegania tej kwestii w całokształ-
cie polityki energetycznej Unii Europejskiej jawi się niezbędnym w polskiej literaturze 
fachowej. Do czasu publikacji Długookresowej Strategii Rozwoju. Polska 2030, bezpie-
czeństwo energetyczne postrzegane było wyłącznie w kontekście dywersyfikacji średnio 
znaczących dla polskiego bilansu energetycznego nośników energii. Autorka prezentuje 
natomiast problem bezpieczeństwa energetycznego w kilku wymiarach, wskazując na 
kilkanaście problemów cząstkowych. Wychodząc poza ramy recenzji, nieziszczalnym 
marzeniem jest, by z tym rozdziałem zapoznali się polscy politycy i stratedzy polityki 
energetycznej. Podkreślając ten walor Rozdziału I, wskazać muszę na jego pewien brak 
w postaci pominięcia prezentacji zasadniczego determinantu niemieckiej polityki. Jest 
nim niedefiniowalna zasada, iż prowadzone odniesieniu do Unii Europejskiej działania 
polityczne i formy niemieckiej aktywności nie mogą być utożsamiane z polistrategią  
(w jej klasycznej formule, jaką nadał takiej koncepcji prowadzenia polityki między in-
nymi prof. Józef Kukułka). Wydaje się zasadnym w tym kontekście podkreślenie przez 
Autorkę, że mocarstwo regionalne, jakim jest bez wątpienia RFN, jest w stanie korelować 
swoje interesy narodowe z celami strategicznymi Unii Europejskiej i raczej dąży do ich 
maksymalnego wkomponowania w strategie tej organizacji niż do narzucenia swoich 
interesów członkom Wspólnoty. 

W Rozdziale II Autorka kompetentnie opisuje problem bezpieczeństwa energetycz-
nego RFN, wskazując także sposób postrzegania tytułowej problematyki przez niemiec-
kie partie polityczne. Rozdział ten ma na celu prezentację zarówno skali zasobów, jak  
i narodowej koncepcji ich wykorzystania, więc uznaję go za słuszne i w pełni kompetent-
ne uzupełnienie i rozwinięcie kwestii poruszanych w rozdziale pierwszym. 

Rozdział III stanowi doskonałe omówienie instytucjonalnych uwarunkowań nie-
mieckiej polityki energetycznej. Jest to ważny element rozwiązań ze względu na federalną 
strukturę państwa. Zaletą rozdziału jest prezentacja nie tylko struktur państwowych, ale 
także wskazanie roli grup nacisku (organizacji pozarządowych, struktur gospodarczych  
i ośrodków naukowych) oraz ich wpływu na politykę energetyczną państwa niemiec-
kiego. Podobnie ocenić należy, dokonane w tym rozdziale, omówienie roli aktorów ze-
wnętrznych na kształt niemieckiej polityki energetycznej oraz wynikające z tych dwóch 
uwarunkowań trudności kreowania jednolitej i zapewniającej w pełni realizację interesu 
państwowego w sferze bezpieczeństwa energetycznego polityki władz centralnych. Do-
tyczy to zarówno koncepcji ogólnonarodowej, jak i problemów szczegółowych czy lokal-
nych. 

W drugiej części tego rozdziału Autorka kompetentnie ukazała kwestie budowy 
strategii energetycznej oraz problemy wynikające z jej wdrażania. Ten ciekawy fragment 
opracowania ukazuje wszystkie polityczne meandry niemieckiej polityki energetycznej, 
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zarówno dotyczące form produkcji energii, wykorzystania nośników energii, jak i cha-
rakter debaty publicznej, ukazanej także na poziomie władz landów. 

Rozdział IV koncentruje się natomiast na prezentacji uwarunkowań zewnętrznych 
niemieckiej polityki energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem oceny możliwo-
ści osiągania niemieckich interesów narodowych. Autorka kompetentnie prezentuje  
w nim niemieckie stanowisko i podejmowane działania wobec najważniejszych pro-
blemów energetycznych, zwłaszcza dotyczące Paktu Klimatyczno-Energetycznego, za-
łożeń polityki energetycznej UE czy kwestii liberalizacji rynku wewnętrznego. Atutem 
tego rozdziału, jak wspomniałem powyżej, jest nie tyle prezentacja stanowiska RFN, co 
ukazanie form aktywności władz niemieckich i sposobów uzyskania własnych celów  
w trakcie uzgadniania stanowisk czy decydowania o ostatecznym kształcie poszczegól-
nych dokumentów czy porozumień. Rozczarowuje nieco druga część tego rozdziału. Au-
torka porusza w niej kwestie kooperacji energetycznej RFN, co oczywiste w dużej mierze 
koncentrując się na współpracy z Rosją. Szkoda, że dr Molo zdecydowała się jedynie na 
omówienie jej kształtu, nie odnosząc się (tak jak we wcześniejszych podrozdziałach) do 
prezentacji także celów niemieckiej polityki wobec samej Rosji, traktowanej jako partner 
gospodarczy oraz eksporter nośników energii. Moim zdaniem, podkreślić także należy 
rolę Federacji Rosyjskiej jako eksportera gazu, uznanego za nośnik energii zastępujący 
energetykę jądrową. Wzrost znaczenia gazu w niemieckim bilansie energetycznym po 
2015 roku na nowo określa pozycję Rosji w niemieckiej polityce. Podobną uwagę kieruję 
wobec podrozdziału 4.4 (Partnerstwo energetyczne jako forma zapewnienia bezpieczeń-
stwa zaopatrzenia Niemiec). Jest to suche omówienie bez wskazania założeń strategicz-
nych, celów politycznych współpracy, czy jej uwarunkowań. A przecież dobór partnerów 
i kooperantów jest istotnym elementem uzyskiwania bezpieczeństwa energetycznego. 

W rozdziale tym Beata Molo szczególną uwagę poświęciła także Polsce i konsekwen-
cjom, jakie dla poziomu polskiego bezpieczeństwa energetycznego stwarza niemiecka 
polityka energetyczna. Wykazano w nim także różnice interesów. Szkoda jednak, że przy 
ich wykazaniu oparto się jedynie na opiniach dwóch znawców niemieckiej polityki. Ich 
słuszne diagnozy i konkluzje można było zestawić z dokumentami strategicznymi obu 
państw oraz podejmowanymi inicjatywami polityczno-gospodarczymi. Autorka wska-
zuje także znaczenie marginalnego problemu, jakim jest usytuowanie gazociągu Nord 
Stream w okolicach Świnoujścia. Nie miejsce w recenzji na debatę na ten temat, ale,  
w mojej opinii, dużo poważniejszym problemem w polsko-niemieckich relacjach jest 
kwestia wykorzystywania energetyki jądrowej oraz dostosowanie się polskiej energetyki 
do wymogów pakietu klimatyczno-energetycznego. Nie wskazano także roli Pierścieni 
Energetycznych, de facto bardzo istotnego instrumentu polityki energetycznej. 

Całość rozważań dotyczących polityki energetycznej Republiki Federalnej Niemiec 
Autorka usiłuje podsumować w zakończeniu, nazwanym Wnioski końcowe. Zawiera on 
14 podpunktów, odnoszących się do zasadniczych kwestii, poruszanych w opracowaniu. 
Niestety, takie podejście do podsumowania badań nie jest atutem pracy. 

Ogromną zaletą recenzowanego opracowania jest jej materiał źródłowy. Autorka 
dokonała olbrzymiej kwerendy materiałów. Podkreślić należy wykorzystanie, obok kla-
sycznych dokumentów państwowych, dokumentów partyjnych, materiałów z briefingów 
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czy konferencji, raportów instytucji, a nawet firm energetycznych. Również podana li-
teratura jest szeroka i reprezentatywna dla omawianej problematyki. Zaprezentowana 
bibliografia stanowi dla badaczy tej problematyki poważne źródło informacji. 




