
Bezpieczeństwo stanowi podstawową kategorię analizy w ramach nauk politycz-
nych i  stosunków międzynarodowych . W  tradycyjnym ujęciu bezpieczeństwo jest 
analizowane w kontekście zagrożeń i wiąże się ze stosowaniem siły i przymusu przez 
państwo . Takie podejście było charakterystyczne dla systemu westfalskiego . Współ-
cześnie jednak następuje ewolucja pojmowania bezpieczeństwa zarówno w wymiarze 
podmiotowym, jak i przedmiotowym . Znaczenie pojęcia bezpieczeństwa nie wiąże 
się już tylko z działalnością państw w dziedzinie militarnej . Obecnie staje się ono 
zjawiskiem wielowymiarowym, uwzględniającym m .in . uwarunkowania polityczne, 
kulturowe i gospodarcze działalności państw i podmiotów niesuwerennych . „Bezpie-
czeństwo międzynarodowe łączy bezpieczeństwo państwa, ale i innych uczestników 
stosunków międzynarodowych […] . oznacza to, iż narodowe interesy bezpieczeń-
stwa są wkomponowane w szersze struktury ładu międzynarodowego”1 .

Pojęcie „bezpieczeństwo energetyczne” do tej pory było rzadko używane poza 
środowiskiem ekspertów i analityków branży energetycznej . Współcześnie jest to 
kategoria coraz bardziej popularna wśród politologów i ekonomistów, stanowiąca 
istotny wymiar bezpieczeństwa każdego państwa . Michael T . Klare określił bezpie-
czeństwo energetyczne jako zagwarantowanie dostaw surowców energetycznych 
zapewniających podstawowe potrzeby państwa nawet w sytuacji kryzysu lub kon-
fliktu międzynarodowego . Inni badacze zdefiniowali bezpieczeństwo energetycz-
ne jako gwarancję płynnych dostaw energii bez żadnych zakłóceń czy niezawodne 
i wystarczające dostawy energii po przystępnych cenach .

Współzależność w wymiarze energetycznym stanowi bardzo ważny wyznacz-
nik współczesnych stosunków międzynarodowych, gdzie uczestnikami są nie tylko 
państwa, ale również organizacje międzynarodowe i przedsiębiorstwa transnarodo-
we . W takiej sytuacji konieczny jest dialog między producentami surowców ener-
getycznych, konsumentami oraz państwami, których usytuowanie geograficzne 

1  M . Pietraś, Bezpieczeństwo międzynarodowe, [w:] M . Pietraś (red .), Międzynarodowe stosunki 
polityczne, Lublin 2006, s . 324 .
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pozwala na odgrywanie roli tranzytowej . Tym samym bezpieczeństwo energetyczne 
staje się kluczowym elementem polityki zagranicznej państw . Wraz ze wzrostem cen 
surowców energetycznych konsumenci starają się konstruować efektywną i długoter-
minową strategię polityki energetycznej, umożliwiającą płynne dostawy surowców, 
zaspokajające wewnętrzne potrzeby .

Wzrastające zapotrzebowanie na energię motywuje państwa, ale też podmioty 
niesuwerenne do nawiązywania ściślejszych stosunków z producentami surowców 
energetycznych celem budowy infrastruktury energetycznej . Tym samym, aby za-
pewnić bezpieczeństwo energetyczne, niezbędna jest współpraca między produ-
centami, konsumentami i państwami tranzytowymi .

Obecnie, ponad 30 lat po pierwszym kryzysie naftowym, państwa poświęcają 
większą uwagę kwestiom bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych . Głów-
nym zagrożeniem dla funkcjonowania międzynarodowego rynku energetycznego 
jest bowiem niestabilność w wymiarze gospodarczym i politycznym, a także per-
spektywa wyczerpania się zasobów węglowodorów .

Niniejsze opracowanie stanowi obszerną analizę koncepcji bezpieczeństwa 
energetycznego oraz polityki energetycznej we współczesnych stosunkach między-
narodowych . Znakomici badacze, pochodzący z różnych ośrodków badawczych na 
całym świecie, przedstawili rezultaty swoich badań w tym obszarze .

Pierwsza część monografii dotyczy specyfiki bezpieczeństwa energetyczne-
go . Marek Pietraś poruszył problematykę autonomiczności bezpieczeństwa ener-
getycznego w  stosunkach międzynarodowych . Stwierdził, iż we współczesnych 
stosunkach międzynarodowych bezpieczeństwo, jako dynamiczny proces, „stało 
się zjawiskiem złożonym, wielowymiarowym lub wielosektorowym, wielopodmio-
towym i wielopoziomowym” . Jego „wielosektorowość” oznacza, że dotyczy wielu 
obszarów życia społecznego, z  dostępem do energii i  jej konsumpcją włącznie . 
Tym samym bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z  wymiarów bezpieczeń-
stwa, czyli problemem badawczym staje się jego odrębność, specyfika nazywana 
tu autonomicznością . Rozdział ten traktujemy jako podstawę dalszych rozważań 
zawartych w książce . Giovanni Ercolani w opracowaniu Personal Methodological 
Considerations on Energy Security: The Geopolitical-Narrative Framework as an In-
terpretative Dimension również podkreślił, że bezpieczeństwo jest zjawiskiem wie-
lowymiarowym . Obejmuje nie tylko kwestie związane z potęgą militarną państw, 
ale też uwzględnia ich tzw . miękką siłę, czyli uwarunkowania pozamilitarne . Ce-
lem rozdziału była analiza znaczenia bezpieczeństwa energetycznego w kontekście 
współczesnych współzależności międzynarodowych wynikających z procesów glo-
balizacji oraz w obliczu funkcjonowania sojuszu NATO, będącego niejako reliktem 
systemu bipolarnego i odzwierciedleniem myślenia w kategoriach geopolitycznych .

Znaczącym elementem pierwszej części monografii jest rozdział Rafała Ula-
towskiego pt . Rola Narodowych Koncernów Naftowych we współczesnym reżimie 
rynku ropy naftowej . Autor podkreślił, iż podmioty te w  sposób zasadniczy wa-
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runkują rozwój rynku energetycznego . Współcześnie narodowe koncerny naftowe 
(national oil companies – NOCs) dominują bowiem na międzynarodowym ryn-
ku ropy naftowej . Kontrolują one ok . 90% rezerw i  75% produkcji oraz znaczą-
cą część kluczowej infrastruktury . Celem analizy było przedstawienie znaczenia 
narodowych koncernów naftowych we współczesnym reżimie rynku ropy nafto-
wej . Nika Chitadze w kolejnym rozdziale, dotyczącym podmiotów bezpieczeństwa 
energetycznego, przedstawił rolę korporacji transnarodowych dla bezpieczeństwa 
energetycznego w regionie Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego na przykładzie 
British Petroleum . Korporacje transnarodowe odgrywają kluczową rolę w między-
narodowych stosunkach gospodarczych . Przedsiębiorstwa zajmujące się wydoby-
ciem i transportem surowców o największym znaczeniu strategicznym, czyli ropy 
i gazu, są najbardziej wpływowymi graczami w tym obszarze . Korporacja British 
Petroleum to bardzo interesujący przykład tego typu działalności w skali globalnej .

Druga część monografii porusza kwestie polityki bezpieczeństwa energetycz-
nego . Uwzględniono tu politykę energetyczną Unii Europejskiej, Cypru, Kosowa, 
Rosji, Chin, Indii, Brazylii oraz w regionie Arktyki . Tomasz Młynarski w rozdziale 
Polityka energetyczna Unii Europejskiej w pierwszej połowie drugiej dekady XXI wie-
ku przedstawił UE jako jeden z najbardziej dynamicznych rynków energetycznych 
w skali globalnej oraz jako kluczowego uczestnika oddziałującego na międzynaro-
dowe bezpieczeństwo energetyczne . Znaczącym wnioskiem zawartym w  tym roz-
dziale jest stwierdzenie, że „europeizacja bezpieczeństwa energetycznego stanowi 
jedno z największych politycznych wyzwań UE drugiej dekady XXI wieku, a poli-
tyka energetyczna może ponownie stać się motorem integracji europejskiej” . Kolejny 
rozdział – Złoża gazu ziemnego we wschodniej części Morza Śródziemnego: implikacje 
dla Cypru, autorstwa Przemysława Osiewicza – porusza wątek odkrycia wielkich złóż 
gazu ziemnego we wschodniej części Morza Śródziemnego . Według autora stanowi 
to szansę „nie tylko na powszechne wzbogacenie, wzrost wolumenu inwestycji czy 
zwiększenie liczby miejsc pracy, ale także może przyczynić się do wzrostu regional-
nego bezpieczeństwa i stanowić zachętę do uregulowania dotychczasowych sporów” . 
Z drugiej strony kwestia eksploatacji złóż może wywoływać nowe nieporozumienia 
lub nawet doprowadzić do otwartego konfliktu na wyspie . Celem tego rozdziału było 
zbadanie wpływu kwestii energetycznych na pozycję Cypru w regionie, jego sytuację 
gospodarczą oraz negocjacje między greckimi i tureckimi Cypryjczykami .

W  opracowaniu Tadeusza Zbigniewa Leszczyńskiego zostały przedstawione 
uwarunkowania sektora paliw i energii Kosowa . Na tle skomplikowanych stosunków 
albańsko-serbskich został ukazany rozwój sektora energetycznego w Kosowie i jego 
perspektywy . Zaprezentowani zostali główni gracze na lokalnym rynku oraz przybli-
żono struktury i procedury zarządzania bezpieczeństwem energetycznym państwa .

Polityka bezpieczeństwa energetycznego Rosji została przedstawiona w artyku-
le Grzegorza Ronka . Zdaniem autora polityka energetyczna Rosji jest „kluczowym 
elementem szeroko pojętej polityki zagranicznej i  bezpieczeństwa tego państwa” . 
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Pozycja gospodarcza Federacji Rosyjskiej jest bowiem uzależniona od sytuacji na 
światowych rynkach surowcowych . Istotnym elementem potencjału gospodarczego 
Rosji jest tym samym bezpieczeństwo energetyczne . W rozdziale zostały przedsta-
wione główne cele i założenia rosyjskiej polityki energetycznej, zawarte w oficjal-
nych dokumentach, a także faktyczne działania władz w tym obszarze oraz próba 
analizy perspektyw rozwoju rosyjskiej polityki energetycznej .

Niewątpliwym motorem wzrostu zapotrzebowania na nośniki energii w ska-
li globalnej jest Chińska Republika Ludowa . Bez uwzględnienia polityki bezpie-
czeństwa energetycznego tego mocarstwa analiza zawarta w niniejszej monografii 
byłaby niepełna . Elena Nechaeva i Wang Li poruszyli tę problematykę w sposób 
kompleksowy . Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Chin jest warunkiem 
koniecznym dla kontynuowania wzrostu na płaszczyźnie ekonomicznej i militar-
nej . Dynamiczny rozwój gospodarczy Chin warunkuje nie tylko stabilność spo-
łeczną, ale również daje silną polityczną legitymację organom władzy . W  tym 
kontekście dostęp do surowców energetycznych stanowi kluczowy element bezpie-
czeństwa państwa . Przywódcy Chin w coraz większym stopniu przywiązują wagę 
do problematyki płynności dostaw węglowodorów . Kolejnym kluczowym konsu-
mentem surowców energetycznych w skali globalnej są Indie . W opracowaniu Bez-
pieczeństwo energetyczne jako element międzynarodowej strategii Indii w XXI wieku 
Agnieszka Kuszewska przedstawiła strategię i  uwarunkowania bezpieczeństwa 
energetycznego tego państwa . Autorka wysunęła wniosek, iż „zagadnienia zwią-
zane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego stały się jednym z prioryte-
tów międzynarodowej strategii Indii . Utrzymanie tempa rozwoju gospodarczego 
implikuje gwarancję nieprzerwalnego dostarczania surowców energetycznych 
i  zdywersyfikowania ich źródeł pochodzenia . Stosunkowo bliska odległość Indii 
od państw zasobnych w surowce energetyczne oraz łatwy dostęp drogą morską są 
niewątpliwie atutem New Delhi” .

Rozdział Michała Łuszczuka pt . The Arctic and Energy Security: Overview of 
Main Developments ma szczególne znaczenie w niniejszej analizie . Według autora 
potencjał zasobów energetycznych Arktyki od blisko dekady stanowi ważny czyn-
nik określający rozwój sytuacji międzynarodowej w tym regionie, ale istotne jest 
też jego nowe znaczenie w skali globalnej . Celem tego rozdziału było przedstawie-
nie zarysu znaczenia potencjalnych arktycznych zasobów węglowodorowych za-
równo w skali regionalnej, jak i globalnej .

Zakończenie tej części książki stanowi rozdział Economic Regulation and 
Energy Security (Notes on the Brazilian Case) autorstwa Egona Bockmanna Mo-
reiry i Mariany Almeidy Kato . W opracowaniu przedstawiono specyfikę sektora 
energetycznego Brazylii w  kontekście polityki nacjonalizacji . Przeanalizowano 
ewolucję rozwoju przemysłu energetycznego w Brazylii, regulacje gospodarcze od-
noszące się do tej branży gospodarki oraz perspektywy jej rozwoju .
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W trzeciej części publikacji uwzględniono rozdziały dotyczące perspektyw bez-
pieczeństwa energetycznego we współczesnych stosunkach międzynarodowych . Ju-
styna Misiągiewicz określiła bilans światowych zasobów surowcowych oraz główne 
wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego . Celem opraco-
wania była analiza głównych wyzwań i zagrożeń dla międzynarodowego bezpieczeń-
stwa energetycznego oraz tendencji w  rozwoju światowego rynku energetycznego . 
Uwzględniono problematykę zapotrzebowania na energię, jej produkcję, a także uwa-
runkowania polityczne, gospodarcze i ekologiczne w znaczący sposób warunkujące 
stan bezpieczeństwa energetycznego w skali globalnej . Kontynuacją powyższych roz-
ważań jest wątek poruszony przez Annę Bałamut w rozdziale Wyzwania bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski – dywersyfikacja źródeł pozyskania energii na przykładzie 
gazu łupkowego . Zdaniem autorki „Polska nie jest samowystarczalna energetycznie . 
Pozyskiwanie energii z węgla kamiennego zaczyna być w coraz większym stopniu 
zastępowane importem . W sektorze energii potrzebna jest modernizacja i związa-
ne z nią inwestycje . Fakt ten wpływa na osłabienie bezpieczeństwa energetycznego 
państwa” . Ostatni rozdział dotyczy wpływu rozwoju niekonwencjonalnych źródeł 
energii na międzynarodową politykę energetyczną . Autor, Mehmet Efe Biresselio-
glu, stwierdził, że w obliczu zjawiska kurczenia się światowych zasobów ropy i gazu 
wzrasta potrzeba eksploatacji alternatywnych źródeł niekonwencjonalnych energii . 
W  opracowaniu została poruszona m .in . kwestia eksploatacji gazu łupkowego, co 
może zrewolucjonizować sytuację na międzynarodowym rynku energetycznym .

Autorami zawartych w niniejszym tomie rozważań są badacze z wielu krajo-
wych i zagranicznych ośrodków naukowych . Przygotowali je pracownicy naukowi 
z Jilin University in China, Saint-Petersburg State University, University of Murcia 
in Spain, Federal University of Paraná, İzmir University of Economics, International 
Black Sea University in Tbilisi, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Uniwersytetu im . Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu SWPS, 
Krakowskiej Akademii im . Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły In-
formatyki, Zarządzania i  Administracji w  Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie .

Jako redaktorzy tej międzynarodowej monografii liczymy, iż stanie się ona za-
czątkiem szerszej współpracy ekspertów i  badaczy zajmujących się problematyką 
bezpieczeństwa energetycznego we współczesnych stosunkach międzynarodowych .
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