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Energia jest podstawą funkcjonowania współczesnej cywilizacji. Warunkuje 
ona w znacznej mierze wzrost gospodarczy, rozwój technologiczny, a także byt 

i jakość życia społeczeństw. Z tego też względu, zadanie zapewnienia niezakłóco-
nych jej dostaw oraz zagwarantowania dostępu do surowców energetycznych, sta-
nowiących podstawę światowego bilansu paliwowo-energetycznego jest prioryte-
towo traktowane w strategiach bezpieczeństwa współczesnych państw. Warto 
jednak podkreślić, że w zależności od badanego okresu historycznego, miejsce 
tego zadania w hierarchii priorytetów państwowych ulegało zmianom. Kontekst 
czasoprzestrzenny determinował bowiem percepcję bezpieczeństwa energetycz-
nego, które stawało się coraz bardziej złożonym i wielowymiarowym problemem, 
tak natury polityczno-strategicznej, gospodarczej, jak i badawczej. 

Pod wpływem obserwowanych od początku nowego stulecia na światowych 
rynkach surowców energetycznych trendów popytowo-podażowych, „szoków ce-
nowych”, a także kumulacji szeregu wydarzeń, w wyniku których zakłócone zostały 
dostawy ropy naftowej, czy gazu ziemnego w różnych regionach świata, bezpie-
czeństwo energetyczne powróciło, z intensywnością niespotykaną od czasu pierw-
szych kryzysów naftowych lat 70. XX wieku, w centrum zainteresowania państw 
i  międzynarodowej polityki. Jednocześnie dynamika, z jaką zmienia się rynek 
energetyczny pod wpływem rewolucji technologicznych, czy zmian koniunktury 
gospodarczej, zaskakuje ekspertów i zmusza do głębszej refleksji badawczej.

Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego jako jednego z prio-
rytetowych obszarów bezpieczeństwa międzynarodowego wpływa na redefinicję 
stosunków między najważniejszymi uczestnikami światowego rynku energetycz-
nego, a także nadaje impuls do ponownego zdefiniowania polityk energetycznych 
i zajęcia się problemami energetycznymi na wielostronnych forach międzynarodo-
wych. Dotyczy to także stosunków energetycznych UE-Rosja, które są z pewnością 
jednym z ciekawszych, ale i jednym z najważniejszych azymutów międzynarodo-
wej współpracy i dialogu energetycznego w relacji importer-eksporter. O specyfice 
i złożonym charakterze tych stosunków decyduje wiele czynników. Poczynając od 
istnienia licznych płaszczyzn współpracy energetycznej i zarazem wielu obszarów, 
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w których interesy Rosji i UE wyraźnie ze sobą kolidują, przez niejasne relacje 
między bilateralnym a multilateralnym kształtowaniem współpracy z Rosją przez 
kraje UE, i wykorzystywanie tej wewnętrznej niespójności UE przez Rosję, po 
kształtującą się od lat 90. współzależność w obszarze bezpieczeństwa energetycz-
nego między obu stronami. Co więcej, na rozwój współpracy energetycznej ogrom-
ny wpływ wywierają czynniki o charakterze politycznym, ekonomicznym, ale i geo-
strategicznym, mające swe źródło zarówno w samej Rosji i UE, jak i poza nimi. 
Zaostrzająca się rywalizacja o surowce energetyczne na światowych rynkach, w re-
gionie Morza Kaspijskiego, czy zmiana struktury międzynarodowego rynku ropy 
naftowej i gazu ziemnego znajdują zatem również swe odzwierciedlenie w kształ-
cie rosyjsko-unijnych stosunków. 

Zarówno kraje członkowskie UE z Europy Zachodniej, jak i Europy Środko-
wo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej mają bogate tradycje współpracy z Ro-
sją w sferze energetycznej, choć o zupełnie innym charakterze. Zaangażowanie 
tych pierwszych w rosyjskim sektorze naftowym sięga jeszcze XIX wieku, czyli po-
czątków rozwoju tego sektora. Dla członków UE z Europy Środkowo-Wschodniej 
i Południowo-Wschodniej handel surowcami energetycznymi rozwijany z ZSRR 
w  ramach bloku wschodniego pozostawił do dzisiaj swój ślad w postaci silnego 
uzależnienia tych krajów od rosyjskich surowców i tras ich transportu. To samo, 
w jeszcze większej mierze dotyczy trzech republik bałtyckich, które będąc częścią 
składową imperium radzieckiego do dzisiaj funkcjonują jako „energetyczne wy-
spy” UE. Tak jak różne są doświadczenia współpracy z Rosją krajów UE i jak 
różny jest poziom ich uzależnienia importowego od rosyjskiej ropy naftowej i gazu 
ziemnego, tak odmienne są wizje bezpieczeństwa energetycznego realizowane 
przez te państwa w kontekście stosunków z tym jednym z najważniejszych świato-
wych producentów surowców energetycznych. Tym też trudniejsze jest dla UE wy-
pracowanie jednej, wspólnej koncepcji polityki energetycznej wobec Rosji i mó-
wienie „jednym głosem” w stosunkach energetycznych z tym krajem.

Unia Europejska jest dziś jednym z największych światowych konsumentów 
energii, a Rosja ze swoim ogromnym potencjałem surowcowym jest dla niej jed-
nym z najbliższych geograficznie i najtańszych źródeł dostaw węglowodorów. Ob-
serwowany w krajach unijnych trend wzrostu zapotrzebowania na importowane 
surowce energetyczne, który wpływa na wzrost powiązań handlowych z Rosją, nie-
sie poważne implikacje dla bezpieczeństwa energetycznego. Ukształtowana zależ-
ność gospodarek krajów członkowskich UE od ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 
zwiększająca się ich zależność importowa sprawia, że Unia staje się coraz bardziej 
wrażliwa na różnego rodzaju wydarzenia destabilizujące sytuację na światowym 
i regionalnym rynku surowcowym. 

Rosja odgrywa istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb energetycznych krajów UE. 
Wprawdzie jej pozycja, jako dostawcy, mierzona stopniem zależności importowej 
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poszczególnych krajów od rosyjskich surowców energetycznych, jest bardzo zróż-
nicowana, jednakże dla UE, jako całości, jest ona największym indywidualnym 
eksporterem ropy naftowej, gazu ziemnego, a także węgla. O znaczeniu wschod-
niego sąsiada dla przyszłości energetycznej UE będą decydować trendy popytowe 
na rynku unijnym, współpraca handlowo-inwestycyjna koncernów rosyjskich i unij-
nych, w tym realizowane projekty tras eksportowych łączących Rosję z UE, a także 
procesy liberalizacji rynku energii i gazu oraz dostępność innych źródeł dostaw. 

W przypadku Rosji przemysł naftowy i gazowy – główne ogniwa sektora pali-
wowo-energetycznego kraju – są podstawą funkcjonowania całej rosyjskiej gospo-
darki. W istocie rozwój gospodarczy Rosji jest ściśle związany z funkcjonowaniem 
tak krajowego sektora paliwowo-energetycznego, jak również międzynarodowych 
rynków surowcowych. Tak duże uzależnienie gospodarki od jednego sektora i do-
chodów eksportowych, może w określonych okolicznościach (zwłaszcza gwałtow-
nego spadku popytu i cen ropy naftowej na światowych rynkach) przyczynić się do 
destabilizacji gospodarczej kraju i zagrozić jego bezpieczeństwu ekonomicznemu, 
w tym energetycznemu. Choć bowiem Rosja jest jednym z najpotężniejszych pod 
względem zasobów surowcowych państw świata, to jednak również dla niej zapew-
nienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego jest dużym wy-
zwaniem. Ma to związek z licznymi problemami, z którymi zmierza się rosyjski 
sektor energetyczny od momentu rozpoczęcia przemian ustrojowych, a które są 
wynikiem dezintegracji radzieckiego systemu produkcyjno-dystrybucyjnego oraz 
lat zaniedbań inwestycyjnych. 

Dzięki rozwojowi stosunków handlowych UE-Rosja po zimnej wojnie, UE sta-
ła się najważniejszym partnerem gospodarczym Rosji. O pozycji UE w stosunkach 
energetycznych z Rosją decyduje jednak nie tylko jej udział w rosyjskim eksporcie 
ropy i gazu, ale także wiarygodność finansowa, atrakcyjność integrującego się ryn-
ku i jego wysoka dochodowość oraz możliwości inwestycyjne. Umacnianiu powią-
zań handlowych z europejskimi partnerami służy zarówno istniejąca infrastruktu-
ra transportowa, jak również planowane i realizowane projekty infrastrukturalne. 
Skoro zaś gospodarka, bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne Rosji uzależ-
nione są od dochodów z eksportu surowców energetycznych, a ten przede wszyst-
kim kierowany jest do UE, to w naturalny sposób kraj ten uzależniony jest od 
unijnego rynku zbytu. 

Wraz z uświadamianiem sobie przez UE i Rosję kształtującej się w ich dwu-
stronnych stosunkach energetycznych współzależności w sferze bezpieczeństwa 
energetycznego, ich dwustronna współpraca energetyczna przestała mieć charak-
ter wyłącznie ekonomiczny i czysto handlowy. Strony powoływały coraz to nowe in-
stytucje, w ramach których rozwijały i zacieśniały współpracę w różnych obszarach 
polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego. Instytucje te miały służyć 
umocnieniu bezpieczeństwa energetycznego stron, a ustanowiony w  2000  roku  
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Dialog Energetyczny, zgodnie z intencją twórców, doprowadzić miał do ustanowie-
nia dwustronnego strategicznego partnerstwa energetycznego między UE a Rosją. 
Okazuje się jednak, że realizacja tego zadania jest niezwykle trudna, zarówno z ra-
cji odmiennego postrzegania partnerstwa energetycznego przez UE i Rosję, jak 
również różnych wizji polityki energetycznej, występowania szeregu konfliktowych 
interesów, czy w końcu, obserwowanej w dwustronnych stosunkach energetycz-
nych wzajemnej nieufności i podejrzliwości. W sferze energetycznej, tak jak i w in-
nych obszarach dwustronnych stosunków (demokracja, prawa człowieka, rządy 
prawa, etc.) występuje ciężka do przezwyciężenia luka wartości, która utrudnia 
pogłębianie współpracy energetycznej. Luka ta obserwowana jest tak w podejściu 
stron do zasad funkcjonowania sektora energetycznego, jak i europejskiego rynku 
energetycznego. 

Na gruncie naukowym dynamika, z jaką rozwija się współczesny rynek ener-
getyczny tak w sensie trendów popytowo-podażowych, postępu technologiczne-
go, jak i działań głównych jego uczestników, a w tym stosunki UE-Rosja w sferze 
energetycznej dostarcza wielu problemów badawczych, ale i prawdziwej inspira-
cji. Proces ten w bardzo szybkim tempie poddaje weryfikacji tezy stawiane przez 
analityków oceniających bieżącą i przyszłą sytuację tak państw eksporterów, jak 
i importerów oraz prowadzoną przez nich politykę energetyczną. Zmusza on tym 
samym do refleksji i wielopłaszczyznowej analizy problematyki bezpieczeństwa 
energetycznego we współczesnym świecie. 

Intensywność, ale także burzliwość debaty naukowej wokół problematyki 
bezpieczeństwa energetycznego w kontekście stosunków UE-Rosja świadczy nie 
tylko o narastających obawach związanych z bezpieczeństwem dostaw, ale także 
odmiennym pojmowaniu przez różnych ekspertów reguł rządzących stosunkami 
w sferze energetycznej. Źródeł tych odmiennych perspektyw badawczych doszu-
kiwać się można w dwóch głównych konkurujących paradygmatach – tradycyjnej 
geopolityki surowców energetycznych, w ramach której podkreśla się między 
innymi konkurencyjny charakter środowiska energetycznego, i która skłania do 
koncentrowania uwagi na geostrategicznym wymiarze bezpieczeństwa energetycz-
nego oraz paradygmatu liberalnego, który w podejściu do bezpieczeństwa ener-
getycznego koncentruje się na wymiarze ekonomicznym, w tym zwłaszcza kształ-
tujących się współzależnościach importowo-eksportowych, siłach rynkowych oraz 
zagadnieniach odpowiedniego zarządzania rynkiem. 

Debata ekspercka wyrażająca się w maksymie „rynek versus geopolityka” silnie 
wpływa tak na konceptualizację bezpieczeństwa energetycznego, jak i interpreta-
cję stosunków UE-Rosja, najczęściej osadzoną w jednym z tych dyskursów. Mając 
to na względzie, autorka postawiła sobie za zadanie wielopłaszczyznową analizę 
bezpieczeństwa energetycznego UE i Rosji, a zatem z uwzględnieniem tak czynni-
ków ekonomicznych, geostrategicznych, jak i politycznych. W książce uwzględnio-
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na zatem została tak perspektywa rynkowa, jak i geopolityczna, zarówno w części 
dotyczącej uwarunkowań rozwoju stosunków UE-Rosja w sferze energetycznej, 
jak i kształtowania strategii energetycznej Rosji i UE, a także oceny wpływu dwu-
stronnych współzależności na współpracę i bezpieczeństwo energetyczne. Pytanie 
o zakres oddziaływań sił rynkowych i sił o charakterze geostrategicznym w dwu-
stronnych stosunkach energetycznych UE i Rosji stawiane jest także przy analizie 
bilateralnych powiązań krajów członkowskich UE z Rosją i ocenie ich wpływu na 
europejskie bezpieczeństwo energetyczne. 

Głównym celem książki jest analiza bezpieczeństwa energetycznego UE i Rosji 
w kontekście ich wzajemnych stosunków w sferze energetycznej i konceptualizacja 
bezpieczeństwa energetycznego, badanego zarówno z perspektywy importera, jak 
i eksportera. Zdaniem autorki typowym błędem percepcyjnym jest pojmowanie 
bezpieczeństwa energetycznego przez pryzmat sytuacji energetycznej krajów im-
porterów surowców energetycznych. W takim jednostronnym ujęciu bezpieczeń-
stwo energetyczne sprowadza się często do problemu zależności importowych 
i bezpieczeństwa dostaw surowców ze źródeł zewnętrznych. Jest to duże uprosz-
czenie. Dlatego też autorka stara się ukazać złożoność definiowanej materii – uka-
zując różne wymiary bezpieczeństwa energetycznego i analizując zarówno sytuację 
energetyczną UE, jako jednego z największych światowych konsumentów i impor-
terów energii pierwotnej, jak również Rosji, będącej jednym z najważniejszych 
eksporterów surowców energetycznych. Autorka dąży także do wskazania zjawisk, 
które mogą stanowić potencjalne zagrożenie i wyzwanie dla bezpieczeństwa ener-
getycznego, jak i przedstawienia różnorodności koncepcji oraz środków polityki 
energetycznej prowadzonej tak przez UE, jak i Rosję. 

W książce oceniany jest wpływ istniejących między Rosją i UE powiązań w sfe-
rze energetycznej na bezpieczeństwo energetyczne obu stron. Istotnym zadaniem 
w tym kontekście jest zdiagnozowanie stanu istniejących współzależności w sto-
sunkach energetycznych oraz próba określenia ich obecnych i przyszłych kierun-
ków oraz dynamiki. Współzależności te z pewnością oddziałują silnie na politykę 
energetyczną, tak Rosji, jak i UE. Ich wpływ jednak na zachowania stron w stosun-
kach energetycznych może być różnie interpretowany w zależności od przyjętego 
nurtu badawczego. Powiązania importowo-eksportowe oraz inwestycyjne nie są 
jednak jedynym czynnikiem wpływającym na kształt polityki energetycznej tak 
UE, jak i Rosji. Z tego względu w książce ukazywane są także innego rodzaju uwa-
runkowania o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym, politycznym, ekonomicz-
nym, jak również geostrategicznym, które silnie wpływają na kształtowanie wizji 
polityki energetycznej UE i Rosji, a także wizji ich wzajemnego partnerstwa ener-
getycznego. 

W końcu autorka stawia sobie również za cel ukazanie złożoności problemów 
współpracy energetycznej UE i Rosji, które wywierają określony wpływ na ich bez-



W s t ę p16
pieczeństwo energetyczne. Są to problemy mające swe źródło nie tylko w konflik-
cie interesów stron, obserwowanym w wielu obszarach prowadzonego Dialogu 
Energetycznego, czy w odmienności koncepcji polityki energetycznej i partner-
stwa energetycznego, ale także w sferze świadomościowej – w trudnościach Rosji 
w określeniu swej postimperialnej tożsamości i przynależności do Europy, a także 
stosunku do „dziwnego tworu politycznego”, jakim jest UE, w problemach UE 
w stworzeniu wspólnej polityki energetycznej w wymiarze zewnętrznym i różnym 
stosunku państw członkowskich do idei europeizacji polityki energetycznej, w koń-
cu we wzajemnej nieufności i podejrzliwości stron, czy rozczarowaniu dwustronną 
współpracą.

* * *

Struktura monografii opera się na sześciu rozdziałach. 
Pierwszy z nich poświęcony jest znaczeniu problemów energetycznych dla bez-

pieczeństwa państw. W założeniu służyć ma on konceptualizacji pojęcia bezpie-
czeństwa energetycznego ujmowanego tak z perspektywy kraju importera, jak 
i eksportera surowców energetycznych. Autorka analizuje w nim kontekst ekono-
miczny i geopolityczny kształtowania się świadomości znaczenia energii dla bez-
pieczeństwa państw oraz ewolucję teoretycznego ujęcia bezpieczeństwa energe-
tycznego. W rozdziale tym przedstawione zostają cztery podstawowe wymiary 
koncepcji bezpieczeństwa energetycznego – ekonomiczny, geostrategiczny, ekolo-
giczny i instytucjonalny, jak również podjęta jest próba zidentyfikowania i zesta-
wienia zagrożeń tego bezpieczeństwa, powstających na różnych etapach produkcji, 
transportu, dystrybucji surowców, paliw i energii. 

Rozdział drugi stanowi wprowadzenie do stosunków energetycznych UE–Ro-
sja. Autorka koncentruje się w nim na historycznych i współczesnych uwarunko-
waniach rozwoju tych stosunków. Na wstępie omówiony jest potencjał surowcowy 
współczesnej Rosji, który decyduje o jej wpływach na rynkach surowcowych i sta-
nowi punkt wyjścia do rozwoju stosunków energetycznych z pozostałymi krajami 
europejskimi. Rosyjski potencjał surowcowy odkrywany był stopniowo już od dru-
giej połowy XIX wieku, w tym też okresie należy doszukiwać się początków współ-
pracy krajów europejskich – dzisiejszych członków UE z Rosją. Dlatego też anali-
zę politycznych i ekonomicznych uwarunkowań rosyjsko-unijnej współpracy 
energetycznej po zakończeniu zimnej wojny poprzedza krótka analiza stosunków 
w tej sferze krajów europejskich z Rosją z okresu Rosji carskiej, a następnie ZSRR. 
Uwarunkowania stosunków w sferze energetycznej po zimnej wojnie zostały po-
dzielone na czynniki wewnętrzne ekonomiczne i polityczne odnoszące się, z jednej 
strony, do kształtowania się i ewolucji polityki UE względem Rosji, z drugiej stro-
ny, do rosyjskich koncepcji polityki zagranicznej wobec UE, a także problemów 
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Rosji z określeniem swego postimperialnego miejsca i roli w świecie, oraz czynniki 
zewnętrzne, obejmujące kontekst międzynarodowy handlu surowcami energetycz-
nymi między Rosją i UE. W rozdziale tym autorka wprowadza wyraźną cezurę 
początku lat 2000., kiedy to uwarunkowania tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne for-
mułowania polityki UE i Rosji w sferze energetycznej i ich stosunków energetycz-
nych zdecydowanie się zmieniły. 

W rozdziale trzecim scharakteryzowane zostały instytucjonalno-prawne pod-
stawy współpracy energetycznej Rosji i UE. Rozważania rozpoczyna analiza Euro-
pejskiej Karty Energetycznej, której sygnatariuszem są obie strony, oraz Traktatu 
Karty Energetycznej, jako najważniejszych dokumentów międzynarodowych 
w obszarze energii, regulujących zagadnienia inwestycji, handlu, tranzytu, konku-
rencyjności, transferu technologii, ochrony środowiska. Autorka przedstawia 
główne zagadnienia sporne, które stanęły na przeszkodzie ratyfikowania doku-
mentu przez Rosję. Następnie w centrum rozważań znalazły się Porozumienie 
o Partnerstwie i Współpracy, Wymiar Północny UE i inne formy współpracy ener-
getycznej z Rosją występujące w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Barentsa, 
oraz zawiązany w 2000 roku Dialog Energetyczny. W analizie każdego z tych me-
chanizmów współpracy autorka dąży do wskazania zarówno płaszczyzn współpra-
cy, jak i konfliktów interesów występujących między Rosją a UE w poszczególnych 
obszarach, a także oceny skuteczności poszczególnych instrumentów i ich funkcji 
względem bezpieczeństwa energetycznego. 

Kolejne dwa rozdziały służą, po pierwsze, analizie bezpieczeństwa energetycz-
nego UE i Rosji i prowadzonych przez nie polityk energetycznych, po drugie, 
przedstawieniu tego, w jaki sposób kształtują się dwustronne współzależności han-
dlowo-inwestycyjne w ich stosunkach energetycznych (w układach bilateralnych 
i multilateralnych), i w jaki sposób wpływają one na bezpieczeństwo energetyczne 
stron. 

Aby przedstawić w możliwie kompleksowy i zarazem przejrzysty sposób tę pro-
blematykę, rozdział czwarty koncentruje się na problemach bezpieczeństwa ener-
getycznego i kształtowaniu polityki energetycznej UE i Rosji oraz kształtowaniu 
się ich wzajemnej współzależności importowo-eksportowej w sferze energetycz-
nej. Rozdział piąty natomiast podejmuje tematykę bilateralnych powiązań handlo-
wo-inwestycyjnych Rosji z poszczególnymi krajami członkowskimi UE, czyli prak-
tycznego wymiaru jej dyplomacji energetycznej w tych krajach, aliansów 
strategicznych między koncernami rosyjskimi i unijnymi oraz wpływu bilateralnych 
powiązań na stosunki Rosja-UE w sferze bezpieczeństwa energetycznego. 

Rozdział czwarty został w tym celu podzielony na trzy części. W pierwszej 
z nich analizie poddane zostały relacje między rosyjskim sektorem paliwowo-ener-
getycznym a bezpieczeństwem ekonomicznym Rosji, a także problemy tego sekto-
ra, które stanowią jednocześnie poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa energe-
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tycznego kraju. Biorąc pod uwagę różnorodność czynników warunkujących 
formułowanie polityki energetycznej współczesnej Rosji, autorka podjęła w tej 
części również próbę ukazania różnych konkurujących ze sobą paradygmatów ro-
syjskiej polityki energetycznej, w tym paradygmatu liberalnego i geopolitycznego. 
W części tej analizowane są również instrumenty zewnętrznej i wewnętrznej poli-
tyki energetycznej Rosji oraz miejsce UE w rosyjskiej strategii energetycznej. 
W  drugiej części rozdziału analizowane jest bezpieczeństwo energetyczne UE 
w kontekście ewolucji wspólnotowej wewnętrznej i zewnętrznej polityki energe-
tycznej oraz tworzonych instrumentów zapewnienia bezpieczeństwa energetycz-
nego przez UE. Przedmiotem osobnej analizy w tej części jest problem rosnących 
zależności importowych UE oraz znaczenie Rosji w zaspokajaniu potrzeb energe-
tycznych UE. Na koniec podjęta została próba zdiagnozowania stanu współzależ-
ności w sferze bezpieczeństwa energetycznego między UE i Rosją w oparciu o ze-
stawienie zależności importowych i eksportowych oraz interpretację znaczenia tej 
współzależności dla europejskiego bezpieczeństwa energetycznego w odniesieniu 
do paradygmatu liberalnego i geopolitycznego.

W rozdziale piątym analiza współzależności w sferze bezpieczeństwa energe-
tycznego została przeniesiona na poziom stosunków bilateralnych krajów UE 
z Rosją. Ujęcie to ma na celu, po pierwsze, ukazanie złożoności powiązań handlo-
wo-inwestycyjnych występujących między Rosją, a krajami UE, po drugie, przybli-
żenie zróżnicowanej sytuacji energetycznej krajów członkowskich UE w relacji do 
Rosji i tym samym różnorodność wizji stosunków z tym krajem w sferze energe-
tycznej, po trzecie, analizę celów i instrumentów dyplomacji energetycznej Rosji 
stosowanych w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich. W tym roz-
dziale przedstawiane są studia przypadków – zawierania i negocjowania kontrak-
tów długoterminowych na dostawy gazu z Rosji, inwestycji rosyjskich w sektorze 
energetycznym UE i koncernów z UE w rosyjskim sektorze, a także wspólnych 
projektów infrastrukturalnych o charakterze eksportowym, które z jednej strony 
wzmacniają dwustronne powiązania energetyczne, a z drugiej strony noszą zna-
miona taktyki „dziel i rządź”. Autorka analizuje aktywność inwestycyjną koncer-
nów obu stron, asymetryczność powiązań inwestycyjnych, a także stara się odpo-
wiedzieć na pytania, na ile o powiązaniach tych decydują siły ekonomiczne, a na ile 
geostrategiczne. Autorka analizuje w ostatniej części tego rozdziału wpływ intere-
sów poszczególnych państw członkowskich, a także powiązań komercyjnych rosyj-
skich i zachodnioeuropejskich koncernów na formułowanie polityki energetycznej 
UE, w tym polityki względem Rosji. Analizie tej służy porównanie wpływu nowych 
krajów członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, 
które zaktywizowały się do wspólnych działań na forum UE po rosyjsko-ukraiń-
skich kryzysach gazowych a krajów UE-15 na politykę energetyczną UE, ze szcze-
gólnym polityki Niemiec, jako największego konsumenta energii w UE. 
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Rozdział szósty, zamykający wcześniejsze rozważania, dotyczy globalnych i re-

gionalnych uwarunkowań realizacji założeń i celów tak strategii energetycznej UE 
i Rosji, jak i ich strategicznej współpracy w sferze energetycznej. W pierwszej czę-
ści tego rozdziału przeprowadzona została analiza sytuacji w regionie Morza Ka-
spijskiego w kontekście kształtowanie się odmiennych strategicznych interesów 
Rosji i UE, jak i międzynarodowej rywalizacji o kaspijskie surowce. Czynniki eko-
nomiczne, a także geostrategiczne decydują o tym, że zarówno dla UE, Rosji, jak 
i innych największych konsumentów energii Morze Kaspijskie ma szczególne zna-
czenie ze względów bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego też ewolucja sytuacji 
w tej części świata, podobnie jak kształtowanie się stosunków energetycznych Ro-
sji z USA i Chinami, a także interesów tych krajów w regionie Morza Kaspijskiego 
uznane zostały za ważne czynniki warunkujące rozwój przyszłej współpracy Rosji 
i UE w sferze bezpieczeństwa, a także kształtowanie się ich partnerstwa energe-
tycznego. W tym ostatnim rozdziale autorka próbuje zarazem odpowiedzieć na 
pytanie, jaka jest rola globalnych trendów popytowo-podażowych kształtujących 
się na światowym rynku surowców energetycznych, w tym w trendów na rynku 
gazu ziemnego w rozwoju współpracy UE-Rosja w sferze energetycznej oraz ich 
wpływ na bezpieczeństwo energetyczne. 

* * *

Zmiany, jakie zachodziły tak w sferze trendów rynkowych, jak i percepcji bez-
pieczeństwa energetycznego autorka śledziła i analizowała przez ostatnich dzie-
sięć lat. Najpierw w ramach prac nad rozprawą doktorską dotyczącą bezpieczeń-
stwa energetycznego UE i Rosji, które przypadły na okres, kiedy bezpieczeństwu 
energetycznemu daleko było do jego obecnej rangi, tak w sensie obszaru badań 
akademickich, jak i priorytetów polityki bezpieczeństwa większości państw. Na-
stępnie prowadząc badania naukowe nad powiązaniami między problemami ener-
getycznymi a bezpieczeństwem w ujęciu globalnym i regionalnym, kiedy wzrost 
zainteresowania tą problematyką był wyraźnie widoczny tak w debacie publicznej, 
jak i akademickiej. Dzięki temu zainteresowaniu znacząco wzrosła ilość międzyna-
rodowych konferencji, spotkań roboczych, publikacji umożliwiających szeroką 
i jak wynika z doświadczeń autorki burzliwą wymianę poglądów. Do tego instytu-
cje międzynarodowe, czy think-tanki, które wcześniej nie zajmowały, bądź zajmo-
wały się w sposób marginalny problematyką bezpieczeństwa energetycznego uzna-
ły jej wagę i podjęły współpracę z badaczami tego obszaru1. 

1 W ten sposób w wyniku współpracy autorki ze Sztokholmskim Instytutem Badań nad Poko-
jem, a zatem instytucją zajmującą się głównie bezpieczeństwem militarnym (problematyką kontroli 
zbrojeń, konfliktów zbrojnych, wydatków militarnych, etc.) powstała publikacja dotycząca powiązań 
między bezpieczeństwem i energią w ujęciu globalnym i regionalnym w SIPRI Yearbook 2007. Rok 
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Niniejsza monografia jest efektem prowadzonych badań w kraju i za granicą 

w ośrodkach akademickich, analitycznych i instytucjach UE. W tym czasie autorka 
uczestniczyła w licznych międzynarodowych spotkaniach eksperckich, debatach 
i  konferencjach z czołowymi ekspertami, których prace stanowią istotny wkład 
w  rozwój badań nad bezpieczeństwem energetycznym. Spotkania eksperckie, 
a także rozmowy z praktykami branży energetycznej, dyplomatami, czy urzędnika-
mi UE dostarczały wielu nowych refleksji i niezwykle wartościowego materiału 
badawczego. Dzięki tym spotkaniom możliwe było zebranie, często niedostępnych 
w oficjalnych publikacjach, informacji dotyczących Dialogu Energetycznego, ne-
gocjacji ze stroną rosyjską, czy kształtowania polityki energetycznej UE i dyploma-
cji energetycznej Rosji. Uzyskane tą drogą informacje często rzucały nowe światło 
na problemy rosyjsko-unijnych stosunków, pomagając w ten sposób autorce spoj-
rzeć na nie z różnych perspektyw. 

Autorka wyraża podziękowania wobec wielu osób tak z Instytutu Stosunków 
Międzynarodowych UW, jak i innych ośrodków krajowych i zagranicznych, z któ-
rymi współpraca dostarczała wartościowych inspiracji intelektualnych. Specjalne 
słowa wdzięczności kieruje do Szanownych Recenzentów prof. Romana Kuźniara 
i prof. Tomasza Grosse, których cenne uwagi i wskazówki skłaniają do głębszej 
refleksji i dalszych badań. Profesorowi Romanowi Kuźniarowi dziękuje także za 
mobilizację do pracy nad książką i możliwość udziału w wielu ważnych i inspirują-
cych projektach naukowo-badawczych. 

W sposób szczególny autorka dziękuje najbliższym osobom za codzienne, nie-
ocenione wsparcie, które sprawia, że proces tworzenia i czas spędzony nad książ-
kami i przy komputerze jest znacznie bardziej radosny.

wcześniej autorka uczestniczyła w pierwszej konferencji poświęconej bezpieczeństwu energetyczne-
mu, a zorganizowanej przez paryski ISS nt. „CFSP and energy security”. Jeszcze innych przykładów 
dostarcza organizacja spotkań roboczych finansowanych przez NATO również dotyczących proble-
matyki energetycznej, podczas których reprezentowani byli przedstawiciele branży, środowisk aka-
demickich i wojskowych. Również w ramach polskiej publikacji Zakładu Bezpieczeństwa i Studiów 
Strategicznych ISM UW „Rocznika Strategicznego” zespół redakcyjny pod kierunkiem prof. Romana 
Kuźniara zdecydował się na stały cykl poświęcony geopolityce surowców energetycznych, w którym 
autorka niniejszej monografii analizuje na bieżąco przemiany dokonujące się na rynku energetycznym 
i ich wpływ na globalne i regionalne bezpieczeństwo energetyczne.


