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Czynniki kształtujące politykę 

energetyczną RFN
wewnętrzne zewnętrzne

� środowisko geograficzne,
� potencjał demograficzny,
� potencjał ekonomiczny,

� ewolucja najbliższego 
otoczenia zewnętrznego,

� pozycja państwa w systemie � potencjał ekonomiczny,
� naukowo-techniczny,
� system społeczno-polityczny,
� czynniki militarne,
� percepcja środowiska

międzynarodowego,
� formułowanie programów

polityki zagranicznej,
� wybitne jednostki,
� jakość służby dyplomatycznej

� pozycja państwa w systemie 
stosunków 
międzynarodowych,

� charakter umów 
międzynarodowych,

� poznanie koncepcji polityki 
zagranicznej innych państw, 

� aktywność dyplomatyczna.



Cechy niemieckiego modelu geoekonomii

w polityce zagranicznej (H. Kundnani)

� „a) definicją narodowego interesu w ekonomicznym 
ujęciu; 

� b) przejściem z multilateralizmu do selektywnego 
multilateralizmu; multilateralizmu; 

� c) dominującą rolą biznesu silnie zorientowanego na 
eksport, który kształtuje politykę zagraniczną; 

� d) prymat ekonomicznego interesu ponad prawa 
człowieka, promocję demokracji oraz inne 
nieekonomiczne interesy; 

� e) użycie ekonomicznej siły do narzucania 
narodowych preferencji innym".



Zależność importowa oraz struktura 

bilansu energii pierwotnej w Republice 

Federalnej Niemiec w 2005 r. oraz 2015 r.

Źródło: BGR, http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Energie/Bilder/Energiestudie2016/ene_Importabhaengigkeit_2016_g.html?nn=1542226 [dostęp: 
12.01.2017 r.]. 



Partnerstwa energetyczne



Strategiczne cele polityki 

energetycznej RFN
� 1. Zasadniczym celem polityki energetycznej Niemiec 

jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 
rozumianego jako pewność oraz stabilność dostaw 
surowców energetycznych i energii po optymalnej 
cenie w sposób zrównoważony środowiskowo. cenie w sposób zrównoważony środowiskowo. 

� 2. Republika Federalna Niemiec będzie dążyć do 
utrzymania stabilnych stosunków z Federacją Rosyjską 
w obszarze energii, gdyż jest to strategiczny partner 
mający wpływ na poziom bezpieczeństwa 
energetycznego oraz konkurencyjność niemieckiej 
gospodarki.



Strategiczne cele polityki 

energetycznej RFN
� 3. Republika Federalna 

Niemiec dąży do zbudowania 
pozycji centrum dystrybucji 
surowców energetycznych i 
energii elektrycznej w UE. 
Spośród wszystkich państw Spośród wszystkich państw 
unijnych Niemcy mają 
najlepiej rozbudowaną 
infrastrukturę energetyczną, 
w tym połączenia 
międzysystemowe gazu 
ziemnego (tzw. 
interkonektory) ze 
wszystkimi państwami 
sąsiednimi. 



Różnice w cenach hurtowych 

energii elektrycznej



Przepustowość techniczna zdolności 

importowych gazu ziemnego do 

Republiki Federalnej Niemiec
Połączenia importowe z danym 

państwem

Przepustowość techniczna w GWh na 

dobę

Przepustowość techniczna w mld m³ 

rocznie

Federacja Rosyjska
1742 65,08

1104,4 41,26

Czechy (gaz z Federacji Rosyjskiej)

Polska (gaz z Federacji Rosyjskiej)

931 34,78

Holandia 2248,7 84,01

Norwegia
1711,3 63,94

Szwajcaria 562,9 21,03

Austria 401 14,98

Belgia 313,1 11,70

Dania 91 3,40

RAZEM 9105,4 340,18 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ENTSOG: http://www.entsog.eu/maps/transmission-capacity-map [dostęp: 10.01.2017 r.]. 



Strategiczne cele polityki 

energetycznej RFN
� 4. Strategicznym celem Republiki Federalnej Niemiec

jest eksport technologii oraz dążenie do narzucania
narodowych preferencji innym. W literaturze
naukowej podkreśla się znaczenie koncepcjinaukowej podkreśla się znaczenie koncepcji
przywództwa przez naśladownictwo (ang. leadership
by diffusion).
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