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Wykaz skrótów i terminów
ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) – Agencja ds. Współpracy
Organów Regulacji Energetyki
b/d – baryłek ropy dziennie
BRIC – Brazylia, Rosja, Indie i Chiny
CBM (Coalbed Methane lub Coal Bed Methane) – gaz ziemny uzyskiwany (ekstrakcja) z pokładów węgla
Ceny spotowe – ceny transakcji (zakupów) jednorazowych na rynku spotowym
CLCS (Commission on the Limits of the Continental Shelf, CLCS) – Komisja ds. Granic Szelfu Kontynentalnego ONZ
CNG (Compressed Natural Gas) – gaz ziemny sprężony pod wysokim ciśnieniem,
przechowywany i transportowany w postaci gazowej
ECOWAS (Economic Community of West African States) – Wspólnota Gospodarcza
Państw Afryki Zachodniej
Energia geotermalna – odnawialne źródło energii oparte na energii wody (najczęściej
solanki) wydobywanej z głębi ziemi
Energia geotermiczna – odnawialne źródło energii oparte na energii wnętrza ziemi
– odzyskiwana z podgrzania substancji wtłoczonej w głąb ziemi i ogrzanej do wysokich temperatur (na przykład od gorących suchych skał), a następnie wydobytej
na powierzchnię za pomocą systemu wierceń głębinowych
Gaz niekonwencjonalny – dzieli się na gaz łupkowy (shale gas), gaz zamknięty (tight
gas), gaz z pokładów węgla, gaz głębinowy, hydraty gazowe
Gaz z łupków (shale gas) – złoża niekonwencjonalne gazu ziemnego znajdujące się
w tzw. łupkach, zamkniętych formach skalnych (ilastych) o niskiej objętości
szczelin, którego wydobycie wymaga wykonania gęstej siatki wierceń poziomych
i szczelinowania
Gaz zamknięty (tight gas) – złoża niekonwencjonalne gazu znajdujące się w słabo
przepuszczalnych skałach porowatych (piaskowcach, węglanach)
Gaz ziemny konwencjonalny – zamknięty pod ziemią przez nieprzepuszczalne warstwy skalne, do których dostęp jest stosunkowo prosty i nie wymaga skomplikowanych odwiertów
GWh – gigawatogodzina – jednostka zużycia energii elektrycznej
IMO (International Maritime Organization) – Międzynarodowa Organizacja Morska
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Wykaz skrótów i terminów

IOCs (International Oil Corporations) – międzynarodowe korporacje naftowe
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – Międzyrządowy Zespół
ds. Zmian Klimatu
J – dżul
JAE – Jednolity Akt Europejski
kWh – kilowatogodzina
LAC (Latin America & Caribbean) – Ameryka Łacińska i Karaiby
LNG (Liquefied Natural Gas) – gaz ziemny skroplony, przechowywany i transportowany w postaci ciekłej
LPG (Liquefied Petroleum Gas) – gazol, mieszanina propanu i butanu, przechowywana w postaci ciekłej
Łupki bitumiczne – rodzaj skały osadowej zawierającej bitumity (węglowodory stałe),
substancje organiczne zawarte w szarej łupkowatej masie; pod wpływem wyższej
temperatury przechodzą w ciekłe węglowodory o składzie i własnościach podobnych do ropy naftowej
MAE (International Energy Agency, IEA) – Międzynarodowa Agencja Energetyczna
MAEA (International Atomic Energy Agency, IAEA) – Międzynarodowa Agencja
Energii Atomowej
MBtu (million British thermal units) – angielska jednostka ciepła, 1 Btu = 1055,6 J
Mtoe (million tonnes of oil equivalent) – milion ton ekwiwalentu ropy
MW – megawat
MWh – megawatogodzina
NOCs (National Oil Corporations) – narodowe korporacje naftowe
OAPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Arabskich Krajów Eksporterów Ropy Naftowej
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) – Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Państw
Eksporterów Ropy Naftowej
OZE – odnawialne źródła energii
Piaski roponośne – piasek wymieszany z ciężką mazią ropy wymagającą wydobycia
(w przeciwieństwie do ropy konwencjonalnej wydobywanej na powierzchnię pod
wpływem własnego ciśnienia) i poddania długiemu i kosztownemu procesowi ekstrakcji stanowi niekonwencjonalny sposób pozyskiwania ropy
Rezerwy – udokumentowane i eksploatowane złoża surowcowe
Rynek spotowy – rynek transakcji publicznych, na którym dobra są zbywane w trybie
natychmiastowego obrotu nimi (dostawa natychmiast) w odróżnieniu od rynku
forward, na którym przyrzeczenia kupna lub sprzedaży dóbr są zawierane w konkretnym czasie w przyszłości i ściśle określonych terminach, po cenie ustalonej
w momencie zawarcia transakcji
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SCO (Shanghai Cooperation Organization) – Szanghajska Organizacja Współpracy
SPR (Strategic Petroleum Reserve) – Strategiczne Rezerwy Ropy Naftowej
TEN-E (Trans-European Energy Networks) – transeuropejska sieć energetyczna
TFUE – Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
TPA (Third Party Access) – zasada dostępu stron trzecich
ULCC – Ultra Large Crude Carriers
U.S. EIA – Energy Information Administration
VLCC – Very Large Crude Carriers
WTO (World Trade Organization) – Światowa Organizacja Handlu
Zasoby – istniejące i potencjalne złoża wymagające dodatkowych badań geologicznych, ogromnych nakładów finansowych, trudne, aczkolwiek możliwe do wydobycia w przyszłości

Wstęp
Badania nad bezpieczeństwem energetycznym nabrały szczególnego znaczenia po załamaniu się układu dwubiegunowego, rozpadzie ZSRR i ukształtowaniu nowego porządku geopolitycznego świata po 1989 roku. Współczesny
świat cierpi w coraz większym stopniu na niedobór surowców energetycznych.
Wyścig o zasoby energetyczne coraz częściej dominuje w stosunkach międzynarodowych. Koncentracja i ograniczone ilościowo nieodnawialne zasoby
energetyczne planety mogą stanowić źródło rywalizacji, a nawet wojen o surowce w XXI wieku.
Zamierzeniem publikacji Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie
XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii jest zwrócenie uwagi na problem
globalnych zależności surowcowych i implikacji polityki energetycznej w XXI
wieku. Rosnące zapotrzebowanie na energię w skali globalnej oraz malejące
zasoby konwencjonalnych źródeł energii implikują kwestię bezpieczeństwa
energetycznego, która coraz wyraźniej wypełnia strategie polityki zagranicznej współczesnych państw. Niniejsze opracowanie jest próbą zdefiniowania
pojęcia „bezpieczeństwo energetyczne” w odniesieniu do regionów i krajów.
Próbuje odpowiedzieć na pytanie o skutki zależności od surowców (dla bezpieczeństwa gospodarczego i politycznego państwa) oraz ich wykorzystywania
jako narzędzia osiągania celów politycznych.
Autor podejmuje analizę złożonych problemów globalnej polityki energetycznej i zagadnień bezpieczeństwa energetycznego z punktu widzenia znaczenia surowców energetycznych jako instrumentu oddziaływania politycznego
we współczesnym świecie i kształtowania założeń geostrategii uczestników
życia międzynarodowego w różnych częściach świata.
W pracy uwzględniono dwa wymiary badawcze odnoszące się do aktualnego bilansu zasobów surowcowych w układzie globalnym oraz procesów
zależności energetycznych pomiędzy głównymi uczestnikami systemu bezpieczeństwa energetycznego: państwami, organizacjami międzynarodowymi
i transnarodowymi korporacjami w poszczególnych regionach świata.
Publikacja, poprzez prezentacje założeń polityki surowcowej państw eksporterów i importerów, zwraca uwagę czytelnika na wielowymiarowość problemu, osadzając go w realiach globalnego układu zależności energetycznych.
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Punktem wyjścia jest aktualny stan potencjału surowcowego świata na tle
potrzeb konsumpcyjnych głównych aktorów życia międzynarodowego. Zamierzeniem autora jest próba ukazania dynamiki procesu zależności energetycznych i wpływu na politykę zagraniczną państw, a co za tym idzie, odzwierciedlenie aktualnego potencjału krajobrazu energetycznego i potrzeb państw
i regionów na tle politycznych skutków współzależności i możliwości współpracy.
Konstrukcja pracy została podporządkowana założeniom merytoryczno-metodologicznym. Układ pracy jest analityczno-problemowy, uwzględnia
zróżnicowanie geograficzne rozkładu surowców. Książka została podzielona
na sześć części obejmujących czternaście rozdziałów, które kolejno prezentują
zasoby energetyczne wybranych regionów świata i ich znaczenie w relacjach
geopolitycznych. Podział na rozdziały i podrozdziały odzwierciedla układ
problemowy związany z potencjałem i rolą poszczególnych aktorów w globalnym systemie energetycznym. Autor podejmuje się oceny skutków polityczno-ekonomicznych zależności energetycznych zarówno państw eksporterów, jak
i importerów surowców. I tak w rozdziale pierwszym przedstawiono krajobraz
bezpieczeństwa energetycznego w świetle uwarunkowań geologicznych i geopolitycznych u progu drugiej dekady XXI wieku. W rozdziale drugim autor
prezentuje implikacje zjawiska piractwa i terroryzmu morskiego jako zagrożenia dla globalnego systemu bezpieczeństwa energetycznego. W rozdziale
trzecim przedstawiono uwarunkowania i założenia polityki energetycznej
Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych i Kanady. W kolejnym rozdziale zaprezentowano uwarunkowania geopolityki surowcowej państw Ameryki
Łacińskiej oraz implikacje petrodyplomacji w układzie regionalnym i światowym. W rozdziale piątym autor ukazuje zasoby surowcowe państw kontynentu Afryki. Rozdział szósty został poświęcony potencjałowi surowcowemu
Australii i jego znaczeniu w budowie przez to państwo pozycji światowego
eksportera surowców. Kolejny rozdział dotyczy założeń europejskiej koncepcji bezpieczeństwa energetycznego oraz znaczenia regionu nordyckiego dla
bezpieczeństwa energetycznego Europy. W rozdziale ósmym zaprezentowano
założenia i praktykę polityki energetycznej Rosji oraz zarys rosyjskich planów
rozbudowy infrastruktury przesyłu gazu do Europy Zachodniej. Rozdział dziewiąty stanowi próbę analizy mozaiki interesów i strategii państw zogniskowanych wokół złóż znajdujących się w basenie Morza Kaspijskiego. W kolejnym
rozdziale autor podejmuje się próby przedstawienia zarysu implikacji polityki
bezpieczeństwa energetycznego Chin w XXI wieku dla światowego systemu
energetycznego. W rozdziale jedenastym zaprezentowano implikacje potrzeb
energetycznych Indii, jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się
krajów, współtworzącego grupę BRIC, na tle projektów dywersyfikacji dostaw
i paliw. W kolejnym rozdziale ukazano założenia polityki energetycznej Ja-
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ponii, państwa pozbawionego surowców, a jednak mocarstwa finansowo-gospodarczego, które mimo zależności od importu surowców zbudowało jedną
z największych potęg gospodarczych współczesnego świata. W rozdziale trzynastym zaprezentowano organizacje państw eksporterów ropy naftowej oraz
charakterystykę surowcową wybranych państw członkowskich OPEC. Wreszcie w rozdziale czternastym ukazano niezwykle ciekawy wyścig i rywalizację
państw arktycznych o dostęp do zasobów surowcowych Dalekiej Północy.
Aktualność i złożoność problemu badawczego wymaga wszechstronnego
zapoznania się z dostępną literaturą przedmiotu. Tematyka niniejszej pracy
nie jest zupełnie nowa, aczkolwiek w polskiej literaturze naukowej brakuje
syntetycznej analizy problematyki zależności energetycznych we współczesnym świecie. Toteż uwzględniając powyższe uwarunkowania, praca przynajmniej w pewnym stopniu próbuje wypełnić tę lukę.
Zasadniczą bazę źródłową stanowiła literatura i publikacje obcojęzyczne,
w mniejszym stopniu źródła polskie. Na szczególną uwagę zasługują oficjalne
dokumenty, strategie energetyczne, deklaracje i przemówienia przywódców
politycznych czy stanowiska państw w ramach Komisji ds. Granic Szelfu Kontynentalnego ONZ (CLCS). Szczególnie przydatne były opracowania statystyczne, między innymi takie jak raporty roczne BP Statistical Review, World
Energy Outlook, a także analizy Country Analysis Briefs EIA.
Na świecie istnieje dość obfita literatura, koncentrująca się na wybranych
zagadnieniach z zakresu bezpieczeństwa energetycznego. Wśród autorów licznych prac z zakresu bezpieczeństwa energetycznego wyróżnić trzeba takich jak
G. Luft, A. Korin [2009], S. Müller-Kraenner [2009], M.T. Klare [2006]. Ponadto
istnieje cała plejada znakomitych znawców przedmiotu i autorów wielu prac poświęconych aktualnej problematyce Unii Europejskiej, do których należą: K. Rosner [2009], A. Cohen [2009], J. Nincic [2009], P. Noël [2008].
W Polsce sprawy dotyczące energetyki omawiane są bądź w oficjalnych dokumentach, bądź stanowią przedmiot prasowych polemik i dyskusji politycznych. Nie oznacza to, że brakuje autorów poświęcających wiele uwagi omawianym kwestiom. Do nich należą między innymi: E. Cziomer [2008], R. Czarny
[2009], E. Haliżak [2007], R. Zięba [2008], T. Kaczmarek, R. Jarosz [2006],
M. Kaczmarski [2010], A. Łoskot-Strachota [2009], B. Łęgowska [2007]. Wśród
opracowań monograficznych, które wniosły istotny wkład do badań w tej kwestii, należy wymienić takich autorów, jak: E. Cziomer (red.), Międzynarodowe
bezpieczeństwo energetyczne w XXI [2008], R. Czarny, Dylematy energetyczne
państw regionu nordyckiego [2009]. Problem bezpieczeństwa energetycznego
UE porusza monografia M. Kaczmarskiego Bezpieczeństwo energetyczne UE
[2010]. Z kolei implikacje zależności od ropy naftowej omawiają tacy polscy
i zagraniczni autorzy, jak T. Kaczmarek, R. Jarosz, Czy ropa rządzi światem
[2006] czy M.T. Klare, Krew i nafta [2006]. Ciekawą analizę stanowi opracowa-
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nie K. Kucińskiego Energia w czasach kryzysu [2006]. R. Zięba w swoich pracach rozważa w sposób kompleksowy kwestie definicji bezpieczeństwa energetycznego. Na szczególną uwagę zasługują także prace rosyjskojęzyczne, jak na
przykład Пaшкoвcкaя И.Г. Знергетическa Политикa Eвропейскoгo Coюзa
в Oтнoшении России и новых Нeзависимых государств. W tym kontekście
należy wymienić także opracowanie odnoszące się do polityki energetycznej
Rosji, na przykład Geopolityka rurociągów pod redakcją E. Wyciszkiewicza
[2008]. E. Haliżak nawiązuje do problemów energetycznych Chin w Polityce i strategii Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa [2007].
Również inni polscy autorzy podejmowali analizę problemów wykorzystania
potencjałów surowcowych w polityce zagranicznej państw: L. Zyblikiewicz
[2004], M. Chorośnicki [2004].
Problematyka bezpieczeństwa energetycznego jest obecna również w polskim piśmiennictwie z dziedziny stosunków międzynarodowych, między innymi w biuletynach PISM oraz w raportach Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Ponadto podstawę dokonanych analiz, porównań i ocen stanowiły opracowania statystyczne i analizy eksperckie takich jednostek, jak U.S. Energy Information Administration (EIA). Omawiana tematyka opracowania obejmuje
współczesne i aktualne problemy bezpieczeństwa energetycznego, toteż dla
pełnego ich omówienia wykorzystano bogate źródła publikacji internetowych,
dostępne na stronach wiarygodnych, wyspecjalizowanych agencji międzynarodowych oraz instytucji analitycznych: International Energy Agency, International Atomic Energy Agency, Oxford Institute for Energy Studies, World
Security Institute, Center for Strategic and International Studies (CSIS), U.S.
Naval Institute, Institute for Security and Development Policy, EU Institute for
Security Studies, Global Security Institute, Institute for Security and Development Policy, Nuclear Energy Institute, Institute for Science and International
Security, Stockholm International Peace Research Institute, Institut Français
des Relations Internationales (IFRI), Centre d’Études et de Recherches Internationales (CERI), Institut de Relations Internationales et Strategiques (IRIS),
The Central Asia-Caucasus Analyst, a także polskich ośrodków badawczonaukowych i eksperckich, jak Centrum Stosunków Międzynarodowych, Ośrodek Studiów Wschodnich, Centrum Europejskie Natolin, Instytut Kościuszki,
Instytut Sobieskiego, Fundacja im. K. Adenauera i wiele innych ośrodków analitycznych współczesnych stosunków międzynarodowych. Ważnym źródłem
informacji okazała się także subskrypcja z polskiego serwisu internetowego
Oil & Journal Newsletter.
Niniejsza publikacja skierowana jest do osób zainteresowanych problemami współczesnego wymiaru bezpieczeństwa energetycznego, aczkolwiek może
stanowić również źródło informacji dla pracowników naukowych, ekspertów
i osób zawodowo związanych z sektorem energii. W ocenie autora zagadnienia
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bezpieczeństwa energetycznego stanowią zasadniczy problem współczesnych
stosunków międzynarodowych, szeroko omawiany przez polityków, ekspertów, mniej zaś podejmowany w licznych badaniach naukowych. Z tego względu praca ukazuje konsekwencje zależności energetycznych na płaszczyźnie
geopolitycznej i ekonomicznej, wartościując bilans strat i zysków dla poszczególnych aktorów stosunków międzynarodowych. Książka stanowi próbę kompleksowego spojrzenia na powyższe zagadnienia, zachęcając do syntetycznej
analizy aktualnego bilansu energetycznego świata i implikacji międzynarodowej dyplomacji energetycznej.

Część I

Współczesny krajobraz
bezpieczeństwa energetycznego

1. Uwarunkowania geologiczne i geopolityczne
u progu drugiej dekady XXI wieku

1.1. Bilans zasobów surowcowych świata
Po trzech dekadach względnej stabilizacji w światowym systemie energetycznym bezpieczeństwo energetyczne znów stało się ważnym problemem polityczno-gospodarczym niemal każdego państwa. Istnieje jednak istotna różnica pomiędzy aktualną sytuacją a kryzysami paliwowymi lat 70.1 O ile bowiem
tamte kryzysy miały w większym stopniu podłoże ekonomiczne, o tyle współcześnie ich źródłem mogą stać się różnego rodzaju gry polityczne.
Przez kolejne tysiąclecia ludzkość rozwijała się względnie powoli, zaspokajając aż do XVII wieku potrzeby energetyczne, głównie korzystając z energii spalania drewna, siły wiatru i koła wodnego. Wraz z początkiem rewolucji
przemysłowej powszechne zastosowanie, jako źródło energii, znalazł węgiel
kamienny. Od początku XX wieku udział węgla kamiennego zaczął powoli
maleć. Do połowy ubiegłego stulecia z węgla produkowano około 50% wytwarzanej energii, obecnie zaś już tylko 27% (zob. rys. 1). Wiek XX to wiek ropy
naftowej i gazu ziemnego, rozwój energetyki jądrowej na szerszą skalę nastąpił
zaś dopiero w ostatnich dwóch dekadach XX wieku.
Równocześnie przyrost populacji ludzkości i wzrost energochłonności
rozwijającej się cywilizacji gwałtownie przyspieszyły zużycie geopaliw, czyli
nieodnawialnych, kopalnych źródeł energii pierwotnej. Liczba ludności na
świecie (ok. 6,75 mld w 2009 roku), wzrasta obecnie o ok. 80–100 mln rocznie, co oznacza, że potrzeby energetyczne wzrastają w skali globalnej o ok. 2%
rocznie2. Szczególne znaczenie w bilansie energetycznym świata zajmuje ropa
naftowa, która ma zastosowanie nie tylko do produkcji paliw ciekłych, ale
1

Konsekwencją szoku naftowego lat 70. było poszukiwanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii i zmniejszenie zużycia energii, a także rozwój nowych jej źródeł, w szczególności energetyki jądrowej.
2
M. Bartosik, Ziemia w pułapce energetycznej, „Biuletyn Techniczno-Informacyjny”,
2/2010, s. 5.
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Rys. 1. Bilans energetyczny świata (2008) – zestawienia
Źródło: opracowanie własne na podstawie World Energy Statistics 2010, International Energy Agency.

również olejów, asfaltów, tworzyw sztucznych, nawozów i innych produktów
przemysłu petrochemicznego. Współczesny świat pozbawiony ropy stanąłby
obecnie w obliczu katastrofy3.
Zapotrzebowanie świata na energię stale rośnie. Szacuje się, że do 2030 roku
ludzkość będzie potrzebować o 45% więcej energii niż obecnie4. Paliwa kopalne pozostaną dominującym źródłem energii pierwotnej na świecie i według
prognoz do 2030 roku udział w globalnym bilansie energetycznym będzie mieć
3

Por. T. Kaczmarek, R. Jarosz, Dzień bez ropy [w:] Czy ropa rządzi światem?, Bydgoszcz

2006.
4

World Economic Outlook, MFW 2008; International Energy Outlook, EIA 2006.
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ropa naftowa (mimo spadku konsumpcji) i gaz ziemny, na które łącznie będzie przypadało ok. 65% zużytej energii. Jednocześnie według prognoz Energy
Information Administration (EIA) światowa konsumpcja energii wzrośnie pomiędzy 2006–2030 o 44%, przy czym udział krajów OECD w światowej konsumpcji spadnie z 51% do 41%5. Niestety, nie jest jasne, czy produkcja energii
nadąży za rosnącym popytem. Sytuacja jest szczególnie trudna w odniesieniu
do ropy naftowej. Przewidywany wzrost światowego popytu na ropę, z 86 milionów baryłek dziennie (mln b/d) w 2008 roku do 103 mln b/d w 2015 roku
i do ponad 119 mln b/d w 2025 roku wymaga w najbliższych dwóch dekadach
przyrostu światowych zdolności produkcyjnych w stopniu wystarczającym do
zaspokojenia dodatkowego popytu, a także do uzupełnienia corocznego spadku
produkcji z powodu wyczerpania istniejących pól, który dziś wynosi 5%6.
Wiek XXI będzie wiekiem Azji. Ponad 80% wzrostu całkowitej konsumpcji
ropy naftowej przypadnie na narody spoza OECD z Azji i Bliskiego Wschodu7. Siłą napędową wzrostu gospodarki światowej już dziś są tzw. kraje BRIC
(Brazylia, Rosja, Indie i Chiny), które należą do najszybciej rozwijających się
gospodarek (spoza OECD). W najbliższej przyszłości to one przede wszystkim
będą odpowiadać za wzrost konsumpcji energii na świecie. Chiny i Indie stanowią łącznie jedną trzecią ludzkości, a wzrost ekonomiczny Chin i Indii spowodował zrodzenie się nowej wielosetmilionowej klasy średniej, która generuje gwałtowny wzrost popytu na energię. Według prognoz Międzynarodowej
Agencji Energetycznej, zużycie energii w Chinach osiągnie 14 biliardów Btu
do roku 2030, to jest o 11% więcej niż w Stanach Zjednoczonych8. Przyszłość
Azji to największa niewiadoma w układzie bezpieczeństwa energetycznego.
Rosnące zapotrzebowanie energetyczne Chin i Indii może podważyć równowagę globalnego systemu bezpieczeństwa energetycznego.
Sytuację dodatkowo komplikuje problem wyczerpywalności złóż surowców
i kurczenia się zasobów, co wzmaga międzynarodową rywalizację o dostęp do
nich9. Spośród 65 państw producentów ropy naftowej aż 54 przekroczyło peak
oil lub jest właśnie w fazie szczytu wydobycia, co oznacza, że na sześć zużytych
baryłek ropy przypada tylko jedna odkryta10. Równocześnie ziemia ukrywa
złoża energetyczne, chociażby pod powierzchnią mórz, które wystarczyłyby
5

International Energy Outlook 2009, Energy Information Administration (EIA), 2009, s. 7.
G. Luft, A. Korin, Energy Security: In the Eyes of the Beholder [w:] Energy Security Challenges for the 21st Century (red. G. Luft, A. Korin), 2009, s. 1.
7
International Energy Outlook 2009, Energy Information Administration (EIA), 2009, s. 21.
8
G. Luft, A. Korin, Energy Security: In the Eyes.., op. cit., s. 1–2.
9
Na Bliskim Wschodzie, gdzie leży ok. 28% nieodkrytych rezerw, wiercenia ropy toczą się
na stosunkowo niewielką skalę.
10
M. Bartosik, Ziemia w pułapce energetycznej, „Biuletyn Techniczno-Informacyjny”,
2/2010, s. 7–8.
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na setki lat, jednak ich eksploatacja jest niemożliwa lub bardzo ograniczona ze
względu na bariery techniczno-technologiczne i koszty finansowe.
Koncentracja geograficzna zasobów surowcowych na świecie sprawia,
iż bezpieczeństwo energetyczne rodzi coraz częściej implikacje natury politycznej, nie zaś ekonomicznej. Niektóre kraje świadomie wykorzystują swoje surowce jako narzędzie nacisku politycznego, a geologia nie jest głównym
czynnikiem odpowiedzialnym za spadki produkcji. Polityka Rosji, Iranu czy
Wenezueli jest tego najlepszym przykładem. Karta przetargowa, którą mają
w ręku kraje OPEC, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego
państw-importerów. Tylko sześć krajów, w większości islamskich (Arabia
Saudyjska, Iran, Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt i Wenezuela),
zamieszkanych przez zaledwie 3% światowej populacji, dostarcza około 35%
światowej ropy naftowej11. Jednocześnie Stany Zjednoczone, europejscy członkowie OECD i Japonia łącznie zużywają około połowy światowego rocznego
wydobycia ropy naftowej. Przy czym Stany Zjednoczone reprezentujące zaledwie około 5% populacji świata odpowiadają za około jedną czwartą światowej
konsumpcji „czarnego złota”.
Dzieje się tak, ponieważ współcześnie bezpieczeństwo energetyczne państwa jest determinowane przez dwa rodzaje wyzwań związanych z koniecznością zapewnienia energii elektrycznej oraz wykorzystania paliw kopalnych

Rys. 2. Koncentracja światowych rezerw ropy naftowej (2010) [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, June 2010.
11

BP Statistical Review, 2009.
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w sektorze transportowym w skali masowej. O ile energia wytwarzana jest z wykorzystaniem zdywersyfikowanej struktury paliw, o tyle w transporcie od lat
króluje ropa naftowa będąca w 90% źródłem paliw używanych w tym sektorze.
Wreszcie kolejnym czynnikiem destabilizującym jest to, że największe
złoża surowców energetycznych znajdują się w krajach uwikłanych w lokalne
konflikty lub na obszarach dotkniętych długotrwałymi konfliktami zbrojnymi
oraz brakiem stabilności politycznej. Dochody z ropy naftowej przeznaczane
tu są na zakup broni celem utrzymania autorytarnej władzy (Irak, Sudan, Nigeria, Kolumbia).
Wprawdzie możliwość eksportu gazu ziemnego w postaci LNG zwiększyła
bezpieczeństwo energetyczne państw i wpłynęła na powstanie sojuszy politycznych, które do tej pory nie były możliwe ze względu na odległość geograficzną. Niemniej jednak ograniczona wielkość morskiej floty transportu
LNG nie może skutecznie wyeliminować problemu zależności importu gazu
konwencjonalnego sieciami gazociągów lądowych. Z tego powodu w światowym systemie energetycznym coraz większą rolę odgrywają państwa tranzytowe będące swego rodzaju pomostami łączącymi eksporterów z rynkami
zbytu. Pakistan i Afganistan są ważnymi łącznikami Indii z Iranem i Turkmenistanem, z kolei Gruzja i Azerbejdżan pomostem basenu Morza Kaspijskiego
z konsumentami w państwach UE. Kolumbijskie wybrzeże Pacyfiku zapewnia
dostęp wenezuelskiej ropie na rynki azjatyckie, a Kamerun umożliwia dostęp
do globalnych rynków ropie z Czadu, podczas gdy Turcja jest strategicznym
mostem łączącym Bliski Wschód i kraje Zachodu.

Rys. 3. Koncentracja światowych rezerw gazu ziemnego (2010) [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, June 2010.

28

Współczesny krajobraz bezpieczeństwa energetycznego

Innym poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego państw
stanowi nasilenie się zagrożeń terroryzmu i piractwa morskiego. Stanowi ono
poważne ryzyko dla bezpieczeństwa transportu lądowego i morskiego surowców. Wąskie gardła, przez które transportuje się miliardy baryłek ropy
dziennie (cieśnina Malakka, cieśnina Ormuz, cieśnina Bab el-Mandab, Kanał
Sueski, Bosfor, Kanał Panamski) stają się przedmiotem ataków, grup terrorystycznych, islamskich ekstremistów, dla których morskie szlaki transportowe
stanowią „tętnice życia krzyżowców”. W tych okolicznościach:
– około 90% światowych rezerw ropy naftowej znajduje się w krajach islamskich, od Azji Środkowej po Półwysep Arabski,
– region Zatoki Perskiej dysponuje ok. 60% całkowitych światowych rezerw
ropy naftowej i ok. 40% gazu ziemnego, równocześnie 35% światowych
zasobów gazu ziemnego znajduje się w rękach kilku koncernów państwowych (Gazpromu, NIOC, ADNOC, Saudi – ARAMCO, Petroleum),
– źródłem napięć jest nieuregulowany status Morza Kaspijskiego, podobnie spór o archipelagi Morza Południowochińskiego,
– przyczyną wahania cen i spekulacji handlowej są ograniczone możliwości zwiększenia dostaw energii wobec ograniczonej zdolności rafinacji
ropy naftowej,
– trudna sytuacja wewnętrzna istnieje w krajach, które są lub wkrótce staną się znacznymi eksporterami ropy i gazu (m.in. Czad, Timor Wschodni, Birma).
– trendy renacjonalizacji zasobów surowcowych, m.in. w Rosji, Boliwii,
Wenezueli, nie sprzyjają światowej stabilizacji sytuacji energetycznej12.
Podobnie jak w sektorze naftowym i gazowym, współczesny świat cierpi na
niedobór energii elektrycznej. Ponad jedna czwarta ludności na świecie, głównie
w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowej, cierpi z powodu ostrego ubóstwa
energetycznego i braku energii elektrycznej. W samych tylko Indiach ponad pół
miliarda ludzi nie ma dostępu do sieci elektrycznej. Ponadto około 40% ludności
świata nadal opiera się na drewnie oraz odpadach roślinnych i zwierzęcych jako
głównym paliwie zaspokojenia bieżących potrzeb życia codziennego13.
Oznaki ożywienia (po latach stagnacji z powodu protestów ekologów) wykazuje przemysł jądrowy, jednakże bezpieczeństwo energetyczne i ochrona
środowiska nie idą w parze, a energia jądrowa nadal stanowi istotne wyzwanie
dla ochrony środowiska naturalnego (składowanie odpadów).
12

T. Młynarski, Problem (nie)bezpieczeństwa energetycznego [w:] I. Stawowy-Kawka (red.),
Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku,
2009, s. 242–243, por. E. Cziomer (red.), Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI
wieku, s. 25–27.
13
G. Luft, A. Korin, Energy Security: In the Eyes of the Beholder [w:] G. Luft, A. Korin (red.),
Energy Security Challenges for the 21st Century, s. 13.
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Ważny element składowy polityki bezpieczeństwa energetycznego stanowią odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna),
należy je jednak postrzegać raczej jako uzupełnienie energii wytwarzanej z paliw kopalnych. Przyszłość energetyki stanowią natomiast paliwa syntetyczne,
których rozwój jest ograniczony z powodu oporu lobby wydobywczego i wielu
branż i sektorów przemysłu, w tym sektora motoryzacji.
Biorąc pod uwagę te i inne uwarunkowania, należy stwierdzić, iż międzynarodowe zależności energetyczne mają coraz bardziej znaczące implikacje
polityczne i gospodarcze i determinują kierunki polityki zagranicznej wielu
państw. Potrzeby energetyczne kształtują nowy krajobraz zapotrzebowania na
energię zwłaszcza „czarnego złota” i „błękitnego paliwa”, które stają się najważniejszymi elementami regionalnego i międzynarodowego systemu bezpieczeństwa energetycznego.

1.2. Pojęcie i znaczenie bezpieczeństwa energetycznego
Definiując pojęcie bezpieczeństwa energetycznego, należy zauważyć, iż nie istnieje jedna uniwersalna jego definicja, a rozpatrywać je trzeba w odniesieniu
do innych aspektów bezpieczeństwa. W znaczeniu etymologicznym bezpieczeństwo oznacza stan niezagrożenia, spokoju, pewności, stan i poczucie wolności od zagrożeń, wolność od zagrożeń strachu lub ataku14. Bezpieczeństwo
oznacza „brak zagrożenia fizycznego albo ochronę przed nim, ochronę przed
niebezpieczeństwami i pewność rozwoju”15.
Bezpieczeństwo energetyczne ma charakter wewnętrzny (równowaga popytu i podaży) oraz zewnętrzny (zapewnienie równowagi pomiędzy produkcją krajową a konsumpcją) i obejmuje interesy wszystkich podmiotów związanych z surowcami: od producentów i eksporterów, przez państwa tranzytowe
po konsumentów i importerów16. Bezpieczeństwo energetyczne jest zatem
składnikiem bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, albowiem
obejmuje aspekty wewnętrzne, jak i zewnętrzne interesów państwa, przy czym
bezpieczeństwo nie może być rozumiane jako suma bezpieczeństwa poszcze14

Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku, Bellona 2006, s. 14–16.
R. Zięba, Kategorie bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX w., Scholar, 1997, s. 3.
16
W Polsce pojęcie bezpieczeństwa energetycznego zostało zdefiniowane w Ustawie
z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne w sposób następujący: „bezpieczeństwo energetyczne – stan
gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu
wymagań ochrony środowiska”.
15
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gólnych aktorów życia międzynarodowego17. Jednocześnie podział bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe jest kwestią umowy, gdyż zawsze ma ono charakter
międzynarodowy18.
Bezpieczeństwo państwa jest kategorią wielowymiarową i wykracza poza
tradycyjną sferę polityczno-militarną wobec szerszego zakresu wartości podlegających ochronie19. Bezpieczeństwo państwa wyraża cel polityki zagranicznej państwa i adresuje do międzynarodowego środowiska wewnętrzne potrzeby, interesy i wartości danego społeczeństwa20. Jednocześnie bezpieczeństwo
energetyczne poszczególnych państw powiązane jest ściśle ze stanem bezpieczeństwa międzynarodowego, a polityka bezpieczeństwa, w tym energetyczna, jest elementem polityki zagranicznej i wynika z najważniejszych interesów
państwa.
Polityka bezpieczeństwa energetycznego, stanowiąca składnik bezpieczeństwa narodowego, zajmuje współcześnie główne miejsce w systemie bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo energetyczne jest łańcuchem powiązanych
z sobą różnych wartości i czynników, zarówno gospodarczych, jak i politycznych (zob. schemat 1). W klasycznym rozumieniu będzie to „nieprzerwana
dostępność dostaw po przystępnych cenach i na oczekiwanym poziomie, przy
jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego”, przy czym podmiotem
bezpieczeństwa energetycznego jest państwo, które funkcjonuje w odniesieniu
do innych uczestników systemu bezpieczeństwa energetycznego, takich jak
(transnarodowe) korporacje energetyczne i bezpośredni konsumenci, indywidualni oraz przemysłowi21.
Definiując pojęcie bezpieczeństwa energetycznego można je rozpatrywać
w aspekcie przedmiotowym (prócz bezpieczeństwa politycznego, militarnego, ekonomicznego czy ekologicznego także inne), wówczas ma charakter
wieloaspektowy i obejmuje uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, jak
i ekologiczne, w tym kwestie zmian klimatycznych. Szczególnie ważne jest
bezpieczeństwo ekonomiczne, jako część składowa bezpieczeństwa narodowego, determinujące bezpieczeństwo gospodarki narodowej, czyli taki stan,
w którym gospodarka danego kraju ma zapewnioną niezbędną dla jej funkcjonowania i rozwoju podaż czynników produkcji, w tym wystarczalność

17

R. Zięba, Kategorie bezpieczeństwa..., op. cit., s. 21–23.
R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, 2008, s. 17.
19
P. Sienkiewicz, D. Nowak, Bezpieczeństwo energetyczne państwa, Akademia Obrony Narodowej, Zeszyty Naukowe AON nr 4(57) 2004.
20
R. Zięba, Kategorie bezpieczeństwa..., op. cit., s. 6–7.
21
Energy Security, International Energy Agency, IEA (http://www.iea.org/subjectqueries/
keyresult.asp?KEYWORD_ID=4103).
18
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energetyczną22. Sektor energetyczny oddziałuje bezpośrednio na efektywność
i konkurencyjność gospodarki, zatem bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
jest immanentnie związane z jego ogólnym bezpieczeństwem, przy czym jest
pojęciem węższym od niego. Bezpieczeństwo ekonomiczne możemy rozumieć
jako stan rozwoju krajowego systemu gospodarczego, który zapewnia wysoką sprawność jego funkcjonowania przez należyte wykorzystanie wewnętrznych czynników rozwoju oraz zdolność do skutecznego przeciwstawiania się
zewnętrznym naciskom, mogącym doprowadzić do zaburzeń rozwojowych23.
Elementem bezpieczeństwa ekonomicznego jest natomiast bezpieczeństwo
surowcowe, żywnościowe, finansowe i inne24. Bezpieczeństwo surowcowe
oznacza zdolność systemu gospodarczego państwa do zapewnienia dostępności do surowców ze źródeł krajowych i zagranicznych na poziomie (i o strukturze) odpowiadającym potrzebom gospodarki i społeczeństwa, a zarazem
gwarantującym potencjał do przeciwstawienia się naciskom zewnętrznym
oraz niezagrożony rozwój gospodarki narodowej25. Będące zaś jego elementem składowym bezpieczeństwo energetyczne (naftowe, gazowe, energii elektrycznej) to zdolność gospodarki narodowej do bieżącego i perspektywicznego
zaopatrzenia w energię odbiorców krajowych po społecznie akceptowalnych
cenach i przy zachowaniu niezależności politycznej26. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa oznacza bowiem wyeliminowanie (maksymalne ograniczenie) możliwości wykorzystania przez podmioty zewnętrzne
ich statusu dostawcy energii w celu wywierania presji politycznej27. Polityka
energetyczna ma zatem na celu określenie działań niezbędnych dla zabezpieczenia bieżących i przewidywanych w przyszłości potrzeb surowcowych,
zapewniających trwały rozwój gospodarczy państwa oparty na strategii politycznej obejmującej między innymi dywersyfikację źródeł dostaw energii,
tworzenie rezerw surowców, ograniczanie dostępności podmiotom zagranicznym do rodzimego rynku energetycznego czy zawieranie umów międzynarodowych. Dodatkowo istnieje ścisła współzależność pomiędzy zaopatrzeniem
w energię a potencjałem obronnym państwa, albowiem dla funkcjonowania sił
zbrojnych potrzebna jest odpowiednia ilość energii28.

22
E. Haliżak, Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego [w:]
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX w., Scholar, 1997, s. 78–82.
23
Z. Stachowiak, Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego [w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Bellona 2006, s. 386.
24
R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe..., op. cit., 2008, s. 18.
25
Z. Stachowiak, Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego..., s. 396.
26
Ibidem, s. 396.; A. Gradziuk i in., Co to jest bezpieczeństwo energetyczne państwa?, Biuletyn PISM, 103/2002, s. 708.
27
A. Gradziuk i in., op. cit., s. 706–707.
28
Ibidem, s. 706.

32

Współczesny krajobraz bezpieczeństwa energetycznego

Schemat 1. Elementy systemu bezpieczeństwa energetycznego
Źródło: opracowanie własne na podstawie World Economic Forum 2006.

Bezpieczeństwo energetyczne można też rozpatrywać w aspekcie podmiotowym, czyli z punktu widzenia i interesów producentów, konsumentów,
a także krajów tranzytowych. Rozumienie i definiowanie bezpieczeństwa energetycznego przebiega inaczej wśród krajów producentów, inaczej zaś wśród
importerów, i determinowane jest ich indywidualną sytuacją energetyczną,
położeniem, zasobami naturalnymi, sytuacją geopolityczną i uwarunkowaniami międzynarodowymi29. O ile dla krajów eksporterów bezpieczeństwo energetyczne oznacza przede wszystkim gwarancje popytu i dochodów oparte na
wiarygodnych rynkach zbytu, o tyle dla państw importerów celem jest stabilność dostaw po akceptowalnej cenie i zdywersyfikowana ich struktura, przy
czym możemy wyróżnić bezpieczeństwo energetyczne:

29

Por. M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne UE, 2010, s. 15.
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– państw najuboższych – to dostęp do energii warunkujący zaspokojenie
podstawowych potrzeb (gotowanie, oświetlenie i transport publiczny),
– państw rozwiniętych (importerów) – to ciągła dostępność fizyczna surowców w każdym czasie, w odpowiedniej ilości i formach, po akceptowalnej cenie uwzględniająca rozproszenie i ograniczenie ryzyka poprzez
dywersyfikację.
Dodatkowo możemy wyróżnić bezpieczeństwo energetyczne państw
tranzytowych, które należy rozumieć jako bezpieczeństwo utrzymania statusu „mostów energetycznych” wiążące się z utrzymaniem środków transportu (sieci energetycznych, rurociągów, portów, tankowców) oraz czerpaniem
z niego określonych zysków z opłat tranzytowych zasilających budżet państwa.
Osobną kwestię stanowi bezpieczeństwo dywersyfikacji paliw, czyli zapotrzebowanie na różne typy paliw i surowców energetycznych30. Z punktu widzenia importerów oznacza to potrzebę dywersyfikacji nie tylko kierunków
dostaw, ale również typów paliw. O ile dla Stanów Zjednoczonych bezpieczeństwo energetyczne oznacza stabilność dostaw ropy naftowej, o tyle dla państw
UE – przede wszystkim dostaw gazu ziemnego. Z kolei dla państw-producentów, takich jak Arabia Saudyjska, Rosja, Iran, ze względu na ograniczone zdolności rafinacji w kraju, oznaczać może konieczność importu przetworzonych
produktów naftowych. Podobnie niewydolna infrastruktura skraplania gazu
ogranicza państwom eksporterom możliwość sprzedaży surowców i uszczupla
dochody budżetu.
Innym kryterium jest perspektywa czasowa. Bezpieczeństwo energetyczne można bowiem rozpatrywać w krótkim okresie czasu, wówczas oznacza
ono zdolność systemu energetycznego do elastycznego reagowania na nagłe
zmiany podaży i popytu, oraz w perspektywie długoterminowej, jako realizację inwestycji w zakresie zaopatrzenia w energię zgodnie z potrzebami rozwoju
gospodarczego kraju.
Paradygmat bezpieczeństwa energetycznego przesunął się od problemu
bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej w latach 70. do bardziej kompleksowego podejścia uwzględniającego zróżnicowane czynniki warunkujące stan
niezagrożenia. Bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku wychodzi poza
tradycyjne obszary oddziaływania, takie jak bezpieczeństwo źródeł dostaw
czy popytu i determinowane jest przez nowe uwarunkowania geopolityczne,
struktury i reakcje rynku, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w tym
szlaków transportu morskiego, aż po czynniki społeczne, w tym ideologiczne. Współcześnie definicja bezpieczeństwa energetycznego musi bowiem być
szersza, ze względu na zmianę charakteru zagrożeń i postrzegania ich przez
30

Por. P. Czerpak, Bezpieczeństwo energetyczne [w:] K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo
międzynarodowe. Teoria i praktyka, 2005, s. 132.
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państwa. Wreszcie rozumienie wyzwań bezpieczeństwa energetycznego musi
odnosić się nie tylko do państw, ale także innych podmiotów niepaństwowych,
takich jak korporacje transnarodowe, a także do indywidualnych i zbiorowych
konsumentów.
Podsumowując, trudno zdefiniować bezpieczeństwo energetyczne w skali
globalnej, ponieważ interesy i strategie producentów i konsumentów są rozbieżne. Niemniej jednak można wyróżnić płaszczyznę uwarunkowań i strategii geopolitycznych kształtujących postępowania i cele polityki zagranicznej
państw czy koncernów energetycznych w omawianym sektorze, generujących
określone implikacje polityczno-gospodarczo-wojskowe pomiędzy nimi. Te
ostatnie będą właśnie przedmiotem analizy niniejszego opracowania.

1.3. Geopolityka „energetycznych szachów”
– surowce jako instrument nacisku politycznego
Problem bezpieczeństwa energetycznego wpisuje się w dwa aspekty bezpieczeństwa państwa – gospodarczy i geopolityczny. Współczesne stosunki gospodarcze oparte są na współzależnościach globalnych, co ogranicza obawy
przed wstrzymaniem dostaw energii jako formy szantażu. Mimo to problem
upolitycznienia handlu surowcami istnieje i staje się coraz bardziej narzędziem
politycznej gry. Szczególnie widoczne jest to w sektorze ropy naftowej i gazu
ziemnego. O ile bowiem handel ropą naftową ma charakter globalny i realizuje
się, opierając się na międzynarodowym rynku i ujednoliconej cenie na rynkach światowych, o tyle handel gazem nie odbywa się na globalnej giełdzie,
ale ma charakter transakcji regionalnych, w układzie producent – konsument31.
Surowce stanowią cichą „broń” w konfliktach międzynarodowych i instrument nacisku o charakterze politycznym. Bezpieczeństwo energetyczne może
bowiem oznaczać współzależność producent/eksporter – klient/importer, ale
może również stanowić przedmiot jednostronnej zależności.
Kraje doświadczające istotnych zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego
kształtują odpowiednio swoje zachowanie międzynarodowe i priorytety polityki zagranicznej. Przykładem są Chiny, które do wczesnych lat 90. XX wieku
nie miały nawet stosunków dyplomatycznych z wieloma bogatymi w surowce
krajami afrykańskimi i na Bliskim Wschodzie. Większość krajów eksporte31
Przyczynę tego stanu należy upatrywać w ograniczonej możliwości fizycznego przesyłu
gazu, o ile bowiem transport ropy tankowcami odbywa się na skalę masową, o tyle w sektorze
gazowym wciąż dominuje przesył gazu konwencjonalnego infrastrukturą naziemną, przy ograniczonej liczbie terminali skraplania i morskiej floty transportowej.
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rów realizuje swoje własne interesy w sektorze energii zgodnie z założeniami
polityki merkantylizmu energetycznego. Środkiem ograniczenia zależności od
krajów eksporterów byłoby z pewnością powstanie organizacji zarządzania
zbiorowego importerów ropy naftowej – OPIC (Organizacji Importerów Ropy
Naftowej) na wzór OPEC. Członkami organizacji byłyby z pewnością Stany
Zjednoczone, Unia Europejska, Japonia, Chiny i Indie, a także inne. Większość z tych krajów za bardziej korzystne uznaje samodzielne kształtowanie
i realizowanie polityki energetycznej opartej na bilateralnych relacjach z krajami eksporterami.
Polityka energetyczna stanowi zatem podstawowy element polityki nie tyle
gospodarczej, co zagranicznej, współczesnych państw. Państwa zabiegają, ze
względów strategicznych, o kontrolę nad wydobyciem nośników energii, magazynowaniem, a nawet najbardziej liberalne państwa uznają rynek energetyczny za bardzo wrażliwy, który nie może być wyłącznie oparty na grze sił
rynkowych32. Co więcej, rządy poszczególnych państw wspierają jednocześnie
narodowe koncerny energetyczne przez tworzenie dogodnych ram prawno-politycznych dla ich działalności tak w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Państwa eksportujące ropę naftową i gaz ziemny wykorzystują bogate złoża tych nośników energetycznych jako instrument utrzymania władzy
i maksymalizacji swoich dochodów, zaś państwa-importerzy mogą kształtować własne strategie bezpieczeństwa energetycznego aktywnie, dla jego zapewnienia nie wahają się użyć nawet siły (Stany Zjednoczone), lub w sposób
bierny pokładać nadzieję i wiarę w moc rynku i kontraktów handlowych (Unia
Europejska). Przy czym najbardziej narażone są nie tyle kraje zależne w mniejszym lub większym stopniu od importu źródeł energii (Japonia, Hiszpania),
ale te, które są całkowicie uzależnione od importu energii od jednego dostawcy, na przykład od Rosji, Wenezueli (kraje Europy Środkowo-Wschodniej czy
niektóre kraje Ameryki Łacińskiej). Są one permanentnie narażone na groźbę
odcięcia dostaw (np. Ukraina, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Karaiby).
W rękach niektórych państw broń energetyczna jest wciąż żywa i opłacalna.
Współcześnie bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych aktorów życia
międzynarodowego jest niezwykle zróżnicowane ze względu na uwarunkowania surowcowe, ekonomiczne i geopolityczne w aspekcie regionalnym i globalnym, toteż przyszłość bezpieczeństwa zaopatrzenia energetycznego w XXI
wieku będzie musiała stawić czoło wielu wyzwaniom związanym ze zmianami
geopolityczno-strategicznymi oraz ekonomicznymi33. Globalna walka o zasoby będzie determinować relacje między państwami w XXI wieku w większym
32
E. Cziomer, Podstawowe pojęcia i zakres międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego [w:] Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI w., Kraków 2008, s. 24.
33
Ibidem, s. 26.
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stopniu niż kiedykolwiek wcześniej. W niniejszej publikacji zanalizowano właśnie ten aspekt polityki energetycznej, opierając się na omówieniu krajobrazu potencjałów i potrzeb energetycznych poszczególnych państw i regionów
świata.

Wnioski
1) Rosnąca liczba ludności i stale wzrastające zapotrzebowanie na energię,
przy nierównomiernym dostępie do zasobów energetycznych w ogromnej
mierze zlokalizowanych na terenie państw niestabilnych politycznie, uczyniło z surowców energetycznych narzędzie politycznej gry.
2) Według prognoz International Energy Agency (World Energy Outlook
2010), zapotrzebowanie na ropę sięgnie poziomu 96 mln b/d, produkcja
ropy zaś będzie spadać, osiągając poziom około 68 mln b/d do roku 2020,
czyli poniżej produkcji z 2006 roku (70 mln b/d). Globalne zapotrzebowanie na każdy rodzaj źródeł energii będzie systematycznie rosnąć, a paliwa pierwotne (ropa, gaz i węgiel) będą stanowić 50% globalnego zapotrzebowania. Udział energii jądrowej w bilansie energetycznym świata ma
wzrosnąć z 6% w 2008 do 8% w 2035 roku. Gaz ziemny będzie odgrywał
główną rolę w zaspokojeniu potrzeb energii na świecie przez najbliższe 25
lat, przy czym wzrost zapotrzebowania wzrośnie dynamicznie w krajach
Azji, w szczególności w Chinach, na które do 2035 roku ma przypaść 1/5
światowej konsumpcji „błękitnego paliwa”. Równocześnie ponad 1/3 wydobycia będzie pochodzić ze źródeł niekonwencjonalnych – shale gas, tight
gas i CBM.
3) Potrzeby energetyczne kształtują nowy krajobraz zależności politycznych.
Bezpieczeństwo energetyczne, będąc częścią systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, coraz częściej stanowi zasadniczy element
polityki nie tylko gospodarczej, ale również zagranicznej, współczesnych
państw, co wywoływać będzie ostre implikacje polityczne i gospodarcze.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, XXI wiek może być świadkiem
konfliktów surowcowych i erą ostrej rywalizacji mocarstw o surowce.

2. Piractwo morskie jako zagrożenie dla globalnego
systemu bezpieczeństwa energetycznego

2.1. Zjawisko piractwa i terroryzmu morskiego
Szacuje się, iż pod dnem mórz i oceanów znajduje od jednej czwartej do jednej
trzeciej światowych rezerw ropy i gazu. Aż około 85% obrotów handlowych
na świecie stanowi handel międzynarodowy drogą morską, jednocześnie około 70% światowego handlu ropą naftową transportowane jest drogą morską34.
W 2008 roku po morzach i oceanach, które pokrywają prawie trzy czwarte powierzchni świata, pływało około 120 000 statków oceanicznych, z czego około
3,5% to tankowce ropy naftowej, spośród których 435 to Very Large Crude
Carriers (VLCC)35.
Transport ropy naftowej – „czarnego złota” – jest niezwykle ważny dla
rozwoju gospodarki światowej, a bezpieczeństwo energetyczne jest w dużym
stopniu kwestią bezpieczeństwa morskiego. W tym kontekście szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo przepływu w sześciu wąskich cieśninach, które stanowią strategiczne węzły komunikacyjne transportu morskiego, przez które
transportowana jest ponad połowa przewożonej tankowcami ropy naftowej.
Próba ominięcia tzw. chokepoints (wąskich gardeł) zwiększa koszty transportu
oraz znacznie wydłuża jej drogę.
Od połowy lat 70. nastąpiła zmiana kierunku przepływu surowca zdominowanego wcześniej przez Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone ku gospodar-

34

D.J. Nincic, Troubled Waters: Energy Security as Maritime Security [w:] Energy Security
Challenges for the 21st Century (red. G. Luft, A. Korin), 2009, s. 31–32.
35
Ibidem, s. 38–39. VLCC: (Very Large Crude Carriers), tankowce tego typu mogą posiadać
ładunek o wielkości od 150 000 do 320 000 ton. ULCC: (Ultra Large Crude Carriers) to tankowce o wielkości przesyłowej od 300 000 do 550 000 ton. Największe floty transportowe posiadają
Japonia, Grecja, Niemcy, Chiny, Wielka Brytania, największe zaś porty przeładunkowe znajdują
się w Azji (Szanghaj, Singapur, Pusan) [za:] K. Jaworski, Perspektywa rozwoju międzynarodowej
żeglugi morskiej w regionie Arktyki – implikacje dla Unii Europejskiej [w:] Unia Europejska na
forum globalnym, Biuletyn Analiz UKIE, nr 23/2009.
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czym tygrysom azjatyckim, takim jak Korea Południowa, Tajwan, Hong Kong
i Singapur, oraz ku wzrastającej potędze gospodarczej Chin.
Współcześnie wydawać by się mogło, iż piractwo odeszło w niebyt wraz
z epoką muszkietów i galeonów. Tymczasem piracki proceder kwitnie w najlepsze, w szczególności na wodach między Pacyfikiem i Oceanem Indyjskim.
Ataki najczęściej występują na wodach Indonezji (35% wszystkich ataków),
ponadto wokół Somalii i Nigerii (około 29% ataków pirackich)36.
Współcześni piraci są świetnie wyszkolonymi członkami grup przestępczych, wyposażonymi w szybkie łodzie motorowe, telefony satelitarne, ataki
zaś przeprowadzane są z wojskową precyzją37. W ostatnich dwóch dekadach
liczba pirackich ataków na całym świecie uległa dynamicznemu wzrostowi,
szczególnie na Oceanie Indyjskim. Od 1998 roku do roku 2008 Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) udokumentowała 3500 pirackich ataków
morskich38. W 2009 roku według rocznego sprawozdania wydanego przez
International Maritime Bureau Piracy Reporting Center (IMB PRC), w sumie
odnotowano 406 przypadków piractwa39. Sprzyja temu między innymi pauperyzacja ludności wielu regionów nadmorskich, „dziurawe” prawo międzynarodowe i brak instrumentów egzekucji sankcji.
Najbardziej narażonym na ataki terrorystyczne jest sektor transportu ropy
naftowej i gazu LNG. W latach 2001–2007 ataki na tankowce i przewoźników LPG wynosiły aż 29,8% spośród wszystkich ataków piratów, przy czym
większość ataków następowała w Indonezji i cieśninie Malakka. Niestety, wiele
incydentów związanych z przemysłem naftowym jest nieudokumentowanych,
ponieważ armatorzy, w obawie przed podniesieniem składek ubezpieczeniowych, rezygnują z jakichkolwiek działań. Natężenie zjawiska piractwa jest nie
tylko zagrożeniem dla marynarzy (w 2006 roku 15 marynarzy zginęło w atakach piratów, 188 zostało wziętych do niewoli, a 77 zostało porwanych i zatrzymanych dla okupu)40. Dodatkowo sytuacja ta podnosi koszty transportu
morskiego o około 15–16 mld dolarów w skali roku41. Konieczność płacenia

36

Piracy attacks almost doubled in 2009 first quarter, ICC, 2009 (http://www.icc-ccs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=350:piracy-attacks-almost-doubled-in-2009first-quarter&catid=60:news&Itemid=51).
37
K. Baranowski, Gdzie napadają? (http://www.krzysztofbaranowski.pl/article_186.php).
38
D.J. Nincic, Maritime Piracy: Implications for Maritime Energy Security, 19.02.2009
(http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=180:maritime-piracy-implications-for-maritime-energy-security&catid=92:issuecontent&Itemid=341).
39
2009 Worldwide piracy figures surpass 400, ICC, 2010 (www.icc-ccs.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=385:2009-worldwide-piracy-figures-surpass400&catid=60:news&Itemid=51).
40
D.J. Nincic, Troubled Waters: Energy Security as Maritime Security, s. 36–37.
41
Ibidem, s. 36–37; G. Luft, A. Korin, Foreign Affairs, November/December IAGS, 2004.
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Rys. 4. Liczba pirackich ataków w latach 2006–2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie 2009 Worldwide piracy figures surpass 400, 14.01.2010 (www.iccccs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=385:2009-worldwide-piracy-figures-surpass400&catid=60:news&Itemid=51).

okupów przez armatorów wpływa zatem na wzrost kosztów przewozów towarowych drogą morską, w tym na ostateczną cenę ropy naftowej42.
Przedmiotem licznych ataków są statki przepływające przez cieśninę Malakka, które stają się „łatwym łupem” ze względu na konieczność znacznego
ograniczenia szybkości wobec wąskich przejść wywołujących trudności nawigacyjne. Przykładem działań piratów jest atak na cysternę paliwa Penrider
w pobliżu prowincji Aceh w Indonezji w 2003 roku i żądanie 100 tysięcy dolarów okupu za zwolnienie statku i załogi. Inny przykład, w kwietniu 1998 roku
piraci zdobyli Petro Ranger, tankowiec zarejestrowany w Malezji, który przewoził 9600 ton ropy naftowej i 1200 ton paliwa Jet-1. Ze statku wypompowano
na dwa inne tankowce ładunek wart około 2,3 mln dolarów43. W 2007 roku
zostały zaatakowane dwa transporty skroplonego gazu ziemnego (LNG): jeden
w Indonezji, drugi zaś w Cieśninie Singapurskiej. Do częstych przypadków
należą także ataki na platformy wiertnicze.
Innym siedliskiem piratów jest położona na przedłużeniu rogu Afryki wyspa Sokotra oraz Zatoka Adeńska pomiędzy Jemenem i Somalią otwierająca
drogę do Oceanu Indyjskiego z przejścia przez Kanał Sueski44. Przykładem
42

K. Jaworski, Perspektywa rozwoju..., op. cit.
D.J. Nincic, Troubled Waters..., s. 38.
44
Horn of Africa Piracy, U.S. Department of Transportation Maritime Administration
(http://www.marad.dot.gov/news_room_landing_page/horn_of_africa_piracy/horn_of_afri43
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akcji somalijskich piratów jest zuchwałe porwanie w dniu 15 listopada 2008
roku saudyjskiego tankowca Sirius Star (VLCC) znajdującego się na otwartym
morzu i transportującego 2 mln baryłek ropy45. Statek został uwolniony dwa
miesiące później po zapłaceniu przez właściciela 3 mln dolarów okupu. Z kolei
w maju 2010 roku w południowej części Morza Czerwonego został porwany
przez somalijskich piratów tankowiec „Moskowskij Uniwiersitiet” z 23 członkami załogi. Tankowiec został uwolniony przez rosyjskich komandosów, a piraci najprawdopodobniej zostali zabici.

2.2. „Wąskie gardła” – główne trasy transportu ropy
naftowej na świecie
Około 90% eksportu ropy naftowej z Zatoki Perskiej, czyli około 40% światowego handlu morskiego ropy naftowej przepływa rokrocznie przez cieśninę Bab-el-Mandab, cieśninę Ormuz w Zatoce Perskiej i cieśninę Malakka między Indonezją i Malezją. Wokół tych przejść skupia się większość działań terrorystycznych
i pirackich. Dodatkowe zaniepokojenie wzbudza polityka Iranu, który na kilku małych wyspach przy wejściu do Zatoki Perskiej umieścił pociski Silkworm,
a okresowo prowadzi w tym rejonie ćwiczenia swojej marynarki wojennej46.
Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę najbardziej newralgicznych
rejonów transportu ropy naftowej na świecie.
– Cieśnina Ormuz – łącząca Zatokę Perską i Morze Arabskie, pomiędzy
Iranem a Omanem (o szerokości od 48 do 80 km), transportuje się przez
nią około 85% całego eksportu ropy naftowej z rejonu Bliskiego Wschodu do Azji, Stanów Zjednoczonych i Europy.
– Cieśnina Malakka – pomiędzy Malezją, Indonezją i Singapurem, łączy
Ocean Indyjski z Morzem Południowochińskim i Oceanem Spokojnym,
stanowi główny szlak tranzytu ropy naftowej i LNG do Japonii, Chin,
a także Tajwanu i Korei Południowej. Kanał tranzytowy, którym transportowana jest jedna czwarta handlu światowego, w tym połowa ropy eksportowanej do wschodniej Azji. W najwęższym miejscu szerokość cieśniny
wynosi 15 km, rocznie przechodzi przez nią blisko 100 tysięcy statków,
z czego od kilkunastu do dwudziestu kilku procent stanowią tankowce.
(Według IMO dochodzi tu miesięcznie do 15–25 aktów piractwa).
ca_piracy.htm); K. Baranowski, Gdzie napadają? (http://www.krzysztofbaranowski.pl/article_186.php).
45
D.J. Nincic, Maritime Piracy: Implications for Maritime Energy Security, 19.02.2009.
46
D.J. Nincic, Troubled Waters: Energy Security as Maritime Security, s. 35–36.
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– Cieśnina Bab-el-Mandab – nad Morzem Czerwonym, pomiędzy Jemenem a Erytreą, główna trasa tranzytowa z Zatoki Perskiej do Kanału
Sueskiego (zaledwie 26 km szerokości w najwęższym punkcie). Upadek
państwa somalijskiego wzmaga piractwo, które stało się jednym z głównych sposobów zarobku miejscowej ludności.
– Kanał Sueski – łączy Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym (od 1869
roku), otwiera drogę do Europy. Łączy również Europę z Azją (wcześniej
trzeba było okrążać Afrykę). Transport przez Kanał Sueski stanowi szlak
przepływu około 15% ropy naftowej w skali globalnej. Kanał ma być dostosowany do dopuszczenia największych tankowców typu ULCC, których ładunek może sięgnąć nawet do 350 tysięcy ton. Dotychczas duże
tankowce były zaopatrywane głównie przez ropociąg Suez-Mediterranean
w porcie Sidi Kerir na Morzu Śródziemnym. Ropociąg działa od 1977
roku i jest własnością Arab Petroleum Pipepline Co., joint venture EGPC
(50%), Aramco (15%), ADNOC (15%), trzech kuwejckich firm (łącznie
15%) i katarskiego monopolisty QGPC (5%).
– Cieśnina Bosfor – połączenie Morza Śródziemnego z Morzem Czarnym.
Tędy transportowana jest większość ropy z obszaru Morza Kaspijskiego,
w tym ropy rosyjskiej (30 km długości i nieco ponad kilometr szerokości
w najwęższym odcinku). Głównym rynkiem zbytu ropy naftowej transportowanej wodami cieśniny Bosfor są kraje Europy Zachodniej i Południowej.
– Kanał Panamski – łączy Ocean Atlantycki z Pacyfikiem (długość 64 km,
minimalna głębokość 12,5 m). Największymi tankowcami, które mogą
przemierzać Kanał Panamski są tzw. PANAMAX, których ładunek waha
się w granicach 50 000–80 000 ton. Ropa naftowa i produkty pochodne
w 2004 roku stanowiły 12% całości transportowanych kanałem dóbr. Kanał Panamski stanowi strategiczny szlak wodny umożliwiający transport
do Stanów Zjednoczonych.
Ważnym problemem na tym obszarze jest narastające zjawisko terroryzmu
morskiego. Dla organizacji terrorystycznych ociężałe tankowce stają się stosunkowo łatwym celem. Szlaki transportu surowców to „tętnice energetyczne” i słaby punkt przeciwnika, a terroryści islamscy szukający okazji przeprowadzenia spektakularnych akcji dla celów politycznych od dawna działają
na Morzu Arabskim, Morzu Południowochińskim czy w wodach u wybrzeży
zachodniej Afryki. W odróżnieniu od ataków pirackich, celem jest instrumentalne użycie statku wypełnionego ropą bądź skroplonym gazem jako narzędzia
osiągnięcia celów politycznych47. W styczniu 2000 roku Al-Kaida przeprowa47

K. Kubiak, Piractwo i terroryzm morski. Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego, DSW, 2007 (www.wns.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wszechnica/04.pdf), s. 34.
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dziła nieudany atak na amerykański USS Sullivans w Jemenie, a w październiku tego samego roku dokonano zamachu na USS Cole, zabijając 17 marynarzy48. 6 października 2002 roku łódź z ładunkiem materiałów wybuchowych
uderzyła we francuski tankowiec Limburg, podczas wejścia do portu Ash-Shir
w Zatoce Adeńskiej u wybrzeży Jemenu, który przewoził ropę naftową z Iranu
do Malezji49. Szczególnie narażona na terroryzm naftowy jest Arabia Saudyjska, która posiada jedną czwartą światowych rezerw ropy naftowej oraz jest
światowym liderem w jej eksporcie. Al-Kaida jest świadoma, że udany atak na
saudyjską infrastrukturę naftową silnie odbije się na cenach tego surowca na
świecie i gospodarkach państw zachodnich. Na liczne ataki są również narażone tankowce transportujące ropę naftową na wodach Nigerii.
Walka z piractwem i terroryzmem morskim jest walką z wiatrakami.
Wprawdzie art. 101 konwencji O prawie morza z 1982 roku traktuje jako akt
piractwa każdy bezprawny akt gwałtu, zatrzymania lub grabieży na pełnym
morzu albo w miejscu niepodlegającym jurysdykcji żadnego państwa przeciwko innemu statkowi morskiemu i osobom lub mieniu znajdującym się na
pokładzie takiego statku, uznając piratów za wrogów ludzkości50. Jednakże
prawo to jest pozbawione instrumentów skutecznego przeciwdziałania. Konwencja Narodów Zjednoczonych O prawie morza nakazuje społeczności międzynarodowej współpracę w represjonowaniu piractwa na pełnym morzu51.
Takie kraje, jak Chiny, Indie, Japonia i Korea Południowa, których szlakiem
morskim transportuje się ogromne ilości ropy i gazu z Bliskiego Wschodu, są
szczególnie narażone na straty i przerwy w dostawach.
12 grudnia 2002 roku został przyjęty przez Konferencję Dyplomatyczną Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) Międzynarodowy kodeks
ochrony statku i obiektu portowego (Kodeks ISPS) w celu poprawy ochrony
bezpieczeństwa morskiego52. Na podstawie umów międzynarodowych, od lipca 2004 roku, statki powyżej 500 ton muszą być wyposażone w systemy alar48
2000: Suicide bombers attack USS Cole, BBC (http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/
stories/october/12/newsid_4252000/4252400.stm).
49
Yemen says tanker blast was terrorism, BBC, 16.10.2000 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2334865.stm).
50
Konwencja NZ o Prawie Morza sporządzona w Montego Bay (Jamajka) w dniu 10 grudnia
1982 r. [w:] A. Sykulska, Prawo Międzynarodowe Publiczne, 1996, s. 191–192.
51
Zaangażowanie UE w zwalczaniu aktów piractwa i terroryzmu morskiego wyraziło się
w pierwszej w historii operacji morskiej o kryptonimie Atalanta w ramach EPBiO UE (2008),
na obszarze 5 mln km kw. wzdłuż wybrzeży Somalii [za:] Operacja Atalanta bliżej celu (www.
consilium.europa.eu/showFocus.aspx?lang=PL&focusID=372).
52
Kodeks ISPS uprawomocnił się 1 lipca 2004 roku i nakłada procedury certyfikacji systemów ochrony wobec statków pasażerskich i towarowych o pojemności od 500 GT (zbiornikowce, chemikaliowce, kontenerowce) oraz platform wiertniczych, a także obiektów i urządzeń
portowych.
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mowe (monitoring Międzynarodowej Organizacji Morskiej, IMO). Ponadto
wymienić można regionalne projekty zwalczania terroryzmu, jak na przykład
Maritime Security Initiative (RMSI), która ma na celu zwalczanie zagrożeń ponadnarodowych piractwa i terroryzmu morskiego w cieśninie Malakka i Cieśninie Singapurskiej przez prowadzenie wspólnych ćwiczeń morskich oraz
mechanizmów wymiany informacji i współpracy organów ścigania krajów
azjatyckich, a także monitorowanie podejrzanych statków na wodach krajowych i międzynarodowych.

Wnioski
1) Bezpieczeństwo transportu morskiego surowców energetycznych jest
podstawowe dla stabilności światowej gospodarki, gdyż może wpłynąć na
wzrost cen ropy naftowej i skroplonego gazu. Zależność gospodarek krajów
wysoko rozwiniętych od importowanej ropy naftowej nadal się pogłębia.
Konieczność zapewnienia stałych dostaw surowców powoduje, że bezpieczeństwo transportu jest zadaniem strategicznym większości krajów uprzemysłowionych.
2) Obszary morskie, a zwłaszcza szlaki handlowe, mogą się stać kolejną areną
globalnej wojny, a obiekty transportu morskiego są niezwykle atrakcyjnym
celem oddziaływania rozmaitych grup zbrojnych (terrorystycznych).
3) Dla ochrony globalnej gospodarki i przeciwdziałania zjawisku terroryzmu i piractwa morskiego konieczne jest utworzenie międzynarodowych
sił morskich szybkiego reagowania oraz mechanizmów monitoringu i wychwytywania podejrzanych jednostek.

Część II

Uwarunkowania polityki energetycznej
państw amerykańskich

3. Polityka energetyczna państw Ameryki Północnej
3.1. Polityka energetyczna Stanów Zjednoczonych
„Nasz kraj importuje niemal połowę wykorzystywanej ropy naftowej
i mógłby stanąć w obliczu poważnego zagrożenia swojej gospodarczej
niezależności”.
G. Bush, Waszyngton, 8.08.1990

Stany Zjednoczone od lat zajmują niezachwianą pozycję lidera w światowej
konsumpcji i imporcie ropy naftowej. Jednak zależność energetyczna jest piętą
achillesową tego kraju, który zmuszony jest importować surowce energetyczne z najbardziej odległych zakątków świata, często niestabilnych i dotkniętych
długotrwałymi konfliktami zbrojnymi.
Konsumpcja ropy naftowej i paliw ropopochodnych w 2007 roku wyniosła aż 20,68 mln b/d. Stanowiło to trzykrotnie więcej niż konsumpcja Chin
(7,95 mln b/d) i pięć razy więcej niż trzeci światowy konsument Japonia z 4,74
mln b/d (stanowi to ponad 4/5 konsumpcji w całej Ameryce Północnej z 25,2
mln b/d). Dla porównania w tym samym czasie import UE-27 wyniósł 15,19
mln b/d. Amerykańskie dzienne zużycie stanowi zatem około jednej czwartej
światowej konsumpcji, która wynosi około 85,5 mln b/d (por. rys. 5).
Stany Zjednoczone są największą światową gospodarką z produktem krajowym brutto na poziomie 14 264,6 bln dolarów (2008), co stanowi około
27% produktu światowego (PKB per capita 46,7 tys. dolarów, 2008). Ameryka mimo światowego kryzysu jest więc gigantem gospodarczym, którego głód
energii wydaje się niezaspokojony i stale rośnie. W tym sensie Amerykanie
stali się zakładnikami ropy naftowej.
Uzależnienie Stanów Zjednoczonych od ropy naftowej jest poważnym źródłem zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Ogromny wzrost cen benzyny
w latach 2007–2008 miał duże znaczenie gospodarcze, a import ropy naftowej odpowiada za około jedną trzecią deficytu handlowego Stanów Zjednoczonych. Jak stwierdziła w 2006 roku ówczesna sekretarz stanu Condoleezza
Rice w trakcie sprawozdania przed Komitetem Senatu ds. Zagranicznych „nic
nie utrudniało mi życia jako sekretarzowi stanu bardziej niż fakt, że polity-
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Rys. 5. Produkcja i konsumpcja ropy naftowej w Ameryce Północnej (2009) [mln b/d]
Źródło: opracowanie własne na podstawie EIA 2010 (www.eia.doe.gov).

Rys. 6. Produkcja i konsumpcja gazu ziemnego w Ameryce Północnej (2008) [mld m3]
Źródło: opracowanie własne na podstawie EIA 2010 (www.eia.doe.gov).

ka energetyczna wypacza dyplomację na całym świecie”53. Prezydent Obama
w swoim pierwszym wystąpieniu dotyczącym bezpieczeństwa energetycznego
powiedział:
„Rok po roku, dekada po dekadzie, wybieraliśmy opóźnianie zdecydowanych działań. Ideologia wzięła przewagę nad nauką. Specjalne interesy przeważyły nad zdrowym rozsądkiem. Retoryka nie doprowadziła do ciężkiej
pracy, koniecznej do osiągnięcia wyników. Nasi przywódcy podnosili głos,
ile razy rosły ceny paliwa, i milkli, gdy tylko ceny spadały”. W ocenie Obamy
„w okresie tak wielkich wyzwań dla Ameryki nie ma innego zagadnienia tak
fundamentalnego dla naszej przyszłości jak energia” (2009)54.
53
G. Luft, United States: A Shackled Superpower [w:] Energy Security Challenges for the 21st
Century (red. G. Luft, A. Korin), 2009, s. 144.
54
Ibidem, s. 146, 157.
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3.1.1. Zasoby surowcowe Stanów Zjednoczonych
Według amerykańskiego Departamentu Spraw Wewnętrznych udokumentowane rezerwy ropy naftowej Stanów Zjednoczonych wynoszą 2,1% udziału
światowego (28,4 mld baryłek), a zlokalizowane są głównie w zachodniej części kraju i na Alasce55.
W 2009 roku produkcja ropy wyniosła 7,2 mln b/d, czyli około 8,5% produkcji światowej56, w tym czasie dla porównania Arabia Saudyjska wytworzyła
9,7 mln b/d, 12% produkcji światowej (przy zasobach 264,6 mld baryłek, czyli
19,8% udokumentowanych światowych rezerw), zaś produkcja Iranu wyniosła
4,2 mln b/d, tj. 5,3% produkcji światowej (przy 137,6 mld/b, tj. 10,3% rezerw
światowych), Rosja zaś wyprodukowała 10 mln b/d tj. 12,9% produkcji światowej (rezerwy szacowane na 74,2 mld baryłek, czyli 5,6%). Konsumpcja według
BP Statistical Review, 2010 w Stanach Zjednoczonych wyniosła w 2009 roku 18,7
mln b/d (21,7% udziału światowego), przy imporcie na poziomie 11,5 mln b/d,
czyli oznacza to, że ponad 60% amerykańskiej konsumpcji ropy naftowej pochodziło z importu, przy czym połowę zapotrzebowania na ropę naftową pokrywał
import z krajów OPEC (zob. rys. 12). Dla porównania udział w światowej konsumpcji Chin stanowi 10,4%, Indii 3,8%, Japonii 5,1%, UE 17,3%, Rosji 3,2%57.
Wydobycie ropy naftowej jest rozwinięte na południu kraju w rejonie
Niziny Zatokowej i Zatoki Meksykańskiej. Najwięcej ropy produkują Texas
(1,087 mln b/d, tj. około 20% produkcji krajowej), Alaska, Kalifornia, Luizjana
i Oklahoma. Poza tym ropę wydobywa się w Kansas i Nowym Meksyku. O ile
do lat 20. XX wieku Stany Zjednoczone wydobywały najwięcej ropy naftowej
na świecie (ponad 500 pól), o tyle po 1945 roku w związku z wyczerpywaniem
się złóż i rosnącymi kosztami eksploatacji wydobycie krajowe systematycznie
spada (424 mln ton w 1980 roku, zaś 310 mln ton w 2005 roku). Znaczna część
produkcji znajduje się jednak poza krajem i opiera się na ekspansji oraz licencjach amerykańskich gigantów naftowych.
Strategiczne rezerwy ropy naftowej (Strategic Petroleum Reserve, SPR)
wynoszą około 727 milionów baryłek ropy naftowej. Amerykańskie rezerwy
strategiczne są jednymi z największych państwowych zapasów ropy naftowej58.
Prezydent Bush ogłosił w 2007 roku zamiar zwiększenia zasobów rezerw do
1,5 mld baryłek, ale w 2008 roku Kongres zdecydował o zaniechaniu tego programu59. Stany Zjednoczone posiadają również około 60% światowych zasobów
55

Energy Information Administration, 2010 (www.eia.doe.gov/basics/quickoil.html).
World Proved Reserves of Oil and Natural Gas, EIA 2010 (www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html); U.S. Crude Oil, Natural Gas and Natural Gas Liquids Proved Reserves, EIA
2008 (www.eia.doe.gov/natural_gas/data_publications/crude_oil_natural_gas_reserves/cr.html).
57
BP Statistical Review, 2010, s. 11.
58
US Energy Department (http://fossil.energy.gov/programs/reserves/#SPR).
59
G. Luft, United States: A Shackled Superpower.., s. 157.
56
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łupków bitumicznych, zlokalizowanych przede wszystkim w Green River w Kolorado, Utah i Wyoming60.
Bezpieczeństwo energetyczne Stanów Zjednoczonych jest również silnie
uwarunkowane bezpieczeństwem i niezawodnością rozleglej sieci infrastruktury energetycznej, która obejmuje około 200 tysięcy mil ropociągów i 300
tysięcy mil gazociągów, 10 tysięcy elektrowni konwencjonalnych i 104 elektrownie jądrowe oraz 130 rafinerii61. Potencjalny atak terrorystyczny zablokowałby system produkcji i dystrybucji energii, wywołując efekt domina w kraju
i regionie.
Krajowe złoża gazu ziemnego Stanów Zjednoczonych szacuje się według
BP Statistical Review, 2010 na poziomie 6,9 bln m3, czyli 3,7% zasobów światowych (dla porównania Rosja 44,38 bln m3, czyli 23,7% światowych zasobów)62.
Zapewnia to Stanom Zjednoczonym szóstą pozycję (3,2% światowych zasobów) po Rosji (26%), Iranie (16%), Katarze (15%), Arabii Saudyjskiej (4%)
i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (3,4%).
Dzięki rozwojowi technologii pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego
w 2009 roku Stany Zjednoczone wyprzedziły Rosję w produkcji gazu (osiągając poziom 593,4 mld m3, czyli 20,1% światowej produkcji)63. Produkcja Rosji
wyniosła 527,5 mld, czyli 17,6% światowej produkcji i stanowiła spadek o 12%
wobec 2008 roku. Dla porównania w tym samym okresie produkcja UE-27 wyniosła 171,2 mld m3 (5,7% produkcji światowej).
Gaz ziemny wydobywa się w Teksasie i Luizjanie (łącznie ponad 60% wydobycia krajowego) oraz w Nowym Meksyku, Wyoming i Oklahomie. Dodatkowo
gaz ziemny dotychczas był importowany z Kanady i Meksyku, a jego udział
w bilansie energetycznym kraju wynosił około 23%64. W 2008 import LNG wynosił około 2% całkowitej wewnętrznej konsumpcji gazu65. W 2009 roku import gazu konwencjonalnego wyniósł 93,5 mld m3 w porównaniu do 102,7 mld
m3 w 2008 roku (w tym 98% z Kanady), zaś import LNG 12,8 mld m3 (w okresie 2007–2008 import LNG spadł o 54,4%, a w 2010 roku wobec 2009 roku
o 41,2%66).
60

G. Luft, United States: A Shackled Superpower.., s. 152.
Ibidem, s. 156.
62
Według EIA 2009, złoża gazu w Stanach Zjednoczonych oszacowano na 6,7 bln m3 (http://
www.eia.doe.gov/natural_gas/data_publications/crude_oil_natural_gas_reserves/cr.html).
63
BP Statistical Review, 2010, s. 24.
64
Factors Affecting Natural Gas Prices (http://tonto.eia.doe.gov/energyexplained/index.
cfm?page=natural_gas_factors_affecting_prices).
65
U.S. Crude Oil, Natural Gas and Natural Gas Liquids Proved Reserves, 2008 (www.eia.doe.
gov/natural_gas/data_publications/crude_oil_natural_gas_reserves/cr.html).
66
U.S. Natural Gas Pipeline Imports; U.S. Natural Gas Imports by Point of Entry, U.S. EIA
29.10.2010 (www.eia.gov/dnav/ng/ng_sum_lsum_a_EPG0_irp_mmcf_a.htm; www.eia.gov/dnav/
ng/NG_MOVE_POE1_A_EPG0_IML_MMCF_A.htm).
61
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Stany Zjednoczone posiadają najwięcej elektrowni jądrowych na świecie
(104), zaś udział energii jądrowej w bilansie energetycznym kraju wynosi 8,5%
(2008)67. Na amerykańskie hydroelektrownie przypada 8,4% produkcji światowej (Kanady 12%, Brazylii 12%, Chin 18,8%). Stany Zjednoczone posiadają
największe zasoby węgla (238 mld ton, tj. 29% rezerw światowych) i są drugim
po Chinach jego producentem.
Debata nad wykorzystaniem krajowych rezerw ropy naftowej jest złożona.
Działacze ochrony środowiska sprzeciwiają się wierceniom na Alasce, ponieważ szkodzi to terenom wrażliwym przyrodniczo. Stany nadmorskie oparte na
turystyce, takie jak Floryda i Kalifornia, martwią się o ryzyko związane z wyciekiem ropy z platform wiertniczych. Tym bardziej iż, jak wynika z badań
Energy Information Administration, wykorzystanie rezerw Alaski nieznacznie zmniejszy ceny krajowej ropy naftowej. Ponadto Alaska i podmorskie złoża ropy naftowej są prawdopodobnie ostatnimi konwencjonalnymi rezerwami
Stanów Zjednoczonych. Wykorzystanie tych złóż oznaczałoby skazanie przyszłych pokoleń na uzależnienie od zewnętrznych źródeł, a i tak nie gwarantowałoby trwałego obniżenia ceny ropy na rynku krajowym, gdyż istnieje ryzyko, że OPEC podjąłby działania mające na celu neutralizację potencjalnego
wpływu rezerw Alaski na ceny ropy naftowej.

3.1.2. Znaczenie ropy naftowej w gospodarce Stanów
Zjednoczonych i kierunki dywersyﬁkacji dostaw
Stany Zjednoczone od lat są światowym liderem w konsumpcji ropy naftowej.
Amerykanie konsumują dwukrotnie więcej, niż produkują, będąc jednocześnie trzecim największym producentem tego surowca.
Przyczyną uzależnienia amerykańskiej gospodarki od ropy naftowej jest
ogromna skala jej zastosowania szczególnie w sektorze transportu. Włączając
transport kołowy i lotniczy, sektor ten „pożera” prawie 70% całkowitego zużycia ropy w tym kraju! (por. rys. 7 i 8). Jednocześnie 96% zużywanej w transporcie energii stanowi ropa i paliwa ropopochodne (rys. 9). Prawie 85% energii
zużywanej w tym sektorze jest przeznaczone na potrzeby transportu samochodowego, a następnie transportu lotniczego (9%) oraz kolejowego i wodnego
(łącznie 6%)68.
Normy wydajności zużycia benzyny i oleju napędowego są niższe niż
w innych krajach uprzemysłowionych, a paliwa alternatywne napotykają na
67
U.S. Energy Consumption by Energy Source, 2004–2008, U.S. EIA 2010 (http://www.eia.
doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/trends/table1.html).
68
G. Luft, United States: A Shackled Superpower..., s. 143.
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Rys. 7. Zużycie ropy w USA w danym sektorze gospodarki (2007)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Institute for Energy Research (www.instituteforenergyresearch.org).

Rys. 8. Konsumpcja energii w USA według źródeł (2007)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Institute for Energy Research (www.instituteforenergyresearch.org).

znaczące bariery dostępności do rynku. Pomimo że w ciągu ostatniej dekady wydajność energetyczna amerykańskich samochodów podwoiła się, liczba
domów ogrzewanych ropą spadła z 31% do 10%, a ilość energii elektrycznej
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Rys. 9. Struktura paliw w sektorze transportu w Stanach Zjednoczonych (2007)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Institute of Energy Research (http://www.instituteforenergyresearch.org).

generowanej z ropy spadła z 17% do obecnych 2%, zależność Stanów Zjednoczonych od importu ropy jest wciąż priorytetem polityki zagranicznej i głównym punktem na liście problemów bezpieczeństwa narodowego. Ze względu
na dominację sektora transportowego w konsumpcji ropy, a w związku z tym
utrzymanie ropy jako wiodącego paliwa w tym sektorze (przewaga samochodów przystosowanych wyłącznie do spalania benzyny i oleju napędowego),
bariery wprowadzone przez przemysł motoryzacyjny są prawdopodobnie
największym obciążeniem gwarancji bezpieczeństwa energetycznego Stanów
Zjednoczonych. Niewielka skala zastosowania paliw alternatywnych w transporcie dodatkowo wzmacnia pozycję karteli naftowych na świecie.
Skala uzależnienia Stanów Zjednoczonych od importu ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej rośnie. Zachodnia półkula (Ameryka Północna, Południowa i Środkowa, w tym Karaiby) dostarcza ponad połowę importowanej ropy (zob. rys. 10).
Obecnie USA importują ropę naftową z ponad sześćdziesięciu różnych
krajów, w większości niestabilnych politycznie, lub od producentów upaństwowionych, takich jak Arabia Saudyjska, Wenezuela, Nigeria i wielu innych
państw. Aż 62% wartości sprzedaży pięciu światowych liderów eksportujących ropę trafiało właśnie do Stanów Zjednoczonych. Import z krajów OPEC
w 2009 roku wyniósł 48%69.
69

How dependent is the United States on foreign oil?, EIA 2010 (www.eia.doe.gov/ask/crudeoil_faqs.asp#foreign_oil).
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Rys. 10. Kierunki importu ropy do Stanów Zjednoczonych według regionów (2007) [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie How dependent are we on foreign oil? U.S. EIA 2009 (http://tonto.
eia.doe.gov/energy_in_brief/foreign_oil_dependence.cfm).

Rys. 11. Główni dostawcy ropy i paliw ropopochodnych do Stanów Zjednoczonych [mln b/d]
Źródło: opracowanie własne na podstawie How dependent are we on foreign oil? U.S. EIA 2009 (http://tonto.
eia.doe.gov/energy_in_brief/foreign_oil_dependence.cfm).

Głównymi dostawcami ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych są: Kanada, Meksyk oraz Arabia Saudyjska. W sierpniu 2010 roku z każdego z tych
trzech krajów sprowadzano ponad 1 mln baryłek ropy dziennie (Kanada 1,933
mln b/d, Meksyk 1,158 mln b/d, Arabia Saudyjska 1,080 mln b/d). Poza kontynentem Ameryki Północnej, największym dostawcą tego surowca jest Arabia
Saudyjska.
Skala amerykańskiego uzależnienia zwiększa się, biorąc pod uwagę import
produktów rafinacji ropy naftowej. W sierpniu 2010 roku łącznie wielkość importu przedstawiała się następująco: Kanada 2,484 mln b/d, na drugim miej-
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Rys. 12. Import ropy do Stanów Zjednoczonych według krajów pochodzenia (2008)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Institute of Energy Research (http://www.instituteforenergyresearch.org).

scu Meksyk 1,292 mln b/d, zaś na trzecim Arabia Saudyjska 1,132 mln b/d,
dalej Wenezuela 1,022 mln b/d, Nigeria 0,985 mln b/d i Rosja 0,786 mln b/d70
(zob. rys. 11).
Warto zwrócić uwagę, że największe zasoby ropy naftowej znajdują się
w państwach, które nie podzielają amerykańskiej wizji świata, a uzależnienie
Ameryki od ich zasobów stale wzrasta. Podczas gdy w 1973 roku tylko 30%
ropy konsumowanej przez amerykańską gospodarkę pochodziło z importu,
w 2009 roku zależność od importu podwoiła się (60%)71. Stany Zjednoczone
importują obecnie dwukrotnie więcej ropy naftowej niż przed latami 1973–
1974. Szacuje się, że do roku 2030 w Stanach Zjednoczonych blisko 75% zapotrzebowania na ropę będzie pokrywane przez import. Dlatego Stany Zjednoczone podejmują aktywną politykę kontrolowania światowych rezerw ropy
naftowej.
Ogłoszona w maju 2001 roku nowa Narodowa Polityka Energetyczna
(NEP) miała znacznie zredukować zapotrzebowanie na ropę przez promocję
70
Kolejni dostawcy w 2010 roku to: Algieria 0,565 mln b/d, Angola 0,484 mln b/d, Kolumbia 0,372 mln b/d, Wyspy Dziewicze 0,339 mld b/d, Irak 0,281 mld b/d, Wielka Brytania
0,266 mld b/d, Brazylia 0,251 mld b/d, Kuwejt 0,251 mld b/d, Ekwador 0,242 mld b/d [za:] U.S.
EIA 2010 (www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/data_publications/company_level_imports/
current/import.html).
71
Por. G. Luft, United States: A Shackled Superpower, s. 143; How dependent is the United
States on foreign oil?, EIA 2010 (http://www.eia.doe.gov/ask/crudeoil_faqs.asp#foreign_oil).

56

Uwarunkowania polityki energetycznej państw amerykańskich

innowacji i nowych technologii. Tymczasem jej realizacja bardziej oparła się
na zwiększaniu zaangażowania w zabezpieczenie dotychczasowych źródeł dostaw. Krokiem w dobrym kierunku jest przyjęta przez Izbę Reprezentantów
tzw. ustawa klimatyczna, która zakłada produkcję ze źródeł odnawialnych do
2020 roku co najmniej 15% energii, podczas gdy obecnie udział ten wynosi
zaledwie 6,1%72.
Użycie sił wojskowych w celu zapewnienia swobodnych dostaw ropy z Zatoki Perskiej było głównym założeniem polityki bezpieczeństwa energetycznego
USA od lat 80. Doktryna Cartera w sprawie zapewnienia nieprzerwanego dostępu do ropy naftowej zdeterminowała na lata politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Jej założeniem było, iż każde działanie ze strony innego kraju mające
na celu blokadę dostaw ropy z Zatoki Perskiej będzie traktowane jako atak na
żywotne interesy Stanów Zjednoczonych i spotka się z reakcją, włączając użycie
wszystkich środków, w tym w razie potrzeby sił militarnych. Od lat 80. doktryna
została zastosowana kilkakrotnie (np. wojna w Iraku ). Następstwem doktryny
było wzmocnienie obecności wojskowej przez budowanie baz w krajach Zatoki
(Katar, Bahrajn, Kuwejt). Od kilku lat, w związku z dywersyfikacją dostaw ropy,
doktryna Cartera przestała mieć zasadnicze znaczenie, a wojsko jest kierowane
do bogatych w ropę naftową krajów Azji Centralnej (Azerbejdżan, Kazachstan,
Kirgistan, Afganistan – potencjalny kraj tranzytowy dla zasobów kaspijskich),
zachodniej Afryki (ARICOM) i Ameryki Łacińskiej (Kolumbia).
Nadmierne użycie sił wojskowych często powoduje skutki przeciwne do
oczekiwanych, ponieważ Stany Zjednoczone są postrzegane jako imperialistyczna siła, która zamierza przejąć kontrolę nad polami naftowymi. Podsyca
to antagonizmy, antyamerykanizm i międzynarodowy terroryzm. Przykładowo obecność wojskowa w Arabii Saudyjskiej była jedną z przyczyn ataków Al-Kaidy z 11 września 2001 roku73.
Kierunki dywersyfikacji dostaw ropy naftowej
Kanada
Wbrew pozorom Stany Zjednoczone nie są mocno uzależnione od ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Około jednej trzeciej całego importu Stanów
Zjednoczonych pochodzi z Kanady, Meksyku i Wenezueli, a import z Bliskiego Wschodu (głównie Arabii Saudyjskiej) wynosi 17% całkowitego importu.
Stosunki USA – Kanada są stabilne, import z Wenezueli natomiast w wyniku
antyamerykańskiej polityki prezydenta Cháveza drastycznie spada.
72
Krajowa Polityka Energetyczna (National Energy Policy, NEP) z 2001 roku redukuje zapotrzebowanie na ropę przez promocję innowacji i technologii.
73
US pulls out of Saudi Arabia, BBC News, 29.04.2003 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2984547.stm).
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Meksyk
Meksyk, mimo iż jest piątym co do wielkości producentem ropy naftowej na
świecie, odnotowuje gwałtowny spadek rezerw naftowych. Meksyk produkował średnio 3,74 mln b/d w 2006 roku, co stanowi spadek o 1,2% w porównaniu z 2005 rokiem, i 2,5% od 2004 roku. W 2008 roku produkcja spadła do
poziomu 2,9 mln b/d. Wskaźnik rezerwy w stosunku do produkcji spadł z 20
lat w 2002 roku do około 12 lat w 2009 roku74. Spadek produkcji następuje na
skutek naturalnego geologicznego wyczerpania złóż, ale również jest skutkiem
nadmiernej kontroli rządu nad sektorem naftowym, niewystarczających inwestycji, korupcji i niegospodarności.
Wenezuela
Przez kolejne dekady XX wieku Stany Zjednoczone i Wenezuela były współzależne, jednak stosunki między obu krajami są wrogie. W ocenie prezydenta Cháveza „ropa to «broń geopolityczna»”75. Stany Zjednoczone są jedynym
krajem posiadającym infrastrukturę przystosowaną do przetwarzania specyficznego typu ropy z Wenezueli, ale w miarę jak Chiny i Wenezuela rozwiną
zdolności jej rafinacji, eksport będzie w coraz większym stopniu kierowany na
rynek azjatycki, kosztem rynku amerykańskiego.
Pogłębienie sojuszy Stanów Zjednoczonych z różnymi krajami afrykańskimi i Azji Środkowej może być korzystne dla bezpieczeństwa energetycznego,
ale wiąże się z budowaniem relacji i oparciem na współpracy z kolejnymi niedemokratycznymi krajami, które nie zabezpieczają należycie interesów Stanów
Zjednoczonych. W Afryce takie kraje, jak Nigeria, Angola czy Gwinea Równikowa są wciąż nieprzewidywalnymi podmiotami relacji międzynarodowych,
a najwięksi producenci z Azji Środkowej – Azerbejdżan i Kazachstan – znajdują się pod silnym wpływem Rosji. Mimo to będąc coraz bardziej uzależnionym
od nowych kierunków importu ropy, Stany Zjednoczone w coraz większym
stopniu ignorują istniejące tam problemy łamania praw człowieka, korupcji
czy niedemokratycznego stylu sprawowania władzy.
Wzrost znaczenia Chin tworzy zarówno zagrożenia, jak i szanse dla bezpieczeństwa energetycznego Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony „głód energetyczny” Chin jest sprzeczny z podstawowymi celami strategicznymi Stanów
Zjednoczonych. Chiny próbują zdobyć bowiem przyczółek na Bliskim Wschodzie i budować długoterminowe strategiczne więzi z najważniejszymi producentami energii. Może to doprowadzić do zakwestionowania Pax Americana,
który panuje na Bliskim Wschodzie od zakończenia zimnej wojny. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, które zabraniają amerykańskim firmom
74
75

Na podstawie BP Statistical Review, 2010.
G. Luft, United States: A Shackled Superpower, s. 149.
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prowadzenia działalności w niektórych krajach, chińskie przedsiębiorstwa
państwowe nie ingerują w to, w jaki sposób petrodolary są wykorzystywane
przez takie państwa, jak Birma, Sudan czy Uzbekistan. Dyktatorzy o wiele
chętniej podpisują kontrakty z Chińczykami, którzy płacą, nie prowadząc jednocześnie wykładów na temat demokracji i praw człowieka.

3.1.3. Ropa naftowa w bliskowschodniej polityce
Stanów Zjednoczonych
Zależność od importu „czarnego złota” determinuje amerykańską politykę
wobec państw i regionów obfitujących w zasoby ropy naftowej. W rezultacie
bogaty w ropę naftową rejon Zatoki Perskiej jest obszarem szczególnego zainteresowania każdej kolejnej ekipy polityków rządzących w Białym Domu.
Historyczne związki Stanów Zjednoczonych z krajami Bliskiego Wschodu potwierdza reakcja Białego Domu, jaka nastąpiła po ataku na Kuwejt,
kiedy zaledwie w dziesięć dni od agresji Iraku blisko sto amerykańskich
samolotów i dwie grupy lotniskowców zostało rozmieszczonych w rejonie
Zatoki76. Amerykanie przez lata od operacji Pustynna Burza utrzymywali
swoje bazy wojskowe w „duchowym centrum islamu” – Rijadzie. Dopiero
w 2003 roku kilka tygodni po zajęciu Bagdadu w obawie przed narastaniem
niezadowolenia w społeczeństwie Stany Zjednoczone opuściły saudyjskie
bazy wojskowe. Moralne usprawiedliwienie interwencji zagrożeniem terroryzmu wspieranego przez państwo irackie stało się rdzeniem polityki Busha
w Zatoce Perskiej. Zmiana rządu w Iraku pozwoliła Amerykanom na zniesienie sankcji gospodarczych, zwiększenie wydobycia ropy oraz zapewnienie
wpływu na iracką politykę naftową. Embargo zniesiono całkowicie 22 maja
2003 roku na mocy rezolucji nr 148377. Nowy tymczasowy rząd w Iraku, we
współpracy z amerykańskimi firmami (m.in. Halliburton), stworzył Zespół
ds. Odbudowy Irackiej Ropy (Restore Iraqi Oil – RIO), który miał się podjąć
odbudowy zrujnowanej infrastruktury, i równocześnie ogłosił, że wszystkie
kontrakty na eksploatację pól naftowych zawarte za rządów Saddama Husajna tracą ważność (np. umowa z Chinami)78. Dzięki tak prowadzonej polityce Amerykanom udało się po pierwsze umocnić dynastię Saudów w Arabii
Saudyjskiej, a także ustanowić w Bagdadzie przyjazny rząd, zdolny zwiększyć
wydobycie irackiej ropy, zepchnąć Al-Kaidę do Afganistanu oraz umiędzynarodowić problem rozwoju programu atomowego przez Teheran.
76
77
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M.T. Klare, Krew i nafta, Warszawa 2006, s. 67.
B. Łęgowska, Polityka naftowa państw arabskich Zatoki Perskiej, Łódź 2007, s. 77.
M.T. Klare, Krew i nafta, s. 118–120.
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Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska: strategiczna współzależność
Wśród krajów bliskowschodnich szczególne znaczenie dla Waszyngtonu mają
stosunki z Rijadem. Udział tego państwa w ogólnym imporcie Stanów Zjednoczonych waha się na poziomie około 12%, jednocześnie jest to pewny dostawca, który w sytuacji nieprzewidzianych kryzysów ma zdolność jednostronnie
zwiększyć wydobycie ropy i samodzielnie zrekompensować przerwy w dostawach na rynku, tak to się stało w 1990 roku po inwazji Iraku na Kuwejt.
Stany Zjednoczone nawiązały oficjalne stosunki dyplomatyczne z Arabią
Saudyjską w 1933 roku, jednocześnie amerykańskie koncerny uzyskały koncesję na poszukiwania i eksploatację złóż ropy naftowej (Standard Oil Company,
obecnie Chevron, uzyskała koncesję na 60 lat). Powstała w 1936 roku spółka
Arabian – American Oil Company (ARAMCO) szybko stała się jedną z największych światowych korporacji naftowych. Król Arabii Saudyjskiej Ibn Saud
dbał o dobre stosunki z Waszyngtonem, wspierając ARAMCO i udostępniając
tereny pod bazy wojskowe. Do rangi symbolicznej urosło spotkanie w dzień
Świętego Walentego 14 lutego 1945 roku demokraty, prezydenta F.D. Roosevelta, z monarchą Ibn Saudem na pokładzie krążownika Quincy stacjonującego na Morzu Czerwonym79. Można rozważyć, na ile spotkanie stało się okazją
do przypieczętowania niejawnego przymierza: „ropa za gwarancje bezpieczeństwa dla rodziny Saudów”. Trudno o jednoznaczną ocenę, aczkolwiek analiza
powojennych stosunków amerykańsko-saudyjskich wydaje się to potwierdzać.
17 października 1973 roku arabskie państwa OPEC pod przewodnictwem
Arabii Saudyjskiej potępiły amerykańską pomoc wojskową udzieloną Izraelowi i ogłosiły zmniejszenie wydobycia ropy naftowej, wprowadzając embargo
na dostawy ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych i Holandii za ich otwarte
poparcie dla Izraela, jednocześnie podnosząc ceny. W ten sposób ropa stała się
bronią polityczną coraz częściej stosowaną w kolejnych dekadach. Embargo
państw arabskich zniesiono dopiero w 1974 roku pod naciskiem Arabii Saudyjskiej, która zyski uzależniała od eksportu ropy do Stanów Zjednoczonych.
Saudyjczycy nie są bowiem w pełni niezależni od amerykańskiego kontrahenta. W zamian za dostawy do Stanów Zjednoczonych wielkiej ilości ropy
monarchia Saudów zapewnia sobie protektorat Waszyngtonu zarówno przed
przeciwnikami wewnętrznymi, jak i w skali całego regionu. W 1990 roku Arabia Saudyjska, zagrożona atakiem po aneksji Kuwejtu przez Irak, zezwoliła na
stacjonowanie wojsk państw sprzymierzonych na swoim terytorium i zawiesiła pomoc finansową dla państw, które poparły agresję (także dla OWP). Po79
Highlights of Saudi Foreign Relations, Saudi Arabia, Washington Embassy (www.saudiembassy.net/files/pdf/publications/magazine/1996-fall/forrel.htm); Readout of the President’s
Meeting with King Abdullah of Saudi Arabia, White House 2010 (www.whitehouse.gov/the-press-office/readout-presidents-meeting-with-king-abdullah-saudi-arabia).
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dobny scenariusz obejmujący ochronę Arabii przed nową inwazją Iraku miał
miejsce w 2003 roku. Wzajemne relacje pogłębia fakt, iż Waszyngton od lat
sprzedaje Saudyjczykom nowoczesne uzbrojenie, a przy wydatnym wsparciu
Białego Domu od 11 grudnia 2005 roku Arabia Saudyjska została członkiem
WTO (World Trade Organization).
Na relacje amerykańsko-saudyjskie wpływa także umowa obejmująca
sprzedaż ropy wyłącznie za dolary, rozciągnięta na całą organizację OPEC.
Zakup ropy wyłącznie w walucie amerykańskiej sprawiał, iż poniekąd stały się
one „wymienialne” na ropę. Dolary okazały się niezbędne, aby zakupić ropę,
co bezprecedensowo umacniało przez lata siłę amerykańskiej gospodarki.
Nieudaną próbę zburzenia tego porozumienia podjął w 2003 roku Saddam
Husajn. W niespełna dwa miesiące od interwencji w Iraku program „Ropa za
żywność” został wstrzymany, irackie konta prowadzone w euro przestawiono z powrotem na dolary, a ropa znów była sprzedawana wyłącznie za walutę
amerykańską80. Dodając do tego sztywne powiązanie waluty riala saudyjskiego z amerykańskim dolarem, wyraźnie widać, jak interesy obydwu państw są
z sobą silnie sprzęgnięte81.
Stopniowo w Arabii Saudyjskiej, w której 96% mieszkańców wyznaje islam,
z czego dominująca większość to sunnici (szyici stanowią 15% społeczeństwa
i zamieszkują obszary roponośne), nasilała się opozycja wobec rządów dynastii saudyjskiej wspierana przez działania fundamentalistów muzułmańskich.
Stabilność i bezpieczeństwo Arabii Saudyjskiej zagrożone jest nie tylko przez
konflikt z szyitami wspieranymi przez Iran, ale przede wszystkim wrogo nastawionymi do saudyjskich władz wahabickimi fundamentalistami religijnymi. Aktywność skrajnych ugrupowań fundamentalistycznych, niechętnych
umiarkowanej polityce rodu Saudów, jest coraz większa. Dodatkową falę krytyki stanowi, podkreślane przez konserwatywnych duchownych islamskich,
odejście od fundamentalnego islamu oraz zbratanie się z niewiernymi „okupantami”. Osobną kwestią jest tolerowanie przez saudyjską rodzinę królewską
aktywnego wspierania przez Waszyngton państwa Izrael przeciwko Palestyńczykom82. Saudowie krytykowani są za rozrzutny styl życia i odejście od źródeł
islamu. Z profitów państwowych czerpią zyski przede wszystkim członkowie
rodziny królewskiej oskarżani o nepotyzm i korupcję83. Może to być przyczyną wystąpień wobec rodu Saudów, toteż ochrona rodziny królewskiej przez
80
Władze Iranu powołały irańską giełdę naftową opartą na rozliczeniach w eurowalucie.
Stanowić ma ona w przyszłości konkurencję dla dwóch przodujących giełd naftowych (nowojorskiej NYMEX i londyńskiej IPE) [za:] K. Petrov, The Proposed Iranian Oil Bourse, 15.01.2006 r.
81
T. Młynarski, Ropa naftowa w bliskowschodniej polityce Stanów Zjednoczonych, Kraków
2009, s. 135–136.
82
Irańskie władze tolerują obecność sunnickich grup zbrojnych powiązanych z Al-Kaidą.
83
B. Łęgowska, Polityka naftowa..., op. cit., s. 77.
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amerykańskiego protektora jest tak ważna. W ocenie Białego Domu upadek
dynastii Saudów z pewnością doprowadziłby do powstania rządów antyamerykańskich. Sunnicki nurt islamu zaczął być postrzegany jako poważne
zagrożenie po zamachach z 11 września 2001 roku, gdy okazało się, że większość terrorystów pochodziła właśnie z Arabii Saudyjskiej. W rezultacie po
tych wydarzeniach, dążąc do utrzymania dobrych relacji z Białym Domem,
Saudyjczycy utworzyli specjalny urząd do zbierania informacji o obywatelach
podejrzanych o terroryzm. Uległość arabskich władców wobec Stanów Zjednoczonych rodzi rozdźwięk między poglądami władz i arabskiej społeczności.

3.1.4. Gaz łupkowy – czyli gorączka złota XXI wieku
Stany Zjednoczone stały się liderem w produkcji alternatywnych źródeł energii, a gaz z łupków całkowicie zrewolucjonizował rynek gazowy w Stanach
Zjednoczonych i na świecie. W roku 2009 Stany Zjednoczone stały się największym światowym producentem gazu ziemnego, wyprzedzając Rosję84.
W Stanach Zjednoczonych niekonwencjonalny gaz ziemny stanowi około 50%
produkcji, przy czym tight gas stanowi około 27%, shale gas około 10% całkowitej produkcji gazu ziemnego, a coalbed methane (CBM) 9%. Do 2020 roku
udział gazu niekonwencjonalnego ma wzrosnąć do 64%85. W 1996 roku udział
gazu łupkowego wynosił zaledwie 1,6% całkowitej produkcji gazu, a w 2006
roku już 5,9%86. W 2009 roku produkcja ze źródeł shale gas wynosiła 57,25 mld
m3, co dało wzrost o ponad 70% w stosunku do roku poprzedniego.
Stany Zjednoczone nie stały się jeszcze w pełni samowystarczalne w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na gaz ziemny, jednak dzięki technologii

84

UNCONVENTIONAL GAS: PRODUCER PICKLE OR CONSUMER CURSE?, Center for
Security Studies (CSS), ETH Zurich, 2010; The Rise of Unconventional Gas, 2007 (http://www.
enerdynamics.com/documents/Insider91807_000.pdf).
85
Share this page Natural gas from shale rock promises energy revolution, 8.09.2010 (http://www.
bbc.co.uk/news/science-environment-11175386); Orlen, gaz łupkowy, 2010; por. http://www.
enerdynamics.com/documents/Insider91807_000.pdf; Polska jak Teksas?... MŚ, 2010; Unconventional gas, ARI (http://www.adv-res.com/unconventional-gas-nonconventional-resources.
asp); U.S. Energy Information Administration/Annual Energy Outlook 2010, s. 72 (www.eia.
doe.gov/oiaf/aeo/pdf/trend_4.pdf); Facts About Shale Gas, Energy API, 2010 (http://www.api.
org/policy/exploration/hydraulicfracturing/shale_gas.cfm).
86
Prices, Technology Make Shales Hot, American Association of Petroleum Geologists,
2008 (http://www.aapg.org/explorer/2008/07jul/shales.cfm); por. J. Olechowski, Dorwać gaz,
„Newsweek”, 9.04.2010 (http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/biznes/dorwac-gaz,56429,2);
S. Kristalinskaya, Gas: Global Revolution or Yet Another Bubble?, „Oil & Gas Journal”, Eurasia,
2010 (http://www.oilandgaseurasia.com/articles/p/117/article/1166). Pierwsze komercyjne zasoby gazu oraz łupków były wiercone w Stanach Zjednoczonych już w roku 1821.
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Mapa 1. Udokumentowane zasoby shale gas w USA
Źródło: U.S Energy Information Administration (2009).

shale gas znacznie ograniczyły import LNG (nowo oddane terminale odbioru
LNG stoją niewykorzystywane)87.
Amerykańskie zasoby gazu z łupków przy bieżącym poziomie konsumpcji
wystarczyłyby na najbliższe 116 lat. Największe wydobycie gazu niekonwencjonalnego odbywa się w Teksasie, ale także w Oklahomie, Alabamie, Kolorado i Arkansas.
Produkcja gazu ziemnego ze źródeł niekonwencjonalnych spowodowała
drastyczny spadek jego cen w Stanach Zjednoczonych. Ceny spotowe gazu
ziemnego w Stanach spadły z poziomu średnio 13,7 dol./MMBtu (2008) do
średnio 4,1 dol./MMBtu (2009)88. Według danych EIA ceny gazu średnie dla
gospodarstw domowych w 2009 roku wyniosły 11,9 dolarów, zaś na rynkach
spot w 2009 roku 3,8 dol./MMBtu i 4,0 dol./MMBtu (I półrocze 2010)89. Obec87
Por. J. Dopke, Czy rewolucja na rynku gazu w USA powtórzy się w Europie?, „Ogrzewalnictwo”, 17.02.2010 (www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=5263&cms=265).
88
P. Poprawa, Szansa na nowe złoża gazu w Polsce, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2010.
89
U.S. Average Heating Fuel Prices, EIA (http://www.eia.doe.gov/ask/ng_faqs.asp#footnote);
U.S. Regional Natural Gas Prices (dollars per thousand cubic feet), Energy Information Administration/Short-Term Energy Outlook – September 2010 (www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/5ctab.
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nie ceny amerykańskiego gazu są najniższe od blisko dziesięciu lat. Na 8 lipca
2010 roku cena na rynku w kontraktach spot na New York Mercantile Exchange to 4,40 dol./MMBtu90. Jednak jak szacuje „Oil & Gas Journal”, ceny gazu
ziemnego w Stanach Zjednoczonych wzrosną z powodu rosnącego popytu
i rosnących kosztów produkcji. Zmiany te niosą istotne implikacje o zasięgu
globalnym dla światowych producentów gazu ziemnego. W przyszłości zwiększenie udziału gazu ziemnego kosztem ropy naftowej w światowej gospodarce
może osłabić zyski i pozycję krajów OPEC na arenie międzynarodowej.
Obawy już rosną wśród czołowych producentów i eksporterów. Na przykład
rosyjski Gazprom przyznał, że wzrost wydobycia gazu z niekonwencjonalnych
złóż w Stanach Zjednoczonych może radykalnie zmienić cały światowy rynek
gazowy91. Tym bardziej że podobną do amerykańskiej budowę geologiczną,
umożliwiającą produkcję gazu łupkowego mają inne państwa, takie jak Chiny,
czy Australia. Stany Zjednoczone i Chiny już w listopadzie 2009 roku ogłosiły
pakiet wspólnych działań w tym zakresie. Prezydent Barack Obama zgodził się
udostępnić technologię wydobycia gazu łupkowego Chinom. Ostatnia wizyta
prezydenta Obamy w Chinach, w maju 2010 roku, potwierdziła porozumienie
obu krajów dotyczące wspólnych projektów rozwoju technologii i wydobycia
gazu łupkowego. Stany Zjednoczone zwróciły się także do kilkunastu krajów
(w tym do Indii i Polski) z propozycją oszacowania ich zasobów gazu łupkowego92. W ten sposób Amerykanie zabezpieczyliby interesy krajowych koncernów, które dysponują odpowiednią technologią pozwalającą na wydobycie
gazu łupkowego na skalę przemysłową.

Wnioski
1) Stany Zjednoczone i amerykańska gospodarka są obecnie „naduzależnione” od importu ropy naftowej, znacząca zaś jego wielkość pokrywana jest
przez ropę sprowadzaną z rejonu Zatoki Perskiej. Dla Stanów Zjednoczopdf); por. January 2010 US Natural Gas Update, „Energy Bulettin” 2010 (http://www.energybulletin.net/node/51328).
90
Cost pressure, demand seen boosting US natural gas price, „Oil & Gas Journal”, 2010
(http://www.ogj.com/index/article-display.articles.oil-gas-journal.general-interest-2.economics-markets.2010.07.cost-pressure__demand.QP129867.dcmp=rss.page=1.html).
91
J. Malczyk, Gazprom: Gaz łupkowy zmieni światowy rynek, PAP 26.01.2010; Gaz łupkowy,
Orlen 2010, s. 29.
92
Global Shale Gas Initiative (GSGI), US 2010 (http://www.state.gov/s/ciea/gsgi/index.
htm); Gaz łupkowy: Polska przystąpiła do globalnej inicjatywy ws. wydobycia gazu łupkowego,
„Forsal”, 3.07.2010 (http://forsal.pl/artykuly/433628,gaz_lupkowy_polska_przystapila_do_globalnej_inicjatywy_ws_wydobycia_gazu_lupkowego.html).
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nych bezpieczeństwo energetyczne to priorytet, dla którego Waszyngton
nie waha się używać wojska. Polityka dominacji na Bliskim Wschodzie pozwala bowiem kontrolować światowe zasoby ropy naftowej, pociągając za
sobą konieczność stacjonowania amerykańskich marines i utrzymywania
kosztownych baz i magazynów wojskowych w państwach regionu.
W polityce międzynarodowej podejście Stanów Zjednoczonych do bezpieczeństwa energetycznego, w przeciwieństwie do działania Unii Europejskiej, cechuje jednostronność. Bezpieczeństwo energetyczne jest częścią
interesu narodowego, a dobre stosunki z głównymi dostawcami, takimi jak
między innymi Arabia Saudyjska, Kuwejt, Oman czy Zjednoczone Emiraty
Arabskie, są jego gwarantem.
Stany Zjednoczone walczą z międzynarodowym terroryzmem i radykalnym islamem, ponosząc ogromne koszty finansowe. Jednocześnie dzięki
importowi ropy naftowej finansują reżimy (m.in. Iran, Irak, Arabia Saudyjska), które są najbardziej odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się tej
ideologii.
Zależność Chin, drugiego na świecie największego konsumenta ropy, powstrzymuje Pekin od poparcia Waszyngtonu w zasadniczych sprawach, takich jak program jądrowy Iranu i ludobójstwa w Darfurze.
Relacje amerykańsko-saudyjskie mają strategiczny charakter, zasadzając się
na obopólnej zależności i korzyściach, które sprowadzić można do dewizy „ropa za bezpieczeństwo”. W konsekwencji Stany Zjednoczone są równie zależne od arabskiej ropy naftowej, jak Arabia Saudyjska od pomocy
Waszyngtonu w sferze polityczno-militarnej, zarówno wewnętrznej, jak
i w wymiarze regionalnym. Jednocześnie obecność „niewiernych” źle jest
odbierana wśród fundamentalnych duchownych i islamskich mas.
Stany Zjednoczone są mocno powiązane ze światowym system energetycznym, toteż bezpieczeństwo energetyczne zależy w dużym stopniu od
zagranicznych dostaw. Oprócz tego zagrożenie terroryzmem jest jednym
z głównych czynników kształtujących amerykańską politykę energetyczną
w najbliższych latach.
Rozwój alternatywnych źródeł energii (elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych) będzie w Stanach Zjednoczonych nabierać większego znaczenia. Stany Zjednoczone podejmują wysiłki na rzecz zwiększenia
udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym kraju, jednakże dążąc do utrzymania statusu supermocarstwa, jeszcze przez długie
lata zmuszone będą opierać swą gospodarczą i militarną potęgę na dotychczasowych źródłach energii, spośród których ropa naftowa zajmuje miejsce
szczególne.
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3.2. Polityka energetyczna Kanady
Kanada jest eksporterem netto ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i energii
elektrycznej. Jednocześnie kraj ten stanowi jedno z najważniejszych źródeł importu surowców energetycznych dla Stanów Zjednoczonych.
Kanada zajmuje piąte miejsce w globalnym rankingu producentów energii.
Od 1980 roku całkowita produkcja energii wzrosła o 87%, podczas gdy całkowita konsumpcja energii wzrosła o zaledwie 44%. Stany Zjednoczone i Kanada
(oraz Meksyk) współpracują w ramach North American Energy Working Group, której celem jest integracja energetyczna w regionie. Kanada ma dobrze zdywersyfikowaną strukturę paliw w bilansie energetycznym kraju (zob. rys. 13).
Kanada ma bardzo bogate zasoby ropy naftowej, jednakże dominująca
część tych rezerw (ponad 97%) znajduje się w złożach piasków roponośnych,
które są trudniejsze do ekstrakcji i przetwórstwa. Według BP Statistical Review
of World Energy 2010 udokumentowane rezerwy Kanady wynoszą 33 mld baryłek ropy naftowej (konwencjonalnej)93.
Produkcja krajowa paliw ropopochodnych kształtuje się na poziomie 3,35
mln b/d (2008). Kanada zużywa około 2,32 mln b/d ropy naftowej (2008),

Rys. 13. Konsumpcja energii w Kanadzie (2006)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Canada, Country Analysis Briefs, EIA 2009 (www.eia.doe.gov).
93

Biorąc pod uwagę złoża niekonwencjonalne (piaski roponośne, bitumity) rezerwy Kanady wzrastają do poziomu 175 mld baryłek, za: EIA 2011.
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Rys. 14. Produkcja ropy naftowej na zachodniej półkuli (2008) [mln b/d]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Canada, Country Analysis Briefs. EIA 2009 (cabs@eia.doe.gov).

a 99% nadprodukcji eksportuje do Stanów Zjednoczonych. Sektor naftowy
w Kanadzie jest sprywatyzowany. Do dużych producentów ropy naftowej należą Imperial Oil, EnCana, Talisman Energy, Suncor, EOG Resources, Husky
Energy czy Apache Canada. W 2009 roku Suncor i Petro-Kanada ogłosiły, że
połączą się i stworzą największy koncern naftowo-gazowy w kraju.
Kanada ma rozbudowany system transportu ropociągów, zarządzany przez
dwóch operatorów: Enbridge Pipelines i Kinder Morgan Canada. System ropociągów Enbridge (ok. 14 400 km sieci rurociągów i terminali) tłoczy ropę
naftową z Edmonton w prowincji Alberta do wschodniej Kanady i Stanów
Zjednoczonych (region Wielkich Jezior). Kinder Morgan zarządza ropociągiem Trans Mountain Pipe Line (TMPL) transportującym ropę z zachodniej
Alberty do rafinerii i terminali w Vancouver (Kolumbia Brytyjska). W zakresie rurociągów eksportowych Kanada posiada bogate połączenia rurociągów
ze Stanami Zjednoczonymi. System Enbridge utrzymuje połączenia między
największymi miastami Kanady i Stanów Zjednoczonych (Chicago). Działa
także ropociąg Express (ok. 1264 km). W planach budowy jest kilka nowych
projektów, które zapewnią lepsze połączenia prowincji Alberta z amerykańskimi rafineriami, między innymi Keystone system, rurociąg Texas Access czy
Trailbreaker.
Mimo że Kanada jest eksporterem netto ropy naftowej, jest również jej importerem, jak i paliw oraz produktów ropopochodnych. Większość importu
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ropy pochodzi z Algierii i Norwegii, produkty rafinacji natomiast ze Stanów
Zjednoczonych. Kanada importuje ropę, ponieważ jej główne centra zapotrzebowania są zlokalizowane we wschodniej części kraju, która nie jest dobrze
połączona z regionami wydobycia. Kanada ma 18 rafinerii (2009) o łącznej
zdolności destylacji ropy na poziomie 2,03 (konsumpcja krajowa 2,3 mln b/d,
w 2008 roku).
Kanada jest jednym z największych na świecie producentów i eksporterów
gazu ziemnego. Zasoby tego kraju szacuje się na poziomie 1,69 bln m3 (2009)94.
Jest także drugim największym producentem gazu ziemnego na zachodniej
półkuli, po Stanach Zjednoczonych, a „błękitne paliwo” jest głównym źródłem
dostaw do południowego sąsiada.
W 2008 roku eksport gazu ziemnego do Stanów Zjednoczonych wyniósł
16% amerykańskiej krajowej konsumpcji i 90% całkowitego importu tego surowca do Stanów Zjednoczonych. Kanadyjska produkcja gazu ziemnego jest
skoncentrowana wokół Western Canada Sedimentary Basin (WCSB), szczególnie w regionie Alberta. Spółka TransCanada Pipelines jest największym
operatorem gazociągów w Kanadzie (40 900 km sieci gazociągów).
Strategicznym projektem rozwoju sektora gazowego jest projekt gazociągu
Mackenzie Valley Gas Pipeline (ok. 1216 km), który wiązałby pola gazowe pod
kołem podbiegunowym z istniejącym systemem transportu gazu.
Kanadyjski system gazociągów jest silnie powiązany ze Stanami Zjednoczonymi. Na odcinku około 2080 km biegnie gazociąg Gas Transmission Northwest, od granicy Kolumbii Brytyjskiej do granicy Oregon – California, łącząc
sieć gazociągów zachodniej Kanady z systemem sieci gazociągów amerykańskich. Na długości około 3200 km biegnie z regionu Wielkich Jezior gazociąg
Great Lakes Gas Transmission w kierunku amerykańskich stanów Wisconsin
i Michigan95.
Kanada była kiedyś największym na świecie producentem energii wodnej,
aczkolwiek w ostatnich latach wyprzedziły ją Chiny (zob. rys. 15). Energia
wodna służy głównie do produkcji energii elektrycznej, która również jest eksportowana do Stanów Zjednoczonych. Kanadyjski eksport energii elektrycznej
do południowego sąsiada wzrósł w ostatnich latach o ponad 150%.
TransCanada i ExxonMobil wspólnie pracują także nad projektem Alaska
Pipeline Project (2720 km) obejmującym skonstruowanie gazociągu, który
pomógłby rozwinąć ogromne zasoby gazu ziemnego północnej Alaski. W lipcu 2010 roku otwarte zostały procedury open season.
94

Canada, Country Analysis Briefs, Energy Information Administration (EIA), 2009
(www.eia.doe.gov).
95
Kolejne gazociągi transportujące gaz z Kanady do Stanów Zjednoczonych to: Iroquois
Gas Transmission System (400 mil); Portland Natural Gas Transmission System (280 mil); Maritimes and Northeast Pipeline (780 mil).
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Rys. 15. Produkcja energii elektrycznej w hydroelektrowniach (2008) [mld kWh]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Canada, Country Analysis Briefs, EIA 2009.

Rys. 16. Udokumentowane rezerwy i produkcja gazu ziemnego w wybranych państwach zachodniej półkuli (2009) [bln m3]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Canada, Country Analysis Briefs, EIA 2009.
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Od 1977 roku działa także ropociąg Trans-Alaska Pipeline System – TAPS
o długości około 1280 km, stanowiący własność spółek prywatnych, m.in. BP
46,93%, ConocoPhillips Transportation (28,29%), Exxon Mobil (20,34%).
Ropa płynie z Prudhoe Bay nad Oceanem Arktycznym do portu Valdez w południowej Alasce, skąd dalej transportowana jest tankowcami (ropa z Alaski
stanowi około 12% amerykańskiej produkcji krajowej).

Wnioski
1) Kanada jest najważniejszym partnerem energetycznym Stanów Zjednoczonych, jednym z nielicznych stabilnych demokratycznych dostawców, silnie
zintegrowanym dzięki wieloletniej współpracy.
2) Roponośne złoża Kanady są jednymi z największych na świecie, jednak dominująca większość z nich to złoża niekonwencjonalne (głównie bitumity),
trudne do przetworzenia. Niemniej jednak dzięki nim Kanada w nadchodzących dziesięcioleciach może stanowić ważne źródło wzrostu produkcji
ropy spoza OPEC.
3) Infrastruktura połączeń przesyłu ropy naftowej i gazu ziemnego między
obydwoma państwami jest wciąż rozbudowywana, co pogłębia wzajemną
współpracę i współzależność.
4) Układ silnej integracji energetycznej Stany Zjednoczone – Kanada to przykład rozwijania dwustronnej współpracy opartej na zasadach rynkowych,
dzięki czemu zarówno konsument (USA), jak i producent energii (Kanada)
osiągają znaczące korzyści. Relacje te stanowią przykład uznania wzajemnej współzależności w relacjach konsument – klient za podstawę wzajemnego bezpieczeństwa energetycznego, a zacieśnianie tych więzi przynosi
obustronne korzyści.

4. Geopolityka surowcowa państw
Ameryki Łacińskiej

4.1. Zasoby naturalne Ameryki Łacińskiej
Ameryka Łacińska i Karaiby (Latin America and Caribbean, LAC) posiadają
15,8% udokumentowanych światowych rezerw ropy naftowej i 4,6% zweryfikowanych światowych rezerw gazu ziemnego (zob. rys. 17, 18)96. Ameryka Łacińska zajmuje trzecie miejsce pod względem produkcji ropy naftowej i gazu
ziemnego po Bliskim Wschodzie i Eurazji. Ameryka Łacińska więcej surowców eksportuje niż zużywa. Udział krajów LAC w światowej produkcji ropy
naftowej wynosi 12,8% (2009, rys. 20), zaś konsumpcji 8,8%97. Z kolei udział
w światowej produkcji „błękitnego paliwa” wynosi 7% (2009), przy czym niemal cała produkcja jest konsumowana w krajach regionu98. Głównymi południowoamerykańskimi eksporterami ropy naftowej są Wenezuela, Brazylia
i Kolumbia, gazu ziemnego zaś Boliwia i Argentyna.
Kraje Ameryki Łacińskiej zasadniczą część swojego zapotrzebowania na
energię pokrywają obecnie z dwóch źródeł: hydroelektrowni oraz w mniejszym stopniu elektrowni opartych na obróbce węglowodorów (węgiel, ropa,
gaz). Udział energii jądrowej w Ameryce Łacińskiej jest stosunkowo niski, wynosi około 2,5%.
Integracja energetyczna państw Ameryki Łacińskiej sięga początku lat 70.,
kiedy utworzono OLADE (Organizacion Latinoamericana de Energia, 1973).
Inne formuły regionalnej współpracy w dziedzinie energii to między innymi
ARPEL (Asistencia Reciproca Petronela Empresial Latinoamericana), CIER
(Commision de Integration Eletrica Regional), a także powołana w 2005 roku
inicjatywa Petroameryki99. Wszystkie te inicjatywy nie przyniosły jednak
96

Obliczenia własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy 2010.
BP Statistical Review of World Energy, June 2010, s. 8, 11.
98
Ibidem, s. 24, 27.
99
OLADE (www.olade.org.ec); Petroamerica, PDVSA Energy Union, 2010 (www.pdvsa.com);
por. M. Gawrycki, Geopolityka w myśli i praktyce politycznej Ameryki Łacińskiej, 2007, s. 309–310.
97
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Rys. 17. Ameryka Łacińska na tle światowych rezerw ropy naftowej (2010) w mld/b
Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy 2010.

Rys. 18. Ameryka Łacińska na tle światowych rezerw gazu ziemnego (2010) w bln m3
Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy 2010.

przełomu. W kwietniu 2007 roku na szczycie państw Ameryki Południowej
w Wenezueli powołano South American Energy Council, jako forum koordynacji polityk energetycznych państw regionu100.
100
N.E. Brune, Latin America: A Blind Spot in US Energy Security Policy, „Journal of Energy
Security”, 2010 (www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=250:southof-the-border-americas-key-to-energy-security&catid=108:energysecuritycontent&Itemid=365).
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Rys. 19. Rezerwy (2011) i produkcja (2010) ropy naftowej na zachodniej półkuli
Źródło: opracowanie własne na podstawie EIA 2011.

Rys. 20. Główni producenci ropy na zachodniej półkuli [tys. b/d] w 2009 r. i wielkość eksportu
do USA
Źródło: opracowanie własne na podstawie U.S. EIA 2010.

Ważną inicjatywę stanowi koncepcja budowy gazowego południowoamerykańskiego „pierścienia energetycznego”. Deklaracje udziału w projekcie
zgłosiły Wenezuela, Brazylia, Urugwaj i Argentyna, które przy okazji ceremonii przyjęcia Wenezueli do południowoamerykańskiej wspólnoty gospodarczej Mercosur w grudniu 2005 roku podpisały umowę budowy jednego
z najdłuższych gazociągów świata przechodzących przez samo serce amazońskiej dżungli101. Projekt „pierścienia energetycznego” zapewniłby całe101

Członkostwo niepełne Wenezueli od 2005 roku.
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mu kontynentowi niezależność energetyczną w zakresie gazu, łącząc jednym
gazociągiem Wenezuelę, Brazylię z Argentyną oraz Chile, Paragwaj i Urugwaj. Swoje zainteresowanie udziałem w projekcie zadeklarowała też Boliwia,
a także Peru i Ekwador. W dłuższej perspektywie plan obejmuje zbudowanie
bliźniaczej nitki ropociągu. Dzięki temu kraje mogłyby swobodnie wymieniać
się i handlować surowcami. Wenezuela chciałaby, aby obie te inwestycje sfinansowane zostały wyłącznie przez państwa latynoamerykańskie, bez udziału
zagranicznych koncernów. Jest to część planu Hugo Cháveza „dekolonizacji”
latynoamerykańskich bogactw naturalnych, zmierzającego do odsunięcia od
regionalnych złóż międzynarodowych koncernów.
Pomimo wysiłków infrastruktura połączeń gazowych na kontynencie latynoamerykańskim jest słaba. W październiku 2009 roku Urugwaj, Paragwaj
i Boliwia rozpoczęły rozmowy z Bankiem Światowym odnośnie do pożyczki
na sfinansowanie gazociągu Urupabol. Dalszy postęp integracji energetycznej jest obecnie jednym z podstawowych celów rządów latynoamerykańskich
i priorytetem w budowie wspólnego rynku energetycznego.
Ameryka Łacińska wyróżnia się znacznym udziałem odnawialnych źródeł
energii w bilansie energetycznym regionu. Niewątpliwie wpływ na to mają
doskonałe warunki naturalne w postaci naturalnych ujęć spadków stopni
wodnych, dużego nasłonecznienia, energii wiatru czy źródeł geotermalnych.
W konsekwencji w 2008 roku Ameryka Łacińska miała 21,3% udziału w światowym wykorzystaniu energii wodnej. Udział hydroelektrowni zapewnia
znaczną część zapotrzebowania na energię elektryczną. Doskonałym przykładem jest Brazylia, która wykorzystuje jedną z największych zapór wodnych
na świecie, Itaipu102. Energia elektryczna ze źródeł geotermalnych produkowana jest między innymi w Kostaryce, Salwadorze, Gwatemali i Nikaragui,
stanowiąc średnio kilkanaście procent jej produkcji. Kraje LAC mają ogromny
potencjał produkcji biopaliw. Brazylia, Argentyna, Paragwaj, Kolumbia, Gwatemala i Chile zostały głównymi ośrodkami produkcji biodiesla z nasion soi,
palmy, jatrofy. Ponadto Gwatemala oraz Kuba posiadają ogromny potencjał
produkcji etanolu, jako najwięksi producenci cukru w Ameryce Środkowej.

4.2. Zasoby i polityka energetyczna Meksyku
W 2009 roku Meksyk był siódmym producentem ropy naftowej na świecie
i trzecim na półkuli zachodniej. Państwowa firma Petroleos Mexicanos (Pemex) posiada monopol na produkcję ropy w kraju i jest jedną z największych
102

Itaipu Binacional (www.itaipu.gov.br).
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firm naftowych na świecie. Jednak produkcja ropy zaczęła się zmniejszać wraz
ze spadkiem wydobycia z gigantycznego pola Cantarell.
Sektor naftowy jest istotnym elementem gospodarki Meksyku. Chociaż
jego znaczenie spadło na przestrzeni minionych lat, sektor ropy naftowej nadal generuje ponad 15% dochodów z eksportu kraju. Dodatkowo rząd jest
uzależniony od dochodów z przemysłu naftowego (w tym podatków i zysków
z Pemex), które stanowią około 40% wszystkich dochodów budżetu państwa.
W 2009 roku Meksyk produkował średnio około 3,0 mln b/d paliw płynnych
w porównaniu z 3,18 mln b/d w 2008 roku.
Jednocześnie eksport spadł w 2009 roku do 1,2 mln baryłek ropy dziennie,
z poziomu 1,4 mln b/d w 2008 roku. Opierając się na prognozach EIA Energy
Outlook 2010, można wnosić, że Meksyk może się stać importerem netto ropy
naftowej już w 2015 roku.
Meksyk ma obecnie około 10,4 mld baryłek potwierdzonych rezerw ropy
naftowej (2010 rok). Większość rezerw stanowią ciężkie frakcje ropy naftowej i występują w strefie przybrzeżnej w południowej części kraju, zwłaszcza
w basenie Campeche stanowiącym część Zatoki Meksykańskiej, usytuowanym
u południowo-wschodnich wybrzeży kraju. Dwa główne ośrodki produkcji to
Cantarell i Ku-Maloob-Zaap (KMZ) i mniejsze złoże u wybrzeży stanu Tabasco (57% całkowitego wydobycia w 2009 roku). Ze względu na koncentrację
produkcji ropy w Zatoce Campeche wszelkie burze tropikalne lub huragany
przechodzące przez obszar nierzadko zakłócają wydobycie ropy. W 2007 roku
huragan Dean zmusił do ewakuacji wszystkie platformy morskie i spowodował zatrzymanie produkcji przez kilka dni w całej Zatoce. Znaczne rezerwy
ropy naftowej znajdują się w złożach lądowych w północnej części kraju.
Pierwsze odkrycie pokładów ropy naftowej nastąpiło w 1859 roku. Wraz
z postępem technologicznym sektor naftowy rozwijał się dość dynamicznie.
18 marca 1938 roku Meksyk dokonał nacjonalizacji sektora naftowego, powołując przedsiębiorstwo Petroleos Mexicanos (Pemex) kontrolujące cały sektor
naftowo-gazowy wraz z przemysłem petrochemicznym od wydobycia przez
produkcję, rafinację, dystrybucję, eksport. Jednocześnie zakazano Pemex
współpracy z krajowymi czy zagranicznymi kompaniami naftowymi. W rezultacie Wielka Brytania zerwała stosunki handlowe z Meksykiem, a Holandia
i Stany Zjednoczone nałożyły na ten kraj embargo handlowe103. Dodatkowo
obowiązująca w Meksyku od 1917 roku konstytucja zakazała firmom prywatnym działalności w sektorze petrochemicznym104.
Współcześnie Pemex jest największą firmą w Meksyku i jedną z największych firm sektora wydobywczego i petrochemicznego na świecie. Artykuł 27
103
104

M. Gawrycki, op. cit., 2007, s. 83.
Mexico, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.eia.doe.gov).
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Rys. 21. Udział paliw w konsumpcji energii całkowitej w Meksyku (2007)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Mexico, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.eia.doe.gov).

konstytucji stwierdza, że meksykańskie zasoby surowcowe są własnością narodu, co w praktyce wykluczało zagraniczne koncerny z inwestycji w sektorze
naftowym105. W 2008 roku, ze względu na fatalną sytuacją finansową Pemex
i potrzebę zwiększenia wydobycia oraz pobudzenie inwestycji technologicznych, Meksyk znowelizował prawo krajowe, dopuszczając między innymi
współpracę z prywatnymi firmami naftowymi106.
Pemex zarządza rozbudowaną siecią rurociągów Meksyku, który łączy
główne ośrodki produkcji z krajowymi rafineriami i terminalami eksportowymi. Sieć ta składa się z ponad 453 rurociągów obejmujących około 4600 km.
Meksyk eksportuje większość ropy naftowej za pomocą tankowców korzystających z trzech terminali eksportowych w południowej części kraju: Cayo Arcas, Bocas Dos i Coatzacoalcos.
Pomimo statusu jednego z największych na świecie eksporterów ropy naftowej Meksyk jest importerem netto przetworzonych produktów ropy naftowej. W 2009 roku Meksyk importował 519 tys. b/d paliw ropopochodnych,
z czego benzyna stanowiła około 60%. Meksyk ma sześć rafinerii, wszystkie
obsługiwane przez Pemex, o łącznej zdolności rafinacji 1,54 mln b/d, a największa z nich to Salina Cruz (330 tys. b/d).
105
Por. A. Wall, Pemex, Mexico’s Oil & Gas Monopoly, Must be Modernized, 25.02.2008
(http://mexidata.info/id1731.html).
106
Por. D. Cevallos, PEMEX Reform Debate Entrenched in Dogma, IPS 26.05.2008 (http://
ipsnews.net/news.asp?idnews=42513).
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Pemex wydobywa ropę naftową z płytkich złóż (do 2500 km), których zasoby mogą wyczerpać się w perspektywie nawet kilkunastu lat, co niewątpliwie
wstrząsnęłoby budżetem państwa, doprowadzając do załamania gospodarczego107. Toteż utrzymanie wydobycia w ciągu najbliższych lat będzie wymagało
zastosowania nowoczesnych technologii, którymi dysponują zagraniczne koncerny naftowe (Exxon Mobile, Shell, BP) zdolne wydobywać ropę z morskich
głębin szelfu kontynentalnego. To jednak budzi niezadowolenie społeczne,
pogłębione obawami o środowisko naturalne108. Eksploatacja głęboko pod
oceanem złóż w kontekście katastrofy ekologicznej związanej z zatopieniem
platformy wydobywczej Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej budzi
uzasadnione obawy społeczne.
20 kwietnia 2010 roku doszło do wybuchu i zatonięcia platformy wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej, w konsekwencji wywołując największą dotychczas w dziejach Stanów Zjednoczonych katastrofę ekologiczną. Do Zatoki
wyciekało prawie milion litrów ropy dziennie, a koszty usuwania szkód spowodowanych wyciekiem ropy naftowej w czerwcu 2010 roku oszacowano na
3,5 mld dolarów. Faktyczne koszty z pewnością okażą się znacznie większe.
Dla brytyjskiego koncernu naftowego BP może okazać się to ciosem, który
zmieni pozycję światową spółki. Wyciek powstrzymano dopiero 87 dni po eksplozji Deepwater Horizon.
Skala katastrofy ekologicznej okazała się kilkakrotnie większa niż przypuszczano. Do wód zatoki mogło wpłynąć nawet 900 mln litrów ropy, tak że
powierzchnia skażona wyciekiem w trzy miesiące po wybuchu powiększyła się
trzykrotnie do poziomu 10 tysięcy km2, wciąż rosnąc. Katastrofa ograniczyła
wydobycie ropy z dna morza w całym regionie.
Gaz ziemny i energia elektryczna
Meksyk ma 0,5 bln m3 potwierdzonych rezerw gazu ziemnego (2010 rok)109.
Produkcja gazu ziemnego w Meksyku wzrosła w ostatnich latach, po okresie
stałego spadku od końca lat 90. W tym czasie zużycie gazu ziemnego stale
wzrastało, napędzane głównie przez sektor energii elektrycznej, którego udział
w całości zużycia gazu ziemnego wzrósł z 18% w 1997 roku do 31% w 2008
roku. Pemex posiada monopol na poszukiwania gazu naturalnego i jego produkcję i zarządza ponad 9000 km gazociągów w Meksyku, w tym siecią gazociągów eksportowych ze Stanów Zjednoczonych. W Meksyku działają dwa
terminale LNG, trzeci zaś jest w budowie. Największymi dostawcami LNG do
107

Mexico, EIA 2010.
Z. Reda, Pat w walce o meksykańską ropę naftową, „Rzeczpospolita”, 5.09.2008, (www.
rp.pl/artykul/5,186376_Pat_w_walce_o_meksykanska_rope_naftowa.html).
109
„Oil & Gas Journal”, 2010.
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Rys. 22. Główni dostawcy ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych (2009) [mln b/d]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Mexico, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.eia.doe.gov).

Meksyku są Nigeria, Egipt, Trinidad i Tobago. Większość energii elektrycznej z Meksyku pochodzi z konwencjonalnych źródeł: węgla i gazu ziemnego.
Meksyk ma także jedną elektrownię jądrową Laguna Verde, o mocy 1400 MW.
Hydroelektrownie dostarczają około 16% energii elektrycznej (2008).
Stany Zjednoczone – Meksyk: relacje w dziedzinie energii
Bliskość geograficzna Meksyku przez wiele lat determinowała wzajemne
stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, w szczególności w sektorze naftowym.
Meksyk jest bowiem najważniejszym dostawcą spośród państw Ameryki Łacińskiej, zarówno ropy naftowej, jak i gazu ziemnego do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie coraz większy spadek wydobycia może mieć istotny wpływ
na ograniczenie przyszłych dostaw do Stanów Zjednoczonych (zob. rys. 22).
W zakresie eksportu gazu sytuacja diametralnie zmieniła się wraz z rozwojem
w Stanach Zjednoczonych technologii pozyskiwania tzw. shale gas.
Meksyk od lat jest konsekwentnie jednym z trzech (obok Kanady i Arabii
Saudyjskiej) największych eksporterów ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych. Jednakże warto zauważyć, iż wraz z wyczerpywaniem się pokładów ropy
naftowej w Meksyku rola tego państwa zmniejsza się znacznie w polityce energetycznej Stanów Zjednoczonych i przesuwa amerykańskie zainteresowanie
na południe w kierunku Wenezueli, Kolumbii czy Ekwadoru.

78

Uwarunkowania polityki energetycznej państw amerykańskich

4.3. Zasoby i polityka energetyczna Wenezueli
Wenezuela posiada lwią część udokumentowanych rezerw surowcowych kontynentu. Do 2009 r. Wenezuela pod względem rezerw zajmowała szóste miejsce
po Arabii Saudyjskiej, Iraku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie
i Iranie, posiadając 99,4 mld udokumentowanych baryłek ropy naftowej, najwięcej w Ameryce Południowej (7,9% rezerw światowych, Oil and Gas Journal 2010). W latach 2009–2011 w wyniku nowych odkryć i badań, rezerwy te
uległy spektakularnemu wzrostowi. Równocześnie Wenezuela jest w czołówce
światowych producentów ropy naftowej, posiadając znaczący udział w światowej produkcji tego surowca, przy czym głównym odbiorcą ok. 60% produkcji
są Stany Zjednoczone. W 2008 roku kraj był ósmym eksporterem netto ropy
naftowej na świecie. Główne złoża ropy znajdują się na północy kraju w nizinie
Maracaibo, a także w delcie Orinoko, nad Morzem Karaibskim oraz w zachodniej części delty Orinoko. Wenezuela ma także drugie co do wielkości złoża
gazu ziemnego na zachodniej półkuli.
Ropa naftowa
Wydobycie oraz eksport ropy naftowej jest podstawą gospodarki Wenezueli
(kraj jest jednym z członków-założycieli Organizacji Krajów Eksportujących
Ropę Naftową OPEC). Sektor naftowy ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki Wenezueli, która jest znaczącym dostawcą ropy naftowej na światowe rynki.

Rys. 23. Konsumpcja energii w Wenezueli (2007)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Venezuela, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.eia.doe.gov).
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Pod względem wielkości wydobycia zajmuje 9. miejsce na świecie. Gospodarka jest silnie uzależniona od sektora energetycznego, przy czym ropa zapewnia
trzy czwarte przychodów z eksportu i około połowy całkowitych przychodów
państwa oraz jedną trzecią całkowitego PKB110. Udział ropy w bilansie konsumpcji energii tego kraju wynosi 46% (2008), udział zaś gazu 33%. Pozostałe
źródło energii stanowią liczne hydroelektrownie.
W 2008 roku konsumpcja wewnętrzna wynosiła 750 tys. b/d, zaś eksport
netto 1,65 mln b/d, przy produkcji 2,4 mln b/d (ropa naftowa i produkty ropopochodne) (2008)111. Znaczna część ropy naftowej wydobywanej w Wenezueli
jest bardzo kwaśna i zawiera wysoki poziom siarki (tzw. ciężka ropa). W rezultacie jej duża część jest poddawana przerobowi w specjalistycznych rafineriach
krajowych i zagranicznych (głównie w Stanach Zjednoczonych). Według „Oil
& Gas Journal”, Wenezuela ma zdolność rafinacji ropy na poziomie 1,28 mln
baryłek ropy dziennie (2010) w głównych zakładach rafinacji: Paraguaná Center 940 tys. b/d, Puerto de la Cruz 195 tys. b/d, El Palito 127 tys. b/d. Dzięki
państwowemu przedsiębiorstwu PDVSA i spółce zależnej CITGO Wenezuela
również posiada znaczne zdolności rafinacji poza krajem (zob. rys. 24)112. CITGO jest spółką zależną i w pełni kontrolowaną przez PDVSA. CITGO posiada
trzy rafinerie w Stanach Zjednoczonych o łącznej wydajności przetwarzania
ropy naftowej 755 tys. b/d. PDVSA posiada także bezpośrednio udziały w kilku amerykańskich rafineriach, w tym 50% udziałów w zakładzie Chalmette
w Luizjanie i udziały w rafinerii Sweeny ConocoPhillips w Teksasie113. PDVSA
posiada także udziały w rafineriach, od Antyli Holenderskich poczynając, na
krajach europejskich (Szwecja, Belgia, Wielka Brytania) kończąc.
Poza Stanami Zjednoczonymi wenezuelska ropa trafia na rynki krajów Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Główni partnerzy handlowi Wenezueli
to Stany Zjednoczone – 41,1% obrotów, Unia Europejska – 10,7%, kraje karaibskie – 6,8%, Kolumbia – 4,3% oraz Chiny – 3,9%. Do nowych partnerów
handlowych zalicza się Chiny, Indie, Białoruś, Rosję, Iran i Kubę.
Po objęciu władzy przez prezydenta Cháveza ważnym celem Wenezueli jest
dywersyfikacja odbiorców ropy naftowej i odejście od uzależnienia od Stanów
Zjednoczonych jako dominującego klienta. Jednym z najszybciej rosnących
miejsc eksportu ropy naftowej Wenezueli są Chiny. W 2008 roku Chiny importowały około 120 tys. b/d, podczas gdy jeszcze w 2005 roku poziom ten
wynosił zaledwie 39 tys. b/d.
W maju 2008 roku rząd Wenezueli oświadczył, że udokumentowane rezerwy
ropy naftowej wzrosły o 30% do poziomu 130 mld baryłek, stanowiąc największe
110
111
112
113

Ambasada RP w Caracas (www.caracas.polemb.net/index.php?document=53).
Por. Venezuela, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.eia.doe.gov).
Venezuela, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.eia.doe.gov).
Ibidem, EIA 2010.
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Rys. 24. Zdolność rafinacji ropy PDVSA (2009) [tys. b/d]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Venezuela, CAB, EIA 2010 (www.eia.doe.gov); Transcaribbean
Gas Pipeline takes off, Contact with the New PDVSA, PDVSA 2006, s. 11.

rezerwy zlokalizowane poza Bliskim Wschodem. Dane o rosnących rezerwach
ropy naftowej są stopniowo potwierdzane przez niezależne agencje. Według BP
Statistical Review of World Energy 2010 zasoby ropy naftowej Wenezueli szacuje
się już na 172 mld baryłek, zaś według szacunków U. S. EIA (Venezuela CAB
2011), aż na 211 mld baryłek, co uplasowałoby Wenezuelę na drugim miejscu po
Arabii Saudyjskiej (zob. rys. 19). Oprócz tradycyjnych węglowodorów Ameryka Łacińska jest bogata w niekonwencjonalną bardzo ciężką ropę, której zasoby
szacuje się na setki miliardów baryłek. Przy obecnej technologii i cenach przetworzenie tej ropy jest nisko opłacalne, ale sytuacja ta może się zmienić w przyszłości, przy zastosowaniu nowych technologii.
Wenezuela planuje w nadchodzących latach dalszy rozwój złóż zasobów
ropy naftowej pasa Orinoco. PDVSA zachęciła do udziału w tym projekcie
niemal wyłącznie narodowe firmy petrochemiczne, takie jak: Petrobras (Brazylia), Petropars (Iran), CNPC (Chiny) i ONGC (Indie). W 2008 roku Wenezuela potwierdziła 50 mld baryłek nowych złóż, z których około połowa znajduje się w bloku Carabobo. PDVSA obejmie większość udziałów w każdym
projekcie wydobywczym.
Wenezuelski przemysł naftowy narodził się w połowie XIX wieku. W 1829
roku na mocy dekretu Simona Bolíwara wszelkie kopalnie stały się własnością
Republiki114. W 1975 roku ponownie znacjonalizowano przemysł naftowy, two114

M. Gawrycki, op. cit., s. 92.
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rząc państwową spółkę Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Obecnie PDVSA
jest największym pracodawcą, który wypracowuje około jednej trzeciej krajowego PKB, 50% dochodów rządu i 80% wpływów z wenezuelskiego eksportu.
W latach 90. Wenezuela ponownie otworzyła sektor wydobywczy na prywatne inwestycje, jednak wraz z objęciem funkcji prezydenta przez lidera populistycznego Ruchu Piątej Republiki (MVR) Hugo Cháveza w 1998 roku wprowadzono obowiązek pakietu większościowego PDVSA dla wszystkich projektów
naftowych realizowanych na terytorium Wenezueli. PDVSA stanowi narzędzie
kreowania polityki socjalnej, walki z biedą i bezrobociem oraz wykluczeniem
społecznym115. W listopadzie 2001 roku prezydent Hugo Chávez wydał dekret
uchwalający nową Ustawę o węglowodorach, wskutek której opłaty licencyjne
zostały podniesione dla spółek naftowych z 16,6% do 30% za ropę oraz z 1% do
16,6% za bardzo ciężką ropę116. Od 2007 roku wenezuelski przywódca rozpoczął
falę nacjonalizacji strategicznych sektorów gospodarki, która objęła międzynarodowe spółki naftowe (m.in. BP, Total, Statoil, Chevron, Petrocanada, ENI).
Postawa Cháveza nie jest wolna od krytyki i wzbudza rosnące niezadowolenie znacznej części społeczeństwa. Jose Toro-Hardy, były dyrektor państwowej
spółki naftowej PDVSA i zażarty krytyk prezydenta Cháveza, powiedział:
Ręce pana Cháveza rozdają ropę i gotówkę, jakby jutra miało nie być – ale w zamian
oczekuje lojalności i solidarności prezydentów krajów wobec których jest dostawcą (...)
ropa jest używana do tworzenia, a nawet kupowania wenezuelskiej strefy wpływów
w Ameryce Łacińskiej i Karaibach117.

Rosnące znaczenie sektora gazu ziemnego
Wenezuela, posiadając 4,84 bln m3 gazu ziemnego (2,6% światowych rezerw),
ma największe udokumentowane zasoby gazu w Ameryce Łacińskiej i drugie
największe na półkuli zachodniej, za Stanami Zjednoczonymi118. Z wykorzystaniem gazu Wenezuela wiąże ważne plany. Jak stwierdził minister ds. energii
i ropy Rafael Ramirez:
Ropy stopniowo zabraknie na całym świecie i coraz więcej krajów będzie musiało
przestawić się na gaz. Ameryka Łacińska będzie musiała przejść na gaz. W rzeczywistości generowanie energii z gazu jest dużo bardziej efektywne niż z ropy naftowej119.
115

M.F. Gawrycki, Wenezuela i rewolucja (boliwariańska) w Ameryce Łacińskiej, Toruń
2008, s. 174–175.
116
Ibidem, s. 170–176.
117
G. Morsbach, Venezuela basks in oil „bonanza”, BBC News, 17.02.2006 (http://news.bbc.
co.uk/2/hi/americas/4713404.stm).
118
Venezuela, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.eia.doe.gov). Według BP Statistical
Review of World Energy 2010 zasoby gazu ziemnego wynoszą 5,6 bln m3.
119
G. Morsbach, Venezuela basks in oil „bonanza”, BBC News, 17.02.2006 (http://news.bbc.
co.uk/2/hi/americas/4713404.stm).
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Ramirez, który jest także szefem PDVSA, przewiduje, że gaz może w przyszłości ostatecznie zastąpić ropę w eksporcie jego kraju.
W 2009 r. w kraju wyprodukowano 28 mld m3 (BP Statistical Review 2010)
gazu ziemnego, podczas gdy konsumpcja wyniosła 29,5 mld m3. Mimo stosunkowo dużej konsumpcji krajowej Wenezuela ma duży potencjał eksportowy tego surowca w nadchodzących dekadach. Szacuje się, że 90% rezerw
gazu naturalnego Wenezueli występuje razem z ropą naftową. W 1999 roku
Wenezuela przyjęła gazowe ustawy (Gas Hydrocarbons Law), które umożliwiły otwarcie wszystkich części sektora gazowego na prywatne inwestycje, gwarantując możliwość posiadania 100% udziałów w projektach złóż gazowych,
niepowiązanych z ropą naftową (non-associated gas). Stanowi to ostry kontrast
z zasadami prawa własności w sektorze naftowym. Stawki podatku i opłaty
licencyjne z inwestycji gazowych niepowiązanych z ropą naftową są znacznie
niższe niż odpowiednie stawki dla inwestycji naftowych. W ten sposób Wenezuela chce rozwinąć sektor gazowniczy w kraju, gdyż obecnie odgrywa on
niewielką rolę w porównaniu z sektorem naftowym. Według ustawy PDVSA
zachowuje prawo do nabycia tylko 35% udziałów w każdej inwestycji gazowej.
Mimo wprowadzonych zmian PDVSA produkuje największe ilości gazu ziemnego w Wenezueli i jest także jego największym dystrybutorem.
Największym prywatnym producentem gazu ziemnego w kraju jest wywodząca się z Hiszpanii międzynarodowa firma Repsol-YPF120. Poza PDVSA
i Repsol-YPF pozostali producenci gazu w kraju to Total, Petrobras i Pluspetrol.
W ostatnich latach Wenezuela poprawiła stan krajowej sieci przesyłu gazu. System przesyłu Interconnection Centro Occidente (ICO) łączy system magistrali
w centralnej i zachodniej części kraju, co ułatwia dostęp dla krajowych konsumentów. Wraz z całkowitym ukończeniem systemu ICO będzie on miał zdolność przesyłu gazu 14 mln m3 dziennie i połączy zachodnią i wschodnią część
kraju. Na początku 2008 roku został oddany do użytku rurociąg transkaraibski,
zwany również Antonio Ricaurte, łączący Wenezuelę z Kolumbią121. Początkowo
rurociąg pozwoli na eksport gazu ziemnego z Kolumbii z rejonu Punta Ballenas
do zachodniej Wenezueli. Plany zakładają odwrócenie w 2012 r. kierunku przesyłu gazu z Wenezueli do Kolumbii na poziomie 3,9 mln m3 dziennie. We wrześniu 2008 roku Wenezuela ogłosiła chęć utworzeniu trzech spółek joint venture
(Plataformy Deltana, Quito, Blanquilla-Tortuga) w celu budowy infrastruktury
LNG wzdłuż północnego wybrzeża kraju. Dałoby to Caracas wybór pomiędzy
rynkami eksportu Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji.

120
121

Repsol-YPF (www.repsol.com).
Venezuela, EIA 2010.

Geopolityka surowcowa państw Ameryki Łacińskiej

83

Petrodyplomacja Cháveza
Przez lata Stany Zjednoczone były największym rynkiem eksportu wenezuelskiej ropy naftowej. Jednakże udział wenezuelskiej ropy w amerykańskim
imporcie systematycznie spada. O ile jeszcze w 1960 roku wynosił aż 50%, już
w 1996 roku spadł do 18%, a w roku 2009 amerykański import netto ropy naftowej z Wenezueli wyniósł tylko 11% całkowitego importu „czarnego złota”122.
Posiadając duże zyski ze sprzedaży ropy, Chávez przyjmuje retorykę antyamerykańską i prowadzi aktywne działania zmierzające do ograniczenia wpływów
Stanów Zjednoczonych w regionie. Mimo iż udział Wenezueli w amerykańskim imporcie ropy naftowej systematycznie spada, Stany Zjednoczone pozostają głównym konsumentem wenezuelskiej nafty. Wenezuela jest średnio
piątym dostawcą ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych123. Do pozostałych
ważnych dostawców regionu należą (sierpień, 2010): Meksyk (2. miejsce), Kolumbia (8. miejsce), Brazylia (10. miejsce) i Ekwador (13. miejsce).
Dążąc do ograniczenia wpływów firm europejskich i amerykańskich
w Ameryce Łacińskiej, Wenezuela współpracuje z koncernami naftowymi
państw latynoamerykańskich: Ekwadoru (Petroecuador), Urugwaju (ANCAP), Argentyny (Enarsa). Wenezuela dostarcza znaczną ilość ropy naftowej
i produktów rafinacji dla swoich sąsiadów w regionie, sprzedając je po cenach
niższych niż rynkowe, oferując korzystne warunki finansowania. W ramach
inicjatywy Petrocaribe (w 2005 roku Chávez podpisał umowy dotyczące preferencyjnego handlu ropą, wymiany barterowej i pożyczek z Argentyną, Brazylią, Kubą, Urugwajem i Paragwajem oraz z 13 krajami karaibskimi, co doprowadziło do ustanowienia PetroCaribe) Wenezuela dostarcza ropę naftową
i produkty rafinacji do wielu krajów na Karaibach i w Ameryce Środkowej,
oferując korzystne finansowanie i długie terminy płatności, niejednokrotnie
w postaci wymiany barterowej. Według wenezuelskiego rządu do tych krajów,
w ramach systemu PetroCaribe, w latach 2005–2008 dostarczono w ten sposób
59 mln baryłek ropy. Inicjatywa PetroCaribe jest nie tylko formułą regionalnej współpracy energetycznej, ale także ważnym politycznym instrumentem
wpływów Hugo Cháveza na kraje Karaibów124.
W 2008 roku Wenezuela zacieśniła stosunki gospodarcze z Rosją i Chinami, a prezydent Chávez dwuktronie odwiedził Moskwę i Pekin. W rezultacie powołano z Rosją konsorcjum naftowe, z udziałem Gazpromu, Rosnieftu,
122
How dependent is the United States on foreign oil?, EIA 2010 (http://www.eia.doe.gov/ask/
crudeoil_faqs.asp#foreign_oil).
123
Crude Oil Imports (Top 15 Countries), EIA 2009 (www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/data_publications/company_level_imports/current/import.html) (dostęp 12.07.2010).
124
PetroCaribe saves Caribbean millions – Venezuela, „Cana News”, 13.08.2007 (www.cananews.net/news/131/ARTICLE/14546/2007-08-13.html); PetroCaribe Summit (www.jis.gov.
jm/special_sections/summit).
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Łukoilu, Surgutneftegazu i PDVSA. Gazprom ma również poszukiwać złóż
ropy u wybrzeży Wenezueli oraz oszacować wenezuelskie złoża gazu ziemnego. Gazprom i Łukoil od 2006 roku wydobywają wspólnie z PDVSA ropę
w pasie delty Orinoko. 2 kwietnia 2010 roku premier Putin zawarł w Caracas
umowę współpracy energetycznej, zawiązując joint venture rosyjskiego giganta
Rosnieft oraz kilku spółek, w tym prywatny LUKOIL z PDVSA, i deklarując
długoletnią inwestycję na poziomie 20 mld dolarów w pasie Orinoko celem
wydobycia tzw. „ciężkiej ropy”125. PDVSA zachowa 60% udziałów w inwestycji, zaś współpraca obejmie także kwestie militarne126.
Stosunki gospodarcze z Chinami mają dla Wenezueli charakter strategiczny
i w odróżnieniu od stosunków z Rosją nie ograniczają się do współpracy wojskowej. Chiny i Wenezuela współpracują gospodarczo przy rozwoju wenezuelskiej infrastruktury, między innymi budowy sieci linii kolejowych, systemu
telekomunikacyjnego, elektrowni wodnych czy budownictwa socjalnego. W latach 2001–2007 wenezuelski eksport ropy do ChRL wzrósł 74 razy127. W 2007
roku CNPC i PDVSA założyły spółkę joint venture Sinovensa, która ma się zająć
poszukiwaniem i wydobyciem ropy w wenezuelskim pasie Orinoko. Podczas
ostatniej wizyty Prezydenta Cháveza w Pekinie we wrześniu 2008 roku uzgodniono, że Wenezuela do 2012 roku zwiększy dostawy ropy naftowej do Chin
z poziomu 460 tys. b/d, do poziomu 1 mln baryłek ropy dziennie128. Chiny
budują także na swoim terenie w prowincji Kanton rafinerie zdolne do przetwarzania ciężkiej ropy wydobywanej na terenie Wenezueli. Chińczycy zbudują
również nową rafinerię w pasie delty Orinoko. W grudniu 2009 roku PDVSA
i chiński CNOOC ogłosiły zawarcie wstępnego porozumienia Memorandum
of Understanding (MOU) dla rozwoju bloku Boyaca 3 w dorzeczu Orinoko na
wschodzie Wenezueli. W ramach umowy, którą potwierdzono w kwietniu 2010
roku, Chiny mają zainwestować w wydobywczy przemysł naftowy 16 mld dolarów w bogatym w złoża tego surowca basenie rzeki Orinoko129.
Dla Chin Ameryka Łacińska stanowi istotne zaplecze ropy naftowej wobec
niepewnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chiny zawarły w regionie kontrakty gazowe z Argentyną, Brazylią, Peru i Ekwadorem, a chińskie firmy zdobyły nawet prawa do wydobywania i produkcji ropy naftowej u wybrzeży Kuby.
Najnowsze odkrycia wskazują, że w wodach Kuby może być nawet więcej niż
125

D. Korsunskaya, A. Boadle, Putin to Meet Top U.S. foes in Venezuela, Reuters, 31.03.2010
(www.reuters.com/article/idUSTRE62U3CX20100331); D. Korsunskaya, A. Boadle, Putin bolsters
oil, defense ties with Venezuela, 2.04.2010 (www.reuters.com/article/idUSTRE63115720100402).
126
S. Romero, Putin Visits Venezuela to Discuss Oil and Arms, NYT, 2.04.2010 (www.nytimes.com/2010/04/03/world/americas/03venez.html).
127
Por. Venezuela, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.eia.doe.gov).
128
Chińczycy zainwestują w wenezuelską ropę, PAP, 18.04.2010 r.
129
Chiny zainwestują w wenezuelski przemysł naftowy 16 mld dolarów, „Forsal”, 18.04.2010.
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10 mld baryłek ropy130. Rodzi to zaniepokojenie wśród inwestorów amerykańskich, gdyż penetracja Chin w krajach latynoamerykańskich odbierana jest
w Białym Domu jako zagrożenie dla własnego zaplecza surowcowego. Stany
Zjednoczone powoli „tracą” Amerykę Południową, pozwalając Pekinowi zdobyć pozycję strategicznego partnera Wenezueli, Brazylii, Peru, Ekwadoru, Kolumbiii, a także nie potrafią zahamować rosnącej aktywności Moskwy131.

4.4. Potencjał energetyczny pozostałych państw regionu
4.4.1. Ekwador
W styczniu 2009 roku Ekwador posiadał złoża ropy naftowej na poziomie
4,7 mld baryłek, czyli trzecie co do wielkości złoża w Ameryce Południowej132.
Równocześnie Ekwador jest piątym producentem ropy naftowej (327 tys. b/d
netto w 2008, przy konsumpcji wewnętrznej 178 tys. b/d) w Ameryce Południowej i jednym z trzech największych eksporterów ropy naftowej w Ameryce Łacińskiej133. Ponad 50% nadwyżki produkcji wyeksportowano do Stanów Zjednoczonych, resztę zaś do krajów latynoamerykańskich i azjatyckich.
Ekwador w połowie 2010 roku był czwartym po Wenezueli, Kolumbii i Brazylii południowoamerykańskim dostawcą ropy do Stanów Zjednoczonych
(236 tys. b/d, czyli około 2% importu Stanów Zjednoczonych). Jednak od kilku
lat Ekwador, podobnie jak Wenezuela, prowadzi politykę dywersyfikacji klientów, kierując swoją ofertę do rynków azjatyckich.
Ropa dla Quito stanowi główne źródło przychodów, zapewniając prawie
połowę wszystkich wpływów z eksportu i jedną trzecią wszystkich wpływów
z podatków134. Znaczący wzrost produkcji ropy nastąpił po otwarciu Oelducto
de Crudos Pesados (OCP) we wrześniu 2003 roku, które podwoiło pojemność
głównego ropociągu Ekwadoru135. Przyszły wzrost wydobycia ropy naftowej
w Ekwadorze będzie prawdopodobnie pochodzić z rozwoju bloku Ishpingo130

Kubański koncern naftowy Cubapetroleo szacuje złoża na ponad 20 mld baryłek ropy naf-

towej.
131

Por. M.F. Gawrycki, Wenezuela..., op. cit., s. 175.
Equador, Country Analysis Briefs, EIA 2009 (www.eia.doe.gov).
133
Ibidem, EIA 2009.
134
Najbardziej wydajne pola naftowe w Ekwadorze znajdują się w północno-wschodniej
części kraju. Największym złożem ropy jest Shushufindi. Inne główne pola naftowe to Sacha,
Dorine i Eden Yuturi.
135
Ekwador jest najmniejszym producentem ropy w OPEC, z przydzielonym kontyngentem produkcji 520 tys. b/d.
132
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-Tapococha-Tiputini (ITT) znajdującego się w ekwadorskiej części Amazonki,
z potencjalnymi rezerwami ciężkiej ropy naftowej na poziomie 1,3 mld baryłek136. Złoże ITT zawiera około 900 mln baryłek udokumentowanych zasobów,
a jego eksploatacja ma odbywać się z udziałem firm zagranicznych i opierać się
na systemie licencji. Pod koniec 2009 roku prezydent Ekwadoru Rafael Correa
poddał pomysł, że wspólnota międzynarodowa mogłaby zapłacić Ekwadorowi
za niepodejmowanie produkcji w tym regionie. Kraj oczekuje 3,5 mld dolarów
rozłożonych w ratach w okresie dziesięciu lat.
Jeśli zostawimy tę ropę pod ziemią, stracimy około 6 mld dol., ale nie przyczynimy
się do zniszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych (...). Zamiast wykładać pieniądze na zalesianie, Zachód może zapłacić za to, żeby lasy nie zostały wykarczowane137.

Pomimo dużego eksportu ropy naftowej Ekwador musi importować produkty rafinacji ropy naftowej z powodu braku wystarczających zdolności jej
przetwarzania. Trzy rafinerie ropy naftowej mają łączną zdolność przerobu
176 tys. b/d. Oznacza to, iż kraj ten nie zawsze w pełni korzysta z wysokich cen
ropy naftowej na świecie.
Petroecuador jest spółką państwową z około 46% udziałem w krajowym
rynku wydobywczym, która kontroluje połowę produkcji ekwadorskiej ropy
naftowej138. Największym zagranicznym przedsiębiorstwem naftowym jest
Repsol-YPF, które zapewnia około 13% całkowitej produkcji kraju ropy naftowej. Do innych najważniejszych zagranicznych przedsiębiorstw naftowych
należy Andes Petroleum, konsorcjum prowadzone przez China National Petroleum Corporation (CNPC), które nabyło aktywa we wrześniu 2005 roku od
dawnych właścicieli EnCana, Perenco i Agip.
Ekwador ma dwa główne systemy ropociągów. Pierwszym z nich jest Sistema Oleducto Trans-Ecuatoriano (SOTE), wybudowany na początku lat 70.
(ok. 500 km) do terminalu przeładunku ropy w Balao na wybrzeżu Pacyfiku139.
Drugi rurociąg to Oleducto de Crudos Pesados (OCP, ok. 480 km) od września 2003 roku podwoił możliwości transportowe ekwadorskich ropociągów
i doprowadził do gwałtownego wzrostu wydobycia ropy naftowej Ekwadoru.
Ekwador wykorzystuje także jeden międzynarodowy rurociąg TransAndino
o przepustowości 50 tys. b/d łączący ekwadorskie pola naftowe z kolumbijskim
portem Tumaco. Ekwador ma nieznaczące udokumentowane zasoby gazu
ziemnego. Zapotrzebowanie krajowe na gaz jest śladowe, jak również praktycznie nie istnieje infrastruktura dystrybucji gazu.
136

Equador, Country Analysis Briefs, EIA 2009 (www.eia.doe.gov).
Cena za jaką Ekwador może nie niszczyć Amazonii, (http://wyborcza.pl/1,76842,7197650,
Cena_za_jaka_cene_Ekwador_moze_nie_niszczyc_Amazonii.html) 29.10.2009.
138
Equador, Country Analysis Briefs, EIA 2009 (www.eia.doe.gov).
139
Ibidem, EIA 2009.
137
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Rys. 25. Konsumpcja energii w Ekwadorze (2006)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Equador, Country Analysis Briefs, EIA 2009 (www.eia.doe.gov).

4.4.2. Brazylia
Brazylia jest 10. światowym konsumentem energii i trzecim największym na
zachodniej półkuli, po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Kraj ten posiada
drugie największe rezerwy ropy naftowej w Ameryce Południowej (12,6 mld
baryłek udokumentowanych zasobów ropy naftowej, 2009) i jest jednym z najszybciej rosnących producentów. Złoża Campos i Santos znajdujące się na
południowo-wschodnim wybrzeżu kraju kryją bogate rezerwy „czarnego złota”140. W 2007 roku Brazylia wyprodukowała 2,2 mln b/d, tylko 14% mniej niż
Wenezuela, największy producent w Ameryce Południowej, konsumpcja zaś
wyniosła 2,5 mln b/d. W 2008 roku produkcja spadła do poziomu 1,9 mln b/d,
co i tak stanowiło aż około 2,5% produkcji światowej (U.S. EIA; BP Statistical
Review, 2009).
Odkrycia w latach 2007–2008 dużych podmorskich złóż naftowych, które
pozwoliły prezydentowi Luli da Silva zawołać, że „Bóg jest Brazylijczykiem”,
mogą zmienić Brazylię w jednego z największych producentów ropy na świecie. Na drodze do eksploatacji nowych złóż stoją poważne przeszkody inżynieryjne, jednakże Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) jest światowym liderem
w eksploatacji ropy naftowej na dużych głębokościach.
W 2008 roku Brazylia wyeksportowała 8,8% swojej produkcji do Stanów
Zjednoczonych, co uczyniło ten kraj czwartym regionalnym dostawcą „czarne140

Brazil, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.eia.doe.gov).
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go złota”. Wraz z odkryciem nowych złóż brazylijska produkcja ropy naftowej
stale rośnie, a kraj ten przekształca się z importera netto ropy naftowej w ważnego światowego producenta. W sierpniu 2010 roku Brazylia była już trzecim
z Ameryki Południowej (249 tys. b/d) dostawcą ropy do Stanów Zjednoczonych.
Narodowym koncernem naftowym pozostającym w ręku państwa i w pełni
przez władze kontrolowanym jest powstała w 1953 roku spółka Petrobras, która jest głównym graczem w sektorze naftowym w Brazylii i trzecim w Ameryce
Łacińskiej. Od 1997 roku rząd zdecydował się na umiarkowaną demonopolizację i wprowadzenie konkurencji w sektorze przez utworzenie agencji National Petroleum Agency (ANP) odpowiedzialnej za wydawanie licencji poszukiwawczo-wydobywczych.
Mimo otwarcia sektora Petrobras prawie całkowicie kontroluje wydobycie ropy w Brazylii. Regionem, gdzie produkuje się najwięcej ropy, jest stan
Rio de Janeiro (ponad 80% całkowitej produkcji ropy w Brazylii). Największa
część produkcji brazylijskiej ropy pochodzi ze złóż pod wodą, znajdujących się
na znacznych głębokościach. W 2006 roku konsorcjum Petrobras, BG Group
i Petrogal, odkryły złoża Tupi, które mają zawierać około 5–8 mld baryłek ropy
(oraz znaczne pokłady gazu ziemnego) znajdujące się średnio 5 tys. km pod
powierzchnią oceanu. Złoża Tupi są największym odkryciem od czasu odnalezienia olbrzymich złóż Kaszagan w Kazachstanie141.
Transpetro, spółka zależna od Petrobras, jest operatorem brazylijskiej sieci
przesyłu ropy. System składa się z 6500 km rurociągów ropy naftowej, terminali przybrzeżnych dla importu i śródlądowych magazynów. Cała struktura
sieci pozwala na przesył ropy z wybrzeża w głąb kraju, do zakładów rafinacji
surowca. Według „Oil & Gas Journal” (OGJ), Brazylia posiada zdolność rafinacji ropy na poziomie 1,9 mln b/d w 13 rafineriach142. Petrobras kontroluje
11 z nich i posiada również dominujący udział w rynku sprzedaży detalicznej
produktów. Krajowa produkcja produktów naftowych zapewnia 78% zapotrzebowania, konieczny natomiast jest import lżejszych produktów naftowych.
Brazylia jest też głównym na świecie producentem etanolu ze znacznym wykorzystaniem trzciny cukrowej. W 2008 roku Brazylia produkowała
454 tys. b/d etanolu, w porównaniu z 365 tys. b/d w 2007 roku. Należy pod141

Odkrycie olbrzymich zasobów wywołało dyskusje na temat zasad eksploatacji ropy
w ramach systemu koncesyjnego, czy tzw. umów produkcyjnych (production sharing agrement).
W pierwszym wypadku wydobyta ropa należy do przedsiębiorstwa, które płaci podatki i opłaty
licencyjne, w drugim zaś ropa należy do rządu, a firma otrzymuje stałe wynagrodzenie za jej
wydobycie. Brazylia planuje utworzenie funduszu inwestycyjnego na wzór Norwegii, aby przychody ze sprzedaży ropy wykorzystać na walkę z ubóstwem, zob. „Oil & Gas Financial Journal”,
31.07.2009 (www.ogfj.com/index/article-display/6444410005/articles/oil-gas-financial-journal/
e-__p/offshore/brazilian-pre-salt.html).
142
BP Statistical Review, 2010.
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kreślić, iż wszystkie rodzaje benzyn w Brazylii zawierają etanol z domieszką na
poziomie 20–25%. Kraj ten obecnie prowadzi aktywną dyplomację na rzecz
zwiększenia zastosowania etanolu z krajami sąsiadującymi, podpisując umowy
wymiany technologicznej z Peru, Kolumbią, Argentyną, Wenezuelą, Panamą
i Kubą. W rezultacie Brazylia nie tylko zmniejszyła koszty produkcji etanolu,
ale przekształciła branżę transportową przez zainstalowanie w 90% nowych
samochodów silników flex-fuel, które pozwalają konsumentom używać benzyny, alkoholu etylowego lub ich dowolnej kombinacji. W przyszłości doprowadzi to do wyeliminowania pojazdów z silnikami wyłącznie benzynowymi. Tak
długo, jak ceny ropy naftowej nadal utrzymują się w wysokości ponad 40 dolarów za baryłkę, etanol z Brazylii pozostanie konkurencyjnym paliwem. Brazylia jest największym eksporterem etanolu na świecie (w 2008 roku 13 tys. b/d)
posiadającym ponad 90% światowego rynku eksportu. Poza Stanami Zjednoczonymi najważniejszymi rynkami eksportu są Europa i Japonia.
Gaz ziemny stanowi jedynie niewielką część brazylijskiej konsumpcji paliw. Brazylia ma 0,36 bln m3 udowodnionych zasobów gazu ziemnego w 2009
roku143. Największe pola gazowe w basenie Campos i Santos posiadają większość rezerw, ale są też spore rezerwy w głębi kraju. Pomimo znacznych rezerw
gazu ziemnego w Brazylii produkcja wzrosła w ostatnich latach nieznacznie,
głównie ze względu na brak krajowej infrastruktury przesyłu gazu. Petrobras
jest największym producentem gazu ziemnego. Firma kontroluje ponad 90%
złóż gazu naturalnego Brazylii. Inni ważni uczestnicy sektora to Sulgas i brytyjski BG. W 2008 roku w Brazylii wyprodukowano 13,9 mld m3 gazu (0,5%
światowej produkcji) (BP Statistical Review, 2009). Zużycie gazu ziemnego jest
niewielkie na tle innych źródeł energii i wyniosło w 2006 roku tylko 7% całkowitego zużycia energii. Jednak popyt na gaz naturalny wzrasta i jest on stosowany głównie jako zamiennik oleju napędowego w przemyśle i elektroenergetyce.
Dodatkowo próby dywersyfikacji wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach gazowych w najbliższej perspektywie zwiększą zużycie gazu ziemnego.
W celu zaspokojenia rosnącego popytu Petrobras planuje kilka ważnych
projektów wydobycia gazu ziemnego w nadchodzących latach. Największym
jest projekt Mexilhão, którego złoża szacuje się na 84 mld m3. Pierwszy etap instalacji platformy Mexilhão, największej brazylijskiej platformy morskiej gazu,
zdolnej do wytwarzania do 15 mln m3 dziennie został zrealizowany (wydajność ok. połowy pojemności gazociągu Boliwia – Brazylia)144. Istnieją plany
budowy gazociągu z Tupi do Mexilhão, skąd gaz ziemny może popłynąć do
sieci krajowej.
143

Brazil, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.eia.doe.gov).
Petrobras launches Mexilhao platform jacket, World Oil 2010. Wysoka na 182 metry, po
zainstalowaniu będzie wystawać 10 m powyżej lustra wody, całkowita waga 11 300 ton.
144
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Rys. 26. Konsumpcja energii w Brazylii (2006)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Brazil, Country Analysis Briefs, EIA 2009 (www.eia.doe.gov).

Petrobras jest także operatorem brazylijskiego systemu przesyłu gazu
o łącznej długości ponad 6500 km gazociągów w większości w południowo-wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Systemy te nie są aktualnie
połączone, co utrudnia rozwój rynków krajowych produkcji i konsumpcji.
W czerwcu 2006 roku chiński Sinopec rozpoczął budowę 1387 km gazociągu łączącego północno-wschodnie i południowo-wschodnie sieci gazociągów
brazylijskich. Budowa trzeciego i ostatniego etapu systemu Gasene rozpoczęła się w 2008 roku, a uroczyste otwarcie nastąpiło 31 marca 2010 roku. Brak
infrastruktury przesyłu gazu opóźnia wydobycie i produkcję gazu w Brazylii,
szczególnie w regionach centralnych kraju.
Brazylia w 2008 roku zaimportowała 11,3 mld m3 gazu ziemnego (tj. połowę poziomu krajowej konsumpcji) gazociągiem z Boliwii oraz gazu skroplonego (LNG) głównie z Trynidadu, Tobaco i Nigerii145. Import gazu wzrósł prawie
dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat, a prognozy Petrobras wskazują, że
będą one w dalszym ciągu rosnąć. Brazylia importuje gaz ziemny z Boliwii
(w 2008 roku 98% całkowitego importu) gazociągiem Gasbol, który łączy Santa Cruz w Boliwii z Porto Alegre w Brazylii, przez Sao Paulo. Niewielkie ilości pochodzą z Argentyny za pośrednictwem gazociągu Parana-Uruguayana
(450 km). Brazylia ma także dwa terminale do regazyfikacji skroplonego gazu
ziemnego (LNG): terminal Pecem (2007) w północno-wschodniej części kraju
i terminal Guanabara Bay (2009) na południowym wschodzie. Obydwa to pływające jednostki regazyfikacji i magazynowania gazu.
145

Brazil, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.eia.doe.gov).
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Brazylia ma dwie elektrownie atomowe zarządzane przez państwową Eletronuclear, spółkę zależną Eletrobras. Udział energii jądrowej w bilansie energetycznym kraju jest stosunkowo niewielki, aczkolwiek budowane są kolejne.
Ważnym źródłem wytwarzania energii elektrycznej w tym kraju są elektrownie wodne (zob. rys. 26).

4.4.3. Boliwia
Boliwia posiada drugie po Wenezueli największe w Ameryce Łacińskiej złoża
gazu ziemnego na poziomie 0,71 bln m3 (BP Statistical Review, 2009), które znajdują się w większości w południowo-wschodniej części kraju146. Boliwia przez
długie lata nie wykorzystywała swojego potencjału surowcowego. W rezultacie
przeprowadzonej prywatyzacji, która przyciągnęła znaczne ilości kapitału zagranicznego, nastąpiły intensywne poszukiwania nowych złóż gazu. Produkcja
krajowa wynosi 14 mld m3 (2008), konsumpcja krajowa zaś 2,4 mld m3 (2008)147.
W połowie lat 90. XX wieku dokonano prywatyzacji państwowego molocha YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), zarządzającego wydobyciem gazu, co stało się impulsem do zmian w tym sektorze gospodarki
boliwijskiej148. Jeszcze w maju 2005 roku parlament ustanowił prawo, które
wprowadzało państwową kontrolę zagranicznych spółek zarządzających boliwijskim gazem149. Wkrótce po wygranych wyborach w 2006 roku prezydent
elekt Evo Morales (pierwszy lider wywodzący sie ze społeczności Indian)
znacjonalizował krajowy przemysł wydobywczy gazu i nafty150. Od tej pory
wydobycie gazu jest pod wyłączną kontrolą państwowego YPFB151. Wraz ze
wzrostem cen energii nastąpiła znacząca poprawa finansów państwa. Reprezentując Ruch na rzecz Socjalizmu (Movimento al Socialismo), prezydent Morales zapowiedział wspieranie rdzennej ludności Boliwii przez redystrybucję
dochodów ze sprzedaży gazu152. W tym samym czasie prezydent Morales bli146
Peru posiada 0,33 bln m3 udokumentowanych rezerw gazu ziemnego, czyli 0,2% światowych rezerw.
147
Bolivia Economy, CIA Library 9.11.2010 (www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/bl.html).
148
M. Maroszek, Boliwijskie problemy z gazem, Biuletyn „Opinie” 2/2009, 2009.
149
Bolivian Gas Conflict Multimedia Information (www.sandiegoaccountantsguide.com/
library/Bolivian-gas-conflict.php).
150
J. Webber, Nationalization of Gas!, 4.05.2006 (http://www.zcommunications.org/nationalization-of-gas-by-jeffery-r-webber).
151
S. Weintraub, Bolivia’s Natural Gas Nationalization, Center for Strategic and International
Studies (CSIS), Washington D.C., 2006.
152
Bolivia gas move sparks hope and unease, BBC News, 5.05.2006 (http://news.bbc.co.uk/2/
hi/americas/4976104.stm).
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sko związał się z prezydentem Chávezem i przyjął podobne, krytyczne stanowisko wobec Stanów Zjednoczonych153. Nacjonalizacja oznaczała renegocjacje
warunków z zagranicznymi firmami działającymi na terenie Boliwii. Posunięcie to spotkało się z oczywistą krytyką największych inwestorów: Repsol-YPF,
BG Group, brazylijskiego Petrobras i francuskiego Total. Mimo nacjonalizacji
YPFB w 2006 roku Boliwia rozpoczęła negocjacje z Brazylią co do nowych warunków przesyłu tego surowca. Jeszcze w 1994 roku Brazylia i Boliwia zawarły
porozumienie, na mocy którego powstał gazociąg Gasbol łączący Santa Cruz
w Boliwii z Porto Alegre w Brazylii. W 1999 roku zaczęto nim przesyłać gaz
do Brazylii w ramach dwudziestoletniego kontraktu take-or-pay154. 28 marca
2010 roku rządy Boliwii i Argentyny dokonały aktualizacji umowy gazowej
z 2006 roku, ustanawiając gwarancje dla obu stron (co zapewnia niezakłócony
eksport boliwijskiego gazu wobec uprzednich sporów). Zdecydowano również
o budowie nowego gazociągu o długości 47 km, który zwiększy przepustowość z 7 mln m3 gazu dziennie do 13 mln m3 (inwestycja ma wynieść 98 mln
dolarów)155. Realizacja umowy pięciokrotnie zwiększy poziom eksportu gazu
z Boliwii do Argentyny do 2017 roku.
Boliwia ma potencjał, by w przyszłości stać się znaczącym producentem
gazu ziemnego wbrew trudnościom polityczno-historyczno-geograficznym.
Wobec braku możliwości eksportu gazu przez sąsiednie Chile (spór o dostęp
do morza z XIX w.) Brazylia i Argentyna wydają się najbardziej atrakcyjnymi
rynkami eksportu gazu boliwijskiego.
Kraj ten, obok Wenezueli, otworzył się także na współpracę z Rosją. Gazprom podpisał memorandum na początku 2007 roku, zobowiązując się do badań i wspólnych przedsięwzięć z YPFB156. We wrześniu 2008 roku Moskwa
podpisała porozumienie z La Paz odnośnie do przyszłej współpracy nad wydobyciem boliwijskiego gazu157. Dodatkowo Gazprom w sojuszu z francuskim
koncernem Total uzgodniły porozumienie obejmujące inwestycje w złoża gazu
w Boliwii na kwotę 4,5 mld dolarów158. 17 czerwca 2010 roku szef YPFB ogłosił
podpisanie z rosyjskim Gazpromem kolejnego kontraktu na wspólne poszukiwanie gazu ziemnego w Boliwii159.
153

Bolivia, NYT 14.11.2010 (http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/bolivia/index.html).
154
M. Maroszek, Boliwijskie..., op. cit.
155
Bolivia and Argentina Sign Revised Natural Gas Deal, latin American Herald Tribune
(http://laht.com/article.asp?ArticleId=354451&CategoryId=14919).
156
Bolivia, Gazprom sign protocol on joint gas exploration, „RIA Novosti”, 22.02.2007 (http://
en.rian.ru/world/20070222/61140851.html).
157
M. Maroszek, Boliwijskie..., op. cit.
158
Bolivia: Gazprom and Total to invest $4.5 billion in gas Project, 19.09.2008 (http://www.
energy-pedia.com/article.aspx?articleid=131073).
159
Bolivia says close to signing Gazprom natgas Deal, Reuters, 17.06.2010 (www.reuters.
com/article/idUSN1723046020100617).
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4.4.4. Kolumbia
Kolumbia posiada około 1,36 mld udokumentowanych baryłek ropy (2010),
czyli piąte co do wielkości rezerwy w Ameryce Południowej160. Zasoby gazu
ziemnego są stosunkowo małe. Kolumbia jest ważnym eksporterem ropy
naftowej i węgla. Mniej więcej połowa produkcji ropy w Kolumbii jest eksportowana, z czego około 28% do Stanów Zjednoczonych (2007), co czyni ją
czwartym co do wielkości regionalnym dostawcą ropy naftowej do Stanów
Zjednoczonych, z udziałem 1,2% amerykańskiego importu.
Zyski ze sprzedaży ropy uszczupla kolumbijska wojna domowa, a częstym
obiektem ataków jest liczący 780 km ropociąg Caňo Limon – Coveňas tłoczący ropę na wybrzeże karaibskie ze złoża Caňo Limon161. W latach 1999–2007
produkcja ropy w Kolumbii systematycznie malała. Spadek produkcji jest wynikiem starzenia złóż ropy naftowej, braku nowych znaczących odkryć i niewielkich inwestycji w sektorze naftowym.
Kolumbijskimi zasobami zarządza Empresa Colombiana de Petroleos (Ecopetrol) zajmująca się eksploatacją, produkcją, transportem i dystrybucją ropy
naftowej. Celem ożywienia inwestycyjnego kolumbijski rząd sprzedał część
udziałów w Ecopetrol zagranicznym inwestorom prywatnym. Dodatkowo
przyjęte nowelizacje pozwoliły zagranicznym firmom naftowym na posiadanie
100% udziałów w przedsięwzięciach naftowych na terenie kraju, ustanawiając

Rys. 27. Konsumpcja energii w Kolumbii (2007)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Colombia, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.eia.doe.gov).
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Colombia, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.eia.doe.gov).
Rurociągi i pozostała infrastruktura energetyczna wciąż są celem ataków partyzantów
(guerillas), aczkolwiek liczba ataków jest znacznie mniejsza niż w przeszłości.
161
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równocześnie niższe stawki opłat licencyjnych. Wcześniej Kolumbia miała
jeden z najwyższych systemów opłat dla koncernów naftowych, które płaciły
(20%) swojego dochodu, bez względu na wielkość wydobycia. Dzięki wprowadzonym zmianom wzrosło zainteresowanie międzynarodowych firm naftowych, nastąpił wyraźny wzrost wierceń i napływ inwestycji zagranicznych162.
Na początku 2010 roku Kolumbia przeprowadziła rundę licytacji naftowych
obejmujących między innymi 255 bloków badawczych na 325 tysiącach ha163.
Inwestycjom na terenach bogatych w ropę nie sprzyja natomiast aktywność
terrorystyczna Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia (FARC).
W wyniku wprowadzonych reform Kolumbia odnotowała w ostatnich latach wzrost produkcji ropy. W 2009 roku krajowa produkcja wyniosła 680 tys.
b/d, co stanowi wzrost z 540 tys. b/d w roku 2007. Większość produkcji ropy
naftowej w Kolumbii ma miejsce u podnóża Andów i wschodniej dżungli Amazonii. Ecopetrol jest największym producentem ropy w tym kraju, z udziałem
około 1/3 całkowitej krajowej produkcji. Największe spółki zagraniczne działające na tym rynku to BP Amoc, Occidental Petroleum (OXY), Canadian Occidental Petroleum, Exxon Mobile, Shell, Elf Aquitaine164.
Kolumbia ma sześć głównych rurociągów naftowych, z których cztery
są połączone z terminalem eksportu ropy do krajów karaibskich w Covenas
(Ocensa, Cano Limon, Alto Magdalena i Columbia Oil Pipeline). Pod koniec
2009 roku oddano do użytku ropociąg Llanos Orientales, który łączy Rubiales
z rurociągiem Ocensa (przepustowość 260 tys. b/d). Szósty rurociąg Trans-Andino transportuje ropę z kolumbijskiego pola Orito w dorzeczu Putumayo
do kolumbijskiego portu Tumaco nad Pacyfikiem. W kraju funkcjonuje pięć
głównych rafinerii o zdolności rafinacji ropy na poziomie 286 tys. b/d. Mimo
że Kolumbia jest eksporterem netto ropy naftowej, musi importować niektóre
produkty rafinacji ropy, ponieważ zapotrzebowanie wewnętrzne przekracza
zdolności produkcyjne.
Ropa naftowa jest jednym z głównych powodów zaangażowania finansowego i wojskowego Stanów Zjednoczonych w tym kraju. Od 1999 roku proces
reform w kolumbijskim sektorze energetycznym zbiega się z przyjęciem przez
Biały Dom Planu Columbia oferującego Bogocie 1,3 mld dolarów pomocy
wojskowej i ochronę kolumbijskich pól naftowych165.
Kolumbia jest samowystarczalna w zakresie gazu ziemnego, a ostatnio nawet rozpoczęła eksport do Wenezueli. Posiada 0,12 bln m3 gazu ziemnego (BP
162

J.M. Forman, S. Moreira, Latin America: America’s Forgotten Energy.., s. 133. Pewną przeszkodą może być fakt, iż znaczna część terytoriów potencjalnie zasobnych w surowce znajduje
się pod kontrolą Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
163
Colombia, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.eia.doe.gov).
164
Cena litra benzyny wynosi w Kolumbii ok. 0,52 dolara, czyli ok. 1,5 zł!
165
M. Gawrycki, Geopolityka..., op. cit., s. 100.
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Statistical Review, 2010), przy czym krajowa produkcja w 2009 roku wyniosła
10,5 mld m3 gazu, konsumpcja zaś 8,7 mld m3 (średni wzrost obydwu wskaźników w 2008 roku wyniósł 15%)166. Znaczna część krajowej produkcji gazu
ziemnego (43% w 2008) jest ponownie „wstrzykiwana” do naturalnych magazynów podziemnych, co ma ułatwić zwiększenie wydobycia ropy naftowej.
Większość rezerw gazu ziemnego w Kolumbii znajduje się w dorzeczu Llanos. Dwoma największymi producentami gazu w tym kraju są BP i Chevron.
Na początku 2008 roku, oprócz trzech głównych magistrali przesyłowych,
oddano do użytku rurociąg Antonio Ricaurte łączący północno-wschodnią
Kolumbię z Wenezuelą. W pierwszym etapie rurociągiem wyeksportowano
kolumbijski gaz ze złoża Punta Ballenas do zachodniej Wenezueli, gazociąg
jednak może działać w obu kierunkach.
Kolumbia jest także jednym z największych na świecie eksporterów węgla.
W 2008 roku kolumbijskie udokumentowane zasoby wyniosły 6,814 mln ton
węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki167. W kraju tym znajdują się drugie co do wielkości zasoby węgla w Ameryce Południowej, po Brazylii. Większość tych rezerw koncentruje się na półwyspie Guajira na północy i u podnóża Andów. Większość krajowej produkcji trafia na eksport, w wyniku czego
Kolumbia była czwartym największym eksporterem netto węgla na świecie
(2008). Eksport węgla (zapewnia około jedną czwartą całkowitych wpływów
z eksportu) jest kierowany głównie do Europy, Ameryki Północnej i Ameryki
Łacińskiej. Największym producentem węgla w Kolumbii jest angielsko-amerykańskie konsorcjum Carbones del Cerrejon.

4.4.5. Chile, Urugwaj, Paragwaj i Argentyna
Chile, Urugwaj, Paragwaj i Argentyna są importerami surowców energetycznych. Produkcja ropy naftowej w Chile wyniosła 10,7 tys. b/d (2010), zaś
konsumpcja 330 tys. b/d. Import ropy naftowej pochodzi głównie z Brazylii,
Angoli i Nigerii. Chile jest także silnie uzależnione od importu gazu, głównie
z Argentyny168. Produkcja krajowa jest niewielka, podczas gdy konsumpcja
wynosi około 3,3 mld m3 (2010)169. Urugwaj, który nie posiada udokumentowanych zasobów węglowodorów, jest całkowicie uzależniony od importu pa-

166

Obliczenia własne na podstawie: Colombia, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.
eia.doe.gov).
167
Colombia, EIA 2010.
168
Ibidem, EIA 2010 (www.eia.doe.gov/country/country_energy_data.cfm?fips=CI); M.
Gawrycki, Geopolityka..., op. cit., s. 85–86.
169
BP Statistical Review of World Energy 2010.
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liw. W 2004 roku kraj ten importował 31 tys. baryłek ropy dziennie, zaś w 2008
roku już 49 tys. b/d, przy konsumpcji na poziomie 50 tys. b/d170. Podstawowym
źródłem energii są hydroelektrownie, których udział w bilansie energetycznym
kraju wynosi około 60% (gaz i węgiel nie przekracza 1% udziału). Istnieją dwa
gazociągi łączące Urugwaj z Argentyną: Federico Slinger (lub Gasoducto del
Litoral o długości ok. 20 km) oraz Gasoducto Cruz del Sur (GCDS, Southern
Cross Pipeline ukończony w 2002 roku przez konsorcjum British Gas (40%),
Pan American Energy (30%), ANCAP (20%) i Wintershall (10%), o długości
ok. 210 km) łączący sieci gazowe Argentyny ze stolicą Urugwaju, Montevideo171. Za dystrybucję gazu ziemnego w Urugwaju odpowiadają spółki Gaseba Gaz de France (51%), Ameryka Pan Energy (34%) i Acodike (15%) oraz
Conecta172. Urugwaj importuje także energię elektryczną z Brazylii. Również
Paragwaj importuje 99% konsumowanej ropy naftowej i gazu173.

Wnioski
1) Znaczenie Ameryki Łacińskiej ze względu na duży niezagospodarowany
potencjał surowcowy będzie rosnąć w XXI wieku, aczkolwiek partnerem
handlowym bogatych w surowce krajów regionu będą Chiny i Rosja, coraz
bardziej aktywne w tej części świata. Jednocześnie politykę energetyczną
bogatych w surowce krajów latynoamerykańskich (Wenezuela, Boliwia
i Ekwador) cechuje nacjonalizm traktujący surowce naturalne jako dobro
narodowe.
2) Aktywność dyplomatyczno-gospodarcza Chin w Ameryce Łacińskiej może
w przyszłości doprowadzić do przewartościowania polityki surowcowej
krajów regionu, a w dłuższej perspektywie doprowadzić do „wypchnięcia”
zachodnich koncernów energetycznych z latynoamerykańskich rynków.
3) Stany Zjednoczone zmuszone zostały do stawienia czoła rosnącej penetracji Chin w Ameryce Łacińskiej, która jest coraz aktywniejsza w tym regionie świata. Udział paliw z Ameryki Łacińskiej w bilansie energetycznym
Stanów Zjednoczonych będzie systematycznie malał.
4) Polityka Cháveza nakierowana jest na dywersyfikację odbiorców wenezuelskiej ropy naftowej, co uderza bezpośrednio w podstawy bezpieczeństwa
170

Uruguay Energy Profile, EIA 2010 (www.eia.doe.gov/country/country_energy_data.
cfm?fips=UY).
171
Oil and Gas in Uruguay – Overview (www.mbendi.com/indy/oilg/sa/uy/p0005.htm).
172
Ibidem, MBendi (www.mbendi.com/indy/oilg/sa/uy/p0005.htm).
173
Paraguay Energy Profile, EIA 2010 (www.eia.doe.gov/country/country_energy_data.
cfm?fips=PA).
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energetycznego Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie, skrajnie antyamerykańska retoryka Cháveza nie znajduje odzwierciedlenia w co prawda
malejących, aczkolwiek będących wciąż na wysokim poziomie, obrotach
handlowych tych państw.
5) Import z Meksyku czy Wenezueli do Stanów Zjednoczonych będzie systematycznie malał. Wzrost zainteresowania znaczenia, jako dostawcy paliw
kopalnych do Stanów Zjednoczonych, wykazuje natomiast Brazylia dzięki nowym odkryciom surowców. Brazylia ma szanse stać się w XXI wieku
nową potęgą naftową świata. Może to mieć kolosalne znaczenie dla Stanów
Zjednoczonych, które utrzymują dobre stosunki z Brazylią.
6) Kraje – producenci ropy i gazu, takie jak Wenezuela, Ekwador, Boliwia
dążą do dywersyfikacji rynków zbytu, jednocześnie korzystają ze swego bogactwa, naruszając interesy Stanów Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej.

Część III

Afryka i Australia
jako potęgi surowcowe

5. Zasoby węglowodorów w Afryce
Afryka jest bogatym w różnego rodzaju minerały kontynentem i stanowi
swego rodzaju „spichlerz” surowcowy świata. Posiada około 10% globalnych
zasobów ropy i zapewnia 12,4% jej światowej produkcji, udział zaś w konsumpcji wynosi zaledwie 3,4%. Jeśli chodzi o wydobycie gazu Afryka posiada
7,9% światowych rezerw, z udziałem w produkcji na poziomie 7% i konsumpcji 3,1%174. Rejon południa Afryki ma też ogromne możliwości wytwarzania
energii elektrycznej z wykorzystaniem zasobów wodnych.

5.1. Algieria
Algieria jest ważnym krajem eksporterem ropy naftowej, członkiem Organizacji Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC). Posiada około 12,2 mld baryłek
udokumentowanych rezerw ropy naftowej (BP Statistical Review 2010), czyli
jedne z największych w Afryce (po Libii, Nigerii i porównywalne z Angolą)175.
Algierska ropa naftowa znajduje się we wschodniej części kraju, w pobliżu
granicy z Libią. Sektor węglowodorów w Algierii przynosi około 60% dochodów budżetu oraz prawie 30% PKB, a także stanowi ponad 97% dochodów
z eksportu (2008). W 2009 roku Algieria produkowała łącznie 2,13 mln baryłek płynnych produktów naftowych dziennie, z czego 1,33 mln b/d stanowiła
ropa naftowa. Algieria jest czwartym producentem ropy naftowej w Afryce, po
Nigerii, Angoli, Libii, i największym producentem paliw przetworzonych na
„Czarnym Lądzie”. Krajowe zużycie ropy naftowej osiągnęło około 15% całkowitej produkcji (2009). Największym rynkiem zbytu w 2009 roku były Stany
Zjednoczone, do których skierowano ponad 1/4 eksportu (zob. rys. 30). Do
krajów członkowskich OECD trafiło łącznie 62% całkowitego eksportu (2009),
w tym głównie do Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, a także Kanady,
Japonii i Korei Południowej.
174
175

BP Statistical Review of World Energy, June 2009, s. 24, 27.
Algeria, CAB, EIA 2010.
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Rys. 28. Pięć państw o największych rezerwach ropy naftowej w Afryce (2010) [mld baryłek]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Algeria, Country Analysis Briefs, EIA 2010.

Rys. 29. Główne rezerwy gazu ziemnego w Afryce (2010) [bln m3]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Algeria, Country Analysis Briefs, EIA 2010.

Sektor naftowo-gazowy kontroluje państwowa spółka Sonatrach, choć coraz większe znaczenie w tym kraju zyskują inwestorzy zagraniczni. Zdolność
rafinacji ropy naftowej Algierii szacuje się na poziomie 450 tys. baryłek ropy
dziennie. Algieria wykorzystuje siedem terminali przybrzeżnych do eksportu ropy naftowej i naturalnego gazu płynnego (LPG/LNG). Obiekty w Arzew
i Sakikda zapewniają około 40% całkowitego algierskiego eksportu węglowodorów. Krajowe sieci gazociągów (6400 km) i ropociągów (2000 km) wiodą do
głównych terminali eksportowych.
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Algieria posiada około 4,1 bln m3 gazu ziemnego (2010), czyli blisko 2,5%
światowych rezerw tego surowca, plasując ten kraj na dziesiątej pozycji pod
względem wielkości zasobów gazu ziemnego na świecie i drugiej w Afryce (2010)176. Jednocześnie w 2008 roku Algieria była szóstym producentem
gazu ziemnego na świecie, po Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Iranie
i Norwegii, z produkcją 86 mld m3 (przy konsumpcji na poziomie 25,4 mln m3)
(BP Statistical Review, 2009), z czego 69% zostało wyeksportowane, głównie
do Europy177.
Prawie dwie trzecie całkowitego eksportu gazu ziemnego do Europy transportowane jest przez dwa gazociągi łączące Algierię z południową Europą
(Włochy, Hiszpania/Portugalia), zaś pozostała część eksportowana jest w postaci skroplonej, przy czym 90% trafia na rynki europejskie (Francja, Hiszpania, Włochy, a także Turcja). Algieria jest trzecim największym dostawcą gazu
do UE, po Rosji i Norwegii.
Po uruchomieniu w 1964 roku zakładu w Arzew Algieria stała się pierwszym na świecie producentem LNG. W 2008 roku Algieria była szóstym na
świecie największym eksporterem LNG (za Katarem, Malezją, Indonezją, Australią i Nigerią), z 9% udziałem w światowym eksporcie178. Główni europejscy
importerzy algierskiego LNG to Francja, Hiszpania, Turcja oraz Włochy. Pozostali to: Japonia, Grecja, Indie, Korea Południowa i Chiny.

Rys. 30. Eksport ropy z Algierii (2009)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Algeria, Country Analysis Briefs, EIA 2010.
176
177
178

Algeria, CAB, EIA 2010; BP Statistical Review of World Energy, 2009, s. 22.
BP Statistical Review of World Energy, 2009, s. 24, 27.
Algeria, CAB, EIA 2010.
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Sonatrach jest monopolistą w produkcji gazu ziemnego i dystrybucji hurtowej w Algierii, zaś państwowy Sonelgaz kontroluje rynek dystrybucji detalicznej. Od końca lat 90. XX wieku Algieria wspiera rozwój inwestycji zagranicznych w sektorach naftowym i gazowym, dzięki czemu na krajowym rynku
działają też BP, Eni, Repsol, Statoil i Total, w ramach umów partnerskich z Sonatrachem, aczkolwiek zgodnie z prawem z 2005 roku dotyczącym eksploatacji
surowców Sonatrach zachowuje prawo własności 51% akcji każdego projektu.

5.2. Angola
Angola jest w pierwszej trójce największych producentów ropy naftowej w Afryce, obok Nigerii i Algierii179. Ropa odgrywa ważną rolę w gospodarce Angoli
i stanowi ponad 90% przychodów tego państwa z eksportu, tworząc ponad 80%
PKB. Angola posiada udokumentowane rezerwy ropy naftowej rzędu 13,5 mld
baryłek (1,1% światowych rezerw). Większość rezerw znajduje się w blokach
morskich, ponieważ eksploracja na lądzie była ograniczona w wyniku wojny
domowej.
W 2007 roku Angola formalnie została członkiem OPEC, a w 2009 roku objęła prezydencję w tej organizacji (siódmy producent ropy w OPEC, rys. 31).
Całkowite moce produkcyjne ropy Angoli wzrosły znacznie w ciągu ostatnich
dziesięciu lat (do poziomu niespełna 2 mln baryłek ropy dziennie w 2009 roku
z 750 tys. b/d w 1999 roku), przy konsumpcji krajowej na poziomie 65 tys. b/d180.
W pierwszej połowie 2009 roku Angola eksportowała ponad 90% całkowitej produkcji, głównie do Chin (trzeci dostawca po Arabii Saudyjskiej i Iranie) oraz Stanów Zjednoczonych (rys. 32). W 1976 roku rząd powołał krajową
spółkę naftową (NOC), zwaną Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola
(Sonangol). W 1978 roku Sonangol stał się jedynym koncesjonariuszem na poszukiwania i produkcję ropy i gazu w Angoli. Sonangol współpracuje z zagranicznymi firmami poprzez wspólne przedsięwzięcia (joint ventures) i porozumienia o podziale produkcji (PSA). Duże międzynarodowe koncerny (IOCs)
działające w Angoli w sektorze naftowym to BP, Chevron, Total, ExxonMobil
i Eni, a także Sinopec i CNOOC.
Angola posiada rezerwy 0,3 bln m3 gazu ziemnego (2010). Produkcja gazu
w Angoli jest związana bezpośrednio z wydobyciem ropy naftowej, przy czym
znaczna ilość gazu jest często spalana na platformach, a niewielkie ilości gazu
179
Algeria, CAB, EIA 2010. W 2009 roku Angola wyprzedziła nawet chwilowo Nigerię w produkcji ropy naftowej na skutek ataków terrorystycznych na infrastrukturę naftową w Delcie Nigru.
180
Algeria, CAB, EIA 2010.
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Rys. 31. Produkcja ropy naftowej w krajach OPEC (2009) [tys. b/d]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Algeria, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (cabs@eia.doe.gov).

Rys. 32. Kierunki eksportu ropy naftowej z Angoli (2009)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Angola, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (cabs@eia.doe.gov).

są konsumowane na rynku krajowym. Angola wciąż odbudowuje infrastrukturę zniszczoną w czasie 27-letniej wojny domowej, która zakończyła się w 2002
roku. Niektóre kwestie bezpieczeństwa są dalej nierozwiązane, w szczególności
w spornym rejonie Cabinda bogatym w ropę, gdzie ugrupowania separatystyczne są nadal aktywne. Istotną rolę w odbudowie gospodarki Angoli od-
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grywają chińskie przedsiębiorstwa, a Angola stała się jednym z głównych dostawców ropy naftowej do Chin. Koncerny Chevron i Sonangol wraz z innymi
akcjonariuszami, w tym Total, BP i Eni, budują instalację LNG w pobliżu Soyo
w północnej części Angoli, której uruchomienie zaplanowano na 2012 rok.

5.3. Egipt
Egipt jest znaczącym producentem ropy naftowej i szybko rozwijającym się
producentem gazu ziemnego. Chociaż całkowita produkcja ropy naftowej
zmniejszyła się w ostatnich latach (z 935 tys. baryłek dziennie w 1996 roku do
685 tys. b/d w 2010 roku) węglowodory odgrywają znaczną rolę w gospodarce
Egiptu. Udowodnione rezerwy ropy naftowej Egiptu wynoszą 4,4 mld baryłek
(BP Statistical Review, 2010), jednakże konsumpcja w ostatnich latach zrównała się z poziomem produkcji, co oznacza konieczność importu181. Egyptian
General Petroleum Corporation (EGPC) jest podmiotem państwowym, który
odpowiada za zarządzanie w przemyśle naftowym182. Egipt posiada jeden z największych sektorów rafinacji ropy naftowej w Afryce o zdolnościach przerobu przekraczających wydobycie w kraju (dziesięć rafinerii o łącznej zdolności
przetwarzania ropy naftowej 975 tys. b/d). Szacuje się, że import ropy będzie
wzrastał wraz ze wzrostem eksportu przetworzonych produktów naftowych.
Jednocześnie dzięki kontroli strategicznych dróg eksportu ropy naftowej
Kanału Sueskiego i rurociągu Sumed Egipt odgrywa ważną rolę w światowym rynku handlu tym surowcem. Ropociąg Sumed (znany też jako SuezMediterranean Pipeline) o długości 320 km biegnie z terminalu Ain Sukhna
w Zatoce Sueskiej do Sidi Kerir na Morzu Śródziemnym. Rurociąg powstał
w 1977 roku i jest własnością Arab Petroleum Pipeline Company (APP) będącej joint venture między EGPC (50%), Saudi Aramco (15%), konsorcjum firm
Kuwejtu (15%), International Petroleum Investment Co Abu Dhabi (15%)
i firmy z Kataru (5%)183. Przez ropociąg w 2009 roku tłoczonych było około
1,1 mln baryłek ropy dziennie, chociaż jego zdolności przesyłowe są znacznie
większe. Zamknięcie Kanału Sueskiego i ropociągu Sumed Pipeline zmusiłoby
do opływania Afryki od południa wzdłuż Przylądka Dobrej Nadziei, co wydłużyłoby drogę transportu o około 9000 km.
181

Według U.S. EIA 2010 – rezerwy wynoszą 3,7 mld baryłek!
Sektor energetyczny jest podzielony na trzy spółki holdingowe, oprócz EGPC są to
Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), Egyptian Petrochemicals Holding Company
(ECHEM) i Ganoub El Wadi Petroleum Holding Company (GANOPE).
183
Sumed, Arab Petroleum Pipelines Company, Shareholders (www.sumed.org/Docs/shareholders.aspx) 2010.
182
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Rys. 33. Konsumpcja energii w Egipcie (2007)
Źródło opracowanie własne na podstawie: Egypt, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (cabs@eia.doe.gov).

Opłaty tranzytowe są ważnym źródłem dochodów dla rządu egipskiego.
W 2009 roku 34 456 statków przepłynęło przez Kanał Sueski, z czego 2699 to
tankowce184.
Spadek produkcji ropy został zniwelowany przez gwałtowny rozwój w sektorze gazu ziemnego. W ciągu ostatniej dekady Egipt stał się znaczącym producentem gazu i strategicznym dostawcą tego surowca do Europy. Egipt eksportuje LNG na rynki Azji i obu Ameryk.
Biorąc pod uwagę odkrycia znaczących złóż gazu w ostatnich latach, sektor
gazowy może niebawem stać się motorem szybkiego wzrostu gospodarczego
Egiptu. W latach 1998–2008 produkcja gazu ziemnego wzrosła prawie trzykrotnie. Szacunkowe udokumentowane zasoby wynoszą 2,17 bln m3 i jest to
trzecie miejsce w Afryce po Nigerii (5,22 bln m3) i Algierii (4,5 bln m3)185.
W rezultacie wraz z rozbudową sektora gazowego w przyszłości, Egipt będzie
ważnym dostawcą do Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego. Za organizację sektora odpowiada państwowy Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas). Zarówno EGPC, jak i Egas są partnerami handlowymi. Rząd egipski
prowadzi politykę magazynowania jednej trzeciej gazu ziemnego, jako rezerw
na potrzeby rynku krajowego, jednej trzeciej dla „przyszłych pokoleń”, zaś pozostała trzecia część kierowana jest na eksport, z czego 70% w postaci LNG (do

184
185

Egypt, CAB, EIA 2010.
Egypt, CAB, EIA 2010; BP Statistical Review of World Energy, June 2009, s. 22.
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Stanów Zjednoczonych, Japonii, Indii i Korei Południowej)186. Pozostała część
sprzedawana była między innymi za pośrednictwem Gazociągu Arabskiego
o długości 1200 km (Arab Gas Pipeline, AGP), który dostarcza gaz do Libanu,
Jordanii i Syrii. Przez rurociąg Arish-Ashkelon o długości 100 km, będący odgałęzieniem AGP, gaz trafia również do Izraela187. Egipt ma dobrze rozwinięty
sektor elektrowni wodnych na Nilu. Państwo wykorzystuje również jako źródło energii energetykę jądrową.

5.4. Gwinea Równikowa
Gwinea Równikowa stała się znaczącym eksporterem ropy od czasu odkrycia
i eksploatacji dużych podmorskich rezerw ropy naftowej w połowie lat 90. XX
wieku. Gwinea Równikowa posiada udokumentowane rezerwy 1,1 miliarda
baryłek (2009)188.
Produkcja ropy naftowej wzrosła z 5 tys. b/d (1995) do obecnego poziomu
wynoszącego blisko 375 tys. b/d (2005)189. Budżet państwa jest niemal całkowicie uzależniony od eksportu tego surowca, wytwarzając 75% PKB Gwinei
Równikowej (2007). Jednocześnie sprzedaż ropy naftowej i skroplonego gazu
ziemnego (LNG) stanowi 99% przychodów z eksportu tego państwa. LNG trafia na rynki europejskie (Hiszpania, Francja i Włochy), azjatyckie (Chiny, Tajwan) i do Stanów Zjednoczonych (rys. 34).
Od 1970 roku Gwinea Równikowa i Gabon prowadzą spór o własność trzech
wysp w Zatoce Gwinejskiej, w tym o wyspę Mbagne. W lipcu 2004 roku oba
kraje osiągnęły porozumienie umożliwiające wspólne poszukiwania ropy na
spornych terytoriach. W lutym 2006 roku prezydenci obu krajów spotkali się
w Genewie i w ramach mediacji ONZ zgodzili się rozwiązać wszelkie pozostałe istotne kwestie dotyczące granic.
186

Egypt, EIA 2010.
Polityka energetyczna Izraela opiera się na dostawach zewnętrznych. Lata walki ze światem
arabskim wykluczyły Izrael z kręgu odbiorców krajów OPEC, a na publiczną sprzedaż ropy naftowej
dla Izraela na warunkach kontraktowych zdecydował się tylko Meksyk oraz Egipt [za:] P. Ozierski,
Polityka energetyczna Izraela a kwestia rurociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan, „Rurociągi”, nr 1–2/52/2008,
s. 35. Gwarancje wsparcia dostaw ropy do Izraela zaoferowały w 1979 roku Stany Zjednoczone
w Memorandum of Agreement between the Governments of the United States of America and the
State of Israel – Oil; zob. Israel Ministry of Foreign Affairs (www.mfa.gov.il/mfa/peace%20process/
guide%20to%20the%20peace%20process/memorandum%20of%20agreement%20between%20
the%20governments%20of). W październiku 1980 roku podpisano akt dotyczący implementacji
postanowień umowy – Implementation of the United States-Israel Oil Agreement (Jewis Virtual Library: www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/Carter_Oil.html).
188
Equatorial Guinea, CAB, EIA 2009.
189
Ibidem, EIA 2009.
187
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Rys. 34. Kierunki eksportu ropy naftowej z Gwinei Równikowej (2008)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Equatorial Guinea, Country Analysis Briefs, EIA 2009.

Krajowe przedsiębiorstwo naftowe GEPetrol rozpoczęło działalność w 2002
roku. GEPetrol zarządza udziałami rządu w różnych umowach o podziale
produkcji (PSA) i wspólnych przedsięwzięciach (JVS) z zagranicznymi firmami naftowymi. Europejskie i chińskie firmy zaczynają odgrywać istotną rolę
w Gwinei Równikowej, aczkolwiek głównymi zagranicznymi inwestorami
wciąż są firmy amerykańskie, między innymi Hess, Marathon czy ExxonMobil.
Rezerwy gazu ziemnego Gwinei Równikowej znajdują się w większości
na morzu w pobliżu wyspy Bioko. W 2007 roku uruchomiono terminal LNG
Punta Europa na wyspie Bioko, co pozwoliło na znaczne zwiększenie eksportu
gazu głównie do krajów Azji, w tym Japonii (32%), Korei Południowej (26%)
i na Tajwan (30%), mniejsze ilości zaś kierowane są do Indii, Chin i Hiszpanii.

5.5. Libia
Libia jest członkiem OPEC, a gospodarka tego kraju w dużym stopniu opiera
się na eksporcie ropy naftowej. Eksport węglowodorów zapewnia około 95%
wpływów z eksportu i ponad 70% PKB (2008). Libia posiada blisko 44 mld
udokumentowanych rezerw baryłek ropy naftowej, czyli najwięcej w Afryce,
przed Nigerią, Algierią. Całkowita produkcja ropy naftowej oraz produktów
ropopochodnych wynosi około 1,85 mln baryłek ropy dziennie190.
190

Libya, CAB, EIA 2009; BP Statistical Review of World Energy, June 2009, s. 8.
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Ropa naftowa pokrywa około 70% krajowego zapotrzebowania Libii na
energię, reszta pochodzi z gazu ziemnego (zob. rys. 35).
Libijska produkcja ropy osiągnęła maksimum na poziomie ponad 3 mln
b/d pod koniec lat 60. i od tego czasu spada. Libia chce zwiększyć moce produkcyjne ropy naftowej do 2,3 mln b/d do 2013 roku. W 2008 roku wydobycie
wyniosło 1,88 mln b/d, odejmując krajowe zużycie, eksport wyniósł 1,6 mln
b/d (2008). Ogromnym atutem libijskiej ropy jest jej wysoka jakość, przy czym
lżejsze, słodsze gatunki zazwyczaj sprzedawane są w Europie, cięższa ropa wywożona jest na rynki azjatyckie. Spośród rynków europejskich większość libijskiej ropy trafia do Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Francji (rys. 36). Eksport
surowca od kilkunastu lat ograniczony jest sankcjami międzynarodowymi
i embargiem Stanów Zjednoczonych. Narody Zjednoczone i Stany Zjednoczone zniosły sankcje nałożone na Libię w 2003 i 2004 roku, co podwoiło
amerykański import, jednakże już w 2006 roku Stany Zjednoczone unieważniły te decyzje z powodu oskarżenia Libii o wspieranie międzynarodowego
terroryzmu.
Głównym odbiorcą libijskiego gazu są Włochy, które z tego źródła zaspokajają czwartą część swojego zapotrzebowania. Pod koniec sierpnia 2010 roku
przywódca Libii Muammar Kadafi złożył pełną pompatycznych gestów wizytę
w Rzymie z okazji drugiej rocznicy podpisania układu o przyjaźni włosko-libijskiej, podkreślając wagę współpracy energetycznej.
Libijski przemysł naftowy wymaga ogromnych inwestycji i unowocześnienia, co jest związane z wieloletnimi sankcjami wspólnoty międzynarodowej.
W 2009 roku Libia podpisała z konsorcjum Trusta (Zjednoczone Emiraty
Arabskie) umowę w sprawie modernizacji rafinerii Lanuf Ras mającej dostosować ją do zwiększonej produkcji. Przemysł naftowy w Libii jest kontrolo-

Rys. 35. Konsumpcja energii w Libii (2006)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Libya, Country Analysis Briefs, EIA 2009 (cabs@eia.doe.gov).

Zasoby węglowodorów w Afryce

111

Rys. 36. Kierunki eksportu ropy naftowej z Libii (2008)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Libya, Country Analysis Briefs, EIA 2009 (cabs@eia.doe.gov).

wany przez państwowe firmy. W 2009 roku rząd Libii zainwestował znaczne
kwoty w działający od 1959 roku na terenie kraju włoski koncern naftowy Eni.
Libia jest również obecna w Europie dzięki swojej sieci detalicznej sprzedaży
ropy naftowej Tamoil, który jest bezpośrednim producentem i dystrybutorem
produktów rafinacji we Włoszech, Niemczech, Szwajcarii i Egipcie191.
Wielkość udokumentowanych rezerw gazu ziemnego szacuje się na
1,5 bln m3 (BP Statistical Review, 2009). Produkcja libijskiego gazu i eksport
wzrosły znacznie wraz z otwarciem przez Berlusconiego i Kadafiego w październiku 2004 roku podmorskiego gazociągu Greenstream o długości 540 km,
biegnącego z Libii do Włoch (konsorcjum włoskiej ENI i libijskiego National
Oil Corporation, NOC). Jest to najdłuższy spośród podmorskich gazociągów
przebiegających pod Morzem Śródziemnym. Przechodzi przez miejsca, gdzie
głębokość dna morskiego osiąga nawet 1127 metrów192. Przy pełnym wykorzystaniu Greenstream jest w stanie transportować 8 mld m3 gazu ziemnego
rocznie. Projekt Greenstream (Libyan Gas Transmission System – LGTS) jest
częścią Western Libyan Gas Project, w którego skład wchodzą również: stacja
kompresji w Melitah na wybrzeżu libijskim, podwodny gazociąg i stacja odbioru gazu w Gela, na Sycylii. Z Sycylii gaz ziemny przepływa do Włoch kontynentalnych, a następnie na północ. Głębokość i nachylenie dna, na którym
została położona rura, liczne kable przechodzące pod gazociągiem oraz krótki
czas wykonania uczyniły projekt Greenstream prawdziwym wyzwaniem technologicznym.

191
192

Libya, CAB, EIA 2009.
„Rurociągi”, nr 2/60/2010, s. 7.
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Rozszerzenie produkcji gazu ziemnego pozostaje priorytetem dla Libii,
gdyż jego wykorzystanie na rynku wewnętrznym do produkcji energii elektrycznej zmniejsza krajowe zużycie ropy i pozwala na zwiększenie jej eksportu. Ponadto Libia, posiadając duże zasoby gazu ziemnego, planuje zwiększenie
jego dostaw do Europy.

5.6. Nigeria
Ropa naftowa jest dla Nigerii źródłem rozwoju gospodarczego kraju, jednakże
rozwój sektora ropy naftowej i sektora gazu naturalnego jest determinowany
przez niestabilność polityczną Delty Nigru. Sektor naftowy zapewnia aż 95%
wpływów z eksportu i stanowi około 65% w strukturze budżetu państwa. Produkcja ropy naftowej w 2009 roku wyniosła 2,2 mln b/d, co czyni Nigerię największym producentem ropy naftowej w Afryce (Nigeria została członkiem
OPEC w 1971 roku)193.
Kraj ten ma drugie rezerwy ropy naftowej na kontynencie (3% rezerw światowych), rzędu 37,2 mld baryłek ropy naftowej (EIA 2010). Lekka, słodka ropa
nigeryjska jest preferowana jako surowiec do produkcji benzyny. Większość
rezerw znajduje się w delcie rzeki Niger oraz w Zatoce Benin, Zatoce Gwinejskiej i Zatoce Bonny. Od grudnia 2005 roku w Delcie Nigru odnotowano
wzrost ataków grup bojowników mających na celu uszkodzenie rurociągu, porwania oraz próby przejęcia kontroli nad obiektami ropy naftowej. Ruch na
Rzecz Emancypacji Delty Nigru (MEND) stanowi największą grupę atakującą
infrastrukturę naftową dla celów politycznych.
W 2009 roku Nigeria produkowała 2,2 mln baryłek ropy dziennie, z czego
eksportowała 1,9 mln b/d (EIA 2009). Blisko 40% produkcji trafia do Stanów
Zjednoczonych, co sprawia, że Nigeria jest piątym największym zagranicznym
dostawcą ropy naftowej do tego państwa. 24% nigeryjskiej ropy trafia do Europy, 20% do Azji, 10% do Brazylii i 4% do RPA. Zagraniczne firmy działające
we wspólnych przedsięwzięciach (JVS) z powstałym w 1977 roku Nigeria National Petroleum Corporation (NNPC) to między innymi Shell, ExxonMobil,
Chevron, Total, Eni/Agip, Addax Petroleum, ConocoPhillips, Petrobras, StatoilHydro oraz inne.
Oprócz ropy naftowej Nigeria posiada największe zasoby gazu ziemnego
w Afryce, ale ma ograniczoną infrastrukturę do transportu tego surowca. Niemniej jednak rozwój regionalnych rurociągów, rozbudowa instalacji do skraplania gazu ziemnego (LNG) przyczynia się do dynamicznego wzrostu tego sek193

Nigeria, CAB, EIA 2010; BP Statistical Review of World Energy, June 2009, s. 8.
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Rys. 37. Kierunki eksportu ropy naftowej z Nigerii (2009) [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Nigeria, Country Analysis Briefs, EIA 2010.

Rys. 38. Światowe złoża gazu (2010) [bln m3]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Nigeria, Country Analysis Briefs, EIA 2010.

tora. Nigeria posiada 5,19 bln m3 udokumentowanych rezerw gazu ziemnego
(2010), co daje jej ósmą pozycję wśród państw o największych udowodnionych
zasobach gazu ziemnego na świecie (2,8%) i jest państwem o największych zasobach tego surowca w Afryce. Większość produkcji gazu ziemnego z Nigerii jest
eksportowana w postaci skroplonego gazu ziemnego LNG (wypełnia 3% całkowitego importu Stanów Zjednoczonych). Kraje Europy są największym odbiorcą LNG z Nigerii (66%), sprzedaż jest kierowana głównie do Hiszpanii (31%),
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Francji (15%) i Portugalii (13%). Pozostałe kierunki eksportu to rynki azjatyckie (15%) i Meksyk (16%). W Nigerii brakuje odpowiedniej infrastruktury do
przetwarzania gazu ziemnego, pozyskiwanego przy wydobyciu ropy naftowej.
W rezultacie często gaz jest spalany, co rodzi wymierne straty utraconych przychodów194. W 2008 roku Nigeria wyprodukowała 35 mld m3 gazu (23 miejsce na
świecie). Większość gazu ziemnego znajduje się w Delcie Nigru. Oprócz LNG
Nigeria rozpoczęła eksport swojego gazu ziemnego za pośrednictwem West
African Gas Pipeline (WAGP) z początkiem 2010 roku195. Gazociąg o długości
678 km biegnie z Nigerii do Ghany przez Togo i Benin196. W przyszłości gazociąg
może zostać przedłużony dalej na zachód do Wybrzeża Kości Słoniowej.
Nigeria i Algieria kontynuują negocjacje obejmujące możliwość budowy
gazociągu transsaharyjskiego (Trans-Saharan Gas Pipeline, TSGP) o długości
4000 km z pól naftowych w Delcie Nigru do Algierii, skąd surowiec byłby eksportowany przez terminal Beni Saf i przez Morze Śródziemne. W 2009 roku nigeryjskie przedsiębiorstwo NNPC podpisało wstępną umowę z algierską spółką
Sonatrach, obejmującą współpracę przy budowie gazociągu. Trans-Saharan Gas
Pipeline (znany również jako gazociąg NIGAL oraz gazociąg transafrykański)
jest rozważany jako możliwość dywersyfikacji dostaw gazu do UE. Wiele regionalnych i międzynarodowych firm wyraziło swoje zainteresowanie uczestnictwem w tym projekcie, na czele z Gazpromem i francuskim koncernem Total.

5.7. Republika Południowej Afryki
Energetyka Republiki Południowej Afryki jest zdominowana przez węgiel kamienny. Kraj ten ma ósme co do wielkości rezerwy węgla na świecie, około
31 mld ton (2007), co stanowi 95% rezerw afrykańskich i około 3,7% światowych zasobów węgla (rys. 39). W 2008 roku w RPA wyprodukowano 260 mln
ton węgla, z czego 66 mln zostało wyeksportowane głównie do Europy i Azji
Wschodniej. Elektrownie węglowe są głównym źródłem energii elektrycznej
(85%)197. Złoża węgla w RPA są łatwo dostępne, przeważają kopalnie odkrywkowe. Bogactwo zasobów i łatwość wydobycia powodują, że krajowe ceny tego

194

Nigeria, CAB..., 2010.
WAPCo. to konsorcium firm: Chevron West African Gas Pipeline Ltd. (36.7%), Nigerian National Petroleum Corporation (25%), Shell Overseas Holdings Limited (18%), Takoradi
Power Company Limited (16,3%), Societe Togolaise de Gaz (2%) i Societe BenGaz S.A. (2%).
196
West African Gas Pipeline Company 2010 (www.wagpco.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=122&Itemid=85&lang=en).
197
South Africa, CAB, EIA 2010.
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Rys. 39. Największe udokumentowane zasoby węgla (2010) [mld ton]
Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, 2010.

surowca są stosunkowo niskie, dzięki czemu ceny elektryczności należą do
najniższych na świecie.
Oprócz węgla, którego udział w pierwotnych źródłach energii RPA wynosi
ponad 72%, kraj ten jako lokalne źródła energii wykorzystuje również biomasę (np. drewno), gaz ziemny, energię wodną, słoneczną, wiatrową, ale także
energię nuklearną (RPA ma duże złoża uranu). RPA posiada natomiast niewielkie rezerwy ropy naftowej, a 95% tego surowca jest importowane (głównie
z Arabii Saudyjskiej i Iranu), oraz niewielkie złoża gazu ziemnego. Kraj ma za
to bardzo rozwinięty sektor paliw syntetycznych (SynFuel), oparty na przetwarzaniu gazu ziemnego i węgla. W 2008 roku RPA produkowała 195 tys.
baryłek ropy dziennie, z czego około 160 tys. b/d syntetycznego paliwa z węgla
i gazu ziemnego198. W rezultacie około 36% zapotrzebowania na paliwa płynne w RPA jest zaspokajane przez paliwa syntetyczne produkowane w kraju199.
Przedsiębiorstwo państwowe PetroSA i spółka Sasol to największe firmy w sektorze petrochemicznym. Konsumpcja ropy naftowej wynosi w RPA około 575
tys. b/d, przy czym 67% jest kierowane na import. Regulatorem sektora jest
agenda rządowa National Energy Regulator South Africa (NERSA).
Przylądek Dobrej Nadziei na południu RPA posiada zasadnicze znaczenie dla transportu ropy naftowej wokół Afryki i jest strategicznym szlakiem
198
199

South Africa, CAB, EIA 2010.
Ibidem, EIA 2010.
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światowego tranzytu. W 2009 roku około 1,25 mln b/d z Afryki Zachodniej
transportowane było na wschód wokół Przylądka Dobrej Nadziei w kierunku
rynków azjatyckich, podczas gdy 2,25 mln b/d z Bliskiego Wschodu płynęło
na zachód wokół przylądka na wody Oceanu Atlantyckiego.
Ważnym źródłem wytwarzania energii są także elektrownie wodne o łącznej mocy 665 MW. Kraj ten posiada także jedne z najlepszych warunków na
świecie dla rozwoju energetyki słonecznej200.
Pomimo bardzo dużych zasobów surowców energetycznych oraz szybkiego wzrostu gospodarczego po zakończeniu epoki apartheidu w 1994 roku
kraj wciąż boryka się z wieloma problemami i około 34% populacji nadal żyje
w skrajnym ubóstwie.

5.8. Sudan
Sudan ma 5 mld baryłek [EIA 2009] udokumentowanych zasobów ropy naftowej (według BP – w 2010 roku 6,7 mld), czyli około 0,5% światowych zasobów201. Eksport węglowodorów stanowi ponad 95% eksportu tego kraju
(2008) i odgrywa znaczącą rolę w sudańskiej gospodarce. W 2009 roku Sudan
produkował średnio 489 tys. baryłek ropy dziennie, tj. około 0,63% całkowitej światowej produkcji202. Konsumpcja krajowa wyniosła 88 tys. b/d, co
pozwoliło na eksport 401 tys. b/d w większości na rynki azjatyckie, do Chin
(214 tys. b/d), Japonii (102 tys. b/d) i Indonezji (43 tys. b/d). Ponadto Sudan eksportuje ropę naftową do Indii, Korei Południowej, Tajwanu, Tajlandii
i Malezji. Sudan został zaproszony do OPEC (obecnie status obserwatora).
Gaz ziemny związany z produkcją ropy naftowej głównie jest spalany lub ponownie wtłaczany w ziemię.
Eksploatacja złóż ropy naftowej w Sudanie rozpoczęła się pod koniec lat 50.
XX wieku i pierwotnie koncentrowała się na szelfie kontynentalnym Morza
Czerwonego. W latach 1959–1967 włoska firma Agip Mineraria, Oceanic Oil
Company oraz sudańskie firmy Digna Oil Company uzyskały koncesję na eksploatację w obszarze Morza Czerwonego. Od 1974 roku licencje wydobywcze
uzyskała także Chevron Oil Company. Zasoby lądowe zyskały na znaczeniu od
1996 roku, gdy kanadyjski niezależny operator ARAKIS rozpoczął eksploatację bogatych pól Heglig i Unity. Większość rezerw ropy naftowej znajduje się
200
M. Kijewski, Energetyka RPA, Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Johannesburgu (www.brhjhb.org.za/Polski/Energetyka%20RPA.html), 2010.
201
Sudan, Country Analysis Briefs, EIA 2009.
202
EIA, BP Statistical Review of World Energy, June 2009, s. 8.
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Rys. 40. Zasoby ropy naftowej. Sudan na tle krajów regionu (2010) [mld baryłek]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sudan, Country Analysis Briefs, EIA 2010.

Rys. 41. Eksport ropy naftowej z Sudanu (2009) [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sudan, Country Analysis Briefs, EIA 2010.

na południu kraju w Muglad i basenie Melut, stąd konieczność transportu do
wybrzeża Morza Czerwonego. ARAKIS zawarło porozumienie z konsorcjum
Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC) dotyczące budowy
ropociągu z Heglig do Port Sudan. Ropociąg o długości ponad 1500 km od
1999 roku umożliwia transport ropy do największego sudańskiego portu przeładunkowego, dzięki czemu możliwy stał się eksport ropy na rynki światowe203
(mapa 2). W rezultacie Sudan został znaczącym eksporterem tego surowca.
GNPOC jest wspólnym przedsiębiorstwem obsługiwanym przez CNPC (40%),
we współpracy z partnerami Petronas (30%), ONGC (25%) i Sudapet (5%).
203

GNOC (www.gnpoc.com), 2010.
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Mapa 2. Rurociąg Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC)
Źródło: opracowanie własne na podstawie University of Texas Libraries (www.lib.utexas.edu/maps/africa/
sudan_oil_usaid_2001.pdf).

W listopadzie 2005 roku otwarto kolejny szlak eksportowy Petrodar łączący dwa bloki (basen Melut) z terminalem eksportowym Port Sudan na Morzu
Czerwonym (konsorcjum (CNPC 41%), Petronas z Malezji (40%), Sudapet
(8%), Sinopec (6%) i Al Thani Corporation z ZEA (5%))204.

204

Petrodar (www.petrodar.com), 2010.
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W kwietniu 2005 roku rząd Sudanu podpisał umowę z White Nile Petroleum Operating Company (WNPOC), konsorcjum firm Petronas z Malezji
(68,9%), państwowym koncernem naftowo-gazowym z Indii ONGC (23,1%)
i Sudapet (8%), dotyczącą eksploatacji pól Thar Jath i Mala. Produkcja z tych
złóż również jest tłoczona na długości około 180 km do Port Sudan205.
Sudan National Petroleum Corporation (Sudapet) zajmuje się poszukiwaniem, produkcją i rafinacją ropy naftowej, jednakże ze względu na ograniczone
zasoby techniczne i finansowe często rozwija wspólne inwestycje z zagranicznymi firmami. Do najważniejszych inwestorów i partnerów Sudapet należą
firmy z Chin (CNPC), Indii (ONGC) i Malezji (Petronas).
Największym inwestorem w sektorze energetycznym w Sudanie są Chiny,
gdyż zachodnie korporacje obawiają się ryzyka inwestycyjnego związanego
z niestabilną sytuacją w kraju. Wojna domowa, konflikt w Darfurze przyniosły
z sobą międzynarodowe potępienie i sankcje hamujące rozwój gospodarczy
kraju. Międzynarodowe organizacje praw człowieka oskarżają rząd Sudanu
o łamanie praw człowieka i finansowanie wojska z dochodów pochodzących
ze sprzedaży ropy naftowej. Stany Zjednoczone zakazały amerykańskim firmom transakcji z Sudanem w sektorze naftowym lub petrochemicznym. Sankcje ONZ oraz Unii Europejskiej obejmują embarga na broń, zakaz podróży
i ograniczenia działalności finansowej. Dodatkowo ataki rebeliantów na infrastrukturę naftową utrudniają eksploatację złóż.

Wnioski
1) Afryka jest jednym z najbogatszych w surowce naturalne kontynentów
świata. Jednocześnie sytuacja polityczna w krajach producenckich i zacofana infrastruktura wydobywcza ograniczają znaczenie tego regionu jako
globalnego dostawcy energii. Aby to zmienić, konieczne są znaczące inwestycje i transfer tanich technologii warunkujących rozwój przemysłowy.
2) Znaczne wpływy zagranicznych korporacji na „Czarnym Lądzie”, które
dążą do maksymalizacji zysków, nie zaś zapewnienia bezpieczeństwa kraju,
w którym prowadzą działalność gospodarczą, niosą z sobą zagrożenie utraty przychodów i utratę kontroli nad złożami. Stąd konieczność zapewnienia odpowiednich regulacji prawnych i skutecznych polityk licencyjnych,
zapewniających odpowiedni poziom wpływów do budżetu wspierających
wzrost gospodarczy krajów rozwijających się.

205

WNPOC (www.wnpoc.com.sd), 2010.
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3) Wzrost wydobycia i podaży „czarnego złota” na rynki światowe uzupełnia
w znaczący sposób globalny głód naftowy, toteż nowe źródła ropy mają
ogromne znaczenie geopolityczne. Jednocześnie niestabilność polityczna
krajów afrykańskich, z wyjątkiem Algierii, utrudnia dostęp i ogranicza
wzajemne kontakty handlowe z krajami importerami. Wyjątek stanowią
Chiny, które nie ingerując w sprawy wewnętrzne, wspierają wojskowe reżimy i hunty wojskowe. Część bogatych w surowce państw została objęta
sankcjami gospodarczymi ONZ, Stanów Zjednoczonych czy UE, co stanowi istotną barierę dla obecności zachodnich koncernów na Czarnym Lądzie i rozwoju eksploatacji ropy naftowej.
4) Kraje regionu Afryki Północno-Wschodniej mają duże znaczenie zarówno w zakresie regionalnej infrastruktury przesyłu ropy (Egipt, Sudan), jak
i kontroli oraz zapewnienia bezpieczeństwa głównych szlaków transportu
morskiego.
5) Bogate w surowce kraje Afryki niemal w 100% opierają swoją gospodarkę na przychodach ze sprzedaży produktów naftowych, stąd zmiany ceny
ropy bezpośrednio wpływają na sytuację gospodarczą krajów, co w chwili
gwałtownych spadków cen surowca może prowadzić do niepokojów społecznych i regionalnych konfliktów.
6) Według prognoz IEA (World Energy Outlook 2010) paliwa ze źródeł
niekonwencjonalnych (płynne paliwa syntetyczne) będą odgrywać coraz
większą rolę, stanowiąc około 10% światowej produkcji energii, w porównaniu do obecnego poziomu niespełna 3%, przy czym znaczący udział ich
produkcji przypadnie na kraje Afryki.

6. Zasoby mineralne Australii

6.1. Bilans i założenia polityki energetycznej
Australia ze względu na bogate zasoby surowców energetycznych jest znaczącym dostawcą paliw energetycznych i dziewiątym w skali globalnej największym producentem energii, zapewniając 2,4% całkowitej jej produkcji na świecie206. Australia ma znaczące zasoby ropy naftowej, gazu ziemnego i pokłady
węgla i jest jednym z niewielu krajów należących do Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), który jest istotnym eksporterem netto węglowodorów, głównie węgla.
Przemysł wydobywczy rozwija się tu od lat 60. XIX wieku, rozpoczął się
wraz z odkryciem złota i wzmożonym napływem imigrantów. Obecnie Australia zajmuje czołowe miejsca w wydobyciu wielu surowców kopalnych.
Pierwotnie surowce transportowane były do Wielkiej Brytanii, jednak po
stopniowym rozpadzie imperium Australia zaczęła je eksportować na cały
świat. Węgiel kamienny i brunatny ma udział w wytwarzanej energii na poziomie 40%, ropa naftowa 34%, gaz ziemny 20%, energia odnawialna zaś 5%207.
W ostatnich kilkudziesięciu latach udział gazu ziemnego w bilansie energetycznym kraju systematycznie wzrasta.
Założenia polityki energetycznej zarysował premier Kevin Rudd 4 grudnia 2008 roku, podkreślając znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi
oraz z krajami regionu Azji i Pacyfiku. Stany Zjednoczone są „strategicznym
partnerem Australii i głównym filarem krajowej polityki bezpieczeństwa”208.
Drugim filarem, jaki określił premier Rudd, jest zaangażowanie Australii we
współpracę z takimi krajami, jak Japonia, Korea Południowa, Indonezja, Ma206
Energy in Australia 2010, Department of Resources, Energy and Tourism, Canberra,
2010, s. 1.
207
Energy In Australia 2009, Department of Resources, Energy and Tourism, Canberra,
2009, Energy and Tourism, s. 12–13 (www.abareconomics.com/interactive/09_auEnergy/htm/
chapter_2.htm).
208
K. Rudd, The First National Security Statement to the Parliament, National Security Statement, 4.12.2008, s. 7.
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lezja i Singapur. W dokumencie podkreśla się potrzebę dostosowania polityki wobec wyzwań, które leżą przed regionem Azji i Pacyfiku w XXI wieku209.
Dokument mówi o przesunięciu globalnej siły w kierunku Azji i podkreśla
również potrzebę rozszerzenia polityczno-energetycznej współpracy z Chinami i Indiami, a także ambicje australijskiego rządu do współkształtowania
globalnej polityki klimatycznej210.
Tabela 1. Zasoby energetyczne Australii (2008) w skali globalnej [%]
Źródło
Węgiel
Ropa
Gaz
Uran

Ilość
9,5
0,3
1,4
38

Źródło: Energy in Australia 2010, s. 4.

Niezależność od ryzyka dostaw surowców energetycznych Australii oparta na bogactwie własnych zasobów pozwala na znacznie większą elastyczność
polityki energetycznej. Mimo to w 2009 roku rząd australijski przyjął kierunki
odnoszące się do problemu bezpieczeństwa energetycznego – National Energy
Security Assessment. Strategia ta przedstawia, jakie działania należy podjąć,
by zapewnić państwu bezpieczeństwo energetyczne; jej ramy czasowe zostały
określone na 15 lat do 2023 roku211. Dokument stanowił podstawę do przygotowania „Białej Księgi” bezpieczeństwa energetycznego Australii, która ma
określić ramy polityki energetycznej do 2030 roku212.

6.2. Australia jako światowy eksporter surowców
energetycznych
6.2.1. Ropa naftowa i gaz ziemny
Udowodnione zasoby australijskiej ropy naftowej wynoszą 4,2 mld baryłek
(BP Statistical Review, 2010). Większość tych rezerw znajduje się u wybrzeży
Australii Zachodniej, na północy i w regionie Victoria. W basenie Carnar209
210
211
212

Ibidem, s. 23.
Ibidem, s. 7.
National Energy Security Assessment, Department of Resources, Energy and Tourism, 2009.
W czerwcu 2010 roku funkcję premiera objęła Julia Gillard.
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Fot. 1. Platforma Apache w basenie Carnarvon
Źródło: Appache Corporation (https://www.apache-energy.com.au/agns/Site/Resources/Upload/image.pageimages/australia.jpg).

von wydobywa się 62% australijskiej produkcji ropy naftowej i gazu ciekłego
(LPG). Australia eksportuje nieprzetworzoną ropę naftową, będąc jednocześnie jej importerem, oraz produkty rafinacji ropy213. W 2009 roku produkcja
ropy naftowej wyniosła 586 tys. b/d, zaś konsumpcja 953 tys. b/d.
W ostatnich latach wydobycie ropy naftowej przesunęło się w obszary głębinowe Morza Timorskiego, choć w basenie Carnarvon wiercenia są prowadzone na szeroką skalę.
Australijski rząd wspiera krajowe prywatne przedsiębiorstwa, z których
największe to Woodside Petroleum i Santos. Największym zagranicznym producentem ropy naftowej jest ExxonMobil, zaś inne międzynarodowe firmy
naftowe działające na australijskim rynku to Shell, Chevron, ConocoPhillips,
Japex, Total, BHP Billiton i Apache (zob. fot. 1).
Przedsiębiorstwo Australian Pipeline zarządza rozwiniętą krajową siecią
rurociągów ropy naftowej i gazu o łącznej długości około 9920 km i jest największym operatorem energetycznych sieci przesyłowych. Drugim co do wielkości operatorem jest spółka Epic Energia z siecią o długości 4000 km.
Od połowy lat 90. XX wieku import ropy i paliw przetworzonych z Bliskiego
Wschodu jest zmniejszany na rzecz importu z Azji Południowo-Wschodniej.
Aż 22% produktów rafinacji pochodzi z Wietnamu, 18% z Malezji i 15% z Indonezji. Oznacza to, że głównymi ich dostawcami są kraje Azji PołudniowoWschodniej, dzięki czemu droga transportu jest znacznie krótsza niż import
z Zatoki Perskiej. Znaczna część importu produktów rafinacji ropy naftowej
213
Ropa z północno-zachodnich złóż jest eksportowana do rafinerii azjatyckich, skąd Australia importuje paliwa przetworzone. Jednocześnie rafinerie we wschodniej części kraju zaopatrywane są w ropę naftową z eksportu.
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Rys. 42. Rezerwy gazu ziemnego w regionie Azji – Pacyfiku (2009) [mld m3]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Australia, Country Analysis Briefs, EIA 2009.

pochodzi z Singapuru. Głównymi odbiorcami nieprzetworzonej australijskiej
ropy są natomiast Republika Korei, Singapur i Japonia214.
Gaz ziemny staje się coraz ważniejszym towarem eksportowym, ale także
wzrasta jego udział w konsumpcji wewnętrznej kraju. Około 50% australijskiej produkcji gazu jest eksportowane215. W 2008 roku wartość eksportu LNG
wyniosła 10,1 mld dolarów i stanowiła wzrost aż o 72% w stosunku do 2007
roku216. Podobnie jak w sektorze górniczym, w sektorze gazowniczym Australia jest samowystarczalna, a udział gazu w bilansie energetycznym państwa rośnie i ma trzecie miejsce w produkcji energii.
Australia posiada szóste co do wielkości światowe rezerwy gazu ziemnego
na poziomie 2,51 bln m3 (2009, zob. rys. 42)217. Około 70% odkrytych rezerw
gazu ziemnego znajduje się na zachodnim wybrzeżu w basenie Carnarvon. Pozostałe znaczące złoża znajdują się w basenie Bass/Gippsland (20%) i basenie
Cooper/Eromanga (8%). Reszta wydobycia pochodzi z małych rozproszonych
pól u południowych wybrzeży Australii i w centrum. Australijski rząd nie ma
udziałów w krajowym sektorze gazowniczym. Do głównych krajowych i zagranicznych podmiotów działających w Australii w sektorze gazowym należą
spółki Santos, Woodside, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil i Shell.
Produkcja gazu ziemnego w Australii wzrasta stopniowo, osiągając w 2009
roku 45 mld m3, podczas gdy konsumpcja wyniosła 34 mld m3. Eksport netto
214

Energy in Australia 2010, op. cit., s. 53.
Energy in Australia 2009, op. cit., s. 47.
216
Ibidem, s. 43.
217
Australia, Country Analysis Briefs, EIA 2009; BP Statistical Review of World Energy, June
2009, s. 22.
215
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gazu wynosi zatem 11 mld m3 218. Mimo że konsumpcja rośnie, produkcja gazu
rośnie w tempie dwa razy szybszym. W efekcie w 2007 roku Australia była piątym największym eksporterem skroplonego gazu ziemnego (LNG) na świecie,
po takich liderach jak Katar, Malezja, Indonezja i Algieria, a w ciągu ostatniej
dekady australijski eksportu gazu LNG wzrósł blisko o połowę.
Głównym rynkiem eksportowym jest Japonia, ale takie kraje, jak Chiny,
Korea Południowa, Tajwan i Indie zyskują coraz większe znaczenie. Australia obecnie ma dwie instalacje przemysłowe LNG: North West Shelf Venture,
NWSV (konsorcjum sześciu firm energetycznych: Woodside, Shell, BP, Chevron, Japonia Australia LNG, BHP Billiton) i Darwin LNG (konsorcjum ConocoPhillips, Santos, Eni, SPA i INPEX).

6.2.2. Zasoby węgla kamiennego i brunatnego
Australia jest czwartym na świecie producentem węgla, po Chinach, Stanach
Zjednoczonych i Indiach, ale jednocześnie największym światowym eksporterem netto. Australia kontroluje około 1/3 światowego handlu węglem, w tym
54% światowego handlu tzw. węglem hutniczym (eksport głównie do Japonii,
Indii, Chin i UE, zob. rys. 43) i 18% węglem cieplnym (Japonia, Korea, Chiny,
zob. rys. 44)219. W 2009 roku Australia posiadała 76,2 mld ton (9,2% zasobów
globalnych) udokumentowanych zasobów węgla kamiennego220. Australia zajmuje 2.–3. miejsce pod względem wydobycia węgla kamiennego i brunatnego
na świecie (2009).
Węgiel jest towarem eksportowym (268,5 mln ton w 2008 roku, tj. 60%
rocznej produkcji), który zapewnia Australii największe zyski, następnie zaś
LNG i ropa naftowa, a eksport surowców energetycznych stanowił około 33%
całkowitego eksportu Australii (2008). W 2008 roku 46% eksportu węgla trafiło do Japonii, 12% do Korei Południowej, 10% do Tajwanu i 9% do Indii,
znaczna część także do państw członkowskich UE (Niemcy). Eksport węgla
obsługiwany jest przez dziewięć terminali załadunkowych w Queensland i Nowej Południowej Walii.
Złoża węgla kamiennego zlokalizowane są głównie w Nowej Południowej
Walii, gdzie znajduje się 42% zasobów tego surowca, oraz w Queensland, gdzie
występuje aż 52% australijskich złóż węgla. Węgiel brunatny wydobywa się
w Południowej i Zachodniej części Australii (Victoria i Tasmania). W produk-

218
Australia Energy Profile, EIA 2010 (www.eia.doe.gov/country/country_energy_data.
cfm?fips=AS).
219
Energy in Australia 2010, s. 38.
220
BP Statistical Review of World Energy, June 2009, s. 32.
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Rys. 43. Udział w światowym handlu węglem hutniczym
Źródło: Energy in Australia 2010, Australian Government, Department of Recources Energy and Tourism,
s. 38.

Rys. 44. Udział w światowym handlu węglem cieplnym
Źródło: Energy in Australia 2010, Australian Government, Department of Recources Energy and Tourism,
s. 38.

cji energii elektrycznej Australia wykorzystuje węgiel kamienny i brunatny,
który w latach 2007–2008 zapewnił 76% energii elektrycznej221.
Około 74% produkcji węgla w Australii pochodzi z kopalń odkrywkowych,
zaś pozostała część z wydobycia podziemnego. W Australii działa około 107
prywatnych kopalni węgla kamiennego na terenie całego kraju. W sektorze dominują międzynarodowe firmy, takie jak BHP Billiton, Anglo American (UK),
Rio Tinto (Australia–Wielka Brytania) oraz Xstrata (Szwajcaria). W 2008 roku
Australia produkowała 6,6% światowego wydobycia węgla kamiennego (BP
Statistical Review, 2009).
221

Energy in Australia 2010, Department of Resources..., s. 21, 37.
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6.2.3. Energia odnawialna
Energia odnawialna w Australii pochodzi głównie z biomasy (między innymi pozostałości przerobu trzciny cukrowej), drewna oraz elektrowni wodnych222. Z tych źródeł w latach 2007–2008 uzyskano 87% produkcji energii
odnawialnej. Energie wiatru, słoneczna i biopaliw stanowią pozostałe 13%223.
Ustawodawstwo przyjęte przez australijski rząd w sierpniu 2009 roku zakłada
uzyskanie do 2020 roku 20% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych224.
Hydroelektrownie znajdują się głównie w Nowej Południowej Walii, Tasmanii,
Queensland i Wiktorii, podczas gdy elektrownie wiatrowe znajdują się głównie
w południowej i południowo-zachodniej Australii. Dominująca część produkcji energii z biomasy jest wytwarzana w stanie Queensland, gdzie znajdują się
plantacje trzciny cukrowej225. Energia geotermalna jest obecnie stosunkowo
słabo wykorzystywana, sektor ten jednak dynamicznie się rozwija. W 2008
roku aż 40 przedsiębiorstw złożyło wniosek o badania geotermalne obejmujące powierzchnię ponad 265,5 tys. km2 tego kraju226.

6.2.4. Rudy uranu
Zasoby uranu Australii stanowią aż 38% udokumentowanych zasobów światowych (pierwsze miejsce na świecie)227. Mimo to dotychczas Australia nie
rozwijała technologii energetyki jądrowej. Złoża znajdują się na północy, w zachodniej, centralnej i południowej Australii.
Australia plasuje się w światowej czołówce producentów i eksporterów
tego surowca, obok Kanady i Kazachstanu. Eksport uranu trafia głównie do
Stanów Zjednoczonych, Francji i Japonii, ale także do Chin i Rosji. Warto
podkreślić, iż według australijskich procedur sprzedaż uranu nie może być realizowana do kraju, który nie przystąpił do międzynarodowego układu NPT
(1968). Dodatkowo każdy z importerów musi podpisać specjalny dokument,
w którym zapewnia, że uran nie zostanie wykorzystany do celów wojskowych
ani że nie zostanie on sprzedany państwu trzeciemu. Klauzule takie znalazły
się między innymi w umowie z Rosją (2007) i Chinami (2009), w związku

222
223
224
225
226
227

Trzcina cukrowa, mielona w młynie, jest następnie suszona i wykorzystywana jako paliwo.
Energy in Australia 2010, s. 31.
Ibidem, s. 33.
Ibidem, s. 32.
Ibidem, s. 36.
Energy in Australia 2010, s. 4.
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z planowaną przez Pekin budową elektrowni jądrowych228. W 2007 roku premier australijskiego rządu John Howard zadeklarował chęć rozwoju programu
atomowego dla Australii, zapowiadając ograniczenie sprzedaży rud uranu do
innych państw, tak by przerabiać go w kraju na paliwo jądrowe i wykorzystywać we własnych elektrowniach, co pozwoliłoby ograniczyć emisję gazów
cieplarnianych229. Wywołało to jednak ostre społeczne dyskusje i polityczne
spory. Jednocześnie należy zauważyć, iż spodziewany koszt wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni atomowej będzie droższy o 50% w stosunku do
elektrowni węglowych, toteż może opłacić się dopiero po nałożeniu na elektrownie wytwarzające duże ilości CO2 w skali światowej wysokich podatków
i kwot emisji230.

Wnioski
1) Australia dzięki sprzedaży surowców odgrywa ważną rolę globalnego dostawcy surowców. Sektor wydobywczy warunkuje także w sposób istotny
rozwój gospodarczy kraju.
2) Wydobycie surowców strategicznych zaspokaja potrzeby energetyczne kraju. W rezultacie Australia jest jednym z najbezpieczniejszych pod względem energetycznym państwem świata, jest jednocześnie stabilnym i wiarygodnym dostawcą.
3) Australia jest jednym z czołowych eksporterów węgla kamiennego, posiadając także znaczne złoża gazu ziemnego. Kraj ten dysponuje największymi
na świecie zasobami rud uranu, w wyniku czego jest liderem w ich wydobyciu i eksporcie, co czyni z minerałów narzędzie kształtowania relacji
zagranicznych tego państwa.
4) Strategia kształtowania polityki zagranicznej Australii zakłada coraz większe wykorzystanie surowców w budowaniu pozycji tego państwa w regionie. Australia podtrzymuje podstawowe znaczenie Stanów Zjednoczonych
228
Takie właśnie zapisy znalazły się w umowie z Rosją, jednak w 2008 roku swoje zastrzeżenia zgłosił australijski parlament, wskazując, że choć w umowie Rosja zobowiązuje się wykorzystywać australijski uran wyłącznie do celów cywilnych, w praktyce nie ma żadnej możliwości
weryfikacji przestrzegania tego zapisu (zostały wycofane w 2010 r.) [za:] J. Błaszczak (www.
polska-azja.pl/2010/03/19/australia-sprzeda-uran-do-rosji); Australia-China Nuclear Material
Transfer Agreement and Nuclear Cooperation Agreement (www.dfat.gov.au/geo/china/treaties/
faq.html), 2010.
229
Howard’s nuclear vision unveiled, 28.04.2007, News, (www.news.com.au/howardsnuclear-vision-unveiled/story-e6frfkp9-1111113429896), 2007.
230
Energetyka jądrowa w Australii i Europie [w:] „Urządzenia dla energetyki” nr 7, CIRE,
2007 (www.cire.pl/pdf.php?plik=/pliki/2/ej_australiaeuropa.pdf).
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jako strategicznego partnera, a jednocześnie dąży do wzmocnienia współpracy z krajami Azji Południowo-Wschodniej. Szczególne znaczenie zyskują relacje z Chinami, ale także z Indiami.
5) Australia deklaruje aktywne uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości globalnej polityki klimatycznej. W przyszłości wzrost udziału OZE i energii
jądrowej w bilansie energetycznym kraju może w sposób znaczący zmienić
strukturę krajowego zużycia energii, jednocześnie zwiększając skalę eksportu surowców konwencjonalnych.

Część IV

Unia Europejska
– Rosja i republiki Kaukazu:
energetyczna współzależność

7. Europejska koncepcja bezpieczeństwa
energetycznego
1 stycznia 2009 roku był dniem przełomowym w relacjach energetycznych
Unia Europejska – Rosja. Wstrzymanie przez ponad dwa tygodnie rosyjskich
dostaw gazu ziemnego na Ukrainę jednocześnie pozbawiło dostaw znaczącą
część europejskich konsumentów. Incydent ten stanowił dla Europejczyków
poważne ostrzeżenie przed ryzykiem politycznym i gospodarczym, jakie niesie z sobą uzależnienie od importu gazu z Rosji. W konsekwencji zarówno
Unia Europejska, jak i Rosja poszukują alternatywnych tras eksportowo-importowych gazu. O ile jednak celem Rosji jest uniezależnienie się od krajów
tranzytowych, o tyle Unia dąży do zapewnienia dywersyfikacji dostaw z ominięciem Rosji.

7.1. Bilans energetyczny Unii Europejskiej:
nierównowaga zależności
Unia Europejska, z powodu ograniczonych zasobów własnych, dysponując
stosunkowo niewielkimi udokumentowanymi zasobami paliw energetycznych, pozostaje w ogromnym uzależnieniu od importu surowców energetycznych. Jednocześnie ze względu na bliskość geograficzną Rosja dzięki ogromnym zasobom ropy i gazu jest głównym dostawcą tych surowców do Unii
Europejskiej. UE, choć jest skazana na kooperację ze wschodnim sąsiadem,
poszukuje możliwości odpolitycznienia relacji gazowej z Rosją i przeciwdziała
uzależnieniu od dominującego dostawcy. Państwa członkowskie UE importują
62% gazu, z czego 23% pochodzi z Rosji (18% z Norwegii, 10% z Algierii)231.
Jednocześnie rosyjski gaz stanowi aż około 40% jego importu do UE (zob.

231

Europe switches to gas, Euractiv, 15.04.2010 (www.euractiv.com/en/energy/europeswitches-gas).
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rys. 51)232. W 2008 roku największymi importerami rosyjskiego gazu były
Niemcy (38 mld m3), Turcja (23,8 mld m3), Włochy (22,5 mld m3), Wielka
Brytania (15 mld m3), Francja (11 mld m3)233. Mimo iż w 2009 roku Unia Europejska ograniczyła zużycie gazu konwencjonalnego na rzecz LNG, to według
prognoz Komisji Europejskiej do roku 2030 w wyniku wzrostu zapotrzebowania na gaz naturalny i spadek produkcji wewnętrznej UE będzie importować
aż 84% zapotrzebowania, w tym ponad połowę z Rosji (z 314 mld m3 w 2005
roku, do 509 mld m3 w 2025 roku)234. Podobnie w odniesieniu do ropy naftowej w 2030 roku 95% będzie importowane, przy czym Komisja Europejska
ocenia, że import energii wzrośnie do 70% w 2030235. W ciągu ostatnich dziesięciu lat uzależnienie Europy od rosyjskiego eksportu ropy wzrosło z około
12% do 27% w 2008 roku (EUROSTAT 2008).
Udział paliw kopalnych w całkowitym zużyciu państw UE stanowi ponad
75%. W porównaniu z innymi państwami jest to dość korzystny wskaźnik, ponieważ w Chinach i w Indiach wynosi on po 93%, w Stanach Zjednoczonych
90%, w Rosji 89%, w Japonii 86%.
Unia Europejska importuje ponadto 82% zużywanej ropy naftowej oraz
41% węgla236. Jeśli chodzi o źródła importu surowców, sytuacja wygląda
w miarę bezpiecznie, to znaczy źródła te dla całej UE są dość zróżnicowane.
Oczywiście sytuacja poszczególnych państw członkowskich jest zupełnie inna,
większość państw jest na poziomie 90–95% zależna od importu ropy i gazu,
aczkolwiek niektóre (głównie z EŚW) importują surowce w zasadzie z jednego
źródła. Tylko nieliczne państwa są niezależne, jeśli chodzi o surowce energetyczne, między innymi Dania (ropa i gaz), Holandia (gaz), Wielka Brytania
(ropa naftowa) czy Polska i Czechy (węgiel).
Problem zróżnicowania zależności pomiędzy państwami członkowskimi UE
Tutaj również szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Unii
Europejskiej mają relacje z Rosją, z której pochodzi 41% importu gazu ziemnego oraz około 26% sprowadzanego węgla. Rysuje to dość dużą zależność
energetyczną UE i jej państw członkowskich i zmusza do aktywnego poszukiwania sposobów dywersyfikacji dostaw, szczególnie gazu i budowy wspólnego
232

Energy dependency, Europe’s energy portal (http://www.energy.eu), 2010.
Por. A. Łoskot-Strachota, Ekspansja Gazpromu w UE – kooperacja czy dominacja, OSW,
2009, s. 8.
234
EU-27 Energy baselines scenario to 2030, European Communities, 2008, s. 13 (http://
www.energy.eu/publications/KOAC07001ENC_002.pdf).
235
Por. EU-27 Energy baselines scenario to 2030, s. 75.
236
EU Energy in Figures 2010, European Commission, Directorate-General for Energy and
Transport (DG TREN) (http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/statistics/part_2_energy_pocket_book_2010.pdf), 2010.
233

Europejska koncepcja bezpieczeństwa energetycznego

135

Rys. 45. Struktura konsumpcji źródeł energii w UE-27 (2007)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Statistical Pocketbook 2010, „Energy”, s. 29, 36.

Rys. 46. Konsumpcja energii UE-27 według sektorów (2007)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Statistical Pocketbook 2010, „Energy”, s. 29, 36.

rynku energetycznego. Wymaga to stworzenia nowej geostrategii energetycznej oraz zbudowania spójnej zagranicznej polityki energetycznej, obejmującej
dywersyfikację pochodzenia geograficznego źródeł dostaw oraz szlaków tranzytowych237.
Biorąc pod uwagę całkowite zużycie energii za 2009 rok, więcej od całej
Unii (ok. 1806 Mtoe) zużywają tylko Stany Zjednoczone (ok. 2182 Mtoe) oraz
Chiny (ok. 2177 Mtoe)238.
237
Europa posiada 166 czynnych reaktorów, a udział węgla i energii jądrowej w produkcji
prądu elektrycznego wynosi około 60%.
238
BP Statistical Review of World Energy, 2009, June 2010, s. 41; Statistical Pocketbook 2010,
EU Energy 2007, s. 27.
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Rys. 47. Kierunki importu ropy naftowej UE-27 (2007)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Statistical Pocketbook 2010, „Energy”, s. 30, 32 (http://ec.europa.
eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf).

Rys. 48. Kierunki importu węgla UE-27 (2007)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Statistical Pocketbook 2010, „Energy”, s. 30, 32 (http://ec.europa.
eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf).

W przypadku Niemiec na ogólną wartość około 289 Mtoe konsumowanej
energii prawie 200 Mtoe pochodzi z importu, co daje zależność energetyczną
na poziomie około 59% (rys. 49). Trudno jednak mówić o zależności od Rosji,
gdyż udział rosyjskiego gazu stanowi około 40% importu i zaspokaja niewiele
ponad 10% całkowitego zapotrzebowania państwa na energię.
Francja to drugi największy (po Niemczech) konsument energii w UE. Zapotrzebowanie gospodarki francuskiej to 241 Mtoe, z czego połowa pokrywana jest ze źródeł zagranicznych, co daje około 50% wskaźnik import dependency. Zarówno w wypadku ropy naftowej, jak i gazu ziemnego struktura importu
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Rys. 49. Kto zużywa najwięcej energii w UE? (2009) [Mtoe]
Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, 2010.

jest dobrze zdywersyfikowana. Dla Włoch (163 Mtoe) wskaźnik uzależnienia
wynosi 85%, jednak podobnie jak w przypadku Francji, jest to import zróżnicowany, tak że nie ma zależności od jednego źródła. Wielka Brytania (198
Mtoe, wskaźnik uzależnienia ok. 20%) czyni ten kraj jednym z najbardziej
bezpiecznych energetycznie w UE, chociaż w ostatnich latach ze względu na
wyczerpywalność złóż na Morzu Północnym kraj ten będzie coraz bardziej
zależny od dostaw surowców z zewnątrz. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja
w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, które znajdują
się w głębokim uzależnieniu od jednego dostawcy, Rosji. Sytuacja ta wynika
z wielu czynników, między innymi bliskości geograficznej czy wydarzeń historycznych239.
Głównym konsumentem rosyjskiego błękitnego paliwa jest Europa Zachodnia. Podczas gdy UE-15 konsumuje 86% zużywanego we Wspólnocie
gazu, UE-12 zużywa go tylko 14% (zob. rys. 52). Przy czym tylko dwa kraje,
Niemcy i Włochy, odpowiadają za prawie połowę całego importu „starej Europy”, a razem z Wielką Brytanią, Francją, Holandią i Hiszpanią ponad 70%
konsumpcji gazu w UE. W rezultacie prawie 40% całkowitego zysku Gazpromu generuje eksport do Niemiec i Włoch, które stają się strategicznymi partnerami rosyjskiego monopolisty240.
239

W latach 80., mimo napięć związanych z zimną wojną, obowiązywała niepisana reguła,
która zakładała, że państwa zachodnioeuropejskie nie mogą pokrywać więcej niż 30% swojego
zapotrzebowania na gaz z dostaw z ZSRR [za:] P. Buras, Między europeizacją a Gazpromem.
Niemcy, Rosja i bezpieczeństwo energetyczne, Raporty i Analizy CSS, 7/2008.
240
P. Noël, Beyond Dependence: How to Deal Russian Gas, ECFR 2008, s. 9.
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Rys. 50. Dostawy gazu UE-27 a produkcja własna (2007)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat 2008; Cedigaz; Statistical Pocketbook 2010, „Energy”
http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf

Rys. 51. Udział w imporcie gazu do UE-27 (2008)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat 2008; Cedigaz; Statistical Pocketbook 2010, „Energy”
http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf

Z powyższej analizy struktury dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych wynika, iż najbardziej bezpieczne są państwa Europy Zachodniej posiadające dostawy z różnych kierunków, w tym złóż Morza Północnego i Afryki
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Północnej, a także te, które dysponują rozbudowaną wewnętrzną siecią przesyłową. Przy czym należy zauważyć, iż inaczej niż w przypadku handlu gazem
ziemnym, obrót ropą naftową odbywa się głównie na giełdach, co pozwala stosunkowo łatwo zastąpić rosyjską ropę surowcem z innych krajów.
W tym świetle, analizując stan bezpieczeństwa energetycznego krajów
członkowskich UE, można wysunąć wniosek, iż realnym problemem jest nie
tyle uzależnienie od gazu jako jednego ze źródeł paliw (którego udział w bilansie energetycznym poszczególnych krajów jest różny), ile skala uzależnienia od jednego dostawcy we wszystkich krajach EŚW. O ile bowiem rosyjski
gaz stanowi około 22% wszystkich dostaw tego surowca do krajów UE-15 (co
wynika z odpowiedniej polityki dywersyfikacji), o tyle udział gazu rosyjskiego
w imporcie wszystkich 12 nowych państwach członkowskich waha się od 65%
do 100% (zob. zestawienie, rys. 54). Oznacza to, iż z ekonomicznego punktu
widzenia kraje UE-12 nie mają dla Rosji większego znaczenia, stanowią natomiast obszar umacniania zależności i jej wpływów politycznych. W tym kontekście Europę wciąż więc dzieli „gazowa kurtyna”.
W ciągu najbliższych dwudziestu lat Europa będzie musiała zmierzyć się
z realnym zagrożeniem w dziedzinie dostaw energii. Potrzeba zapewnienia
większego bezpieczeństwa i poprawy gwarancji dostaw surowców wpływa na
upolitycznienie polityki energetycznej w relacjach UE–Rosja.

Rys. 52. Konsumpcja gazu w UE

Rys. 53. Struktura importu starych i nowych
państw członkowskich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Cedigaz 2010; oprac. P. Noël, Beyond Dependence, ECFR 2008.
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Rys. 54. Kierunki dywersyfikacji dostaw gazu – zestawienie: Niemcy, Włochy, Francja, Polska
Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review, 2009, Cedigaz 2010.

Tabela 2. Konsumpcja, wydobycie i import gazu największych państw UE (2007) [mld m3]
Kraj
Francja
Hiszpania
Niemcy
Polska
W. Brytania
Włochy

Zużycie gazu
58,70
53,34
95,10
13,70
97,52
79,40

Wydobycie własne
1,30
0,34
18,20
4,30
97,00
12,60

Import gazu
46,50
33,00
76,90
9,40
0,52
65,90

Import LNG
10,90
20,00
–
–
–
0,90

Źródło: J. Leszczyński, Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego w UE, „Biuletyn URE”, nr 4, 2008.

Europejska koncepcja bezpieczeństwa energetycznego
Unijna koncepcja bezpieczeństwa energetycznego opiera się na następujących
płaszczyznach:
– bezpieczeństwo dostaw poprzez ich dywersyfikację,
– konkurencyjność, czyli stworzenie wspólnego rynku energetycznego
wewnątrz UE,
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– zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii w celu przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu i zmianom klimatycznym,
– zintegrowanie wspólnej wizji polityki energetycznej państw członkowskich w ramach WPZiB UE.

7.1.1. Problem dywersyﬁkacji dostaw surowców
Unia Europejska poszukuje możliwości dywersyfikacji dostaw gazu, przy czym
projekty nowych kierunków dostaw gazu do UE można podzielić na dwie grupy: te, które zakładają „ominięcie” Rosji i wykluczenie sieci jej gazociągów (region kaspijski oraz Afryka – Medgaz i Galsi), drugie zaś, w które jest zaangażowana Rosja (Nord Stream i South Stream, Jamał II). Działania zmierzające
do zapewnienia alternatywnych dostaw, szczególnie gazu Azji Środkowej, są
skutecznie niwelowane przez rosyjskie interesy i podważane przez brak jednomyślności krajów UE oraz angażowanie się europejskich koncernów energetycznych w konkurencyjne projekty (South Stream versus Nabucco), które
podważają istotę projektów uniezależniających dostawy surowców od Rosji.
Gazociąg Nord Stream łączący rosyjski Wyborg i niemiecki Greifswald,
o planowanej przepustowości 55 mld m3 gazu rocznie (mapa 3) został uznany

Mapa 3. Kierunki importu gazu konwencjonalnego i LNG do UE-27
Źródło: opracowanie własne na podstawie Oxford Institute for Energy Studies (www.oxfordenergy.org).
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przez UE za projekt priorytetowy już w 2000 roku i włączony do transeuropejskiej sieci energetycznej (TEN-E)241. W roku 2011 przewiduje się uruchomienie pierwszej nitki. Krytycy uważają, że Nord Stream dodatkowo zwiększa
istniejącą już zależność Unii Europejskiej od dostaw rosyjskiego gazu ziemnego, jednocześnie udaremnia starania dywersyfikacyjne, choćby projekt Amber,
który miał być tańszą wersją gazociągu bałtyckiego z Rosji przez Łotwę, Litwę
i obwód kaliningradzki do Polski i Niemiec.
Innym projektem jest gazociąg South Stream biegnący przez Morze Czarne
do Bułgarii i dalej do Włoch oraz Europy Środkowej (mapa 4). W ten sposób
South Stream staje się bezpośrednią konkurencją dla fundamentalnego projektu europejskiej strategii dywersyfikacyjnej UE, czyli dla rurociągu Nabucco.
Gazociąg Nabucco, o długości 3300 km, został wpisany na listę priorytetowych
unijnych inwestycji TEN i w założeniach miał ominąć Rosję, transportując
31 mld m3 gazu ziemnego rocznie z obszaru Morza Kaspijskiego przez Turcję
do Austrii. Dzięki podpisanej umowie z Bułgarią, Serbią i Rumunią oraz Węgrami Rosja zdobyła w Europie partnerów, którzy wyłamali się z idei wspólnego planowania dostaw energii, przyłączając się do inwestycji South Stream.
Również Budowa gazociągu Baltic Pipe (około 1000 km i przepustowości 5
mld m3 gazu rocznie), który miał połączyć polski system przesyłu gazu z systemem duńskim, a dalej przez gazociąg Skanled z norweskim, wobec rezygnacji
konsorcjum w kwietniu 2009 roku została zawieszona. Z kolei gazociąg Sarmacki (Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzja, Armenia, Ukraina, Polska) od lat
pozostaje projektem na papierze, między innymi na skutek nacisków Moskwy
na kraje nadkaspijskie, które znajdują się pod dużym wpływem politycznym
Rosji oraz braku określonych źródeł finansowania jego budowy.
Ważnym obszarem dywersyfikacji dostaw do UE, który siłą rzeczy stanowi
alternatywę dla dostaw gazu z Rosji, jest kierunek południowy. Europejskie relacje w stosunkach z regionem Afryki w sektorze energetycznym skoncentrowały się na rozwinięciu współpracy z krajami Economic Community of West
African States (ECOWAS)242. Komisarz ds. Stosunków Zewnętrznych i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Benita Ferrero-Waldner powiedziała: „UE, myśląc
o bezpieczeństwie energetycznym, patrzy nie tylko na Wschód, ale i na Południe” oraz „jesteśmy zdeterminowani, by rozwinąć sieć partnerstwa energetycznego przez budowę dwustronnych układów i partnerstwa regionalnego”243.
241
S. Raabe, Spór o gazociąg przez Bałtyk. Zagrożenie czy konieczna poprawa bezpieczeństwa
energetycznego?, Fundacja Konrada Adenauera, 2009.
242
Oprócz budowanych gazociągów Europę i Afrykę łączą już istniejące, takie jak Maghreb–Europe Gas Pipeline (MEG), z Algerii przez Maroko do Hiszpanii i dalej Portugalii, oraz
Trans-Mediterranean Pipeline (TransMed) z Algierii przez Sycylię do kontynentalnych Włoch.
243
K. Rosner, The European Union: On Energy, Disunity [w:] Energy Security Challenges for
the 21st Century (red. G. Luft, A. Korin), 2009, s. 167.
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Mapa 4. Projektowana trasa przebiegu gazociągów Nord Stream i South Stream
Źródło: opracowanie własne na podstawie Nord Stream (www.nord-stream.com/fileadmin/Dokumente/3_
PNG_JPG/4_Maps/The_Planned_Pipeline_Route_EN_rgb.jpg); South Stream (http://south-stream.info/
fileadmin/pixs/sotrudnichestvo/3d_map/sea_way_big_eng_final.jpg).

Od grudnia 2007 roku rozwija się dialog w ramach utworzonego afrykańsko-europejskiego partnerstwa energetycznego – The Africa-Europe Energy Partnership (AEEP), pomiędzy odbiorcami i producentami z Europy i Afryki na

144

Unia Europejska – Rosja i republiki Kaukazu: energetyczna współzależność

Mapa 5. Gazociągi z Afryki (Algierii) do Europy Płd.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Wyd. Inżynieria (http://inzynieria.com/uploads/images/orginal/
medgaz.jpg); Business Monitor International 2009/2010.

temat wyzwań polityki energetycznej244. W powyższe inicjatywy wpisuje się
projekt gazociągu Medgaz (547 km i 8 mld m3 przepustowości, mapa 5), któ244

Africa-EU Energy Partnership (www.aeep-conference.org/en/aeep_hlm).
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rego budowa rozpoczęła się w 2008 roku, a uruchomienie testowe nastąpiło
w marcu 2011 roku. Gazociąg ma połączyć Algierię i Hiszpanię (konsorcjum
spółek Sonatrach (36%), GDF SUEZ (12%) oraz hiszpańskich Cepsa (20%),
Iberdrola (20%) i Endesa (12%))245. Drugi zaś gazociąg Galsi (mapa 5) o długości 900 km i przepustowości do 10 mld m3 rocznie, z Algierii przez Sardynię
do kontynentalnych Włoch, ma zostać ukończony do 2014 roku (konsorcjum
Sonatrach (41,6%), włoskich spółek gazowych Edison (20,8%), Enel (15,6%)
i Hera (10,4%) oraz Sfirs (11,6%))246.
Kolejną inwestycją, która wpisuje się w projekty dywersyfikacji dostaw gazu
do UE, jest projekt gazociągu Trans-Saharan Gas Pipeline (NIGAL Pipeline
lub Trans-African Gas Pipeline) z Nigerii do Algierii, o długości 4,128 km. Gaz
z Nigerii ma zapełnić gazociągi: Trans-Mediterranean, MEG, Medgaz i Galsi.
3 lipca 2009 roku w Abudży podpisane zostały zatwierdzające projekty techniczne umowy międzyrządowej pomiędzy Nigerią, Nigrem i Algierią247.
Innym projektem, który mógłby ograniczyć niezależność przesyłową Rosji,
jest projekt gazociągu Jamał II. Gazprom zobowiązał się w umowie z Polską
do przeprowadzenia dwóch nitek gazociągu Jamał. Strona rosyjska zaniechała
realizacji umowy w 1999 roku, w świetle zaś powstającego Gazociągu Bałtyckiego (Nord Stream) jego budowa jest zawieszona, mimo iż koszty budowy
byłyby o wiele niższe niż układanie rur na dnie Bałtyku.

7.1.2. Budowa wspólnego rynku energetycznego wewnątrz UE
Komisja Europejska dąży do urzeczywistnienia unijnego wewnętrznego rynku
gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz do zapewnienia stabilnych przepływów energii do Unii. Stanowi to wyzwanie wspólnej polityki energetycznej
opartej na zasadach liberalizacji i konkurencji oraz na mechanizmach solidarności w sytuacjach kryzysowych. Wspólny rynek energii elektrycznej UE znajduje się obecnie w fazie tworzenia – w Unii nie ma już oddzielnych rynków
narodowych, aczkolwiek nie ukształtował się jeszcze jednolity rynek248.
Polityka energetyczna UE powinna być rozumiana inaczej niż polityka rolna, transportowa czy inne polityki wymienione w traktatach, a sektor energetyczny jest wewnętrznie niejednolity i składa się z kilku osobnych działów
podlegających odrębnym regulacjom odnoszącym się do przemysłu węglo245
Algeria-Spain medgaz pipeline seen ready in Q4, Reuters, 12.09.2010 (http://www.reuters.com/article/idUSLDE68D1S820100914).
246
GALSI Pipeline Delayed Yet Again, Business Monitor International 2009 (http://store.
businessmonitor.com/article/306627). Niemiecki Wintershall, który był udziałowcem projektu,
sprzedał swoje udziały na początku 2008 roku.
247
B. Augé, The Trans-Saharan Gas Pipeline: An Illusion or a real prospect?, IFRI, 2010, s. 6.
248
Por. K. Hajdrowski, Tworzenie wspólnego europejskiego rynku energii, URE.
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wego, elektroenergetyki, gazownictwa, obrotu ropą naftową czy do energetyki atomowej249. Traktat Rzymski nie wyłączył bowiem energetyki spod reguł
konkurencji, jak to uczynił w przypadku na przykład rolnictwa. Jednocześnie
w państwach członkowskich sektor energetyczny opierał się na monopolach
wielkich przedsiębiorstw – właścicieli sieci energetycznych, najczęściej państwowych lub z udziałem państwa, co wykluczało działanie praw rynku250. Pewne modyfikacje znalazły się w Jednolitym Akcie Europejskim (JAE), a osobny
rozdział „Energetyka” wprowadził dopiero TFUE. Na mocy JAE (1986) określono, że jednym z celów polityki Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego jest przyczynianie się do „ostrożnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych” (JAE, Tytuł VII. Środowisko naturalne, art. 130r), do JAE zaś
została dołączona deklaracja, w której zapewniono, iż „działania Wspólnoty
w dziedzinie środowiska naturalnego nie mogą ingerować w politykę narodową państw członkowskich dotyczącą eksploatacji zasobów energetycznych”251.
Kolejnym krokiem na rzecz liberalizacji sektora był opublikowany w 1988
roku raport poświęcony wewnętrznemu rynkowi energii252. Dokument był
punktem wyjścia dla prac nad pierwszym zespołem dyrektyw zmierzających
do liberalizacji rynku. W ramach tzw. Pierwszego pakietu energetycznego przyjęto dyrektywę dotyczącą rynku gazu (1996) i elektryczności (1998), stawiając
pierwszy krok w kierunku wolnej konkurencji253. Oba akty prawne wymagały, aby państwa członkowskie stopniowo liberalizowały określone segmenty
krajowych rynków energii. Drugi pakiet energetyczny przyjęty w 2003 roku254
znacznie pogłębiał zakres liberalizacji krajowych rynków. Z dniem 26 czerwca
2003 roku, kiedy przyjęto nową dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE (weszła w życie 1.07.2004 r.) w sprawie wspólnych zasad
rynku wewnętrznego energii elektrycznej (uchylającą dyrektywę 96/92/WE).
Parlament Europejski i Rada UE przyjęła również dyrektywę w sprawie wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku gazu ziemnego 2003/55/WE (uchylając
249

W. Hoff, Polityka energetyczna [w:] (red.) D. Milczarek, A. Nowak, Integracja europejska.
Wybrane problemy, 2003, s. 377.
250
Ibidem, s. 378.
251
JAE, Deklaracja w sprawie artykułu 130 Traktatu EWG, Eurlex (www.eur-lex.europa.eu/
pl/treaties/dat/11986U/word/11986U.doc).
252
The Internal Energy Market. Commission Working Document, 2.05.1988, COM(88) 238
final.
253
Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996
concerning common rules for the internal market in electricity; Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 concerning common rules for the internal
market in natural gas.
254
Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003
concerning common rules for the internal market in electricity; Directive 2003/55/EC of the
European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the
internal market in natural gas.
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dyrektywę 98/30/WE)255. Ta ostatnia wprowadziła między innymi obowiązek
wydzielenia operatora systemu przesyłowego, tak by właściciel gazociągu nie
mógł być jednocześnie właścicielem gazu, a także zobowiązała go do transportu surowca każdej spółki gazowej, która o to do niego się zwróci. 26 kwietnia
2004 roku Rada przyjęła dyrektywę 2004/67/WE dotyczącą środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Dyrektywa zobowiązuje
państwa członkowskie do przekazywania sprawozdań z sytuacji na krajowych
rynkach gazu, co pozwala Komisji Europejskiej na stałe monitorowanie wspólnotowego rynku i zaleca stosowanie zasady solidarności w sytuacjach kryzysowych (powołana została specjalna Grupa Koordynacyjna ds. Gazu). Ważne
miejsce zajmuje również wiążące bezpośrednio kraje członkowskie UE rozporządzenie 1775/2005/WE w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych
gazu ziemnego.
Następne dyrektywy energetyczne i gazowe stworzyły jednolite ramy prawne funkcjonowania wspólnotowego rynku energii, nie oznaczało to jednakże
powstania wspólnego rynku energii. Wprawdzie firmy energetyczne uzyskały
możliwość oferowania swoich usług na terenie całej UE, jednak brak połączeń infrastrukturalnych pomiędzy narodowymi sieciami przesyłowymi gazu
i elektryczności uniemożliwia z korzystania zasad wolnej konkurencji256.
8 marca 2006 roku Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę dotyczącą stworzenia wspólnej europejskiej polityki energetycznej, w której wezwała do zwiększenia dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych257.
W sektorze ropy naftowej dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
największe znaczenie ma dyrektywa nakładająca obowiązek utrzymywania zapasów ropy naftowej i produktów ropopochodnych w wysokości odpowiadającej dziewięćdziesięciodniowej konsumpcji wewnętrznej w poprzednim roku
kalendarzowym (art. 7. ust. 3 pkt (b) Dyrektywy Rady 2006/67/WE z dnia 24
lipca 2006 r.)258.
Od 1 lipca 2007 roku, zgodnie z drugim pakietem liberalizacyjnym, w sektorze energii elektrycznej obowiązuje tzw. zasada TPA (Third Party Access),
według której odbiorcy końcowi mogą indywidualnie i swobodnie wybierać
255
M. Kozak, P. Seklecki, Nowe dyrektywy – podstawy prawne funkcjonowania wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w krajach UE, URE, Biuletyn URE 5/2003; P. Ginalski, Unia Europejska: Czy już wolny rynek energii? (www.cire.pl/pliki/2/ueczy.pdf).
256
P. Buras, Między europeizacją a Gazpromem, CSS, 7/2008.
257
Zielona Księga. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej
energii (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0105:FIN:PL:PDF,
8.3.2006).
258
Dyrektywa Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów
ropopochodnych, 8.08.2006 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:217:0008:0015:PL:PDF).
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sprzedawcę energii (wytwórcę lub spółkę obrotu), który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży, nadal korzystając z sieci przesyłowej i dystrybucyjnej dotychczasowego Operatora Systemu Przesyłowego (dystrybucji).
Sporym sukcesem jest postęp w kształtowaniu zasad bezpieczeństwa dostaw energii. Służą temu mechanizmy współpracy w sytuacjach kryzysowych
„w duchu solidarności”. Zapisane one zostały w odrębnym tytule „Energetyka”
w art. 176a Traktatu Lizbońskiego oraz klauzuli „solidarności energetycznej”
(art. 100 ust. 1 TL), traktujących o środkach w sytuacji trudności w zaopatrzeniu (art. 194 TFUE i art. 122 TFUE), co jest szczególnie ważne dla państw
EŚW259. W myśl TL cele polityki energetycznej Unii powinny być realizowane
w duchu solidarności między państwami członkowskimi. Oznacza to pozytywny sygnał myślenia w kategorii spójności UE, tym bardziej że kraje Europy
Zachodniej mają korzystniejszą sytuację energetyczną niż państwa EŚW.
W Unii Europejskiej obecnie nie istnieje jeden prawdziwy europejski rynek
energetyczny, a dominującą pozycję na rynku zajmują wielkie koncerny (GDF,
ENI, EON) ograniczające dostęp do rynku krajowego podmiotom trzecim.
Przyczyniła się do tego zresztą sama Komisja, która przez lata sprzeciwiała się
próbom koncentracji rynków narodowych, wspierając integrację horyzontalną ponad granicami260.
Próbą przełamania narodowych granic rynków energii w Europie były rozwiązania zaproponowane w tzw. Trzecim pakiecie energetycznym. Postulował
on tzw. rozdzielenie własnościowe (ownership unbundling)261. W 2008 roku
Komisja Europejska przedstawiła projekt, w którym dla zapewnienia lepszej
konkurencji rynku każdy koncern dostarczający w krajach Unii energię elektryczną lub gaz pozbyłby się należących do niego sieci przesyłowych. Oznaczało to podział firm energetycznych i oddzielenie produkcji energii od jej dystrybucji. Propozycja Brukseli napotkała silny opór Niemiec i Francji (oraz Rosji).
Sprzeciw wobec wydzielenia działalności przesyłowej (unbundling) zgłosiły
także wielkie koncerny EON, RWE, EDF i GDF262.
Pakiet został ostatecznie przyjęty w kwietniu 2009 roku, wprowadzając
między innymi rozdział produkcji (dostaw) i przesyłu, wzmocnienie krajowych organów regulacyjnych, wzmocnienie europejskich organów koordy259

Traktat o funkcjonowaniu UE, EC EU, 2008 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:PL:PDF) .
260
P. Buras, op. cit.
261
Unbundling (rozdzielenie) oznacza wydzielenie z przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo (tzn. prowadzącego działalność przesyłową lub dystrybucyjną oraz działalność z zakresu
produkcji lub dostaw) działalności polegającej na przesyle, magazynowaniu i dystrybucji.
262
Trzeci pakiet energetyczny: zaopatrzenie w gaz, „Energia”, Parlament Europejski, 2009
(www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=PL&type=IM-PRESS&reference=20080616FCS31737).
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nacyjnych – Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER),
z siedzibą w Słowenii (może wydawać opinie oraz zalecenia, nie dysponuje ona jednak instrumentami władczymi) oraz Europejską Sieć Operatorów
Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej/Gazu (ENTSO-E/G), która ma
czuwać nad dokończeniem budowy rynku wewnętrznego energii oraz transgranicznego handlu263.
Duże, zintegrowane pionowo przedsiębiorstwa energetyczne oparły się
kolejnym próbom wolnej konkurencji, stosując zasadę utrzymania własności
sieci przesyłowych gazociągów, pod warunkiem że zarządzane będą przez wydzielone odrębne podmioty prawne (niezależny operator systemu ISO). Każda
firma z kraju trzeciego, która chce inwestować w infrastrukturę przesyłową na
rynku europejskim, powinna respektować unijne wymogi dotyczące rozdziału
produkcji (dostaw) i przesyłu (tzw. klauzula państwa trzeciego, czyli tzw. klauzula Gazpromu). Wzbudziło to protest Rosji, która zagroziła, iż nie dopuści
żadnych europejskich koncernów do eksploatacji swoich złóż264.
Inną ważną inicjatywą w kierunku budowy wspólnego rynku energetycznego UE jest inicjatywa Jacquesa Delorsa i Jerzego Buzka zaproponowana 5 maja
2010 roku, zakładająca utworzenie Europejskiej Wspólnoty Energetycznej265.
Inicjatywa wzywa między innymi do stworzenia konkurencyjnego wewnętrznego rynku energii opartego na sieci połączeń wewnątrzwspólnotowych,
jako gwarancji bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze całej Wspólnoty.
Oznaczałoby to występowanie UE jako jednego konsumenta – podmiotu negocjacyjnego.
Ważnym krokiem w kierunku budowy wspólnego rynku energetycznego
UE było przyjęcie 21 września 2010 roku przez Parlament Europejski Rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu. „To rozporządzenie jest ważnym
krokiem, by sprawić, że każde gospodarstwo domowe będzie miało zapewniony gaz nawet w przypadku zakłóceń w dostawach”, oświadczył po niemal
jednomyślnym głosowaniu unijny komisarz ds. energii Günther Oettinger266.
Rozporządzenie zakłada podział kompetencji i wprowadza trzy poziomy od-

263
Celem Agencji ACER jest m.in. monitorowanie współpracy regionalnej między operatorami systemów przesyłowych, wdrażanie wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci
energetycznych obejmujących warunki dostępu do infrastruktury transgranicznej oraz bezpieczeństwa eksploatacyjnego, a także monitorowanie i sprawozdawczość w sektorze energii elektrycznej i gazu ziemnego.
264
Trzeci pakiet energetyczny: zaopatrzenie w gaz, „Energia”, Parlament Europejski, 2009.
265
S. Andoura, L. Hancher, M. Wouden, Towards a European Energy Community: A policy
proposal (www.europarl.europa.eu/webnp/webdav/site/myjahiasite/users/nsalliarelis/public/Towards%20a%20European%20Energy%20Community_A%20Policy%20Proposal.pdf), 2010.
266
Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu, PAP,
21.09.2010.
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powiedzialności za bezpieczeństwo dostaw pomiędzy poszczególne podmioty
rynku gazu:
– przedsiębiorstwa gazowe,
– kraje członkowskie działające przy użyciu wyznaczonych przez siebie
organów,
– Komisję Europejską.
Rozporządzenie wskazuje na konieczność ścisłej współpracy pomiędzy
tymi podmiotami oraz powołuje Grupę Koordynacyjną ds. Gazu, jako instytucję o kompetencjach doradczo-monitorujących, działającą przy Komisji
Europejskiej. Rozporządzenie kładzie nacisk na rozbudowę infrastrukturalnych sieci (interkonektory) pomiędzy krajami członkowskimi UE, umożliwiających odwrócenie przepływu gazu i rozbudowę magazynów. W rezultacie
powstać ma rozwinięta infrastruktura sieciowa, łącząca krajowe systemy gazowe państw członkowskich UE. Regionalne plany działań zapobiegawczych
mają stanowić podstawę ogłoszenia przez państwo członkowskie stanu wyjątkowego na ich terenie267. Wprowadzenie stanu kryzysowego należeć będzie
natomiast do Komisji Europejskiej, która ogłosi stan kryzysowy na poziomie
UE lub w odniesieniu do danego regionu, gdy zwrócą się o to władze dwóch
państw członkowskich (art. 10)268. Rozporządzenie zakazuje również zawierania umów o dostawę surowca z tzw. klauzulą przeznaczenia (co umożliwi
reeksport gazu)269.
„Łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo” – bezpieczeństwo infrastruktury
Osobnym zagadnieniem jest ochrona infrastruktury energetycznej w UE, która leży w zakresie kompetencji DGTREN. Dyrekcja ta opracowała podstawy
utworzenia Europejskiego Programu dla Ochrony Infrastruktury krytycznej
(European Programme for Critical Infrastructure Protection, EPCIP). EPCIP
został zapoczątkowany w listopadzie 2005 roku, jako odpowiedź na zamachy
w Madrycie z 11 marca 2004 roku. Od tego czasu europejskie instytucje roz267

Rozporządzenie PE i Rady dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw
gazu ziemnego i uchylające dyrektywę 2004/67/WE, Bruksela, dnia 16.7.2009, s. 11 (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0363:FIN:PL:PDF).
268
D. Malinowski, Bliżej bezpieczeństwa gazowego UE, „Nowy Przemysł”, 21.09.2010; Rozporządzenie PE i Rady dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające dyrektywę 2004/67/WE, Bruksela, dnia 16.7.2009, s. 17–18. Rozporządzenie
zastąpi dotychczasowy mechanizm, który mówił o uruchomieniu tzw. klauzuli solidarności
energetycznej w momencie, gdy dostawy surowca do regionu spadną o co najmniej 10% dziennych dostaw do regionu.
269
Bezpieczeństwo dostaw gazu: gospodarstwa domowe pod szczególną ochroną, Biuletyn PE,
20–23.09.2010 (www.europarl.europa.eu/news/expert/newsletter_page/20100913NEW82114/
default_p001c004_pl.htm).
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poczęły pracę nad przyjęciem pakietu inicjatyw w celu ochrony krytycznej infrastruktury.
W 2006 roku Komisja Europejska zaproponowała opracowanie wykazu
elementów europejskiej infrastruktury krytycznej270. Powyższe działania zaowocowały przyjęciem dyrektywy Rady 2008/114/EC (8.12.2008) dotyczącej
identyfikacji i wyznaczania krytycznej infrastruktury i oceny konieczności
poprawy jej ochrony271. Dyrektywa ustanawia procedurę rozpoznawania i wyznaczania elementów infrastruktury krytycznej (obejmuje 11 sektorów wrażliwych, m.in. zaopatrzenie w energię i paliwa), czyli podstawowych systemów
dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli (art. 3 Ustawy z dnia 26 kwietnia
2007 roku o zarządzaniu kryzysowym) oraz służących zapewnieniu sprawnego
funkcjonowania organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców272. Artykuł 2b dyrektywy definiuje Europejską Infrastrukturę Krytyczną
(European Critical Infrastructure, ECI) jako „infrastrukturę zlokalizowaną
w kraju członkowskim, której awaria lub zniszczenie będzie mieć znaczący wpływ na co najmniej dwa kraje członkowskie” i obejmuje infrastrukturę elektryczną, ropociągi, gazociągi i cały sektor transportowy (drogi, koleje,
transport morski i lotniczy)273. Dyrektywa określa mechanizmy zarządzania
w sytuacji krytycznej, a odpowiedzialność za ochronę krajowych części infrastruktury krytycznej nakłada na państwa członkowskie i operatorów systemu
przesyłu.
Dodatkowym instrumentem ochrony europejskiej infrastruktury krytycznej jest decyzja Rady w sprawie systemu ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (Critical Infrastructure Warning Information Network,
CIWIN), którego zadaniem jest monitorowanie sytuacji i zbieranie informacji,
by zapewnić wczesne ostrzeganie o potencjalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa dostaw274.

270
Communication from the Commission on a European Programme for Critical Infrastructure Protection, COM(786) final.
271
Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their
protection, OJ L 345, 23.12.2008 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:345:0075:0082:EN:PDF).
272
Internetowy System Aktów Prawnych (http://isip.sejm.gov.pl).
273
Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008, OJ L 345, 23.12.2008.
274
Decyzja Rady w sprawie sieci ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (CIWIN), 2008/0200 (CNS) (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0676:FIN:PL:PDF).
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7.1.3. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
i zwiększenie udziału OZE
Zmiany klimatyczne i europejskie zobowiązania do działań na rzecz ograniczenia skutków emisji gazów cieplarnianych do środowiska mają ogromny
wpływ na energetykę poszczególnych państw członkowskich UE. Komunikat
Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego: Europejska polityka energetyczna z dnia 10 stycznia 2007 roku, przyjęta przez szczyt przywódców unijnych w dniach 8–9 marca 2007 roku, wyznacza cele polityczne
w obszarze energii, do których należą między innymi promowanie równowagi
ekologicznej i przeciwdziałanie zmianom klimatu. W ten sposób Rada Europejska zintegrowała politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty. Jednym
z celów operacyjnych są między innymi założenia tzw. pakietu 3x20, czyli do
2020 roku:
– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 20% w stosunku
do roku 1990,
– racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej
zużycia o 20%,
– zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE (z 8,5% do 20% całkowitego zużycia energii w UE),
– osiągnięcie 10-procentowego udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych.
23 stycznia 2008 roku Komisja Europejska przedstawiła, a w dniach
11–12 grudnia 2008 roku Rada Europejska przyjęła Pakiet energetyczno-klimatyczny275. Stanowi on kontynuację intensywnych działań legislacyjnych,
symbolicznie zapoczątkowanych w Zielonej Księdze – Europejska strategia
na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (2006)276. Pakiet zakładał realizację ambitnych zobowiązań w dziedzinie energii i klimatu
podjętych przez Unię Europejską w marcu 2007 roku277. Uregulowane w nim
275
Konkluzje szczytu Rady Europejskiej, Bruksela, 11-12.12.2008, (www.eu2008.fr/webdav/
site/PFUE/shared/import/1211_Conseil_europeen/Rada_Europejska_12-12-2008_Konkluzje_PL.pdf).
276
Zielona Księga – Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0105:FIN:pl:PDF).
277
Wspólnotowe akty prawne wchodzące w skład pakietu energetyczno-klimatycznego:
Dyrektywa PE i Rady 2009/29/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS); Decyzja PE
i Rady nr 2009/406/WE w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. decyzja non-ETS); Dyrektywa PE i Rady 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (tzw. dy-
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kwestie dotyczą między innymi dyrektywy modyfikującej działanie Systemu
Handlu Emisjami (EU ETS), redukcji emisji gazów cieplarnianych, dyrektywy
o wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku węgla, a także dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii278.
Polityka ochrony środowiska, choć moralnie zasługuje na uznanie, to
jednak w przyszłości może spowodować realne obniżenie konkurencyjności
gospodarki unijnej w skali globalnej. Może ona bowiem doprowadzić do zamknięcia wielu elektrowni węglowych niezdolnych do zamontowania kosztownych czystych technologii spalania węgla279. Dla krajów produkujących
energię w znaczący sposób opartą na węglu (Hiszpania 22%, Niemcy 52%,
Wielka Brytania 35%, Czechy 62%, Polska 60%) oznacza to obowiązek nabywania od 2013 roku na aukcjach całości uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (GHG – Green House Gases), głównie CO2280.
Program 3x20 jest bardziej programem ekologicznym niż strategią bezpieczeństwa energetycznego. Zaostrzając drastycznie normy dotyczące emisji
przez producentów energii, KE doprowadzi do podniesienia kosztów produkcji i obniżenia konkurencyjności unijnej gospodarki. W konsekwencji kraje
UE ryzykują, chcąc przewodzić globalnym wysiłkom zmierzającym do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Polityka ochrony klimatu może bowiem
spowodować obniżanie konkurencyjności gospodarek państw UE wobec
Stanów Zjednoczonych czy Chin, gdzie „poprawność energetyczna” nie determinuje bieżącej polityki281.
rektywa CCS); Dyrektywa PE i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze
źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa OZE); Decyzja KE z dnia 24 grudnia 2009 roku ustalająca
wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji.
278
Począwszy od 1 stycznia 2005 roku przedsiębiorstwa objęte EU ETS zostały zobowiązane
do rejestrowania swoich emisji. Pod koniec każdego roku przedsiębiorstwa zobowiązane są do
przedstawienia sprawozdań na temat emisji w danym roku.
279
Europejski system handlu emisjami (EU ETS) ustala konieczność nabywania od
2013 roku przydziałów emisji w systemie aukcyjnym, w szczególności przez sektor energetyczny.
Aukcje będą prowadzone przez rządy krajowe, ale będą otwarte dla nabywców z terenu całej UE.
W Polsce blisko 80% funkcjonujących instalacji objętych systemem EU ETS to małe podmioty,
w tym lokalne ciepłownie dostarczające ciepło komunalne do sieci miejskiej, dla których koszty
związane z zakupem uprawnień będą znaczące [za:] Aukcje uprawnień do emisji w EU ETS w okresie 2013–2020, zgodnie z dyrektywą 2009/29/WE, KASHUE – KOBiZE, 2010 (www.kashue.pl/
materialy/opracowania/luty2010/KASHUE_Aukcje_w_EUETS_opracowanie_15.02.2010.pdf).
280
Dyrektywa PE i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę
2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Emission Trading Scheme [ETS]) (http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:PL:PDF).
281
Fiaskiem zakończył się szczyt klimatyczny ONZ w grudniu 2009 roku z udziałem przedstawicieli 192 państw świata, na którym nie udało się przyjąć porozumienia o redukcji CO2.
Najwięksi emitenci – Stany Zjednoczone i Chiny – nie chciały przyjąć międzynarodowego zobowiązania do redukcji jego emisji.
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Rys. 55. Całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych UE-27, według sektorów (2007)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Europejski System Handlu Emisjami (ETS), KE, 2009.

7.1.4. Zintegrowanie wspólnej wizji polityki energetycznej
państw członkowskich w ramach WPZiB UE
Niezwykle ważnym dokumentem w budowie wspólnej wizji i mechanizmów
współpracy w sektorze energetycznym na zewnątrz UE było przyjęcie przez 46
państw Europejskiej Karty Energetycznej w 1991 roku, której sygnatariuszami
zostały wszystkie kraje byłego Związku Radzieckiego, kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz członkowie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Celem Karty było wsparcie współpracy w dziedzinie paliw
i energii, między innymi ułatwienie tranzytu surowców energetycznych zgodnie z zasadami wolnego tranzytu, stworzenie konkurencyjnego rynku paliw,
energii i usług energetycznych, wzajemny dostęp do zasobów energetycznych
i ich eksploatacji na zasadach handlowych. Zasadniczą jednak słabością Karty
jest brak jej ratyfikacji przez Rosję. W grudniu 1994 roku sygnatariusze Europejskiej Karty Energetycznej (1991) podpisali Traktat Karty Energetycznej.
Polityczne znaczenie procesu Karty Energetycznej polega na poszukiwaniu
płaszczyzny prawnomiędzynarodowej, na której możliwe byłoby regulowanie
stosunków pomiędzy Rosją a UE i jej państwami członkowskimi w zakresie in-
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westycji oraz handlu w sektorze energetycznym. W czasie rosyjsko-ukraińskiego
kryzysu gazowego ze stycznia 2009 roku Karta krytykowana była za brak efektywnych mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących tranzytu. Wkrótce
po zakończeniu kryzysu strona rosyjska wycofała swój podpis spod traktatu
(który nadal nie był ratyfikowany) i przedstawiła własną, alternatywną propozycję regulacji stosunków międzypaństwowych dotyczących energetyki (Conceptual Approach to the New Legal Framework for Energy Cooperation)282. 9 grudnia
2009 roku przyjęto tzw. Oświadczenie Rzymskie, które przywołuje rosyjską propozycję i wskazuje na konieczność rozpoczęcia prac nad modernizacją Karty283.
W obliczu fiaska Karty Unia Europejska próbowała aktywnie poszukiwać
nowego forum zarządzania współzależnością energetyczną z Rosją toczącego
się od 2000 roku dialogu energetycznego UE–Rosja. Ważnym aktem była także
rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie
wspólnej europejskiej polityki zagranicznej w dziedzinie energetyki, w której
Parlament domaga się odpowiedniej podstawy traktatowej dla polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego UE, wskazując na nieuniknioną potrzebę opracowania przez UE długofalowej strategii i ram na rzecz stworzenia
wspólnej polityki zagranicznej w dziedzinie energetyki284.
Stworzenie wspólnotowego podejścia i wspólnoty interesów w sektorze
energetycznym UE jest tym bardziej trudne, iż państwa mają różne interesy
i są niechętne przekazywaniu instytucjom UE prawa do wprowadzenia i realizacji wspólnej polityki zagranicznej w ramach WPZiB UE. Barierą w ustanowieniu wspólnej wizji polityki bezpieczeństwa energetycznego jest fakt, iż
żaden z krajów nie zamierza pozwolić Brukseli na definiowanie krajowych
priorytetów polityki energetycznej. W praktyce brak wspólnej polityki energetycznej UE umożliwił Federacji Rosyjskiej wywołanie podziałów między
państwami członkowskimi UE i w niektórych przypadkach umożliwił dostęp
do strategicznych aktywów energetycznych. Toteż stworzenie mechanizmów
skutecznego nadzoru na poziomie europejskim nad projektami przejęć i fuzji
w państwach członkowskich pozwoliłoby zabezpieczyć możliwość przejmowania sieci przesyłowych krajów UE przez niechcianych inwestorów spoza
282
Conceptual Approach to the New Legal Framework for Energy Cooperation (Goals and Principles), President of Russia, 21.04.2009 (http://archive.kremlin.ru/eng/text/docs/2009/04/215305.
shtml).
283
Energy Charter Conference Adopts Rome Statement, Energy Charter (http://www.encharter.org/index.php?id=477). W 2005 r. UE przyjęła także Energy Community of South East Europe, który rozszerza granice wewnętrznego rynku energii poza granice państw członkowskich
Wspólnoty pod warunkiem przyjęcia aqcuis communitaire w dziedzinie energetyki przez dane
państwa niebędące członkami UE.
284
Wspólna europejska polityka zagraniczna w dziedzinie energetyki, European Parliament,
26.09.2007 (www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20070413+0+DOC+XML+V0//PL).
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Wspólnoty. Zadanie to miało być powierzone europejskiej agencji regulacji rynku ACER, Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Agencji ds. współpracy organów regulacji energetyki – powołana w sierpniu 2009
roku)285. Niestety dotychczas nie uzyskała ona takich kompetencji, w konsekwencji czego weryfikacja transakcji nadal pozostaje w gestii krajowych regulatorów, którzy nie mają mandatu do ochrony europejskiego rynku. ACER
powinna mieć szersze kompetencje harmonizacji systemów licencjonowania,
co poprawi kontrolę nad strategicznymi aktywami.

7.2. Znaczenie regionu nordyckiego dla bezpieczeństwa
energetycznego Europy
Spośród krajów nordyckich strategiczną pozycję ważnego dostawcy surowców
do UE zajmują Norwegia oraz Dania. Pozostałe państwa regionu są wyraźnie
zróżnicowane pod względem zasobów: od posiadającej zasoby energii hydroi geotermicznej Islandii, inwestującej w biopaliwa i energię odnawialną Szwecji, aż do uzależnionej od importu z Rosji – Finlandii286. W przypadku Danii
całkowity stopień samowystarczalności w 2004 roku wyniósł 155%, zaś w zakresie ropy i gazu 217%, co oznacza, że całkowita produkcja energii była o 55%
wyższa niż konsumpcja, a w zakresie ropy i gazu o 117%287. Ogólne rezerwy
gazu w duńskich złożach na Morzu Północnym szacuje się na 105 mld m3, zaś
ropy naftowej na 214 mln m3 (2008)288. Dzięki sprzedaży surowców w 2008
roku nadwyżka budżetowa w Danii wyniosła 3% PKB289. Dania od lat odgrywa
przodującą rolę w rozwoju przemysłu energii wiatrowej wykorzystywanej szeroko w produkcji energii elektrycznej. W 2005 roku Dania, która jest liderem
wśród producentów turbin wiatrowych (40% udziałów w światowym rynku),
wytworzyła z nich 18,5% krajowej energii elektrycznej (ok. 5000 turbin). Pozostałe kraje, takie jak Islandia, Szwecja czy Finlandia, choć inwestują w al285
ACER would not have any direct regulatory authority at national or European level according to the Commission’s proposal... [w:] Regulators doubtful over EU energy agency, 25.01.2008,
ACER (http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/acer/acer_en.htm); Euractiv (http://www.euractiv.com/en/energy/regulators-doubtful-eu-energy-agency/article-169850), 2010.
286
R. Czarny, Państwa regionu nordyckiego wobec problemu bezpieczeństwa energetycznego
[w:] (red.) E. Cziomer, Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, Kraków 2008.
287
Ibidem.
288
Oil and Gas Production in Denmark 07, Danish Energy Agency (http://193.88.185.141/
Graphics/Publikationer/Olie_Gas_UK/oil_and_gas_production_in_denmark_07/html/
kap05.htm).
289
Ambasada RP w Kopenhadze (http://copenhagen.trade.gov.pl/pl).
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ternatywne źródła energii, nie odgrywają większej roli jako dostawcy paliw
konwencjonalnych do UE290.
Norwegia – rezerwuar energetyczny Europy Zachodniej
Szczególne znaczenie w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Europy zajmuje Norwegia. Jest to kraj o stosunkowo niewielkiej liczbie ludności
4,7 mln (2008) i powierzchni 385 155 km2. Ropa naftowa pozyskiwana jest
z norweskiego szelfu kontynentalnego (Norwegian Continental Shelf, NCS),
który dzieli się na trzy sekcje: na Morzu Północnym, Morzu Norweskim i Morzu Barentsa.
W 1962 r. amerykańskie towarzystwo naftowe Philips Petrol złożyło wniosek dotyczący poszukiwań ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym na Morzu Północnym (...), zaś w 1970 r. poinformował, że natrafiono na gigantyczne pole naftowe291.

Dzięki odkryciu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w połowie następnej
dekady kraj ten stał się liczącym się w świecie eksporterem netto ropy naftowej
i gazu. W 2008 roku Norwegia była drugim państwem na świecie pod względem wielkości eksportu netto gazu oraz siódmym pod względem eksportu
ropy naftowej292.
Szacuje się, że całkowite złoża ropy naftowej w Norwegii sięgają 7,5 mld
baryłek ropy (0,6% światowych zasobów), z czego do tej pory wydobyto niespełna 40% (według BP Statistical Review, 2009)293.
Norwegia jest największym producentem ropy naftowej i eksporterem do
Zachodniej Europy. Większość produkcji ropy naftowej odbywa się na Morzu
Północnym, w mniejszych ilościach na Morzu Norweskim, na Morzu Barentsa
zaś rozpoczyna się nowa działalność wydobywcza.
W październiku 2007 roku, za zgodą Komisji Europejskiej, dokonała się fuzja spółek (Statoil i Norsk Hydro), tworząc nowy koncern o nazwie StatoilHydro. StatoilHydro jest w 67% własnością rządu norweskiego i kontroluje w 80%
sektor naftowy i gazownictwo w Norwegii. Spółka zatrudnia około 31 000 pracowników w 40 krajach i zajmuje 9. miejsce na świecie wśród firm paliwowych i 48. na liście 500 największych przedsiębiorstw, według aktualnej listy
tygodnika „Fortune”, z przychodami 480 mld NOK (ok. 75 mld dolarów)294.
290

80% domostw w Islandii ogrzewane jest z wykorzystaniem źródeł geotermalnych, zaś aż
28% energii produkowanej w Szwecji pochodzi ze źródeł odnawialnych.
291
R. Czarny, Dylematy energetyczne państw regionu nordyckiego, 2009, s. 145.
292
Ropa naftowa i gaz ziemny, Ambasada Norwegii w RP (http://www.amb-norwegia.pl/
About_Norway/business/Przemys/oilgas), 2010.
293
13,2 mld Sm3 oe (standardowych m3 ekwiwalentu ropy naftowej) [za:] Zasoby energetyczne, Ambasada Norwegii w RP, 19.08.2009 (www.amb-norwegia.pl/About_Norway/business/Przemys/energy/resources); według U.S. EIA rezerwy wynoszą 6,68 mld baryłek (2010).
294
F. Harbo, op. cit., s. 28.
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Państwowa spółka Petoro zarządza udziałami i licencjonowaniem produkcji.
Firmy międzynarodowe muszą działać we współpracy ze Statoil. Szacuje się,
że produkcja pozostanie na stałym poziomie w ciągu najbliższych kilku lat,
wielkość nowych odkryć będzie zaś decydującym czynnikiem w utrzymaniu
poziomu produkcji. W maju 2009 roku norweski rząd zatwierdził plan rozwoju i funkcjonowania złoża ropy Goliat dla licencjobiorców Eni (65%) i Statoil
(35%). Goliat to pierwsze eksploatowane złoże ropy w Morzu Barentsa. Ma być
jednym z największych projektów przemysłowych, jaki kiedykolwiek podjęto
na Dalekiej Północy (High North). W lutym 2010 roku Hyundai zdobył kontrakt o wartości 1,16 mld dolarów na budowę floty produkcyjnej i magazynów.
Szacuje się, że pole liczy około 200 mln baryłek rezerw ropy naftowej. Goliat
został odkryty w 2000 roku i znajduje się około 40 mil morskich od miasta
Hammerfest, które będzie jego bazą na lądzie.
Norwegia w 2009 roku eksportowała 2,15 mln b/d (rys. 56), przy produkcji
na poziomie 2,35 mln baryłek ropy dziennie, czyli 2,8% światowej produkcji
(najwyższy poziom odnotowano w 2001 roku, tj. 3,42 mln b/d)295. Głównymi
odbiorcami norweskiej ropy w 2009 roku były: Szwecja (41%), Dania (21%),
Wielka Brytania (12%), Irlandia (9%) i Holandia (6%). Norwegia posiada rozbudowaną sieć podwodnych rurociągów naftowych, w tym osiem krajowych
ropociągów o całkowitej pojemności ponad 2,20 mln baryłek dziennie, które łączą pola naftowe na morzu z zakładami rafinacji na lądzie. Istnieje wiele
mniejszych rurociągów z Morza Północnego, które łączą się z systemem transportu do tankowców na wodach przybrzeżnych. Podwodny rurociąg Norpipe (900 tys. b/d) łączy norweskie pola naftowe, w ramach systemu Ekofisk,
z terminalem naftowym i rafineriami w Teesside w Wielkiej Brytanii. Rurociąg
stanowi joint venture (50:50) pomiędzy ConocoPhillips i Statoil. Norwegia ma
zdolność rafinacji ropy naftowej na poziomie 319 tys. b/d. Zyski z działalności prowadzonej przez Norwegię w obszarze wydobycia ropy naftowej i gazu
inwestowane są w rządowy fundusz emerytalny dla przyszłych pokoleń296.
W 1998 roku Norwegia podpisała Protokół z Kioto i wykorzystuje prawie wyłącznie energię wodną do produkcji energii elektrycznej.
Norwegia jest drugim obok Rosji największym w Europie i liczącym się na
świecie eksporterem gazu ziemnego. Ma 2,05 bln m3 gazu ziemnego, czyli 1,1%
światowych zasobów (BP Statistical Review, 2010)297. W 2009 roku Norwegia
wyprodukowała 103,5 mld m3, czyli 3% produkcji światowej298. Podobnie jak
295

BP Statistical Review, 2010, s. 8.
Inwestowanie zysków z ropy naftowej na rzecz przyszłych pokoleń, 19.08.2009 r. (www.
amb-norwegia.pl/About_Norway/business/Przemys/energy/resources).
297
Według U.S. EIA Norwegia posiada 2,13 bln m3 (2010) [w:] Norway, Country Analysis
Briefs, EIA 2010 (cabs@eia.doe.gov).
298
BP Statistical Review, 2010, s. 24.
296
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Rys. 56. Najwięksi światowi eksporterzy netto Rys. 57. Eksport norweskiego gazu konwenropy naftowej (2009) [mln b/d]
cjonalnego (2009)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Norway, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (cabs@eia.doe.gov).

w wypadku sektora naftowego, Statoil dominuje w sektorze gazu ziemnego,
z którym współpracują międzynarodowe koncerny, takie jak ExxonMobil, ConocoPhillips, Total, Shell i Eni. Odpowiedzialność za administrowanie sieciami gazociągów pełni państwowa spółka Gassco. Firma ta zarządza Gassled,
siecią międzynarodowych gazociągów (o długości 7975 km) i terminali odbioru gazu służących do eksportu gazu ziemnego do Wielkiej Brytanii i Europy
kontynentalnej (zob. mapa 6).
Duży udział w norweskim bilansie energetycznym zajmuje energia odnawialna, w szczególności energia wodna, siła fal morskich, energia słoneczna,
wiatru i biomasa, dzięki czemu kraj ten jest w 90% samowystarczalny energetycznie. Wykorzystując naturalne jeziora i wody, w Norwegii zbudowano cały
rozległy system zbiorników regulacyjnych magazynujących wodę. W rezultacie Norwegia jest szóstym pod względem wielkości producentem energii wodnej na świecie i największym w Europie.
Norwegia w bilansie energetycznym Unii Europejskiej
Norwegia stanowi dla państw członkowskich Unii Europejskiej rezerwuar ropy
naftowej i gazu. W 2009 roku eksport ropy naftowej i gazu ziemnego przez rurociągi stanowił prawie 50% wartości całkowitego eksportu Norwegii i 25% PKB
oraz 27% przychodów administracji publicznej. Norwegia w niewielkim zakresie wykorzystuje ropę i gaz w krajowym systemie energetycznym (wyjątek stanowi przemysł petrochemiczny), co pozwala niemal w całości na eksport strategicznych surowców do odbiorców w Europie. Około 80% ropy produkowanej
w Norwegii jest dostarczane na rynek UE299. Największym odbiorcą norweskiej
299

Norwegian Ministry of Petroleum and Energy (www.regjeringen.no/nb/dep/oed), 2010.
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ropy jest Wielka Brytania, która importuje ponad 30% norweskiego eksportu
ropy300. Kolejnym ważnym odbiorcą norweskiej ropy są Niemcy (25%) i Francja (30%). Norwegia w 2009 roku wyeksportowała 96% swojej produkcji gazu
ziemnego, przy czym prawie wszystko do Europy, podmorskimi gazociągami
(7800 km), które bezpośrednio biegną do Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii i Niemiec (rys. 57), niewielkie zaś ilości w formie gazu skroplonego.
System transportu gazu ziemnego z norweskiego szelfu kontynentalnego
obejmuje dwie wielkie arterie transportowe: wschodnią do Niemiec, składającą
się z trzech gazociągów o nazwie Norpipe (przepustowość 14 mld m3/rok), Europipe I (14 mld m3/rok) i Europipe II (21 mld m3/rok), o łącznej przepustowości 49 mld m3/rok, oraz zachodnią, składającą się z gazociągu Zeepipe do Belgii
(13 mld m3/rok) i gazociągu Franpipe do Francji (16 mld m3/rok) o łącznej
przepustowości 29 mld m3/rok (zob. mapa 6)301. Przepustowość norweskiego
systemu transportu wynosi około 90 mld m3/rok. Funkcjonuje również gazociąg Vesterled do Wielkiej Brytanii o przepustowości 10 mld m3/rok302.
Norwegia jest drugim z grona największych dostawców gazu ziemnego do
Unii Europejskiej (za Rosją). Największymi importerami norweskiego LNG
są: Hiszpania (43%), Francja (14%) i Wielka Brytania (8%), a także Włochy.
Eksport gazu z Norwegii pokrywa blisko 15% potrzeb konsumpcyjnych UE
tego surowca303.
Obrót energią między Norwegią a innymi krajami odbywa się za pośrednictwem pierwszej w świecie utworzonej w 1996 roku giełdy energii elektrycznej
Nord Pool, wspólnie ze Szwecją, Finlandią i Danią. W ramach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG) ustanowionego w 1994 roku Norwegia jest
silnie związana z unijnym rynkiem wewnętrznym, będąc zarazem ważnym
partnerem handlowym UE-27: czwartym po Chinach, Stanach Zjednoczonych i Rosji rynkiem importowym na poziomie 79,02 mld dolarów (2006) oraz
siódmym rynkiem eksportowym o wartości 38,06 mld dolarów po Stanach
Zjednoczonych, Szwajcarii, Rosji, Chinach, Turcji i Japonii (2006). Udział UE
w eksporcie norweskim wyniósł w 2006 roku aż 70%, z czego 58,2% stanowiły
surowce. Jednocześnie mechanizm EOG włączył i związał Norwegię z dorobkiem prawnym UE dotyczącym wewnętrznego rynku energii, chociaż ogranicza to możliwości kształtowania przez Oslo założeń polityki energetycznej.
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P. Belkin, The European Union’s Energy Security Challenges, Federation of American
Scientists, 30.01.2008, s. 19 (www.fas.org).
301
Norwegia – gazowy spichlerz Europy, „Energia” XXXII, nr 217 (6294) 17.09.2002.
302
Gassco (http://www.gassco.no/wps/wcm/connect/gassco-no/Gassco/Home/omgassco/
historie).
303
The Norwegian Petroleum Directorate (www.npd.no/English/Frontpage.htm).
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Mapa 6. Norweski system przesyłu gazu ziemnego
Źródło: Norwegian Ministry of Petroleum and Energy 2010.
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Z tego powodu Norwegia unika ratyfikacji Europejskiej Karty Energetycznej
(spór o jurysdykcję sądów arbitrażowych)304.
Jednym z priorytetów polityki energetycznej kolejnych rządów w Norwegii
jest strategia rozwoju Dalekiej Północy związana z potencjałem zasobów naturalnych w regionie Arktyki. Potwierdza to przyjęta 1 grudnia 2006 roku specjalna strategia wobec Dalekiej Północy, zawierająca główne priorytety w tym
zakresie, do których należą305:
– sprawowanie władzy na Dalekiej Północy w sposób wiarygodny, skuteczny i przewidywalny,
– pełnienie roli najlepszego obrońcy środowiska oraz zasobów naturalnych na Dalekiej Północy,
– zapewnienie stosownych ram do dalszego rozwoju wydobycia ropy naftowej na Morzu Barentsa,
– wzmocnienie współpracy z Rosją.
Podobne założenia znajdują się w przyjętym w 2006 roku rządowym programie Barents 2020, poświęconym badaniom i rozwojowi Dalekiej Północy.

Wnioski
1) Europa szuka dziś realnych możliwości odpolitycznienia relacji gazowych
z Rosją. Jednocześnie, ze względów bliskości geograficznej, UE jest skazana
na dostawy z Rosji. Rosja jest bowiem jednym z największych światowych
producentów i eksporterów ropy naftowej i gazu. Dla Moskwy odpolitycznienie stosunków UE – Rosja byłoby katastrofą, gdyż zepchnęłoby Rosję
na pozycję dostawcy – klienta, podobną do pozycji Norwegii względem
Europy lub Kanady względem Stanów Zjednoczonych. Bezpieczeństwo
energetyczne UE zależy od dostaw gazu ziemnego, tak jak bezpieczeństwo
energetyczne Stanów Zjednoczonych zależy od ropy.
2) UE pokłada nadzieję i wiarę w moc rynku i mechanizmy handlu międzynarodowego, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, które dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nie wahają się użyć wojska. Europa,
która może co najwyżej ograniczać negatywne konsekwencje własnej zależności energetycznej, powinna zbudować nową alternatywną siatkę dostaw
gazu, uniezależniając się od monopolu jednego dostawcy. Podstawą wspólnej
europejskiej polityki energetycznej powinna być również zasada solidarności
304

Por. S. Seliverstov, Energy Security of Russia and the EU: Current Legal Problems, IFRI, 2009.
Strategia rządu Norwegii dotycząca Dalekiej Północy, Ambasada Norwegii w RP (www.
amb-norwegia.pl/policy/high+north/strategy/strategy.htm), 2010.
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w sytuacjach kryzysowych. Tymczasem polityka energetyczna Brukseli pozostaje w dalszym ciągu bardziej zbiorem intencji politycznych niż spójną polityką całej Wspólnoty. Dodatkowo polityka energetyczna UE nie jest rozumiana w Brukseli i stolicach największych państw europejskich jako tożsama
z bezpieczeństwem energetycznym poszczególnych państw członkowskich.
Europejska polityka energetyczna powinna sprzyjać otwarciu i liberalizacji
rynków światowych, przy pogłębianiu dwustronnej współpracy energetycznej z ważnymi partnerami na kontynencie afrykańskim, w basenie Morza Kaspijskiego, w Ameryce Łacińskiej. Bruksela powinna także w pełni
wykorzystać Turcję jako główny węzeł tranzytu energii, a w szczególności
popierać jej szybkie włączenie do Traktatu Wspólnoty Energetycznej.
Energia stała się narzędziem polityki zagranicznej Rosji, zaś UE nie wypracowała strategii odpowiedzi politycznej. UE i jej państwa członkowskie
muszą utrzymać stabilną sytuację w zakresie bezpieczeństwa wokół granic
Rosji, tak by zapobiec zastraszaniu jej sąsiadów będących państwami tranzytowymi do UE (Ukraina, Bałkany, Białoruś). Ponadto bezpieczeństwo
ekonomiczne powinno być wzmocnione przez monitorowanie transakcji
handlowych na szczeblu europejskim, tak by nie dopuścić do przejęcia
przez Rosję infrastruktury przesyłowej wewnątrz UE.
Rozwój technologii pozyskiwania tzw. gazu łupkowego niekoniecznie może
sprzyjać wszystkim krajom członkowskim UE. Największe zainteresowanie
wykazują kraje EŚW, aczkolwiek duże państwa mogą być zainteresowane utrzymaniem obecnego stanu. Nadmiar gazu może stworzyć bowiem
poważny problem dla Niemiec, które nie będą miały komu sprzedawać
swoich nadwyżek (po uruchomieniu Gazociągu Północnego), Francja zaś
może utracić rynki zbytu dla licencji i technologii nuklearnych.
Wyłączne ograniczanie aktywności Brukseli do polityki liberalizacji rynku
i swobodnej konkurencji nie ma dużego wpływu na uniezależnienie się od
dostawców zewnętrznych wobec braku własnych surowców energetycznych. Unia powinna bardziej angażować się politycznie w rozwiązywanie
konfliktów w regionach, z których dostarczane są gaz i ropa, a także zapewnić ściślejszą współpracę z krajami tranzytowymi, szczególnie z Gruzją
i Ukrainą.
Po uruchomieniu Nord Stream i South Stream, biorąc pod uwagę ich
ograniczone zdolności przepustowe, magistrale biegnące przez kraje EŚW
wciąż pozostaną ważnym ogniwem systemu przesyłu gazu z Rosji do UE.
Wzrost pozycji rosyjskiego gazu na rynkach poszczególnych państw członkowskich i w bilansie energetycznym Unii będzie coraz bardziej widoczny.
Niestety liberalizacja polityki energetycznej i budowanie solidnych mechanizmów wspólnego rynku energetycznego Unii napotyka opór głównych
europejskich koncernów energetycznych, wspieranych przez polityczne
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ośrodki przywódcze Francji, Niemiec i Włoch. Poparcie Komisji Europejskiej uznającej Nabucco za inwestycję o charakterze priorytetowym wskazuje na ostrą rozbieżność pomiędzy interesami największych krajów członkowskich Unii i ich koncernów a oficjalną polityką Wspólnoty. Wszystko to
podważa oczekiwaną jednomyślność wspólnej polityki energetycznej UE.
8) Wyzwaniem, przed którym stoi Komisja Europejska, jest wdrożenie skuteczniejszej polityki energetycznej obejmującej między innymi koordynację decyzji państw członkowskich, wsparcie projektów integracji sieci
gazociągów wewnątrz Unii, tak by gaz mógł łatwiej przepływać między
państwami członkowskimi w wypadku zakłóceń w dostawach, oraz dążenie do uzyskania kompetencji w zawieraniu kontraktów na dostawy surowców przez państwa członkowskie.

8. Rosyjskie „gry gazowe” – surowce
w służbie potencjału siły państwa

8.1. Zasoby surowcowe Rosji
Rosja posiada największe na świecie złoża gazu ziemnego, drugie co do wielkości zasoby węgla kamiennego i siódme na świecie rezerwy ropy naftowej
(rys. 59, 60). Równocześnie jest światowym liderem w eksporcie gazu ziemnego i trzecim największym globalnym konsumentem energii. Znaczący wzrost
gospodarczy odnotowywany na przestrzeni ostatniej dekady był rezultatem
eksportu surowców energetycznych i stosunkowo wysokich cen ropy naftowej
i gazu ziemnego na świecie. W krajowym bilansie energetycznym gaz stanowi
ponad 50% na tle innych źródeł paliw energetycznych. Udział ropy wynosi
19% i oznacza spadek z poziomu 27% odnotowany w 1992 roku. Sektory naftowy i gazu ziemnego generują aż 60% rosyjskich przychodów z eksportu306.

Rys. 58. Konsumpcja energii w Rosji według
źródeł (2005)

Rys. 59. Zasoby ropy naftowej w Europie
(2009)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Russia, Country Analysis Briefs, EIA 2008 (cabs@eia.doe.gov);
opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy (2010).

306

Russia, Country Analysis Briefs, EIA 2008.
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Rosja jest w czołówce światowych producentów ropy naftowej, posiada
74,2 mld baryłek udowodnionych zasobów ropy naftowej (BP Statistical Review,
2010), czyli około 6% światowych zasobów. Większość znajduje się w zachodniej
Syberii. Produkcja dzienna paliw w 2008 roku wyniosła 9,8 mln b/d, podczas gdy
konsumpcja krajowa 2,8 mln b/d. Zatem eksport kształtował się na poziomie ok.
7 mln b/d (w 2010 r. odpowiednio: produkcja 10 mln b/d, konsumpcja 2,7, eksport 7,3 mln b/d). Pozostający pod wyłączną jurysdykcją państwową Transnieft
utrzymuje monopol w sektorze naftowym i sieć postradzieckich rurociągów.
Rosja posiada 41 rafinerii ropy naftowej, o łącznej zdolności przerobu
ropy liczącej 5,4 mln b/d. Około 1,3 mln b/d jest eksportowana przez ropociąg Przyjaźń do Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Polski i innych państw Europy
Środkowo-Wschodniej, w tym Węgier, Czech, Słowacji. Kolejne 1,3 mln b/d
transportowane jest przez flagowy port Primorsk w pobliżu Sankt Petersburga
oraz około 900 tys. b/d drogą przez Morze Czarne. Około 300 tys. b/d ropy
naftowej jest transportowane przez inne podmioty niepaństwowe transportem
morskim lub koleją.

8.2. Strategiczne szlaki transportu rosyjskiej ropy naftowej
i gazu ziemnego
Ropa naftowa
System rurociągów Baltic Pipeline System (BPS) zapewnia Rosji bezpośredni dostęp do rynków Europy Północnej z ominięciem krajów tranzytowych,
takich jak Estonia, Łotwa czy Litwa. Z kolei eksport między innymi do Azji
i Ameryki odbywa się z portu na północy w Murmańsku, gdzie ropa jest dostarczana koleją (Transnieft planuje budowę rurociągu Indiga, o długości około 390 km prowadzącego z pokrytego w zimie lodem basenu Timan-Peczora).
Z kolei na Zachód ropa płynie ropociągiem Przyjaźń, trafiając do krajów EŚW,
w tym między innymi do Węgier, Czech i Słowacji.
W 2004 roku prezydent Putin ogłosił, że Rosja zobowiązuje się do budowy
w dwóch etapach 4000 km trasy rurociągu Eastern Siberia Pacific Ocean Pipeline (ESPO) z rosyjskiego miasta Tajszet do Zatoki Kozmino, na południowy wschód od Nachodki (zob mapa 11). Pierwszy etap (1920 km) rurociągu
o wydajności 600 tys. b/d prowadzi z Tajszet do Skoworodino, dalej, do czasu
ukończenia drugiego etapu, koleją do portu w Zatoce Kozmino nad Pacyfikiem. Nowa trasa otworzy „okno” na Pacyfik, z którego rosyjska ropa będzie
mogła być wysyłana za pomocą tankowców na rynki azjatyckie i Ameryki
Północnej. Trasa ropociągu przechodzi przez wiele wrażliwych ekologicznie
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obszarów, co może potencjalnie opóźnić realizację projektu. 27 września 2010
roku, w czasie wizyty w Chinach, prezydenci Dmitrij Miedwiediew i Hu Jintao
wzięli udział w uroczystym otwarciu części ropociągu z Rosji do Chin na odcinku Skoworodino–Daqing307.
Kolejny szlak eksportu rosyjskiej ropy wiedzie przez cieśninę Bosfor z portu
Noworosyjsk nad Morzem Czarnym. Tędy, tankowcami, rosyjska ropa (około
1 mln b/d) trafia do Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji (planowany ropociąg
Burgas–Alexandropolis ma odciążyć tranzyt przez Bosfor). Dodatkowo eksport
ropy za pomocą kolei obejmuje około 5% rosyjskiego eksportu „czarnego złota”.
Gaz ziemny
Rosja posiada największe udokumentowane rezerwy gazu ziemnego na świecie na poziomie około 45 bln m3, czyli prawie dwa razy więcej niż w drugim
największym „magazynie” gazu, Iranie. Rosja przez lata była największym na
świecie producentem gazu naturalnego, jak również największym na świecie
eksporterem (w 2009 r. produkcja spadła do poziomu 527 mld m3, czyli niższego niż w Stanach Zjednoczonych (593 mld m3), owładniętych eksplozją
produkcji gazu łupkowego)308. Gazprom kontroluje aż 85% rosyjskiej produkcji, która w 2008 roku według danych koncernu wyniosła około 550 mld m3,
czyli prawie tyle, ile konsumpcja roczna całej UE-27309. Gazprom jako spółka
akcyjna (z 51% udziałem skarbu państwa) skupia wokół siebie wiele zależnych podmiotów, wśród których najważniejsze to przedsiębiorstwo eksportowe Gazexport i bank Gazprombank310. Pierwsza to spółka–córka Gazpromu,
która pozwala mu kontrolować całość państwowego eksportu gazu ziemnego. Do 2030 roku większość wzrostu produkcji gazu ziemnego w Rosji będzie
pochodzić z niezależnych firm, takich jak Novatek, Itera i Northgaz. Podatki z gazu stanowią około 25% wpływów podatków federalnych, choć krajowe
ceny gazu w Rosji to tylko około 15–20% stawek sprzedaży surowca do Europy.
W 2007 roku Rosja wyeksportowała 191 mld m3 gazu ziemnego.
W przyszłości planowana jest budowa gazociągu Eastern Siberia, którym
gaz (szacowany na ponad 2 bln m3) ze złoża Kowykta we Wschodniej Syberii
(450 km na północ od Irkucka) płynąłby do Chin i Korei Południowej. Pod
koniec 2010 roku rozpoczęto w tej kwestii rozmowy, które mają się zakończyć
do połowy 2011 roku.
307
Chinese leaders meet Russia’s Medvedev, eye cooperation on large projects, „Global Times”,
28.09.2010 (http://china.globaltimes.cn/diplomacy/2010-09/577939_2.html).
308
Rosja była liderem światowego wydobycia gazu od 2002 do 2008 roku, a wcześniej
w okresie 1986–1996 oraz w 1999 roku.
309
Por. A. Łoskot-Strachota, op. cit., s. 5; Gazprom shrugs off shale gas ‘threat’, „The Oil
Drum”, 14.04.2010.
310
A.J. Madera, Polityka energetyczna Rosji, „Nowy Przemysł”, 2009.
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Rys. 60. Zasoby gazu ziemnego w Europie (2009) [bln m3]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, 2010.

Przez lata Federacja Rosyjska otwarcie wykorzystywała swoją pozycję światowego lidera – eksportera „błękitnego paliwa”, dążąc do stworzenia kartelu
producentów gazu ziemnego (m.in. z Wenezuelą i Algierią). Technologia pozyskiwania tzw. gazu łupkowego osłabia skuteczność polityczną państw producentów i eksporterów. Minister zasobów naturalnych Rosji, Jurij Trutniew
przyznał nawet „Mamy problem z gazem łupkowym. To stanowisko nie tylko
moje, ale także Gazpromu”311. Gaz łupkowy postawił pod znakiem zapytania
opłacalność inwestycji Gazpromu w złoże Sztokman na Morzu Barentsa, skąd
gaz miał trafiać do UE oraz w postaci LNG do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Złoże Sztokman znajduje się w rosyjskim sektorze szelfu kontynentalnego w centralnej części Morza Barentsa na głębokości 280–360 m w odległości
550 km od półwyspu Kolskiego. Gazprom, Total i Statoil podjęły bowiem decyzję o przesunięciu terminu eksploatacji złoża na rok 2016. Gaz łupkowy może
także pokrzyżować plany Gazpromu w Chinach, gdzie spółka już wstępnie
uzgodniła budowę do Chin dwóch nitek gazociągu. Tymczasem Pekin coraz
głośniej mówi o niezależności energetycznej, także za sprawą gazu łupkowego
i współpracy technologicznej ze Stanami Zjednoczonymi. W przyszłości produkcja gazu łupkowego może oznaczać rewolucję technologiczną w sektorze
gazu ziemnego i stanowić dla Rosji poważny problem polityczny i finansowy,
czego Moskwa wydaje się mieć pełną świadomość.
311

A. Kublik, Gazowy kartel szykuje podwyżkę cen dla Europy, „Gazeta Wyborcza”, 20.04.2010.
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Rosja posiada drugie po Stanach Zjednoczonych (29% rezerw światowych),
a przed Chinami (14%), zasoby węgla kamiennego – ponad 157 mld ton (19%
światowych rezerw)312. Po restrukturyzacji przeprowadzonej kilka lat temu
prawie 80% krajowej produkcji węgla pochodzi od niezależnych producentów.
W Rosji funkcjonuje 31 reaktorów jądrowych, z których wszystkie znajdują się
na zachód od Uralu, aczkolwiek połowa funkcjonuje, opierając się na przestarzałych technologiach313.

8.3. Polityka energetyczna Gazpromu:
polityka czy ekonomia?
Gazprom jest jednym z największych producentów gazu na świecie, dostarczając około 17–20% globalnej jego produkcji314. W pełni kontrolowana przez
państwo spółka jest strategicznym przedsiębiorstwem mającym zasadnicze
znaczenie dla gospodarki narodowej Rosji, a zarazem jest niezawodnym narzędziem polityki zagranicznej i osiągania celów geopolitycznych315.
Udział przemysłu paliwowo-energetycznego w wytworzeniu PKB Rosji
wzrósł z 12,7% w 1999 roku do 31,6% w 2007 roku, a surowce energetyczne
tworzyły 55% rosyjskiego eksportu316. W 2007 roku przychody Gazpromu stanowiły 9,5% rosyjskiego PKB (7% w roku 2008)317. Jednocześnie działalność
Gazpromu generuje 12% produkcji przemysłowej w Rosji i 16% wartości rosyjskiego eksportu318. Tak duża zależność gospodarki od eksportu surowców
może w przyszłości okazać się największą słabością Rosji. Ceny są całkowicie
regulowane, eksport zmonopolizowany, a rynek wewnętrzny jest zdominowany przez pionowo zintegrowanego monopolistę – Gazprom319.
312

BP Statistical Review, 2009, s. 32.
Około 63% energii elektrycznej uzyskuje się przy wykorzystaniu ropy, gazu ziemnego
i węgla, kolejne zaś 21% z elektrowni wodnych i 16% z elektrowni jądrowych.
314
Reserves and Gas Production, Gazprom Today (http://www.gazprom.com/about/today).
315
Rosyjskie narodowe kompanie energetyczne zarządzane były przez ludzi ze świata polityki. Dmitrij Miedwiediew był szefem rady Nadzorczej Gazpromu, zaś zaufany współpracownik
Putina i szef jego kancelarii Igor Sechin przewodniczącym w Radzie Nadzorczej Rosneft [za:]
Miedwiediew na prezydenta. Putin na premiera?, OSW 2007; Rosnieft (http://www.rosneft.com/
about/board/Igor-Sechin).
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317
J. Wood, Russia, the Asymmetric Threat to the United States: A Potent Mixture of Energy
and Missiles, US 2009, s. 14–15.
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Por. Main Indicators of the Primary Energy Balance of Russia, Regular Review of Energy
Efficiency Policies 2007, s. 9.
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E. Wyciszkiewicz (red.), Geopolityka rurociągów, PISM, Warszawa 2008, s. 18.
313

170

Unia Europejska – Rosja i republiki Kaukazu: energetyczna współzależność

Gazprom dostarcza także około 43% energii w Rosji, przy czym w wyniku
rosnącego popytu wewnętrznego, by utrzymać poziom eksportu gazu, Moskwa musi ponad jedną trzecią gazu importować z innych źródeł niż krajowe.
Rodzi to pytanie, czy Rosja będzie w stanie wywiązać się ze swoich długoletnich zobowiązań jako dostawca. Dotychczasowa strategia Gazpromu zakłada budowę nowych rurociągów, a w mniejszym stopniu eksplorację nowych
złóż gazu. Rosnące zapotrzebowanie wewnętrzne i plany eksportu wzmagają
obawy o gwarancje dostaw gazu z Rosji na rynki amerykańskie i azjatyckie.
Dodatkowym problemem jest zły stan techniczny postradzieckiej przestarzałej
kilkudziesięcioletniej infrastruktury przesyłu. W 2006 roku sekretarz generalny UE Javier Solana powiedział, że „z powodu przestarzałych rurociągów gazu
i ropy równowartość jednej czwartej eksportu Rosji do EU jest tracona w czasie transportu”320. Rosja musi zainwestować miliony dolarów w renowację infrastruktury rurociągów. Rysuje to pole współpracy z Zachodem, gdyż Rosja
będzie potrzebować europejskiego technologicznego i finansowego wsparcia,
aby w pełni eksploatować swoje olbrzymie zasoby naturalne.
Rosja jest silnie związana z europejskimi partnerami handlowymi. Obecnie
88% produkcji rosyjskiej ropy, 70% rosyjskiego gazu i 50% rosyjskiego węgla
trafia do UE (2010), a rosyjskie plany zakładają zwiększenie importu UE rosyjskiego gazu do poziomu 55% do 2020 roku321.
Rosyjski sektor naftowy i gazowy wspierany jest przez państwo, które dąży
do usunięcia obecności i udziałów większościowych firm zagranicznych w rosyjskich projektach wydobywczych. Moskwa wypycha międzynarodowe korporacje poza Rosję lub co najmniej zmusza je do zrezygnowania z udziałów
większościowych w najbardziej zyskownych projektach. Nowe przepisy dotyczące inwestycji ograniczają wielkość partycypacji zagranicznych partnerów
w projektach energetycznych (wydobywczych) wyłącznie do udziałów mniejszościowych – do 25% w strategicznych polach naftowych i gazowych oraz do
49% w innych projektach energetycznych322. Ograniczone w prawach posiadania licencji eksploatacyjnych firmy międzynarodowe są w wielu przypadkach
sprowadzone do roli operatorów i usługowych firm technicznych. W czerwcu
2007 roku wiceminister Sergiej Iwanow powiedział, że zachodnie firmy „nigdy
ponownie nie będą zarządzać głównymi rosyjskimi polami”323. Państwo ponownie staje się największym udziałowcem, a powrót majątku strategicznego
pod kontrolę rządu jest często prezentowany społeczeństwu jako restytucja na320

A. Cohen, Russia: The Flawed Energy Superpower [w:] Energy Security Challenges for the
21 Century (red. G. Luft, A. Korin), 2009, s. 102.
321
EU-Russia Energy Relations, European Commission, Energy, 2010, http://ec.europa.eu/
energy/international/russia/russia_en.htm.
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Ibidem, s. 98.
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rodowej własności nielegalnie nabytej za bezcen na początku lat 90. przez skorumpowanych polityków i oligarchów324. Jako przykład może posłużyć Shell,
który został wyeliminowany z głównego projektu w Rosji. Pod naciskiem
Kremla, oskarżony o naruszenie norm środowiskowych, Shell ogłosił w 2006
roku sprzedaż na rzecz Gazpromu udziałów większościowych w polu gazowo-naftowym Sachalin-2325. W ten sposób rosyjskie agencje rządowe mogą być
używane przez Kreml jako narzędzie nacisku na zagraniczne firmy. BP zostało
wyeliminowane z lukratywnego projektu pola gazowego Kowykta we wschodniej Syberii, po odsprzedaży 62,9% udziałów na rzecz Gazpromu w czerwcu
2007 roku. Joint venture TNK-BP nie mogło sprostać zapotrzebowaniu produkcyjnemu określonemu przez Kreml od czasu, gdy Gazprom odmówił rozbudowy rurociągów eksportowych. Po zagrożeniu odebrania licencji przez
urzędników i odmowie interwencji przez sąd TNK-BP zgodziło się odsprzedać swoje udziały Gazpromowi za ułamek ich wartości rynkowej326. Kolejna
transakcja wpisująca się w nową strategię, to umowa podpisana po wielu opóźnieniach w lipcu 2007 roku z francuską firmą Total, a w październiku 2007
z norweskim StatoilHydro, dotycząca eksploatacji I etapu pola Sztokman327.
Umowa ta jednak nie daje Total i Statoil prawa własności do wydobywanego
gazu. Gazprom za pomocą spółki zależnej Sevmorneftegaz pozostaje pełnym
właścicielem licencji wydobywczych Sztokman i będzie wyłącznym eksporterem produkcji.
Równolegle Kreml dąży do konsolidacji krajowej własności infrastruktury
naftowej i gazowej za pomocą bezpośrednich przejęć lub przez pośrednictwo
Finansgroup, do której należą Rosneft, TNK, Lukoil. Finansgroup nabywa
małe i średnie rafinerie, zarządza również tzw. Social Investments Corporation, którego celem jest „aksamitna reprywatyzacja” strategicznego majątku za
pomocą różnych instrumentów rynkowych.
Surowce stanowią ważny instrument osiągania celów politycznych Rosji.
Jak czytamy w Strategii energetycznej Rosji do 2020 r. (przyjętej w 2003 roku),
pozycja państwa na globalnym rynku energii w dużej mierze determinuje jego
wpływy geopolityczne, a interesy Rosji wymagają między innymi zapewnienia
nieskrępowanego tranzytu surowców energetycznych. Stanowisko to zostało
złagodzone w nowej Strategii energetycznej Rosji do 2030 r. (z 2009 roku), w któ324
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326
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rej czytamy, że „celem polityki energetycznej Rosji jest zapewnienie wzmocnienia jej globalnej pozycji gospodarczej”328. W ten sposób podkreślono czysto
komercyjne aspekty polityki surowcowej. Z analizy postulatów i działań Rosji
można wywnioskować, iż strategia energetyczna Moskwy opiera się na trzech
założeniach:
– rozbijaniu energetycznej jedności państw członkowskich UE przez
współpracę z wybranymi partnerami energetycznymi z Europy Zachodniej i kształtowanie umów gazowych indywidualnie, nie zaś z UE jako
całością,
– zachowaniu kontroli Gazpromu nad strategiczną infrastrukturą przesyłową w Europie Środkowo-Wschodniej i Euroazji w celu utrzymania
monopolu dystrybucji surowców do UE,
– inwestowaniu w duże spółki i przedsięwzięcia energetyczne w krajach
UE (rafinerie, sieci elektryczne, porty, magazyny gazu), przy ograniczonym dostępie dla zachodnioeuropejskich inwestorów na własnym rynku
wydobywczym.
Rosja odmówiła także ratyfikacji europejskiego Traktatu Karty Energetycznej, gdyż musiałaby zaoferować równy dostęp do swoich złóż ropy i gazu
oraz ich wydobycia i eksportu zagranicznym inwestorom329. Dla Rosji nie do
przyjęcia jest zapis Karty, który umożliwia swobodny dostęp stron trzecich do
rosyjskich złóż i urządzeń przesyłu energii330. Regulacje wprowadzone w lipcu
2007 roku przez Komisję Europejską, zakładające utrzymanie rozdziału spółek
produkujących energię od spółek kontrolujących sieci dystrybucji w Europie
(tzw. klauzula Gazpromu), zostały w Rosji odczytane – zresztą słusznie – jako
działanie wymierzone bezpośrednio w interesy Gazpromu.
Rosja krytykuje europejskie podejście do bezpieczeństwa energetycznego, jako ograniczone wyłącznie do interesów krajów importerów. Na szczycie
w Petersburgu w 2006 roku (w trakcie rosyjskiej prezydencji G8) zaprezentowano rosyjskie podejście do spraw energii – Rosja naciskała na zapewnienie
gwarancji popytu dla producentów oraz na dzielenie odpowiedzialności między dostawców energii, konsumentów i kraje tranzytowe331.

328
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ на период до 2030 года, 13 ноября
2009 г. (http://www.energystrategy.ru/projects/es-2030.htm); Y. Studneva, Russia’s energy strategy-2030, The Voice of Russia, 27.08.2009 (http://english.ruvr.ru/2009/08/27/276869.html).
329
Status of ratification of the Energy Charter Treaty as of October 2009 (http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/ECT_ratification_status.pdf).
330
The Energy Charter Treaty and Related Documents, 1994 (http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/EN.pdf).
331
G8/2006 Russia (http://en.g8russia.ru); S. Midkhatovich, The G8 and Russia: Security of
Supply vs. Securityof Demand?, Oxford Institute for Energy Studies, 2006; G8 Member States and
the 2006 St. Petersburg Summit Priorities, University of Toronto, 2006.
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W sierpniu 2007 roku na szczycie Shanghai Cooperation Organization
(SCO) prezydenci Kazachstanu i Rosji wezwali do utworzenia Azjatyckiego
Klubu Energetycznego, by zacieśnić związki energetyczne między krajami
członkowskimi, włączając utworzenie jednolitej infrastruktury energetycznej,
która będzie podstawą wspólnego rynku energetycznego członków organizacji. Wraz z jego wprowadzeniem geopolityczna pozycja Rosji jako dostawcy
surowców została jeszcze bardziej wzmocniona332.
Rosja była inspiratorem stworzenia Forum Krajów Eksporterów Gazu (Gas
Exporting Countries Forum, GECF) utworzonego w 2001 roku333. Oprócz Rosji kartel miał obejmować światowych przodujących producentów gazu z Ameryki Łacińskiej, Afryki i Bliskiego Wschodu (m.in. Wenezuelę, Iran, Algierię).
Zamierzeniem było osiągnięcie strategicznego porozumienia dotyczącego poziomów eksportu gazu, wielkości produkcji czy też planowanych gazociągów.
Członkowie GECF zgodzili się omówić podział rynku konsumenckiego między nich, w szczególności w Europie, gdzie Rosja i Algieria odgrywają główną
rolę334. 23 grudnia 2008 roku na nieformalnym Forum Eksporterów Gazu (Gas
Exporting Countries Forum – GECF) ogłoszono zatwierdzenie wielostronnego porozumienia międzyrządowego oraz statutu GECF, przekształcających je
w organizację międzynarodową, kontrolującą około 73% światowych rezerw
i około 42% światowego wydobycia „błękitnego paliwa”335. Jednak plany „gazowego OPEC” stawiają zapytanie o jego sens wobec coraz szerszego dostępu
do technologii pozyskiwania gazu łupkowego, który doprowadził do zachwiania popytu na gaz w Stanach Zjednoczonych i przyczynił się do zachwiania cen
na świecie.

8.4. Rosyjskie inwestycje w infrastrukturę przesyłu gazu
Przyszłość i kształt europejskiego rynku gazu zależy od trzech projektów rurociągów gazowych, przy czym dwa wspierane są przez Rosję (Nord Stream
i South Stream), jeden zaś przez Unię Europejską i Turcję (Nabucco).
332
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Organization: Much Ado About Nothing?, Eurasianet.com, 24.04.2008 (www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav042508b.shtml).
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Powstała organizacja eksporterów gazu, Tydzień na Wschodzie, 7.01.2009 (www.osw.waw.
pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2009-01-07/powstala-organizacja-eksporterow-gazu).
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8.4.1. Nord Stream
Gazociąg o długości 1220 km z Rosji pod Morzem Bałtyckim do Greifswaldu
w Niemczech jest układany na dnie Bałtyku przez konsorcjum Nord Stream
AG (początkowo North European Gas Pipeline, NEGP), w którym Gazprom
posiada 51% udziału, zaś po 15,5% niemieckie firmy Wintershall (spółka zależna BASF) i EON Ruhrgas oraz po 9% holenderska Gasunie i francuska GDF
SUEZ S.A.336 (zob. mapa 7). Włączenie holenderskiej i francuskiej firmy do
konsorcjum w przyszłości umożliwi eksport rosyjskiego gazu do Wielkiej Brytanii w ramach nowego rurociągu BBL łączącego Holandię z Wielką Brytanią337.
W założeniu Nord Stream ma stanowić „tętnicę energetyczną” łączącą sieci
gazowe w Niemczech z infrastrukturą w Holandii i Belgii i dalej na Zachód
Europy. W kwietniu 2010 roku rozpoczęła się budowa pierwszej nitki morskiego odcinka gazociągu Nord Stream (w przyszłości dwie nitki gazociągu
mają zapewnić przesył 55 mld m3/rok).

8.4.2. South Stream
Gazociąg South Stream przez Morze Czarne budują spółki Gazprom i włoska
ENI, do których dołączył francuski EDF (10% udziałów). Z Bułgarii gazociąg
ma odgałęziać się na południowy zachód przez Grecję i Adriatyk na południe
Włoch i na północny zachód przez Serbię, Węgry (do Austrii). 25 lipca 2008
roku bułgarski parlament ratyfikował umowę. 25 lutego 2008 roku Serbia zgodziła się na utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa do budowy 400 km serbskiego odcinka gazociągu. 28 lutego 2008 roku również Węgry wyraziły zgodę
na budowę węgierskiego odcinka gazociągu, a 2 września 2008 roku grecki
parlament zatwierdził udział w projekcie. W rezultacie szacuje się, że gaz tłoczony gazociągiem South Stream pokryje zapotrzebowanie państw w następującej skali: Austria 60%, Bośnia 100%, Bułgaria 96%, Chorwacja 37%, Czechy
80%, Grecja 82%, Węgry 60%, Macedonia 100%, Rumunia 28%, Serbia 87%,
Słowacja 100%, Słowenia 64%, Włochy 31%338.
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Od grudnia 2007 roku Gazprom rozpoczął dostawy gazu dla brytyjskiego sektora przemysłowego [za:] J. Wood, Russia, the Asymmetric Threat..., s. 24–25.
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337

Rosyjskie „gry gazowe” – surowce w służbie potencjału siły państwa

175

Mapa 7. Projektowane trasy przebiegu gazociągów: Nord Stream, South Stream, Nabucco
i White Stream II
Źródło: opracowanie własne.

8.5. Problem dialogu energetycznego UE – Rosja
O genezie instytucjonalizacji energetycznego dialogu UE – Rosja można mówić od momentu podpisania w czerwcu 1994 roku pomiędzy Rosją a UE Układu o Partnerstwie i Współpracy (PCA – Partnership and Co-operation Agreement)339. Następnie w Lizbonie podczas konferencji w dniach 16–17 grudnia
1994 roku sygnatariusze Europejskiej Karty Energetycznej (przyjętej w Hadze
w grudniu 1991 roku) podpisali Traktat Karty Energetycznej.
30 października 2000 roku w Paryżu, oficjalnie zainicjowany został Dialog
Energetyczny UE – Rosja (EU-Russia Energy Dialogue)340, a 21 października
2001 roku na XVIII szczycie UE – Rosja w Brukseli został przyjęty dokument
339

P. Seklecki, Dialog energetyczny UE – Rosja, Biuletyn URE, nr 2, marzec 2003 r.
Między potrzebą a uzależnieniem. Rosyjski gaz w bilansie energetycznym rozszerzonej UE,
Fundacja im. Stefana Batorego, raport nr 8, Warszawa, grudzień 2002 r., s. 6.
340
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Przyszły kierunek dialogu energetycznego pomiędzy Unią Europejską a Federacją Rosyjską. Zawierał on propozycje zbliżenia unormowań prawnych w zakresie handlu i transportu surowcami oraz nadania priorytetowego znaczenia
niektórym sieciom przesyłowym. W celu zrealizowania tych postanowień powołano Komitet Współpracy ds. Energii oraz utworzono Ośrodek Technologii
Energetycznych UE – Rosja w Moskwie.
Unia zabiega o ratyfikację przez Rosję Traktatu Karty Energetycznej oraz
podpisanie przez nią Protokołu Tranzytowego. Rosja, udostępniając swoje rurociągi przesyłu ropy i gazu, stworzyłaby warunki wyjściowe dla liberalizacji
rynku gazowego, a co za tym idzie warunki konkurencyjności i transparentności handlu. Jednak Rosja nie ratyfikowała Europejskiej Karty Energetycznej
z obawy, że ograniczy w ten sposób monopol i wpływy Gazpromu.
Mimo licznych wysiłków i prób dyplomatycznych dialog energetyczny
UE – Rosja pozostaje zawieszony w próżni. O ile Unia zabiega o bezpośredni
i nieskrępowany dostęp do rosyjskich złóż, o tyle Rosja potrzebuje dostępu do
europejskiego rynku detalicznego, który daje największą marżę i największe
zyski341. Tymczasem Rosja blokuje wejście do własnej sieci dystrybucyjnej krajom UE i nie dopuszcza możliwości wejścia na szerszą skalę inwestorów zagranicznych do jej sektora gazowego ani w dziedzinie wydobycia gazu, ani jego
transportu342. W rezultacie Rosja odmawia ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej i nie zgadza się na rynkowe zasady tranzytu. Rosyjskiej ekspansji
sprzyja sojusz gazowy z Algierią, trzecim z kolei (po Rosji i Norwegii) eksporterem gazu do UE, oparty na porozumieniu o współpracy pomiędzy rosyjskim
Gazpromem a algierskim Sontrachem.
Unia Europejska próbuje przeciwdziałać tej sytuacji w ramach Europejskiej
Polityki Sąsiedztwa. Traktat o Wspólnocie Energetycznej (20.07.2006) podpisany między państwami członkowskimi UE a 9 państwami Europy Południowo-Wschodniej (Rumunią, Bułgarią, Chorwacją, Serbią, Bośnią i Hercegowiną,
Czarnogórą, Macedonią, Albanią i misją ONZ w Kosowie) stanowił przykład,
jak ów proces może się rozwijać (dotyczy krajów bezpośrednio graniczących
z bogatymi w surowce regionami Bliskiego Wschodu, Morza Kaspijskiego,
Morza Czarnego)343. Stałoby się dobrze, gdyby UE rozszerzyła zasięg Wspólnoty Energetycznej na Mołdawię, Norwegię, Turcję, Ukrainę, Libię.
Również ważną inicjatywą jest Traktat ustanawiający Energetyczną Wspólnotę Europy Południowo-Wschodniej (ECSEE), który ma na celu ujednolicenie ustawodawstwa energetycznego państw sygnatariuszy z systemem unij341

Por. Gazprom w Europie 2006 r. – przyspieszenie ekspansji, OSW, Warszawa, luty 2007, s. 2.
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nym w sektorach elektrycznym i gazu ziemnego, co pozwoli na stworzenie zintegrowanego rynku energii. Członkami ECSEE są Austria, Grecja, Słowenia,
Węgry i Włochy ze strony unijnej, z drugiej strony zaś Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Chorwacja,
Kosowo, Rumunia, Serbia i Czarnogóra oraz Turcja. Traktat ma przyczynić się
do politycznej i gospodarczej stabilizacji oraz rozwoju Europy Południowo-Wschodniej344.

8.5.1. Solidarność energetyczna UE a współpraca gigantów
Liberalizacja rynków energetycznych w UE, która dokonała się w latach 90.,
zgodnie z założeniami wspólnej polityki konkurencji UE miała ograniczyć
monopol europejskich koncernów energetycznych. Wbrew oczekiwaniom
Komisji Europejskiej państwa członkowskie UE protekcjonistycznie wspierają
jednak swoje narodowe koncerny (zarówno państwowe, jak i prywatne). Zagraniczni usługodawcy mają bardzo ograniczoną szansę działania. W Niemczech, takie koncerny jak EON, RWE, ale także Vatenfall i ENBW, faktycznie
utrzymały monopol świadczonych usług, a co najmniej dominację na rynku.
Obok niemieckich gigantów energetycznych na europejskim rynku dominują
francuski państwowy koncern energetyczny EDF, który kontroluje sieci elektryczne w całym kraju, elektroenergetyczny koncern GDF SUEZ, we Włoszech
zaś korporacje Enel czy ENI345.
Komisja Europejska, próbując egzekwować stosowanie przez rządy i koncerny unijnego prawa, dąży do ograniczenia wszelkich protekcjonalistycznych
tendencji. Jednak nie zawsze skutecznie, co potwierdzają starania Komisji do
uzyskania od rządów europejskich prawa do planowania wspólnej polityki
energetycznej i reprezentowania UE na zewnątrz w kontraktach na dostawy
surowców. Przekazanie na poziom europejski zarządzanie polityką energetyczną wymagałoby ponadnarodowej politycznej zgody wszystkich państw
członkowskich, na co nie godzą się zarówno niektóre rządy (Francji, Niemiec,
Włoch), jak i narodowe koncerny energetyczne.
W rezultacie w odróżnieniu od polityki Chin czy Stanów Zjednoczonych,
Unia nie jest jednomyślna, jako podmiot kontraktów handlowych, w stosun344
W 1999 roku ministrowie Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji, odpowiedzialni za sektor energetyczny, oraz Komisja Europejska
zawiązali współpracę w zakresie Energetyki w Regionie Morza Bałtyckiego (BASREC). Dyskutowane tematy dotyczą m.in. tras tranzytu gazu w regionie, zmian klimatu oraz postępów
w tworzeniu połączeń elektrycznych i gazowych.
345
S. Müller-Kraenner, Bezpieczeństwo energetyczne. Nowy pomiar świata, przeł. K. Jankowska, Szczecin 2009, s. 100–103.
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ku do krajów eksporterów, jak i międzynarodowych organizacji, na przykład
OPEC. W wyniku rywalizacji energetycznych koncernów nierzadko Europejczycy „grają” przeciwko sobie. Wspólna europejska polityka energetyczna,
która mogłaby stać się jednym z podstawowych elementów dalszej integracji
Europy, aktualnie bardziej dzieli, niż łączy pozostające w zależności od importu państwa członkowskie Wspólnoty. Takie działanie stanowi odejście od
„ducha” wspólnoty europejskiej, gdyż współpraca w dziedzinie energetycznej
istniała od początku procesów integracyjnych (EWWiS, Euroatom). W tym
kontekście należy ocenić jako istotny krok naprzód wspólną inicjatywę przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka i byłego szefa Komisji
Europejskiej Jacquesa Delorsa, którzy 5 maja 2010 roku zaapelowali o utworzenie Europejskiej Wspólnoty Energetycznej346. Działająca według mechanizmu tzw. wzmocnionej współpracy krajów inicjatywa zakłada między innymi
wspólne zakupy energii przez kilka państw członkowskich, utworzenie europejskich rynków energetycznych opartych na obejmującej całą Europę sieci
energetycznej wzajemnych połączeń infrastruktury gazowo-elektrycznej poszczególnych państw347. Pomysłodawcy wzywają do wyrażenia woli politycznej przez te państwa członkowskie, które dotychczas same wolały decydować
o kształcie własnej polityki energetycznej.
Rosja, doskonale zdając sobie sprawę z tej sytuacji, wykorzystuje wszystkie
okoliczności do prowadzenia własnej gry energetycznej, zawierając indywidualne strategiczne sojusze z wybranymi europejskimi koncernami energetycznymi.
Podczas gdy państwa EŚW, pozostając zależne od rosyjskich dostaw gazu
od 60% do 100%, zabiegają o wspólną europejską strategię energetyczną wobec Rosji, niemieckie, francuskie czy włoskie koncerny robią wyśmienite interesy z rosyjskim przemysłem energetycznym, nie bacząc na postulat solidarnej
polityki energetycznej UE zapisany w Traktacie Lizbońskim348. Strategia Rosji
polega na wciąganiu i budowaniu partnerstwa handlowo-biznesowego z wybranymi koncernami zachodnioeuropejskimi, takimi jak ENI, EON Ruhrgas
i RWE, Total, GDF SUEZ czy nawet BP.
Najlepszym przykładem na to, jak nie powinna być prowadzona polityka
energetyczna UE, są planowane gazociągi Nord Stream i South Stream. Projekt ten jest kontrowersyjny politycznie nie tylko z powodu personalnej obsady
zarządu spółki (były Kanclerz Niemiec Gerhard Schröder został szefem Rady
346

Buzek opens discussion on new EU Energy Community, European Parliament, 3.06.2010.
Deklaracja Buzek-Delors w sprawie utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej
(http://www.europarl.europa.eu/president/view/fr-pl/press/press_release/2010/2010-May/
press_release-2010-May-4.html;jsessionid=30F8E6C1994044F493715158272410F4), 2010.
348
Współpraca w „duchu solidarności” państw członkowskich (art. 194 TUE) oraz klauzula
„solidarności energetycznej” (art. 122 ust. 1 TUE – wcześniej art. 100 ust 1. TL), o podejmowanych środkach w sytuacji trudności w zaopatrzeniu (wersja skonsolidowana TUE i Traktatu
o funkcjonowaniu UE, 6655/1/08, 2008).
347
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Nadzorczej konsorcjum NEGP, które buduje Nord Stream, zaś prezesem zarządu został Matthias Warnig), ale przede wszystkim z powodu bilateralnych ustaleń strony niemieckiej z Rosją, wyłączających z rozmów pozostałych partnerów
z Unii Europejskiej. Strategiczne plany Gazpromu budowy Nord Stream mają
zostać przypieczętowane umową z francuskim koncernem energetycznym
GDF SUEZ. 1 marca 2010 roku częściowo państwowy francuski GDF SUEZ
i rosyjski monopolista Gazprom parafowali memorandum na zakup przez francuskie konsorcjum 9% udziałów w Gazociągu Północnym, samo zaś podpisanie
umowy zaplanowano na 18 czerwca 2010 roku w trakcie forum ekonomicznego
w Sankt Petersburgu349. Niemieckie spółki ostatecznie odstąpiły po 4,5% udziałów na rzecz GDF SUEZ. Jednym z rozwiązań w dyskusji między Gazpromem
i GDF SUEZ jest rozważana opcja wymiany aktywów między Gazpromem
dążącym do umocnienia swojej pozycji na niemieckim rynku a GDF SUEZ.
Gazprom miałby przejąć 5,3% udziałów GDF SUEZ w największej wschodnioniemieckiej spółce importującej gaz – VNG (Verbundnetz Gas AG), w zamian
GDF SUEZ miałby uzyskać 9% udziałów w spółce Nord Stream350.
O ile dla Niemiec specjalne stosunki niemiecko-rosyjskie oznaczają uzyskanie statusu „centrum importu” rosyjskiego gazu do Europy, o tyle dla Moskwy Niemcy stają się „centrum dystrybucji” gazu ziemnego z Rosji do reszty
Europy. Berlin, który zyska status kraju tranzytowego dla rosyjskiego gazu,
przesyłanego dalej do zachodnioeuropejskich konsumentów w Danii, Holandii, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii (gazociąg NEL, zob. mapa 8)351, planuje
także odsprzedawać sprowadzony z Rosji gaz swoim wschodnioeuropejskim
sąsiadom, między innymi Czechom, Polsce przez gazociąg OPAL (mapa 8)
i sieć przygranicznych interkontektorów352.
Jak zauważył sam prezydent Władimir Putin, odwiedzając Drezno jesienią 2007 roku, rurociąg bałtycki „zmieni znaczenie Niemiec w gospodarce
energetycznej Europy Zachodniej”353. Współpraca energetyczna Rosji i Niemiec, która może być tłumaczona względami gospodarczymi, nasuwa jednak
349
GDF Suez to join Nord Stream gas pipeline project, takes stake, NewEurope, 7.03.2010 r.
(http://www.neurope.eu/articles/GDF-Suez-to-join-Nord-Stream-gas-pipeline-project-takesstake/99457.php).
350
GDF Suez Deal On Nord Stream Stake In Matter Of Weeks-Sources, „The Wall Street Journal Busines”, 19.02.2010 (http://online.wsj.com/article/BT-CO-20100219-708975.html).
351
Długoterminowe kontrakty na dostawy gazu ziemnego za pośrednictwem Nord Stream
podpisały już Dania, Francja, Niemcy i Wielka Brytania [za:] Substantial amounts of gas supplies
have already been contracted (http://www.nord-stream.com/en/the-pipeline/gas-for-europe.
html).
352
BASF and Gazprom boost natural gas production in Siberia with Achimgaz joint venture,
Wintershall, 2008 (http://www.wintershall.com/pi-081112.html).
353
H. Teubert, Germany’s Bid for Great Power Status through the EU, Informationen zur Deutschen Außenpolitik, 2007 (http://www.german-foreign-policy.com/en/fulltext/56047?PHPSESSID=6a7odbh3elqt8rk36q5505b4e7).
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wątpliwości o polityczne skutki tego przedsięwzięcia i rodzi pytanie, dlaczego
Niemcy świadomie pozwalają Rosji uzyskać o wiele więcej wpływów w Europie, zwłaszcza w Europie Wschodniej. Faktem jest, że Niemcy, kontrolując sieć
przesyłu gazu z Rosji do Europy Zachodniej, zabezpieczają swoje narodowe
potrzeby energetyczne, zapewniając dostawy gazu dla niemieckiego przemysłu, ograniczają koszty dodatkowych opłat tranzytowych związanych z przesyłem gazu, które musiałyby dzielić z krajami EŚW, a także umacniają swoją
pozycję w UE, zyskując ważny instrument oddziaływania na gospodarki zachodnioeuropejskie.
Zacieśnienie rosyjsko-niemieckich relacji energetycznych poszerza wpływy
gospodarczo-polityczne Gazpromu w krajach Europy Wschodniej, podważa
europejską spójność WPZiB UE oraz pogłębia rozdzielenie „starej” i „nowej”
Europy „gazową kurtyną”. W skrajnej sytuacji gazociąg bałtycki może umożliwić Rosji tymczasowe wstrzymanie dostaw gazu do poszczególnych krajów
Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie Ukrainy, bez większego uszczerbku dla dostaw do Niemiec i państw Europy Zachodniej. Taka sytuacja budzi
niepewność energetyczną państw EŚW, którym trudno zrozumieć, dlaczego
Niemcy wspierają budowę gazociągu Nord Stream kosztowną drogą morską,
podczas gdy jego budowa drogą lądową wyniosłaby jedną trzecią przewidywanych kosztów i nie stwarzałaby realnych zagrożeń dla środowiska naturalnego Bałtyku. Stąd też kanclerz Angela Merkel musi udowadniać, iż specjalne stosunki niemiecko-rosyjskie nie są polityką prowadzoną ponad głowami
przywódców państw EŚW354. Nie brzmi to jednak zbyt przekonująco nawet dla
samej Komisji Europejskiej, dla której niemiecka polityka surowcowa sprawia
niemałe trudności. Przyczyną tego są zastrzeżenia Francji i Niemiec odnośnie
do zakresu liberalizacji i budowy w pełni zintegrowanego rynku gazu. Niektóre kraje członkowskie Unii – jak ocenił były komisarz ds. energii Andris Piebalgs – opierają się naciskom Komisji Europejskiej i przyjmują takie regulacje
wewnętrzne, które uniemożliwiają wymianę transgraniczną gazu, tym samym
odcinając się od wolnego przepływu gazu (np. zamiana umów długoterminowych z klauzulą „bierz lub płać” na krótkoterminowe)355. Nie jest więc przesadą stwierdzenie, że los integracji sektora gazu w Europie zależy od woli rządów
i korporacji gazowych Francji i Niemiec.
Unia stara się aktywnie przeciwstawiać zmowom monopolistów. Przykładem postępowań antykonkurencyjnych spółek energetycznych może być
sprawa nałożenia przez Komisję Europejską w 2009 roku kar dla niemieckiej
354

A. Rahr, Germany and Russia: A Special Relationship, „The Washington Quarterly”, 2007,

s. 145.
355
Por. Liberalising the EU energy sector, Euractiv, 5.05.2008 r.; France (Ministry of Industry), Letter by François Loos to Andris Piebalgs, 10.01.2007 (www.industrie.gouv.fr/infopres/
presse/lettre_commission-europeenne.pdf).
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spółki EON i francuskiej Gaz de France (GDF) za zmowę kartelową w wysokości 553 mln euro każda356. W 1975 roku ówczesna spółka Ruhrgas AG (obecnie spółka zależna firmy EON o nazwie EON Ruhrgas) i GDF (obecnie GDF
SUEZ) podjęły decyzję o wspólnej budowie gazociągu MEGAL przez Niemcy,
którym importowano by rosyjski gaz do Niemiec i Francji. Obie firmy zawarły
porozumienie o niesprzedawaniu dostarczanego w ten sposób gazu na rynkach wewnętrznych drugiej strony. Umowa o podziale rynków obowiązywała
aż do końca 2005 roku, pozwalając EON i GDF utrzymać silną pozycję na
rynkach niemieckim i francuskim pomimo wysiłków KE na rzecz liberalizacji
sektora energetycznego. W uzasadnieniu stwierdzono, że przedsiębiorstwa te
rozmyślnie pozbawiły francuskich i niemieckich konsumentów gazu korzyści
płynących z dyrektywy z 1998 roku, mającej na celu zwiększenie konkurencji
cenowej i poszerzenie wyboru dostawców.
Innym problemem jest tzw. unbundling własnościowy, który został zaproponowany przez Komisję Europejską, a oprotestowywany przez koncerny z Francji
i Niemiec. Ostatecznie w przyjętym w kwietniu 2009 roku przez PE III pakiecie
energetycznym metoda pełnego rozdziału własności (full unbundling) została
zaakceptowana. Duże, pionowo zintegrowane przedsiębiorstwa energetyczne,
kontrolujące zarówno wytwarzanie, jak i dystrybucję energii, zostaną całkowicie podzielone. Jednakże w wyniku kompromisu – Komisja, Parlament, Rada
UE – o który zabiegała koalicja ośmiu krajów członkowskich (Austrii, Bułgarii,
Francji, Niemiec, Grecji, Luksemburga, Łotwy i Słowacji), dopuszczona została możliwość utrzymania własności sieci przesyłowych przez przedsiębiorstwo
zintegrowane pionowo, jeśli zarządzanie nimi spoczywa w rękach operatora
przesyłowego i jest wzmocnione przez dodatkowe instrumenty nadzoru regulacyjnego357. Zapewniają to klauzule opt-out, umożliwiające europejskim przedsiębiorstwom energetycznym zachowanie kontroli nad aktywami sieciowymi
pod nadzorem niezależnego operatora sieci (Independent Systems Operator,
ISO) lub poprzez przekazanie bieżącego zarządzania siecią niezależnym operatorom przesyłowym (Independent Transmission Operator, ITO).
W dłuższej perspektywie polityka liberalizacji sektora energetycznego, proponowana przez Komisję, zakłada wypracowanie porozumień wewnątrzunijnych pozostających pod nadzorem KE, zakładających zobowiązanie państw
„uprzywilejowanych” do sprzedaży gazu po racjonalnej cenie, przy równoczesnej
rozbudowie międzysystemowych połączeń transgranicznych (interkonektorów)
spinających kraje członkowskie w jedną, spójną sieć infrastruktury gazowej.
356

Antitrust: Commission fines EON and GDF Suez €553 million each for market-sharing
in French and German gas markets (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1099).
357
Trzeci pakiet energetyczny przyjęty!, „Energia”, 29.04.2009 (http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?language=PL&type=IM-PRESS&reference=20080616FCS31737).
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Strategia „wciągania” zachodnioeuropejskich koncernów energetycznych
w projekty Gazpromu święci triumf także w południowo-wschodniej części
Europy w postaci projektu South Stream. Podmorską część gazociągu budują Gazprom wraz z włoską spółką ENI, które są równymi partnerami (po
50% udziałów) w projekcie gazociągu. Współpracę Gazprom – ENI, wspiera
osobisty patronat premierów Putina i Berlusconiego. Konsorcjum Gazprom
i ENI ma już bogate doświadczenie w podobnych projektach, gdyż wspólnie wybudowało gazociąg Blue Stream do Turcji, otwarty oficjalnie w 2005
roku. W kwietniu 2009 roku Turcja zaproponowała budowę gazociągu Blue
Stream -II, który w przyszłości ma zaopatrywać w rosyjski gaz, oprócz Turcji,
Liban, Syrię i Izrael. ENI i Gazprom wspólnie odkrywają i eksploatują złoża
ropy i gazu w Libii, a także planują zbudować gazociąg z Libii do Włoch.
Do współpracy pozyskany został także francuski koncern EDF, który 27 listopada 2009 roku podpisał list intencyjny z rosyjskim Gazpromem w sprawie
udziału w projekcie budowy gazociągu South Stream358. W trakcie spotkania
premierów Francois Fillona i Władimira Putina w podparyskim Rambouillet
(z udziałem przedstawicieli EDF, GDF SUEZ, Total), rosyjski premier poinformował o wejściu koncernu EDF do konsorcjum, które ma zbudować South
Stream (Gazociąg Południowy). Wkład EDF w konsorcjum South Stream ma
wynieść około 10%. EDF dzięki protekcyjnej polityce Paryża jest niemal monopolistą na rynku elektro-energetycznym Francji. W czasie spotkania Fillon
i Putin dyskutowali też o planowanej sprzedaży francuskich okrętów Mistral.
Niedługo później francuskie ministerstwo obrony ogłosiło, że Francja sprzedała Rosji okręt wojenny klasy Mistral359. Pytanie o możliwość przeprowadzenia transakcji wiązanej nasuwa się samo.

8.5.2. „Co jest dobre dla Gazpromu, jest dobre dla Rosji”,
czyli rosyjskie inwestycje w europejskim sektorze
energetycznym
Strategia Gazpromu w Europie polega na ekspansji poprzez inwestycje w duże
spółki i zachodnioeuropejską infrastrukturę energetyczną (rurociągi, rafinerie, sieci elektryczne, porty). Gazprom posiada udziały (50% minus jedna ak358
A. Kublik, Francuski koncern energetyczny EDF zainwestuje w rurociąg Gazpromu, „Gazeta Wyborcza”, 16.10.2009 r.
359
Por. François Fillon et Vladimir Poutine soulignent leur proximité de point de vue, lemonade.
fr, AFP 27.11.2007 (http://www.lemonde.fr/europe/article/2009/11/27/la-france-etudie-la-possibilite-de-vendre-le-mistral-a-la-russie_1273186_3214.html); Mistral Warship Offer Symbolizes New Franco-Russian Strategic Partnership, Daily Monitor vol. 6, The Jamestown Foundation,
2.12.2009. (www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35790).
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cja) w jednej z największych sieci gazociągów w Niemczech – firmie Wingas
założonej w 1993 roku jako joint venture z Wintershall i w jednym z największych podziemnych magazynów gazu w Europie w Rehden (4,8 mld m3 gazu
ziemnego). Udziały odstąpił niemiecki koncern chemiczny BASF, a umowa
została zawarta w przeddzień szczytu UE – Rosja. Utworzenie spółki Wingas
związane było z podpisaną w 1993 roku umową rządów Polski i Rosji o budowie gazociągu jamalskiego przez Polskę. Obecnie Wingas jest głównym udziałowcem budowanych gazociągów OPAL i NEL, które w przyszłości mają przez
Niemcy dystrybuować gaz z Nord Stream (zob. mapa 8). Firma stanie się więc
głównym kanałem tranzytu rosyjskiego gazu w Europie Środkowej, choć jest
też obecna w Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Danii i Czechach.
W zamian za odstąpienie części udziałów Gazpromowi BASF dostał 25%
minus jedną zwykłą akcję spółki-córki Gazpromu Severneftegazprom, która
będzie eksploatować olbrzymie złoża gazu Jużnorusskoje na Syberii szacowane
na 1 bln m3 gazu360. W czerwcu 2009 roku Gazprom i inny niemiecki gigant
EON Ruhrgas podpisały w Petersburgu porozumienie kończące ponadtrzyletnie negocjacje koncernów na temat zasad wymiany aktywów. Za około 25%
akcji w Severneftegazprom Gazprom przejmie pakiet EON (49%) i tym samym
zwiększy swoje udziały w joint venture Gerosgaz (Gazprom Eksport i Ruhrgas)
do 100%361. W ten sposób EON Ruhrgas został drugim (po BASF) niemieckim
udziałowcem spółki Severneftegazprom (Gazprom – 50% plus sześć zwykłych
akcji imiennych; BASF i EON – po 25% minus trzy zwykłe akcje imienne)362.
Sojusz Wintershall (Grupa BASF) – Gazprom, oprócz konsorcjum Wingas, zaowocował powstaniem kolejnych dwóch spółek joint venture – firmami
WIEH i WIEE. WIEE (Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG) powstała
w 1993 roku w celu dostarczania rosyjskiego gazu ziemnego do Europy Środkowo-Wschodniej i krajów europejskich363. WIEE rozważa także współpracę
w zakresie międzynarodowych projektów transgranicznych rurociągów z rumuńskim Transgaz SA, Bulgargaz i Naftogaz Ukrainy364. Tak szeroka współpraca niemieckich koncernów z Gazpromem ma ogromny wpływ na strukturę
powiązań w europejskim sektorze energetycznym. WIEH (Wintershall Erdgas
360
Russia – Gazprom’s External Investments, APS Review Gas Market Trends, 11.03.2007
(www.allbusiness.com/agriculture-forestry-fishing-hunting/support-activities/3890030-1.html).
361
Finał transakcji wymiany aktywów Gazprom – EON Ruhrgas, Bałkany i Europa Środkowa, OSW, nr 22, 17.06.2009, s. 11.
362
Finał transakcji wymiany aktywów Gazprom – EON Ruhrgas, „Tydzień na Wschodzie”
17.06.2009 (www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2009-06-17/final-transakcjiwymiany-aktywow-gazprom-%E2%80%93-eon-ruhrgas).
363
Bulgaria’s „Overgas” a Russian Spy in Canada, and Gazprom, 13.02.2009 r. The Jamestown Foundation, Washington (http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=34511).
364
Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG (WIEE) (www.wiee.ch/company.html).
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Mapa 8. Gazociąg Opal i Nel i fragment gazociągu Jamał – Europa
Źródło: opracowanie własne na podstawie Wingas (http://www.wingas.de/infrastruktur.html); Gazprom
(www.gazprom.com/production/projects/mega-yamal).

Handelshaus GmbH & Co. KG) jest spółką Wintershall i Gazpromu założoną
w 1990 roku i odpowiadającą za zakup, transport, magazynowanie oraz sprzedaż gazu ziemnego w kilku krajach europejskich365. Umowy długoletnie między Gazpromem i spółkami WINGAS, WIEH i WIEE obejmują w perspektywie 35 lat dostarczenie do Niemiec ponad 800 mld m3 gazu.
29 kwietnia 2008 roku Gazprom i inna niemiecka spółka partnerska Verbundnetz Gaz (VNG) podpisały porozumienie w sprawie budowy podziemnego magazynu gazu w Bernburg, w Niemczech. Obiekt, po ukończeniu w 2022
roku będzie miał pojemność 510 mln m3 gazu i będzie największym tego typu
magazynem w Europie. W Niemczech Gazprom posiada także udziały w rurociągu Etzel-Emden będącym własnością spółki joint venture z brytyjskim BP
i duńskim DONG.

365

Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH & Co. KG (WIEH) (http://www.wintershall.com/
wieh.html?&L=0), 2010.
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W październiku 2003 roku Gazprom, austriackie RAG i WINGAS podpisały protokół o zamiarze budowy i eksploatacji podziemnych magazynów
gazu w Haidach w Austrii366. Etap pierwszy budowy obiektu został zakończony
24 maja 2007 roku. Po zakończeniu drugiego etapu projektu, w 2011 roku,
obiekt Haidach stanie się drugim co do wielkości podziemnym magazynem
gazu w Europie Centralnej.
Gazprom ustalił podobne do niemieckich relacje handlowe z włoskimi gigantami energetycznymi ENI i Enel, w nadziei, że uzyska we Włoszech tak
samo dominującą pozycję jak w Niemczech. W 2008 roku obroty towarowe
między Rosją i Włochami osiągnęły 52,9 mld dolarów, co stanowi wzrost
o 46,7% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy czym największą grupą
towarów eksportowych Rosji do Włoch stanowiły: ropa naftowa (19,8 mld
dolarów), gaz ziemny (9,7 mld dolarów), produkty naftowe (6,5 mld dolarów)367. Włochy sprowadzają około 28% dostaw gazu ziemnego na potrzeby gospodarstw domowych z Rosji, dzięki czemu są dla Gazpromu drugim co do
wielkości klientem po Niemczech. W listopadzie 2006 roku Gazprom zawarł
porozumienie o strategicznym partnerstwie z ENI. Zgodnie z porozumieniem
Gazprom rozpoczął od marca 2009 roku sprzedaż 900 mln m3 gazu ziemnego
rocznie na włoski rynek detaliczny. Jednocześnie ENI i Enel starają się budować swoją obecność na rynku w Rosji. W 2007 roku obie firmy nabyły części
sprzedawanych aktywów z majątku Jukosu. W rezultacie wspólne konsorcjum
ENI (60%) i Enel (40%) nabyło firmy: ArticGas (100%), Urengoil (100%), Neftegaztechnologia (100%) i Gazprom Neft (20%)368. Włoskie firmy współpracują także z Łukoil w Kazachstanie i innych państwach nadkaspijskich.
We Francji, gdzie Gazprom dostarcza około 26% francuskiego zapotrzebowania na gaz, partnerem rosyjskiej firmy jest europejski gigant GDF SUEZ.
Dla Gazpromu francuski GDF SUEZ i jego algierski partner Sonatrach są ważne dla kontynuacji transakcji barterowych, w wyniku których Gazprom otrzymuje algierski gaz skroplony eksportowany przez Rosjan do Stanów Zjednoczonych w zamian za gaz płynący rurociągiem. W lutym 2008 roku Gazprom
(51% udziałów) podpisał kontrakt z francuską firmą Total (25%) i norweskim
StatoilHydro (24%) o utworzeniu joint venture, która będzie operatorem wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej z pola Sztokman. Złoże Sztokman jest
największym na świecie podmorskim złożem gazowym znajdującym się w rosyjskim sektorze szelfu kontynentalnego w centralnej części Morza Barentsa.
Początkowo Władimir Putin zaproponował kanclerz Angeli Merkel ofertę
366

P. Klingenberger, WINGAS gas storage facilities ensure supplies, 2007 (www.wingas.
de/569.html?&L=1).
367
I. Veshny, Lines of mutually beneficial cooperation, IQE, 2010 (www.oilru.com/or/42/868/).
368
Por. Yukos Assets Go To Eni And Enel, The Moscow Times, 5.04.2007; J. Wood, Russia, the
Asymmetric Threat..., s. 25–26.
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bezpośrednich dostaw gazu z pól Sztokman do Niemiec, w lutym 2010 roku
Gazprom jednak niespodziewanie podjął decyzję o przesunięciu eksploatacji
złoża na lata 2016–2017369.
Gazprom jest także aktywny w krajach EŚW, a jego inwestycje w systemy
przesyłu gazu w Europie są imponujące. W krajach bałtyckich i Mołdawii
Gazprom jest współwłaścicielem wszystkich gazociągów, na Białorusi całego
odcinka Gazociągu Jamalskiego, a także znacznej części gazociągów w Finlandii. W 1998 roku rosyjski monopolista przejął akcję Topenergy, bułgarskiej
spółki gazowej, w 2004 roku zainwestował 2,6 mld dolarów w 23 duże przedsięwzięcia joint ventures, w tym między innymi w Slovrusgaz na Słowacji (50%
udziałów), operatora polskiego odcinka jamalskiego EuRoPol Gaz w Polsce
(48%) i Eesti Gaas w Estonii (30,6%)370. W latach 2007–2008 Moskwa zakończyła zakup spółek, rurociągów oraz instalacji magazynowania surowców
w Bułgarii, Serbii, Węgrzech, Austrii, w ramach przygotowań do realizacji
projektu South Stream. W ten sposób Rosja chce kontrolować główne sieci
dostaw gazu od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Gazprom uzyskał też
bezpośredni dostęp do sprzedaży surowca odbiorcom końcowym w krajach
bałtyckich, Mołdawii i Finlandii.
Gazprom założył także spółki joint venture w Wielkiej Brytanii – 10% udziałów w rurociągu Interconnector – wspólne przedsięwzięcie z amerykańskim
ConocoPhilips, niemieckim EON Ruhrgas i włoskim ENI – transportującym
gaz z Wielkiej Brytanii do Europy kontynentalnej371. Gazprom ma ambitne zamiary w ciągu najbliższych pięciu lat zwiększyć swój udział w brytyjskim rynku i instalacjach wydobywczych na Morzu Północnym, a także zbudowania
własnego magazynu gazu w Wielkiej Brytanii. Gazprom rozpoczął już zresztą
wspólnie z British Petroleum (BP) dostawy płynnego gazu (LNG) do Wielkiej
Brytanii.
Rosyjski gigant planuje również budowę instalacji skraplania, magazynowania i przeładunku gazu w Belgii, która jest jednym z głównych ośrodków
tranzytowych LNG w Europie. Gazprom zachowuje także pakiety kontrolne
w spółkach energetycznych w Armenii, Austrii, na Litwie i Szwajcarii.

369
Rozpoczęcie wydobycia gazu ze złoża Sztokman przesunięte, „Nowy Przemysł”, 7.02.2010
(http://gazownictwo.wnp.pl/rozpoczecie-wydobycia-gazu-ze-zloza-sztokman-przesuniete,101207_1_0_0.html).
370
Gazprom dąży do równego podziału akcji w EuRoPol Gazie między PGNiG i Gazprom
i wyeliminowanie prywatnej spółki Gas-Tradingu z 2% udziałem w konsorcjum.
371
V. Vasiliev, Energetic expansion [w:] Gazprom Marketing & Trading (reprinted from Energy Risk) (www.gazprom-mt.com/documents/0509_ER_Gazprom_FINAL.pdf), 2009.
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Wnioski
1) Potencjał surowcowy Rosji stał się w ostatniej dekadzie akceleratorem przemian ekonomicznych, ale także instrumentem odbudowy pozycji mocarstwowej państwa. Strategia Gazpromu zakłada utrzymanie pozycji głównego dostawcy na rynkach energetycznych Europy oraz kontrolę głównych
szlaków eksportu gazu do UE. Wzrost pozycji rosyjskiego gazu na rynkach
poszczególnych państw członkowskich oraz w bilansie energetycznym
Unii będzie coraz bardziej widoczny. Niestety liberalizacja polityki energetycznej i budowanie solidnych mechanizmów wspólnego rynku energetycznego Unii napotyka opór ze strony głównych europejskich koncernów
energetycznych, wspieranych przez polityczne ośrodki przywódcze Francji,
Niemiec i Włoch. Szczególnie relacje Niemcy – Rosja oraz Włochy – Rosja
będą determinować przyszłość bezpieczeństwa energetycznego Unii.
2) Pomimo deklaracji stabilnego i odpowiedzialnego partnerstwa w relacjach
energetycznych, Rosja odmawia ratyfikacji Karty Energetycznej. Dla Rosji
Karta niesie negatywne skutki w postaci otwartego dostępu firm zagranicznych do rosyjskich złóż i rurociągów. Według Kremla oznaczałoby to utratę
suwerenności w strategicznym sektorze gospodarki. Wzrastająca zależność
energetyczna Europy od monopolistycznej Rosji byłaby w długim okresie
negatywnym trendem geopolitycznym.
3) Udział rosyjskiego gazu w bilansie energetycznym Unii jest dominujący
i będzie ulegał systematycznemu zwiększeniu, pogłębiając tym samym poziom unijnej zależności. Zatem Bruksela powinna integrować europejski
rynek energetyczny z Rosją tak, by to Unia Europejska stała się stroną kontraktów na dostawy gazu.
4) Moskwa nie waha się używać energii jako narzędzia realizacji celów polityki zagranicznej. Służy to realizacji strategicznego celu Moskwy, jakim jest
odzyskanie pozycji supermocarstwa, przy czym imperializm energetyczny
Moskwy przejawia się w instrumentalnym traktowaniu surowców energetycznych, jako narzędzi zabezpieczenia politycznych interesów Rosji. Narzędziem są surowce i kontrola nad strategiczną infrastrukturą przesyłową
w Europie i Azji. Potwierdzeniem nowej geostrategii może być rozbicie
przez Moskwę politycznego konsensusu w Unii polegające na realizacji
strategicznego projektu Nabucco, w którego miejsce lansuje się alternatywny projekt South Stream, popierany przez część państw członkowskich.
5) Rosyjska polityka energetyczna jest oparta na ochronie państwa, jego obywateli i gospodarki przed zewnętrznymi i wewnętrznymi zagrożeniami dla
stabilnych dostaw energii. Moskwa powinna rozważyć nadanie szerszego
dostępu europejskim koncernom energetycznym do własnych zasobów,
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w zamian za umożliwienie rosyjskim firmom równego dostępu do europejskich sieci transportu i dystrybucji gazu. Tymczasem Rosja promuje niedyskryminacyjny dostęp rosyjskich przedsiębiorstw do europejskich rynków
energii, chcąc zapewnić im udział w dużych międzynarodowych projektach
energetycznych. Jednocześnie Moskwa woli rozmawiać z każdym z krajów
europejskich osobno, niż współpracować z Unią jako całością, kształtując
ceny sprzedaży i zasady dostaw indywidualnie.
6) Importerzy energii powinni połączyć siły i wysiłki na rzecz wypracowania odpowiednich metod zniechęcenia Rosji od używania presji cenowych
i praktyk monopolistycznych w sektorze surowców. W przeciwnym razie
Rosja zastosuje starą rzymską zasadę divide et impera w geopolityce energetycznej w XXI wieku.

9. Rywalizacja energetyczna
w basenie Morza Kaspijskiego w XXI wieku
Region kaspijski od wieków stanowił obszar rywalizacji geopolitycznej Rosji, Turcji, Iranu, ale także Wielkiej Brytanii i Francji o ustanowienie własnej
kontroli i wpływów w basenie Morza Kaspijskiego. Rozpad ZSRR i powstanie niepodległych państw w Azji Środkowej stworzył nowe realia polityczno-gospodarcze w regionie i wymarzone możliwości dla zachodnich koncernów
energetycznych, pozyskania źródeł surowców alternatywnych do tych z krajów
Zatoki Perskiej. We wczesnych latach 90. XX wieku zachodnie przedsiębiorstwa energetyczne inwestowały pieniądze, wiedzę i technologie, dążąc do budowy dróg eksportowych omijających Rosję. Ta ostatnia, borykając się z problemami polityczno-gospodarczej transformacji w pierwszych latach ostatniej
dekady XX wieku utrzymała rozległą sieć postsowieckich magistrali rurociągów i gazociągów. Obecnie „nowa wielka gra” w Azji Środkowej, obejmując
rywalizację o strategiczne wpływy i przejęcie kontroli transportu gazu ziemnego i ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego, ma coraz większe znaczenie
dla regionalnych i globalnych interesów wielkich mocarstw, zarówno w zakresie „twardego” bezpieczeństwa, jak i ekonomicznych aspektów związanych
z perspektywą wydobycia surowców energetycznych.

9.1. Status Morza Kaspijskiego:
It’s a Sea! It’s a Lake! No. It’s a Pool of Oil 372
Spór o delimitację Morza Kaspijskiego obejmuje całe spektrum aspektów historyczno-politycznych, gospodarczych i prawno-międzynarodowych, jednak
jego zasadniczą przesłanką jest to, iż pod dnem tego największego na świecie
śródlądowego akwenu wodnego o powierzchni około 371 tys. km2 znajdują się
ogromne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. W tych okolicznościach, pomi372

E. Sciolino, artykuł w „The New York Times” pod tym samym tytułem, 21.06.1998.
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mo uzyskania suwerenności przez państwa kaspijskie, wciąż nieuregulowany
status prawny basenu Morza Kaspijskiego jest źródłem rozlicznych sporów373.
Pierwszy traktat o demarkacji akwenu stanowił traktat z Resht z 1729 roku
pomiędzy Rosją a Persją, który ustanowił swobodę handlu i nawigacji. Kolejne umowy to traktat z Golestanu (1813) oraz traktat turkmenczajski (1828),
gwarantujące Rosji wyłączne prawo żeglugi handlowej. W 1917 roku władze
bolszewickie unieważniły wszystkie poprzednie umowy międzynarodowe i zawarły nowe, jednakże w gruncie rzeczy niezmieniające zasadniczo poprzednich ustaleń. W ten sposób podpisano 26 lutego 1921 roku traktat o przyjaźni z Persją, który ustanawiał podstawy ich bilateralnych stosunków z ZSRR.
25 marca 1940 roku Związek Radziecki oraz Iran podpisały kolejne porozumienie w sprawie handlu i żeglugi na Morzu Kaspijskim, które wyłączało
udział krajów trzecich w żegludze i korzystanie z zasobów naturalnych Morza
Kaspijskiego. Rosja i Iran zachowały prawo do swobodnej żeglugi i połowów
z wyłączeniem 10-milowej strefy przybrzeżnej sąsiada. Również kolejne umowy zawierane w okresie 1997–2003 pomiędzy Kazachstanem i Azerbejdżanem
(1997, 2001, 2003), Kazachstanem i Turkmenistanem (1997), Azerbejdżanem
i Turkmenistanem (2002) nie zakończyły sporów w następstwie sprzeciwu Rosji i Iranu374. Rosja dołączyła do byłych republik, kiedy okazało się, że duże
rezerwy ropy naftowej znajdują się w pobliżu wybrzeży Morza Kaspijskiego
i podpisała umowy o podziale północnej części Morza Kaspijskiego na narodowe sektory: z Azerbejdżanem (2002) i Kazachstanem (1998, 2002). 14 maja
2003 roku Kazachstan, Azerbejdżan i Rosja podpisały trójstronne porozumienie w sprawie podziału bogactwa w północnej części Morza Kaspijskiego
(stanowiącej 64% jego powierzchni), w której wyniku 18% udziałów przypadło Azerbejdżanowi, 19% Rosji i 27% Kazachstanowi375. Tym razem umowie
sprzeciwiły się Iran i Turkmenistan. Pomimo częściowego uregulowania statusu Morza Kaspijskiego spory nie wygasły. Turkmenistan nie uznaje legalności
rosyjskich umów dwustronnych, podobnie jak Iran, który domaga się podziału spornego obszaru po 20% dla każdego państwa, według zasady „równego
dostępu”, nie zaś linii środka376.
373
Status Morza Kaspijskiego determinuje sposób jego kwalifikacji bądź jako morza (śródlądowego), wówczas każdy kraj ma prawo kontrolować jego wody terytorialne i przylegające
dno morskie, bądź ogromnego jeziora z równym udziałem w jego zasobach pięciu państw.
374
Zob. F. Shafiyev, The Legal regime of the Caspian Sea: Views of the Littoral States,
30.06.2001 (www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28012&tx_
ttnews%5BbackPid%5D=223).
375
Por. R.H. Donaldson, J.L. Nogee, The Foreign Policy of Russia. Changing System, Enduring
Interest, New York, 2005, s. 209; R. François, Caspian sea: The Headache of Sharing it Out, ESISC,
22.10.2009, s. 3.
376
J. Zumerchik, S.L. Danver, Seas and Waterways of the World: An Encyclopedia of History,
11.12.2009, s. 262–263.
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Problem braku uregulowania statusu dna morskiego sprawia, że nie są realizowane projekty budowy infrastruktury przesyłu surowców, w szczególności plan budowy gazociągu transkaspijskiego (Trans-Caspian Pipe, TCP) łączącego Turkmenistan i Azerbejdżan.
Wobec braku rozgraniczenia dna morskiego pomiędzy pięć państw przybrzeżnych, w trakcie szczytu w Teheranie w październiku 2007 roku Putin i Ahmadineżad zadeklarowali, iż wszystkie kraje przybrzeżne muszą zatwierdzić
budowę każdego projektu rurociągu, jaki będzie przechodzić przez jakąkolwiek
część Morza Kaspijskiego. W ten sposób Iran i Rosja blokują negocjacje konieczne do wyznaczenia statusu Morza Kaspijskiego, co uniemożliwia stworzenie ram
prawnych koniecznych do rozpoczęcia budowy transkaspijskich rurociągów. Sytuacja ta nie sprzyja przyciągnięciu zagranicznych inwestorów, tym bardziej że
osiągnięcie porozumienia jest mało prawdopodobne w najbliższym czasie.
Budowa drogi transportowej łączącej Turkmenistan z Azerbejdżanem jest
ważna, albowiem zasoby turkmeńskie stanowiące czwarte światowe zasoby
gazu są niezbędne do wypełnienia gazem potencjalnych rurociągów, które
miałyby dostarczyć gaz do Europy. Geopolityczna lokalizacja obydwu państw
oferuje im dodatkowo możliwość oderwania się od wpływów Rosji. Obecnie
wobec braku porozumienia Turkmenistan i Kazachstan zmuszone są do korzystania z rurociągów kontrolowanych przez rosyjskich monopolistów energetycznych. Dlatego rządy Turkmenistanu i Kazachstanu coraz aktywniej dążą
do zdywersyfikowania ich dróg eksportu również w kierunku wschodnim.

9.2. Zasoby państw basenu Morza Kaspijskiego
Morze Kaspijskie zawiera około 250 mld baryłek ropy (U.S. EIA 2009), choć zasoby mogą okazać się dużo większe. Udokumentowane zasoby ropy naftowej poszczególnych państw wynoszą: Kazachstanu 39,8 mld baryłek (3,2% światowych
zasobów), Azerbejdżanu 7 mld baryłek (0,6%), Uzbekistanu 0,6 mld baryłek,
Turkmenistanu 0,6 mld baryłek (zob. rys. 61)377. Według BP udokumentowane zasoby gazu Turkmenistanu w 2009 roku wyniosły 7,9 bln m3, Kazachstanu
1,8 bln m3, Azerbejdżanu 1,2 bln m3, Uzbekistanu 1,5 bln m3. W rezultacie udział
w światowych zasobach gazu rozkłada się następująco: Rosja 26%, Iran 16%, Katar 14%, Turkmenistan 4,3%, Irak 1,7%, Egipt 1% (zob. rys. 62)378.
377

BP Statistical Reviev of World Energy, 2009.
Ibidem (http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/2009_downloads/statistical_review_of_world_energy_full_report_2009.pdf).
378

192

Unia Europejska – Rosja i republiki Kaukazu: energetyczna współzależność

Rys. 61. Światowe rezerwy ropy naftowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review, 2009.

Rys. 62. Zasoby gazu na świecie [bln m3]
Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review, 2009.

Obecnie udział państw regionu kaspijskiego w światowej produkcji ropy
naftowej wynosi około 2%, zaś gazu 3% światowych dostaw, jednakże region
ten ma duży potencjał wzrostu produkcji.
Rosja, która jest zainteresowana utrzymaniem kontroli nad transportem
kaspijskiej ropy i gazu, prowadzi politykę politycznego nacisku i kontrolowanego tranzytu wobec krajów basenu Morza Kaspijskiego. Obecnie 70% eksportowanej z regionu ropy na rynki zewnętrzne płynie dwoma rosyjskimi
ropociągami (z Kazachstanu, Azerbejdżanu) i aż 80% gazu gazociągiem Azja
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Centralna – Rosja – Europa (z Turkmenistanu, Uzbekistanu, Kazachstanu
przez Ukrainę). Tymczasem kraje Azji Środkowej próbują z różnym skutkiem
znaleźć alternatywne drogi eksportu swoich surowców, chcąc ograniczyć swoją zależność od Rosji.

9.2.1. Azerbejdżan
Położenie Azerbejdżanu jest strategiczne, gdyż stanowi swego rodzaju węzeł
tranzytowy dla pozostałych państw nadkaspijskich, przenosząc kazachstańską
ropę i turkmeński gaz na rynki zachodnioeuropejskie. Do końca XIX wieku Azerbejdżan był światową stolicą przemysłu naftowego, co powodowało
masowy napływ wykwalifikowanych pracowników i specjalistów do Baku.
W 1846 roku, 11 lat przed tym, jak Amerykanie odkryli ropę w Pensylwanii,
Azerbejdżan dokonał pierwszego odwiertu ropy w Bibi-Heybat379. Pod koniec
XIX wieku w Azerbejdżanie rozpoczęto pierwszą na świecie komercyjną eksploatację pól naftowych, zaś do 1900 roku kraj ten dostarczał ponad połowę
światowej produkcji ropy naftowej380. To właśnie w Azerbejdżanie w 1863 roku
rosyjski chemik Dimitrij Mendelejew opracował zasady konstrukcji pierwszego ropociągu, dzięki któremu 15 lat później powstał pierwszy na świecie rurociąg naftowy na azerskim Półwyspie Apszerońskim381. W 1877 roku bracia
Robert, Ludwig i Alfred Nobel skonstruowali pierwszy na świecie tankowiec,
a później całą ich flotę na Morzu Kaspijskim, co bardzo ożywiło ruch portowy
w Baku i sektor naftowy w regionie382. W 1908 roku w wojennej flocie morskiej
zastosowano po raz pierwszy silniki dieslowe napędzane ropą naftową produkowane przez fabrykę Nobla w Petersburgu383. Rewolucja 1917 roku wstrzymała na sto lat rozwój kaspijskiego przemysłu naftowego. W okresie II wojny
światowej azerska ropa zaspokajała prawie 3/4 zapotrzebowania ZSRR na ten
surowiec (ok. 22 mln ton)384. Jednakże wraz z otwarciem nowych pól naftowych w zachodniej Syberii i w rejonie Wołga – Ural udział ropy azerskiej w bilansie energetycznym ZSRR systematycznie malał do poziomu 5% w początku
lat 70.
379
J. Daly, Central Asia’s Energy Chessbooard, Worlds Politics Review, Energy and Politics
in Eurasia, 2010, s. 12.
380
Ibidem.
381
Ibidem.
382
M. Ghafouri, The Caspian Sea: Rivarly and Cooperation, Middle East Policy Council, Vol.
XV/2, 2008, s. 82.
383
N.A. Alijew, M.A. Mirzojew, Interesy potęg światowych w regionie kaukasko-kaspijskim,
„Rurociągi”, 1–2/2005.
384
A. Furier, Kształtowanie się stosunków rosyjsko-azerbejdżańskich od XVIII wieku po dzień
dzisiejszy [w:] Niemcy – Europa – Świat (red. I. Stawowy-Kawka), Kraków 2007, s. 321.
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Odzyskanie w 1991 roku pełnej suwerenności przez Republikę Azerbejdżanu stworzyło nowe możliwości zwiększenia wydobycia azerskiej ropy, które
wymagało jednakże ogromnych nakładów finansowych i nowoczesnych technologii wydobywczych. Prezydent Gejdar Alijew zdał sobie sprawę z potencjału energetycznego Azerbejdżanu. Kiedy został prezydentem, czasowo zawiesił
negocjacje z zagranicznymi firmami w celu poprawy stosunków z Rosją385.
Szybko jednak otworzył rynek dla dużych zagranicznych konsorcjów i zachodnich firm energetycznych. W rezultacie 20 września 1994 roku Azerbejdżańskie Towarzystwo Naftowe (SOCAR) podpisało wart 7,4 mld dolarów
tzw. kontrakt stulecia, który obejmował umowy z zachodnimi koncernami na
eksploatację azerskich złóż. W ten sposób Baku eksportowało od 1997 roku
swoją ropę z nowych złóż, wciąż jednak za pośrednictwem Rosji przez rurociąg Baku – Noworosyjsk (za co Transneft pobierał wysokie opłaty tranzytowe
– ok. 15 dolarów za tonę ropy)386. Możliwości eksportowe Baku poszerzyły się
w 1999 roku wraz z otwarciem 825 km rurociągu Baku – Supsa, o wydajności
100 tys. baryłek dziennie. Dla Azerbejdżanu był to pierwszy rurociąg niezależny od Rosji, który transportuje ropę na Zachód, w kierunku gruzińskiego
portu Supsa.
Strategicznym projektem prezydenta Alijewa była jednak budowa ropociągu BTC, którego ukończenia nie doczekał (zmarł w 2003 roku). Jego budowa
ruszyła w 1999 roku, a w maju 2006 roku pierwsze dostawy ropy dotarły do
terminalu Ceyhan w Turcji. Rurociąg o długości 1750 km i wydajności 1 mln
baryłek dziennie transportuje azerską ropę z pól na Morzu Kaspijskim do
tureckiego terminalu Ceyhan położonego na wodach Morza Śródziemnego.
Konsorcjum BTC jest zarządzane przez BP (30%), azerską spółkę State Oil
(25%) oraz koncerny: Chevron, norweski StatoilHydro, włoski ENI, francuski
Total i amerykański Amerada Hess Corporation, które posiadają łącznie 75%
udziałów, co stanowi największą wartość w porównaniu z innymi postsowieckimi projektami energetycznymi.
Alijew doskonale rozumiał, że ropa naftowa była głównym towarem eksportowym młodej republiki. Syn Alijewa i jednocześnie jego następca na fotelu prezydenta, Ilham Alijew, wyjaśniając, dlaczego jego ojciec wybrał firmy
zachodnie, a nie rosyjskie koncerny do współpracy w eksploatacji azerskiej
ropy, powiedział: „użyliśmy ropy jako narzędzia do osiągnięcia naszego podstawowego celu – by stać się prawdziwie wolnym, niezależnym krajem. I cel
ten osiągnęliśmy”387. Faktycznie Rosja zmuszona była rozwijać z Azerbejdżanem partnerskie stosunki, dbając o wzajemne relacje i wykonując szereg ge385
W lipcu 1993 roku obalony został prezydent Ebulfaz Elczibej prowadzący antyrosyjską
politykę.
386
J. Daly, Central Asia’s energy chessboard, op. cit., s. 13.
387
Ibidem.
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stów podkreślających ich pozytywne nastawienie do Azerbejdżanu. Prezydent
Gejdar Alijew, a później jego syn Ilham, byli przyjmowani w Moskwie z wielkimi honorami. W lutym 2004 roku w Moskwie prezydenci Władimir Putin
i Ilham Alijew podpisali deklarację o współpracy, określającą stosunki obu
państw jako strategiczne partnerstwo, na obchodach 60. rocznicy zwycięstwa
prezydent Azerbejdżanu siedział w pierwszym rzędzie gości, a rok 2005 ogłoszono w Rosji Rokiem Azerbejdżanu388.

9.2.2. Kazachstan
Kazachstan posiada największe złoża ropy w regionie Morza Kaspijskiego
39,8 mld baryłek – tj. 3,3% zasobów światowych (70% na zachodzie kraju) oraz
udokumentowane rezerwy gazu – 1,9 bln m3 (1,4% złóż światowych gazu),
czyli ogromny potencjał surowców energetycznych389. Powierzchnia kraju wynosi 2,7 mln km2, czyli blisko 2/3 powierzchni UE. Poza złożami ropy naftowej
i gazu, kraj ten dysponuje również liczącymi się w skali światowej zasobami
węgla oraz uranu.
Prezydent Kazachstanu, Nursułtan Nazarbajew, sprawujący tę funkcję od
1991 roku, odziedziczył po ZSRR przemyśl naftowy, który w ostatnim roku
istnienia państwa radzieckiego wyeksportował do innych republik 7,7 mln ton
ropy, co odpowiada obecnie około 5-dniowej wielkości produkcji tego państwa. Po rozpoznaniu, że pole Tengiz będzie kołem zamachowym kazachstańskiego przemysłu naftowego, Nazarbajew umożliwił podmiotom zagranicznym dokonywanie inwestycji w krajowy przemysł naftowo-gazowy. Szybko
powołał spółkę joint venture Tengizchevroil (TCO), w 1993 roku, podobnie jak
w Azerbejdżanie zachowując mniejszościowy udział w projekcie dla Kazachstanu, choć dopuścił do spółki rosyjskie przedsiębiorstwa. Głównymi udziałowcami TCO są: Chevron (50%) Exxon Mobil (25%) i rosyjski LukArco (5%).
Astana, podobnie jak Azerbejdżan, powołała Caspian Pipeline Consortium
(CPC) w celu wybudowania rurociągu transportującego ropę z pola Tengiz do
Noworosyjska (1992). Według EIA w 2007 roku Kazachstan produkował około
1,45 mln baryłek ropy dziennie, a zużywał 250 tysięcy, dlatego Astana mogła
eksportować 1,2 mln baryłek ropy dziennie390.
Kazachstan w sferze energetycznej dzieli wspólnie z Rosją infrastrukturę energetyczną zbudowaną za czasów ZSRR. Obecnie główne trasy eksportu kazachstańskiej ropy przez Rosję obejmują ropociąg Atyrau-Samara
388

A. Furier, op. cit., s. 322.
EIA 2008. Potencjalne rezerwy ropy naftowej w Kazachstanie mogą wynieść nawet 110
mld baryłek.
390
J. Daly, op. cit., s. 14.
389
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(ok. 1250 km), z pól Tengiz i Karaczaganak, który transportuje ropę naftową do Rosji, gdzie łączy się z rosyjskim systemem ropociągów Przyjaźń oraz
Caspian Pipeline Consortium (CPC) biegnący do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, skąd dalej tankowcami ropa transportowana
jest w świat. Natomiast droga eksportu ropy z ominięciem Rosji wiedzie na
Zachód, tankowcami na trasie Aktau – Baku, a następnie ropociągiem Baku
– Tbilisi – Ceyhan (BTC) przez Gruzję (zob. mapa 9). Transport ropy z Aktau
przez Morze Kaspijskie jest realizowany przez azerbejdżańskie przedsiębiorstwo CASPAR (Azerbaijan State Caspian Shipping Company ASCSS).
Ważną trasą eksportu z ominięciem Rosji jest otwarty w 2006 roku ropociąg
z miejscowości Atasu w środkowym Kazachstanie do Dushanzi we wschodniej
prowincji Chin Xinjiang (mapa 10). Ropociąg o długości około 1200 km został
wybudowany przez chińsko-kazachstańską spółkę joint venture, z udziałami
po 50% CNPC i kazachstańskiego KazTransOil. Otwiera to zupełnie nowy rynek dla kazachstańskich surowców i rodzi dla Rosji nową rywalizację nie tylko
z UE, ale i Państwem Środka.

9.2.3. Turkmenistan
Turkmenistan jest największym w Azji Środkowej producentem gazu ziemnego, z roczną produkcją 72 mld m3 (2007), z czego około 65% produkcji trafia
do Rosji. Ze względu na małą liczbę ludności (nieco ponad 5 mln obywateli)
Turkmenistan może eksportować aż 75% swojego gazu. Mimo że Turkmenistan pozostał ściśle związany z Rosją w sektorze energetycznym, jego polityka zagraniczna konsekwentnie dąży do odsunięcia się od sfery wpływów
Moskwy. Prezydent Turkmenistanu Gurbanguly Berdimuhamedow był zaangażowany w realizację projektów zmniejszających zależność Aszchabadu od
rosyjskich gazociągów, na przykład interesował się propozycją zbudowania
gazociągu transkaspijskiego (Trans-Caspian Pipeline, TCP), licząc, iż pozwoli
to w przyszłości na przyłączenie się do mającego powstać gazociągu Nabucco,
który działałby na zasadzie obwodnicy omijającej Rosję w eksporcie surowców
do Europy391.
Plany takie budzą silny sprzeciw Rosji, która zależna jest od tanich dostaw
z Turkmenistanu, by móc utrzymać równowagę pomiędzy swoim wewnętrznym zapotrzebowaniem a zobowiązaniami eksportowymi do UE. Strategicznym celem Moskwy jest utrzymanie monopolu tranzytu przesyłu turkmeńskich surowców. W dniach 11–12 maja 2007 roku prezydent Władimir Putin
391

Aszchabad jest zainteresowany budową gazociągu północnego przez Afganistan, Pakistan i Indie, tzw. TAPI (Turkmenistan – Afganistan – Pakistan – Indie).
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Mapa 9. Istniejące i planowane trasy infrastruktury naftowej w regionie Kaspijskim
Źródło: OECD/IEA (2010) (www.iea.org/speech/2010/jones/chatham_house.pdf/).

Mapa 10. Istniejące i planowane trasy infrastruktury gazowej w regionie Kaspijskim
Źródło: OECD/IEA (2010) (www.iea.org/speech/2010/jones/chatham_house.pdf/).
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uzyskał zgodę na podpisanie porozumienia w sprawie rozbudowy Gazociągu Nadkaspijskiego (CCP, Caspian Coastal Pipeline) wzdłuż turkmeńskiego
i kazachstańskiego wybrzeża Morza Kaspijskiego. W rezultacie 20 grudnia
2007 roku ministrowie energetyki Rosji, Kazachstanu i Turkmenistanu, przy
współudziale prezydentów Władimira Putina i Nursułtana Nazarbajewa, podpisali porozumienie dotyczące jego budowy. Nowa nitka ma zostać włączona
w funkcjonujący system Azja Środkowa – Centrum na granicy z Federacją
Rosyjską. Nowy gazociąg (wraz z modernizacją starych) zwiększyłby wielkość
dostaw turkmeńskich nawet do poziomu 100 mld m3 rocznie i przypieczętowałby monopol Rosji na zakup i tranzyt turkmeńskiego surowca. Rosja zapewniłaby sobie źródło gazu dla South Streamu, a jednocześnie ograniczyłaby
możliwość dostaw dla unijnego Nabucco. Prace nad inwestycją rozpoczęły się
z opóźnieniem w roku 2009, a zakończenie modernizacji magistrali nadkaspijskiej planuje się na 2012 rok.
W trakcie swojej wizyty 25 marca 2009 roku w Moskwie prezydent Berdimuhamedow miał podpisać umowę na budowę biegnącego przez terytorium
Turkmenistanu strategicznego gazociągu Wschód–Zachód (największe złoża
turkmeńskie znajdują się we wschodniej części kraju) przez firmy rosyjskie,
które miały nawet sfinansować inwestycję z własnych środków. Docelowo
nowy gazociąg miałby połączyć się ze zmodernizowanym Gazociągiem Nadkaspijskim (CCP)392. Tymczasem, ku olbrzymiemu zdziwieniu Kremla, turkmeński przywódca odmówił podpisania umowy, uzasadniając swoje stanowisko wycofaniem się Moskwy z propozycji udzielenia nieoprocentowanego
kredytu na budowę gazociągu oraz rosyjskich żądań wykluczenia możliwości
eksportu planowaną trasą turkmeńskiego gazu na Zachód. Po powrocie do
kraju prezydent Berdimuhamedow zapowiedział, że gazociąg, którego trasa
będzie przebiegać przez terytorium Turkmenistanu, zbudują krajowe firmy.
Gazociąg ma połączyć Jolotan Południowy, jedno z czterech największych na
świecie złóż gazu znajdujące się w pobliżu granicy z Afganistanem, z wybrzeżem Morza Kaspijskiego393.
Dwa tygodnie później 9 kwietnia 2009 roku awarii uległ strategiczny gazociąg Azja Środkowa – Centrum, którym Turkmeni eksportują gaz stanowiący
główne źródło wpływów do budżetu państwa. Turkmenistan za awarię obwinił
Gazprom, który nie poinformował o nagłym spadku ciśnienia w gazowej rurze. Dodatkowy niepokój wzbudziła wypowiedź prezydenta Turkmenistanu,
który podczas konferencji w Aszchabadzie w dniach 23–24 kwietnia 2009 roku
powiedział, że jego kraj „poszukuje możliwości dywersyfikacji energetycznej
392
K. Geropoulos, Putin to Berdimukhamedov: Do you feel lucky?, „NewEurope”, 20.04.2009
(http://www.neurope.eu/articles/93991.php).
393
3 kwietnia 2009 roku Turkmenistan odrzucił rosyjską propozycję budowy światowego
kartelu eksporterów gazu (na wzór OPEC).
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i włączenia nowych krajów i regionów w geografię dróg [eksportu – TM]”,
sugerując, iż Turkmenistan potrzebuje stworzenia nowego systemu powiązań
z Europą394. W rezultacie, choć awarię można było usunąć w ciągu kilku tygodni, gaz z Turkmenistanu do Rosji popłynął dopiero z początkiem 2010 roku,
narażając turkmeński budżet na gigantyczne straty finansowe.
W czerwcu 2010 roku państwowe koncerny Turkmengaz i Turkmennebitgaz rozpoczęły budowę gazociągu. Gazociąg o długości 1000 km ma mieć
przepustowość 30 mld m3 gazu rocznie i ma rozpocząć działalność w czerwcu 2015 roku. W przyszłości z wybrzeża Morza Kaspijskiego gaz będzie mógł
być eksportowany planowanym gazociągiem transkaspijskim (ewentualnie
tankowcami do Baku) na Zachód lub gazociągiem nadkaspijskim do Rosji.
Ceremonia rozpoczęcia budowy gazociągu odbyła się w pobliżu złóż Szatłyk
położonych 400 km na południowy wschód od Aszchabadu395. To był cios dla
Moskwy, która ponad rok lobbowała o to, by Aszchabad przyznał rosyjskim
firmom lukratywny kontrakt na budowę gazociągu.
Równocześnie warto zauważyć, iż współpracę zachodnich inwestorów
z turkmeńskimi firmami energetycznymi ograniczają częste zmiany na stanowisku ministra ds. ropy naftowej, gazu ziemnego i bogactw mineralnych.
W styczniu 2010 roku prezydent Turkmenistanu zdymisjonował czwartego od
2007 roku szefa resortu za nieumiejętność organizacji działań ministerstwa
i brak aktywnego udziału ministra w rozwoju branży396.
Turkmenistan od kilku laty usilnie poszukuje dróg ominięcia tranzytu przez
terytorium Rosji, zarówno w kierunku zachodnim, jak i na wschód i południe.
Podczas swojej wizyty w Aszchabadzie w dniach 5–6 stycznia 2010 roku prezydent Iranu Ahmadineżad zainaugurował uruchomienie drugiej nitki gazowej łączącej Turkmenistan i Iran397. Nowy 30-kilometrowy odcinek gazociągu
Dauletabad – Sarakhs – Khangiran (20 mld m3/rok), dostarczy gaz z Turkmenistanu do Iranu398. W ceremonii otwarcia gazociągu na pustyni w pobliżu
irańskiej granicy uczestniczyli prezydent Berdimuhamedow i prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad, który powiedział, że trasa będzie miała globalny
zasięg: „Ten rurociąg będzie dobrym bodźcem dla współpracy energetycznej
394
Ashgabat to Diversify Gas Exports away from Russia, „NewEurope” 2009 (www.neurope.
eu/articles/94072.php); K. Geropoulos, Ashgabat to Diversify Gas Exports away from Russia,
„NewEurope”, April 26th–May 2nd 2009 (www.neurope.eu/images/issues/831.pdf).
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Turkmenistan zaczął budować gazociąg ku Europie, „Gazeta Wyborcza”, 31.05.2010.
396
Turkmenistan. Minister od ropy i gazu zwolniony za niekompetencję, Nowy Przemysł
16.01.2010 (http://gazownictwo.wnp.pl/turkmenistan-minister-od-ropy-i-gazu-zwolniony-zaniekompetencje,99273_1_0_0.html).
397
Aszchabad jeszcze w 1998 roku uruchomił 200-kilometrowy rurociąg Korpezhe – Kurt
Kui do Iranu.
398
Ahmadinejad to Inaugurate Important Economic Projects in Turkmenistan, FARS
Agency (http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=8810141429).
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między Turkmenistanem i Iranem, a także na dostawy gazu z Turkmenistanu
do Zatoki Perskiej, na światowy rynek”399. Nowy gazociąg z pewnością zwiększy elastyczność negocjacji Aszchabadu z rosyjskim gigantem Gazpromem,
który musiał zgodzić się na wyższe ceny za gaz turkmeński.
Ogromnym przełomem w dywersyfikacji kierunków i dróg eksportu turkmeńskiego gazu był uruchomiony pod koniec 2009 roku najdłuższy gazociąg
świata (około 7000 km) z Turkmenistanu przez Uzbekistan, Kazachstan do
zachodnich Chin. Kazachstańska część gazociągu została otwarta 12 grudnia
2009 roku w czasie wizyty prezydenta Chin Hu Jintao w Kazachstanie, cały gazociąg został zaś uroczyście otwarty 14 grudnia 2009 roku podczas wizyty Hu
Jintao w Turkmenistanie wraz z przywódcami Turkmenistanu, Uzbekistanu
i Kazachstanu400. Otwarty gazociąg, o długości 1800 km, biegnie z pola gazowego eksploatowanego przez chińską China National Petroleum Corporation
(CNPC) przez Uzbekistan i Kazachstan do Xinjiang w zachodnich Chinach
(zob. mapa 10)401. Gazociąg ma dostarczać 40 mld m3 gazu rocznie do Chin
i pełną wydajność ma osiągnąć w 2013 roku.
Wobec polityki uniezależniania się Turkmenistanu w styczniu 2009 roku
Rosja zgodziła się płacić za turkmeński gaz ceny zbliżone do rynkowych, odstępując od dotychczasowej polityki nacisku i monopolu tranzytowego. Niewątpliwie na zmianę stanowiska Kremla wpłynęło uruchomienie eksportu
gazu do Chin, co zrodziło w Moskwie obawy, iż Turkmenistanowi nie wystarczy surowca, by zapełnić nim gazociąg Azja Środkowa – Centrum402. Gazprom, zmieniając swoją politykę cenową „kupuj tanio, sprzedawaj drogo”, dąży
do podważenia zachodnich wysiłków zmierzających do zapewnienia wystarczającej ilości dostaw gazu do gazociągu Nabucco w ramach „południowego
korytarza”.

9.2.4. Uzbekistan
W nowej geostrategicznej wielkiej grze między Rosją i Zachodem dotyczącej
przyszłości źródeł energii Morza Kaspijskiego i Azji Centralnej ważne miejsce zajmuje także Uzbekistan. Ten najbardziej zaludniony kraj Azji Centralnej
399

Turkmenistan Opens New Iran Gas Pipeline, BBC News, 6.02.2010 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8443787.stm).
400
China President Opens Turkmenistan Gas Pipeline (http://news.bbc.co.uk/2/hi/8411204.stm).
401
W czerwcu 2009 roku Chiny udzieliły 2 mld euro pożyczki dla komercyjnego rozwoju
złoża Południowy Jolotan, pożyczka stała się konieczna po ograniczeniu wpływów do budżetu
państwa związanych ze wstrzymaniem eksportu gazu do Rosji.
402
W styczniu 2009 roku prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew poinformował na konferencji w Davos, że jego kraj nie będzie dłużej czekać na europejskie zobowiązania wobec Nabucco i zamierza podpisać umowę o eksporcie gazu do Rosji od stycznia 2010 roku.
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posiada spore rezerwy gazu, choć jego zasoby nie są tak obfite jak opisanych
wcześniej sąsiadów. Uzbekistan jest bowiem ósmym największym na świecie
producentem gazu ziemnego. Również złoża ropy naftowej tego kraju są znaczące. Głównym jednak problemem gospodarki jest zależność od wody koniecznej do produkcji bawełny. Uzbekistan jest bowiem piątym światowym
producentem bawełny i drugim na świecie jej eksporterem, zaś „białe złoto”
stanowi aż 20% eksportu, gwarantując roczny przychód ponad 1 mld dolarów. W roku 2005 dwa największe chińskie koncerny energetyczne, CNPC
i Sinopec, założyły wraz z państwowymi spółkami wydobywczymi Uzbekistanu joint ventures w celu eksploatacji ropy naftowej i gazu. Słabym punktem
chińskiej strategii energetycznej jest jednak brak sieci rurociągów, dlatego też
do tej pory eksport gazu ziemnego z Uzbekistanu przebiegał rurociągami należącymi do rosyjskiego monopolisty Gazpromu. Cały eksportowany gaz jest
przesyłany obecnie za pośrednictwem Rosji, aczkolwiek Europa chętnie widziałaby uzbecki gaz płynący przez Nabucco. W styczniu 2009 roku stolicę
Uzbekistanu odwiedził prezydent Miedwiediew oraz szef Gazpromu, Aleksiej
Miller. Rosyjski przywódca zapowiedział przejście na rynkowe ceny gazu oraz
podkreślił znaczenie Uzbekistanu jako kraju tranzytowego, zwłaszcza dla gazu
z Turkmenistanu. Uzbekistan ma natomiast znaczenie strategiczne jako kraj
tranzytowy nie tylko dla Rosji, ale także dla Chin, które właśnie z Turkmenistanu przez Uzbekistan importują od końca 2009 roku „błękitne paliwo”.
Uzbecki prezydent Islam Karimow, nauczony doświadczeniami pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, stopniowo zaczął ograniczać kontakty ze światem
zachodnim403. Wydawałoby się, iż złoża Uzbekistanu w najbliższej przyszłości
pozostaną całkowicie niedostępne dla zagranicznych inwestorów ze względu
na dużą konsumpcję wewnętrzną i zależność od rosyjskich rurociągów przesyłowych. Tymczasem w czerwcu 2010 roku Uzbekistan zrobił zwrot w kierunku Chin i będzie sprzedawać Chinom 10 mld m3 gazu rocznie na podstawie
ramowego porozumienia podpisanego w Taszkiencie przez uzbecką spółkę
państwową Uzbeknieftiegaz i chiński koncern CNPC404. Gaz popłynie do Chin
gazociągiem Azja Środkowa – Chiny. Umowa podpisana w trakcie oficjalnej
wizyty w Taszkiencie prezydenta Chin Hu Jintao zakłada prace nad połączeniem gazociągu Azja Środkowa – Chiny z wewnętrzną siecią magistrali w Uzbekistanie. Inwestycja niewątpliwie przyczyni się do wyjścia Uzbekistanu spod
gospodarczych wpływów Moskwy.

403
Prezydent Karimow, w ramach polityki zbliżenia z Rosją, wypowiedział w 2005 roku umowę dzierżawną amerykańskiej bazy wojskowej i nakazał jej przeniesienie.
404
Uzbekistan będzie sprzedawać gaz Chinom, PAP, 10.06.2010.
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9.3.Rosyjskie interesy energetyczne wobec byłych
republik radzieckich
Kaukaz od XVIII wieku był w polityce rosyjskiej traktowany przedmiotowo, jako
element imperialnych poczynań Rosji. Zainteresowanie Moskwy Kaukazem
związane było z realizowaną polityką uzyskania dostępu do Morza Czarnego. Niezamarzające porty morskie nad tym akwenem miały zwiększyć wymianę handlową i możliwości oddziaływania politycznego Rosji w kierunku południowym.
Obecnie interesy polityczne i gospodarcze w regionie kaspijskim są nadal
silne. Głównym celem Rosji jest utrzymanie kontroli nad zasobami energetycznymi i magistralami ich przesyłu. Rosja, przez zwiększenie kontroli nad
obrotem surowcami energetycznymi w Azji Środkowej, zwiększa także swoje
zdolności oddziaływania na wewnętrzną i zagraniczną politykę republik środkowoazjatyckich. Dodatkowo rezerwy gazowe Azji Środkowej mają strategiczne znaczenie dla Rosji i jej eksportu do Europy. Rosyjska strategia energetyczna wobec regionu kaspijskiego zakłada:
– torpedowanie wszystkich projektów budowy infrastruktury przesyłu
omijających rosyjskie terytorium,
– zabezpieczenie długoterminowych kontraktów z Kazachstanem i Turkmenistanem obejmujących zakup i eksport z tych państw zasobów energetycznych dokonywanych przez sieci rosyjskich rurociągów,
– rozbijanie spójności europejskiej polityki bezpieczeństwa energetycznego i przeciwstawianie się jednoczeniu państw członkowskich UE wokół
wspólnej strategii energetycznej, poprzez dwustronne umowy z poszczególnymi krajami UE i „wciąganie” zachodnioeuropejskich firm energetycznych we wspólne projekty Gazpromu.
Zainteresowanie UE współpracą z krajami regionu jest źle postrzegane
przez Moskwę. Rosja chce, by surowce energetyczne z Azji Centralnej tak jak
dotychczas docierały do Europy tylko za jej pośrednictwem. W konsekwencji
polityka Rosji w sektorze energetycznym stanowi znaczną przeszkodę dla integracji regionu kaspijskiego z gospodarką światową i będzie niestety czynnikiem dezintegrującym zbliżenie z Zachodem w najbliższych latach. Moskwa
jest także często oskarżana o używanie zasobów gazu jako narzędzia politycznego przymusu i „szantażu handlowego” wobec państw regionu Morza Kaspijskiego. Będąc głównym odbiorcą gazu z Azji Środkowej, Kreml skupuje tani
gaz przeznaczony do konsumpcji wewnętrznej w Rosji, co uwalnia rosyjski
gaz przeznaczony na eksport do Europy. Moskwa blokuje także projekty nowej
infrastruktury przesyłu surowców z regionu Morza Kaspijskiego do Europy.
W rezultacie kraje kaspijskie pozostają w dużym stopniu uzależnione od Rosji,
jako kraju tranzytowego dla eksportu swoich surowców.

Rywalizacja energetyczna w basenie Morza Kaspijskiego w XXI wieku

203

9.4. Niespójność polityki UE wobec państw regionu
Azji Środkowej
Dla państw członkowskich Unii Europejskiej złoża basenu Morza Kaspijskiego
posiadają strategiczne znaczenie w dywersyfikacji dostaw surowców w sposób pozwalający na ominięcie Rosji. Nadrzędnym celem UE wobec państw
regionu jest realizacja koncepcji budowy czwartego korytarza (Południowego
Korytarza) obejmującego połączenia UE i krajów nadkaspijskich (a w przyszłości krajów Bliskiego Wschodu) przez Turcję. W jego ramach rozpatrywane
są trzy projekty: gazociąg Nabucco, gazociąg ITGI (Interconnector Turcja –
Grecja – Włochy) oraz White Stream. Rosja przedstawia alternatywne propozycje wspierane przez część państw unijnych gazociągów South Stream i Blue
Stream II.
Dotychczas kaspijskie surowce były transportowane do Europy postradzieckim systemem magistral przesyłowych. Realizacja tzw. czwartego korytarza
dostaw ma uzupełniać trzy istniejące kierunki dostaw gazu, to jest z Rosji
drogą lądową, gazociągami z Afryki Północnej przez Morze Śródziemne (oraz
dodatkowo statkami transportującymi LNG) oraz trzeciej drogi z Norwegii
i Morza Północnego (gazociągi i LNG). W 2005 roku Bruksela ustanowiła
Specjalnego Przedstawiciela dla Azji Centralnej, powołując na tę funkcję Pierre’a Morela, przed którym postawiono zadanie polepszenia współpracy z regionem ważnym dla interesów Wspólnoty405. W czerwcu 2007 roku szefowie
państw i rządów UE przyjęli zaproponowaną przez niemiecką prezydencję
strategię dla Azji Centralnej The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership406. Był to pierwszy tego typu dokument w historii UE, adresowany do
państw Azji Środkowej. Strategia stanowiła wyraz długofalowej polityki UE
wobec regionu Azji Środkowej, przewidując regularne spotkania ministrów
spraw zagranicznych regionu kaspijskiego z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz ustanawiając priorytety współpracy z krajami Azji Centralnej
w latach 2007–2013407. W kwietniu 2008 roku odbyło się spotkanie ministerialne w ramach tzw. procesu bakijskiego (Baku Process), w którego ramach
podkreślono potrzebę zacieśnienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa
energetycznego i konsolidacji rynków, a w listopadzie 2008 roku Azerbejdżan
zorganizował szczyt energetyczny, na którym z udziałem wysokich urzędni405
Pierre Morel, EU Special Representative for Central Asia (www.consilium.europa.eu/
showPage.aspx?id=1153&lang=EN), 2010.
406
The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership (http://ec.europa.eu/external_
relations/central_asia/index_en.htm), 2010.
407
Por. Пaшкoвcкaя И.Г. Знергетическa Политикa Eвропейскoгo Coюзa в Oтнoшении
России и новых Нeзависимых государств, Издательский дом „Проспект”, 2010, s. 124.
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ków ze Stanów Zjednoczonych omawiano możliwości dywersyfikacji dostaw
ropy i gazu do Europy408.
Trudno jednak mówić o spójnej polityce UE wobec regionu w przypadku
angażowania się europejskich koncernów energetycznych w różne, niejednokrotnie konkurencyjne projekty dywersyfikacyjne. Spójna polityka energetyczna UE wobec regionu kaspijskiego wymagałaby koordynacji przedsięwzięć na
poziomie europejskim, przy nadzorze rozbudowy infrastruktury przesyłowej
Komisji Europejskiej.

9.4.1. Nabucco
Gazociąg Nabucco powszechnie jest uważany za alternatywę dla dostaw rosyjskiego gazu, gdyż jest to jedyny gazociąg, w którym Rosja nie posiada swoich
aktywów. Jest to założenie prawdziwe, jeśli chodzi o infrastrukturę przesyłu
gazu, błędne natomiast w zakresie źródeł dostaw, co potwierdzają oficjalne
deklaracje i dokumenty firm budujących gazociąg. Stwierdzają one, iż konsorcjum nie wyklucza Gazpromu jako dostawcy gazu, który może wziąć udział
w procesie ofertowym (open season) na równych prawach z pozostałymi zakładanymi dostawcami, takimi jak Turkmenistan, Kazachstan, Egipt czy Iran.
Procedura ta bowiem pozwala ustalić w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.
Gazociąg o długości 3300 km ma biec z Turcji przez Bułgarię, Rumunię,
Węgry do Austrii (mapa 7). W 2003 roku projekt został wpisany na listę priorytetowych unijnych inwestycji TEN, zaś w 2007 roku przydzielono mu, jako
jedynemu projektowi gazowemu, specjalnego koordynatora. Komisarz UE
ds. energii Anderis Piebalgs stwierdził, że gazociąg Nabucco byłby „ucieleśnieniem istnienia wspólnej europejskiej polityki energetycznej”409.
Konsorcjum Nabucco składa się z austriackiego OMV, węgierskiego MOL,
rumuńskiego Tranzgaz, bułgarskiego Bulgargaz oraz tureckiego Botas, a od
początku 2008 roku niemieckiego RWE. Każdy z uczestników ma równy udział
16,67%. Głównym problemem gazociągu Nabucco jest obecnie kwestia zakontraktowania dostaw surowca z państwami eksporterami. UE rozważa pozyskiwanie gazu z Azerbejdżanu oraz Turkmenistanu. Do państw zainteresowanych
udziałem w Nabucco zaliczyć należy także Egipt, Irak, Libię, Iran oraz Arabię
Saudyjską. Jednakże dotychczas jedynie Azerbejdżan podpisał porozumienie
408

Progress Report Azerbaijan, Implementation of the European Neighbourhood Policy
in 2008, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council,
Brussels, 23.04.2009 (http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2009/sec09_512_en.pdf), The
Baku Energy Summit, Caucasian Review of International Affairs, 17.11.2008.
409
M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne UE, 2010, s. 108.
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dotyczące zaopatrywania Nabucco w gaz na niewielkim poziomie 8 mld m3.
Unia naciskana przez Waszyngton nie bierze pod uwagę „opcji” irańskiej, co
wydaje się błędem, gdyż Iran posiada drugie co do wielkości udokumentowane zasoby gazu na świecie. Sytuację komplikują zobowiązania Turkmenistanu,
z którego Rosja chce otrzymywać około 80 mld m3 rocznie, co pozwoliłoby jej
wypełnić swoje zobowiązania wobec UE. Dodatkowo Chiny mają podpisany
kontrakt na dostawy 30 mld m3 od 2009 roku. Wszystko to rodzi uzasadnione obawy, iż Turkmenistan, jeśli podpisze kontrakty o dostawach, nie będzie
w stanie wywiązać się z nich.
Kolejnym etapem formalizowania się unijnej polityki dywersyfikacji dostaw
gazu korytarzem południowym był szczyt energetyczny Południowy Korytarz
– nowy Jedwabny Szlak, który odbył się w Pradze 8 maja 2009 roku z udziałem
przedstawicieli UE oraz Turcji, Azerbejdżanu, Gruzji i Egiptu, w trakcie którego podpisano deklarację poparcia dla idei Południowego Korytarza eksportu
gazu i ropy z regionu kaspijskiego, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do
Europy410. Jak powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel :
Projekt korytarza południowego przynosi (...) możliwość dodatkowych
dostaw energii i długoterminowych wpływów z opłat tranzytowych (...) natomiast dla krajów UE stanowi alternatywę geograficzną dla dostaw energii411.
Warto jednak zauważyć, iż w majowej konferencji w Pradze obecni byli
przedstawiciele republik środkowoazjatyckich, aczkolwiek wspólnej deklaracji
końcowej nie podpisali, a w ostatniej chwili z udziału w szczycie energetycznym zrezygnował prezydent Turkmenistanu, który miał być jednym z najważniejszych gości.
Tymczasem, tydzień od zawarcia umowy w Pradze, Rosja i Włochy uzgodniły podwojenie wielkości przesyłu przez konkurencyjny rurociąg gazu South
Stream (do 63 mld m3/r., mapa 7). W tym samym czasie obydwa kraje ogłosiły
też plany budowy Blue Stream-II (24–30 mld m3/r.). Takie działania ze strony
Rosji i Włoch nie są zaskakujące i stanowią jasne wyzwanie dla perspektyw
Nabucco.
Praski szczyt zapowiedział przełomowe wydarzenie w sprawie Nabucco,
mianowicie podpisanie w Ankarze 13 lipca 2009 roku umowy międzyrządowej
przez premierów Turcji, Austrii, Bułgarii, Węgier oraz prezydenta Rumunii,
zakładającej budowę gazociągu Nabucco w latach 2010–2014. Polityczne porozumienie nie oznacza jednak gwarancji realizacji projektu Nabucco. Nadal
bowiem nie rozstrzygnięto dwóch zasadniczych kwestii:
410

Prezydencja czeska kierująca pracami Unii, nie chcąc drażnić Rosji (nieoficjalnie na
wniosek Niemiec), miała rzekomo ukryć rurociąg Nabucco pod ogólną nazwą Południowy korytarz energetyczny.
411
Szczyt energetyczny w Pradze, „Deutsche Welle”, 8.05.2009 (http://www.dw-world.de/
dw/article/0,,4236787,00.html).
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– źródeł finansowania głównych części projektu,
– zagwarantowania wystarczających dostaw gazu.
W marcu 2010 roku Komisja Europejska przyznała co prawda 200 mln euro
na przygotowanie budowy gazociągu Nabucco i 100 mln dla łącznika Turcja –
Grecja – Włochy (ITGI), ale w połowie czerwca 2010 roku – jak donosiły media – wstępnie postanowiła wykluczyć Nabucco z listy swoich projektów priorytetowych. W nowo przygotowywanym rozporządzeniu gazowym art. 14a
dotyczący priorytetowego wsparcia dla Nabucco ma zostać zmieniony wobec
silnej opozycji w Radzie UE412. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to
oznaczać utratę wsparcia Wspólnoty i ostateczne uniemożliwienie szans realizacji projektu.
Drugą kluczową niewiadomą jest brak zakontraktowanych umów z dostawcami gazu dla Nabucco. Otwarte pozostaje pytanie o źródła gazu dla projektu,
gdyż planowane dostawy azerskiego gazu są niewystarczające (zadeklarowane
13–14 mld m3, podczas gdy gazociąg ma mieć przepustowość ok. 31 mld m3).
Podpisanie 30-letniej umowy na dostawy (10 mld m3/r.) turkmeńskiego gazu
było pierwotnie planowane na kwiecień 2010 roku (co jednak nie nastąpiło).
Brak umowy na dostawy gazu, która stanowiłaby swoistą gwarancję dla projektu, jest czynnikiem obniżającym jego wiarygodność, ogranicza zobowiązania do jego finansowania i realizacji.
Hamulcem realizacji Nabucco są także różnice stanowisk pomiędzy państwami członkowskimi co do priorytetów dywersyfikacyjnych Unii. 30 stycznia 2009 roku niemiecka kanclerz Angela Merkel napisała specjalny list do
przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso oraz szefa czeskiego przewodnictwa w Radzie Europejskiej Mirka Topolanka, apelując o poparcie dla wszystkich trzech nowych gazociągów ze wschodu – Północnego,
Południowego oraz Nabucco. Eksperci wątpią, czy Niemcom rzeczywiście zależy na budowie wszystkich trzech nowych linii gazociągów. Takie stanowisko
Niemiec nasuwa pytanie o lobbing na rzecz niemiecko-rosyjskiej inwestycji
Nord Stream. Kanclerz Angela Merkel stara się o finansowe wsparcie Komisji
Europejskiej dla Gazociągu Północnego.
Inną poważną przeszkodą w realizacji gazociągu Nabucco oraz ITGI jest
także kwestia turecka. Turcja monopolizuje bowiem tranzyt gazu z basenu Morza Kaspijskiego, a Paryż i Berlin, niechętne akcesji Turcji do UE, podejrzewają, iż Ankara będzie nieuchronnie łączyć kwestię tranzytu gazu z przyspieszeniem rozmów akcesyjnych z Unią. Bez Turcji budowa korytarza południowego
jest bardzo trudna. Kluczowe położenie tranzytowe Turcji sprawia, że rozwój
infrastruktury gazowej w basenie Morza Czarnego i na Bliskim Wschodzie
będzie zależeć od charakteru relacji z Ankarą i krajami – dostawcami.
412

M. Duszczyk, Projekt Gazpromu i włoskiej ENI wygrywa z Nabucco, „Gazeta Prawna”,
18–20.06.2010, s. A12.
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W marcu 2010 roku nowy komisarz UE ds. energetyki Günther Oettinger
oświadczył, że rurociąg, którym ma płynąć kaspijski gaz do Europy, zacznie
w pełni działać nie jak planowano w 2014 roku, ale prawdopodobnie dopiero
w roku 2018. Chociaż samo konsorcjum Nabucco zaprzeczyło opóźnieniom
w pracach nad gazociągiem, istnieją uzasadnione obawy, iż komisarz ma rację413.

9.4.2. Gazociąg ITGI
Drugim wariantem wykorzystania Korytarza Południowego jest gazociąg
ITGI (Interconnector Turcja – Grecja – Włochy) będący przedłużeniem gazociągu Interconnector Turcja – Grecja. 17 listopada 2007 roku prezydenci Turcji
i Grecji otworzyli 300-kilometrowy odcinek gazociągu Turcja – Grecja, w tym
biegnącego 17 km na dnie morza Marmara i tłoczącego gaz azerski. Gazociąg jednak przesyła tylko 0,25 mld m3 rocznie. Drugim elementem gazociągu
jest połączenie Posejdon między Grecją i Włochami będące przedłużeniem
gazociągu ITG do Włoch414. Połączenie Posejdon budowane przez włoskiego
operatora gazowego Edison oraz grecką DEPA jest wspierane przez Komisję
Europejską w ramach TEN-T (sieci połączeń uznanych za najważniejsze dla
całej UE), ma mieć długość 207 km i przepustowość 8 mld m3 rocznie, uruchomienie planuje się na koniec 2014 roku.

9.4.3. White Stream („Biały Potok”)
Trzecim rozważanym projektem wykorzystania trasy południowej jest lobbowany dotychczas głównie przez Ukrainę gazociąg White Stream („Biały Potok”), mający prowadzić z Azerbejdżanu na trasie 100 km przez Gruzję do
terminalu w porcie Supsa nad Morzem Czarnym, dalej około 650 km po dnie
Morza Czarnego przez Ukrainę do Polski, druga zaś opcja to nitka biegnąca bezpośrednio do portu Konstanta w Rumunii415. KE zarezerwowała 300
tys. euro na przygotowanie dokumentacji gazociągu. Jednak po objęciu funkcji prezydenta przez W. Janukowycza na Ukrainie projekt White Stream przez
Ukrainę jest nierealny, czego paradoksalnie nie można powiedzieć o trasie
413

J. Prus, Nabucco będzie miał cztery lata poślizgu?, „Rzeczpospolita”, 26.03.2010.
M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne..., s. 121.
415
White Stream – projekt znany też pod nazwą Gruzja – Ukraina – Unia Europejska (GUEU).
28 maja 2008 roku Komisja Europejska określiła projekt jako „Projekt wspólnych interesów” i oznaczyła jako „Projekt priorytetowy” [Decyzja Komisji Europejskiej C (2008) 1969 final of 28 May
2008]. Rząd Gruzji podpisał wstępną umowę (Memorandum of Understanding – MoU) z White
Stream w marcu 2009 roku. Konsorcjum jest prowadzone przez Pipeline Systems Engineering, z siedzibą w Londynie, oraz Radon-Ishizumi Consulting and Engineering, z siedzibą w Nowym Jorku.
414
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wiodącej przez Morze Czarne bezpośrednio do Rumunii, ze względu na ominięcie Turcji.
Niechęć Francji i Niemiec do uzależniania się od Turcji jako węzła tranzytowego może tłumaczyć aktywne zaangażowanie się Niemiec i Francji w pozostałe dwa projekty z udziałem Rosji, ale, także paradoksalnie, zwiększa szanse
realizacji projektu White Stream, który może dostarczyć nadkaspijski gaz z pominięciem terytorium tureckiego. Choć pierwotnie nikt nie planował celowego obejścia Turcji, to obecnie taka funkcja White Stream ujawnia się w sposób
naturalny.
Tymczasem Rosja i Turcja zawarły „ciche” porozumienie, które ma na celu
zablokowanie projektu White Stream, omijającego oba te państwa. 27 kwietnia
2010 roku prezes brytyjskiej firmy White Stream Pipeline Company Roberto
Pirani powiedział, że konsorcjum w sprawie projektu rurociągu White Stream,
który jest częścią projektu południowego korytarza, bada możliwości budowy nowego rurociągu z terminalu Sangachal w pobliżu Baku do gruzińskiego portu Supsa. Obecne prace koncentrują się na odcinku Sangachal – Supsa, który będzie realizowany równolegle do istniejącego BTE (zwanego także
South Caucasus Pipeline, SCP), a w późniejszym czasie obejmie prace nad
przejściem przez Morze Czarne416. Początkowe możliwości White Stream zakładają przepustowość 8 mld m3 rocznie i mają być zwiększone do 16 m3, a następnie do 32 mld m3. Jest to jednak projekt dość odległy.
White Stream jest niezależną organizacją i nie jest kontrolowany przez producentów i rządy. Unia Europejska finansuje badania nad projektem, ale jak
dotąd nie ma określonych źródeł finansowania oraz, podobnie jak Nabucco,
nie ma zadeklarowanych dostawców gazu. Projekt pozostaje więc na deskach
kreślarskich i promowany jest przez zaledwie kilka firm inżynierskich. Chociaż White Stream pozwala na „obejście” Turcji, to jednak wysokie koszty
inwestycji, ekstremalne głębokości (2000 m) i konieczność budowy podmorskich „wiaduktów” w miejscu przecięcia się z istniejącym gazociągiem Blue
Stream I, stwarzają małe prawdopodobieństwo sukcesu projektu.

9.4.4. AGRI – White Stream II
Jeszcze w marcu 2010 roku podczas spotkania z prezydentem Rumunii Traianem Bǎsescu w Astanie prezydent Nursułtan Nazarbajew wyraził przekonanie, że kazachstańska ropa mogłaby być dostarczana nowo zbudowanym rurociągiem przez Azerbejdżan i Gruzję do Morza Czarnego, skąd tankowcami
byłaby przewożona do rumuńskiego portu Konstanta, a stamtąd rurociągiem
416

Budowa gazociągu BTE została rozpoczęta w 2004 i ukończona w 2007 roku. W lipcu
tego samego roku kaspijski gaz z azerskiego pola Shah Denizgaz zaczął docierać do Erzurumu.
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docierałaby do Triestu nad Adriatykiem (zob. mapa 7)417. W ocenie prezydenta nowy szlak eksportowy miałby dopomóc Kazachstanowi w zmniejszeniu
zależności od rosyjskich rurociągów, przez które obecnie przepływa większość kazachstańskiej ropy eksportowanej na rynki zachodnie. W rezultacie
13 kwietnia 2010 roku w Bukareszcie Rumunia, Gruzja i Azerbejdżan zawarły przełomowe – jak je oceniły – memorandum w sprawie budowy interkonektora AGRI (Interkonektor Azerbejdżan – Gruzja – Rumunia) oraz dwóch
terminali gazu skroplonego. Porozumienie zakłada transport gazu azerskimi
rurociągami do gruzińskiego wybrzeża, gdzie gaz zostanie skroplony i przetransportowany tankowcami do rumuńskiego portu Konstanta, z którego, po
regazyfikacji, gaz zostanie ponownie wprowadzony w rumuński system gazowy i eksportowany na zachód Europy, przez Węgry, oraz na południe, przez
Bułgarię418. Zdolność przesyłu ma wynieść 7 mld m3 gazu, w tym Rumunia
ma otrzymać 2 mld m3/r. Projekt wspólnie mają zrealizować Romgaz Medias,
azerskie State Oil Company, SOCAR oraz Georgian Oil Company, a także konsorcjum instytucji biznesu i finansów. AGRI umożliwi tranzyt gazu do Europy
z Azerbejdżanu. Szef azerskiego SOCAR Rownag Abdullajew podkreślił, że
zobowiązania Azerbejdżanu wobec AGRI nie muszą być postrzegane jako rezygnacja z innych rozwiązań eksportu azerskiego gazu, takich jak Nabucco419.
W drugim etapie porozumienie zakłada budowę nowego gazociągu łączącego złoża z rejonu Morza Kaspijskiego z Europą. Projekt White Stream II ma
w założeniach powstać do końca 2012 roku i tłoczyć do Unii 20 mld m3 gazu,
a koszt jego budowy oszacowano na zaledwie 2–4 mld dolarów420. Rumunia
zapowiedziała, iż będzie nalegać, aby stał się on jednym z priorytetowych projektów na poziomie europejskim. Wokół tego projektu we Wspólnocie toczą
się ostre dyskusje, gdyż działania Bukaresztu przyczynią się do zmiany geopolitycznej, czyniąc z Rumunii centrum redystrybucji zasobów energetycznych
z rejonu Morza Kaspijskiego421. Rozsądek jednak nasuwa pytanie, czy pomysł
White Stream II jest próbą odpowiedzi na potrzebę chwili.
417
President Bǎsescu: Romania can be a partner in Kazakhstan’s industrial development,
2.03.2010 (www.romaniapress.com/news-1004591.html).
418
Romania, Azerbaijan, Georgia sign LNG memo, 13.04.2010 (http://www.news.az/articles/13238); Romania signs up to LNG plan, Upstream, 13.04.2010 (http://www.upstreamonline.
com/live/article211832.ece); MoU signed for AGRI pipeline, 20.04.2010 (http://pipelinesinternational.com/news/mou_signed_for_agri_pipeline/040361).
419
Y. Bodansky Floating Alternative to Nabucco Pipeline Moving Toward Implementation,
17.04.2010 (http://oilprice.com/Geo-Politics/Europe/Floating-Alternative-to-Nabucco-Pipeline-Moving-Toward-Implementation.html).
420
White Stream chce zdetronizować Nabucco, Romania Libera, 15.05.2010 (http://www.presseurop.eu/pl/content/news-brief-cover/232461-white-stream-chce-zdetronizowac-nabucco).
421
S. Fati, White Stream II, le gazoduc qui nous rendra importants, „Romania Libera”,
22.04.2010.
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9.5. Kraje Azji Środkowej a Chiny
Region Morza Kaspijskiego stał się także centralnym punktem chińskich ambicji
dywersyfikacji dostaw ropy i gazu ziemnego, ponieważ oferuje on możliwość
eksportu surowców energetycznych niezależnie od transportu morskiego. Chiny aktywnie poszukują możliwości ograniczenia jednostronnej zależności od
ropy naftowej transportowanej przez ocean. Dlatego Azja Środkowa, nie tylko
ze względu na bogate zasoby węglowodorów, ale przede wszystkim na lądowy
pas tranzytowy zyskuje strategiczne znaczenie dla Pekinu. Szczególnie ważne są
republiki środkowoazjatyckie, takie jak Kazachstan, Uzbekistan i Turkmenistan.
Przyjazne stosunki z Chinami automatycznie umocniły pozycję Kazachstanu w kontaktach z Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Kazachstan eksportuje swoją ropę przez otwarty w lipcu 2006 roku ropociąg z miejscowości Atasu w środkowym Kazachstanie do Dushanzi we wschodniej prowincji Chin
(zob. mapa 11). Ropociąg o długości około 1300 km został opracowany przez
chińsko-kazachstańską spółkę joint venture CNPC – KazTransOil, z równymi
udziałami po 50%. Ścisła integracja energetyczno-polityczna obu krajów niesie z sobą dwie konsekwencje: Chiny wspierają politycznie autorytarny rząd

Mapa 11. Istniejące i projektowane ropociągi i gazociągi do Chin
Źródło: opracowanie własne.
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prezydenta Nazarbajewa i zaopatrują w broń kazachstańską armię, Kazachstan
natomiast, podobnie jak inne postradzieckie kraje środkowoazjatyckie, stara
się wyzwolić z politycznej i gospodarczej zależności od Rosji.
Kolejnym ważnym partnerem energetycznym regionu jest Turkmenistan. W wyniku podpisanego w kwietniu 30-letniego porozumienia w sprawie eksportu gazu do Chin pod koniec 2009 roku uruchomiony został gazociąg z Turkmenistanu przez Uzbekistan, Kazachstan do zachodnich Chin
(mapa 11). W dniach 24–25 czerwca 2009 roku chiński wicepremier Li Keqiang
podpisał umowę kredytową w wysokości 4 mld dolarów na zagospodarowanie Południowego Jolotanu, jednego z największych złóż gazowych na świecie, licząc na pierwszeństwo dostaw z jego przyszłej eksploatacji, a prezydent
Berdimuhamedow nazwał Chiny jednym z największych partnerów handlowych Turkmenistanu, z którym dwustronna wymiana handlowa wzrosła
o 40% (do ponad 800 mln dolarów w latach 2000–2008)422. W tym czasie 32
chińskie firmy zostały zarejestrowane w Turkmenistanie, a obecnie wdrażane
jest 49 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 205 mln dolarów423.
Obydwie inwestycje stanowią dla Kazachstanu i Turkmenistanu pierwszy
szlak eksportowy omijający Rosję i zapewniający możliwość swobodnego wyboru klienta, dla Pekinu zaś dywersyfikację dostaw ropy i gazu drogą lądową.
Powstanie ropociągu i gazociągu nieodwracalnie zmieniło układ geopolityczny w Azji Centralnej. Z kolei Kazachstan i Turkmenistan zyskały nowe rynki
zbytu i trasy eksportu swoich surowców.
Obok Kazachstanu i Turkmenistanu szczególna uwaga Chin koncentruje
się na Uzbekistanie. W 2005 roku dwa największe chińskie koncerny energetyczne, CNPC i Sinopec, założyły wraz z państwowymi spółkami wydobywczymi Uzbekistanu joint ventures w celu eksploatacji ropy naftowej i gazu. Słabym
punktem chińskiej strategii energetycznej jest jednak brak sieci rurociągów,
dlatego też do tej pory eksport gazu ziemnego z Uzbekistanu przebiegał rurociągami należącymi do rosyjskiego monopolisty Gazpromu.

Wnioski
1) Państwa regionu Morza Kaspijskiego należą do światowej czołówki
w aspekcie zasobów i produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, zaś położenie geopolityczne czyni go obszarem ostrej rywalizacji i polityczno422
V. Socor, China Boosts Gas Imports from Turkmenistan, „Asia Times”, 2.07.2009 (http://
www.atimes.com/atimes/Central_Asia/KG02Ag01.html).
423
A. Brogan, National oil company monitor Q2 2009, Ernst & Young, 2009, s. 4.
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-gospodarczej gry interesów, w której Rosja zazdrośnie strzeże zasobów
surowcowych, podczas gdy UE próbuje znaleźć niezależne od Rosji drogi
dostaw surowców do Europy. Strategia Rosji zakłada modernizację i rozbudowę systemu gazociągów nadkaspijskich, która gwarantuje utrzymanie monopolistycznej kontroli transportu ropy i gazu z Azji Środkowej,
a w konsekwencji związanie producentów gazu z jej pośrednictwem
w sprzedaży do Europy.
Spór prawny dotyczący podziału Morza Kaspijskiego istniejący pomiędzy pięcioma państwami przybrzeżnymi (Iranem, Rosją, Azerbejdżanem,
Kazachstanem i Turkmenistanem) jest źródłem nie tylko ciągłych napięć,
ale przede wszystkim hamulcem powstania gazociągu transkaspijskiego
i rozwoju energetycznej przyszłości regionu. Mimo to państwa nadkaspijskie mają szansę na dynamiczny rozwój gospodarczy przez zdywersyfikowanie kierunków sprzedaży zasobów energetycznych regionu i stworzenie warunków realizacji niezależnej polityki energetycznej.
Osobnym problemem zniechęcającym zachodnioeuropejskich inwestorów jest niestabilna sytuacja wewnętrzna w regionie. Wybuch konfliktów
etnicznych w Kirgistanie, do eskalacji których doszło w czerwcu 2010
roku, podważył pozycję prezydentów Islama Karimowa i okolicznych republik w warunkach toczącej się rywalizacji klanów o przejęcie władzy.
Umocnienie na fali konfliktów etnicznych wpływów Moskwy w Kirgistanie i sąsiednim Uzbekistanie jest elementem strategii otoczenia przez prorosyjskie reżimy od południa Kazachstanu i od wschodu Turkmenistanu,
a w konsekwencji pozbawienia ambicji środkowoazjatyckich republik budowy niezależnych kierunków eksportu swoich surowców i utrzymania
monopolu tranzytowego Rosji. W rezultacie w przyszłości konflikty wewnętrzne mogą zdestabilizować całą Azję Środkową i ograniczyć realizację strategicznych projektów dywersyfikacyjnych UE.
Według World Energy Outlook, 2010 EIA udział regionu kaspijskiego w handlu międzyregionalnym ropą i gazem wzrośnie do 2035 roku
z obecnych 6% do 9% dla ropy i z 4% do 11% dla gazu ziemnego. W przyszłości utworzenie zróżnicowanego i elastycznego systemu dróg eksportowych umożliwi krajom regionu kaspijskiego sprzedaż jego zasobów po
cenach rynkowych, co będzie sprzyjało stabilizacji rynku i zwiększeniu
bezpieczeństwa energetycznego na świecie.
Wśród obecnych 27 państw członkowskich UE istnieje poważny rozłam
w podejściu do problemu bezpieczeństwa energetycznego, dyktowany różnicą interesów. Wspierana wolą polityczną Paryża i Berlina budowa dwóch
gazociągów (Nord Stream, South Stream) oraz poparcie Komisji Europejskiej uznającej Nabucco za inwestycję o charakterze priorytetowym wska-
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zują na ostrą rozbieżność pomiędzy interesami największych krajów członkowskich i ich koncernów a oficjalną polityką Unii Europejskiej.
Rosja skutecznie wciąga europejskich partnerów (Niemcy, Francja, Włochy) w konkurencyjne do koncepcji Korytarza Południowego projekty South Stream i Blue Stream II. Biorąc pod uwagę gigantyczne koszty
unijnych projektów Nabucco czy White Stream, brak podpisanych umów
z dostawcami gazu oraz brak określonych źródeł finansowania przy niewielkim wsparciu UE rodzi prawdopodobieństwo, że żaden z tych projektów nie dojdzie do skutku.
Dla Niemiec, Francji i Włoch Rosja jest więcej niż tylko partnerem gospodarczym, ale przede wszystkim najważniejszym partnerem geopolitycznym. Szczególne relacje Niemcy – Rosja i Włochy – Rosja będą determinować przyszłość bezpieczeństwa energetycznego Unii. Polityka
współpracy europejskich gigantów energetycznych prowadzi w konsekwencji do podważenia spójności polityki energetycznej UE oraz niebezpiecznego pogłębienia jednostronnego uzależnienia od rosyjskiego gazu
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Stworzenie jednolitej polityki energetycznej UE wymaga pełnego zaangażowania Komisji Europejskiej i państw członkowskich. Opracowanie mechanizmów skutecznego nadzoru na poziomie europejskim z silną władzą KE, obejmującą uzyskanie kompetencji kontroli kontraktów dostaw
surowców w imieniu państw członkowskich, pozwoliłoby skoordynować
projekty rozbudowy sieci przesyłowych i połączeń gazowych wewnątrz
i na zewnątrz Wspólnoty. Tymczasem liberalizacja polityki energetycznej
i budowanie skutecznych mechanizmów wspólnego rynku energetycznego Unii napotyka opór ze strony głównych europejskich koncernów energetycznych, wspieranych przez ośrodki przywódcze największych państw
europejskich.
Utworzenie spójnej polityki energetycznej UE wobec regionu kaspijskiego
oznacza zdefiniowanie wspólnych interesów energetycznych poszczególnych państw. Wymaga to jednak woli politycznej oraz przezwyciężenia
partykularnych interesów największych państw członkowskich w zderzeniu z interesem całej Wspólnoty. W rezultacie energetyka staje się bardziej
obszarem rozgrywek politycznych, niż wyrazem solidarnego przeciwdziałania rosnącemu uzależnieniu surowcowemu całej Wspólnoty.
Dynamicznie rosnąca obecność Chin w Azji Środkowej, napędzana skokowym wzrostem potrzeb energetycznych Państwa Środka, generuje napięcia
w stosunkach dwustronnych z Rosją. Uzależniony od importu ropy i gazu
drogą morską Pekin wzmacnia swoje powiązania polityczno-gospodarcze
z krajami Azji Środkowej, rozbudowując sieć transportu lądowego surow-
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ców, relacje zaś z Turkmenistanem, Kazachstanem, Uzbekistanem są zasadnicze dla przyszłości sektora energetycznego w tych krajach. Sytuacja
ta sprzyja ostrej rywalizacji Rosji i Chin, które konkurując o zasoby energetyczne regionu kaspijskiego oraz kontrolę tras ich dostaw, mogą w przyszłości stanąć przed sporem odnośnie do praw do licencji wydobywczych,
budowy rurociągów czy kontraktów na import surowców.

Część V

Bezpieczeństwo energetyczne
„nowych potęg”

10. Globalne implikacje polityki bezpieczeństwa
energetycznego Chin w XXI wieku

10.1. Polityka energetyczna Chińskiej Republiki Ludowej
10.1.1. Bilans potrzeb surowcowych Chin
Chińska gospodarka rozwija się w zawrotnym tempie i pomimo światowego
kryzysu wzrost gospodarczy wyniósł w 2009 roku 8,7%, a w 2010 –10,3% (zaś
w latach 2000–2010 średnio około 9%)424. W 2010 roku Chiny wyprzedziły
drugą (od 40 lat) po Stanach Zjednoczonych pod względem wielkości gospodarkę świata – Japonię425. Potrzeby konsumpcyjne powiększającej się chińskiej
klasy średniej i rosnący poziom życia stanowią ogromny potencjał wzrostu zapotrzebowania na energię426. Komunistyczna Partia Chin (KPP) zobowiązuje
się do ciągłej poprawy poziomu życia Chińczyków, wierząc, że spełnienie tego
zobowiązania ma zasadnicze znaczenie dla przetrwania systemu. Zapewnienie
jednak energii dla niemal 1/4 ludzkości nie jest sprawą łatwą. O ile trzydzieści
lat temu (w 1978 roku) chiński PKB per capita wynosił zaledwie 200 dolarów,
o tyle obecnie wynosi on około 6 tysięcy dolarów. Chiny są w trakcie procesu
nowej industrializacji i stanowią jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Tym samym, przy dynamicznie rosnącej konsumpcji wewnętrznej, następuje spektakularny wzrost potrzeb energetycznych Państwa Środka.
424
Wzrost PKB Chin w 2009 roku osiągnął 8,7%, Konsulat Generalny RP w Szanghaju,
5.02.2010 (http://shanghai.trade.gov.pl/pl/Wiadomosci_ze_Wschodniego_Wybrzeza/article/
detail,3299,Wzrost_PKB_Chin_w_2009_roku_osiagnal_87.html).
425
J. Anderlini, L. Hook, Fears grow that China is overheating, „The Financial Times”,
20.02.2011, http://www.ft.com/cms/s/0/ab89d906-244e-11e0-a89a-00144feab49a,dwp_uuid=
ca6ea7d6-1d94-11e0-a163-00144feab49a.html#axzz1CtFx2INI (5.01.2011).
426
Uśredniony współczynnik elastyczności pomiędzy zapotrzebowaniem na energię
a wzrostem PKB wynosi ok. 0,85, co oznacza, iż na każdy 1% wzrostu PKB przypada wzrost
zużycia energii pierwotnej o 0,85%, w krajach rozwiniętych 0,75, a dla krajów rozwijających się
wynosi 1,00–1,25 [za:] A. Gradziuk, W. Lach, E. Posel-Częścik, K. Sochacka, Co to jest bezpieczeństwo energetyczne państwa?, „Biuletyn PISM”, 103/ 2002.
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Taka sytuacja w sposób naturalny wymusza ekspansję globalną i silne wejście
na światowe rynki surowcowe.
Chiny są obecnie drugim światowym konsumentem energii (zob. rys. 63),
a ich udział w światowym zapotrzebowaniu na energię wynosi już aż 15%
(w 1971 r. zaledwie 5%), a według prognoz wskaźnik ten osiągnie w 2030
roku poziom 20%, czyli więcej niż Europa i Japonia łącznie, przy czym tempo
wzrostu zapotrzebowania jest czterokrotnie szybsze niż reszty świata (EIA)427.
Zwiększenie całkowitego zużycia energii w latach 2005–2010 wyniosło 40%
globalnego wzrostu. Jednocześnie udział Stanów Zjednoczonych w światowej
konsumpcji energii w 2006 roku wynosił 21%, aczkolwiek zakłada się jego spadek do 17% w roku 2030428.
Szczególne znaczenie dla chińskiej gospodarki ma ropa naftowa, której import w 2009 roku przekroczył 52%. Chiny, mimo skokowego wzrostu
energochłonności gospodarki, nie mają długotrwałej strategii bezpieczeństwa
energetycznego. Zasoby własne są niewielkie i wynoszą zaledwie 1,3% światowych rezerw ropy naftowej. Biorąc pod uwagę, że ludność Chin stanowi 22%
światowej populacji, przy obecnym tempie wzrostu gospodarczego zasoby te
wystarczyłyby na nie więcej niż 20 lat429. Dla utrzymania wzrostu gospodarczego Chiny importują coraz więcej (204 mln ton, przy krajowej produkcji
190 mln ton w 2009 roku). Zużycie ropy w latach 2000–2009 wzrastało o 7,5%
w skali roku, czyli siedem razy szybciej niż w Stanach Zjednoczonych. Dynamizm przeobrażeń gospodarczych w tym państwie podkreśla fakt, iż Chiny
stały się importerem ropy dopiero w 1993 roku, podczas gdy obecnie są już
drugim, po Stanach Zjednoczonych, światowym konsumentem tego surowca oraz trzecim, po Stanach Zjednoczonych i Japonii, światowym importerem ropy (por. rys. 66)430. Według prognoz Międzynarodowej Agencji Energii
(IEA) import ropy naftowej Chin przewyższy import Stanów Zjednoczonych
i będzie uzupełniał rynek krajowy aż w 80 procentach. Do roku 2030 ponad
40% wzrostu zapotrzebowania na ropę będzie związane z rozwojem motoryzacji, której nagły rozwój nastąpił po przyjęciu Chin do Światowej Organizacji
Handlu (WTO). O ile w 2007 roku tylko 9 na 1000 osób w Chinach posiadało
427
Por. D.H. Rosen, T. Houser, China Energy A Guide for the Perplexed, Peterson Institute
for International Economics, 2007, s. 7.
428
World Energy Demand and Economic Outlook, Energy Information Administration/International Energy Outlook 2009, s. 8 (http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/world.pdf).
429
Główne złoża ropy naftowej znajdują się w zagłębiu Tarim w północno-wschodnich
prowincjach, ale także w Morzu Południowochińskim, Morzu Wschodniochińskim i Morzu
Żółtym, przy czym 85% mocy produkcyjnych ropy naftowej znajduje się na lądzie, a tylko 15%
pochodzi z rezerw na morzu. Główne złoża własne gazu znajdują się w zachodniej, centralnej
i północno-wschodniej części kraju. Wydobycie gazu odbywa się też na Morzu Południowochińskim i Morzu Wschodniochińskim.
430
China – Oil, EIA 2009 (http://www.eia.doe.gov/cabs/China/Oil.html).
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Rys. 63. Konsumpcja energii w Chinach (ekwiwalent mln ton ropy)
Źródło: opracowanie własne na podstawie BP report 2009.

Rys. 64. Udział paliw w bilansie energetycznym Chin430
Źródło: opracowanie własne na podstawie BP report 2009.
4

3

1

prywatny samochód, o tyle w Stanach Zjednoczonych spośród tysiąca prywatny środek transportu posiadało aż 450 osób432.
Jeszcze szybciej rośnie zapotrzebowanie Chin na gaz ziemny. Obecnie
udział gazu w bilansie energetycznym Chin jest niewielki i wynosi około 2%,
ale w 2020 roku szacuje się jego wzrost do poziomu 11%. Zwiększenie zużycia
gazu ziemnego jest w dużej mierze konsekwencją spadku wykorzystania węgla. Obecnie 11 elektrowni jądrowych produkuje jedynie 2% energii elektrycz431
Wyłączając udział energii z biomasy w bilansie energetycznym Chin, udział węgla
w strukturze paliw pierwotnych wzrasta do poziomu 69%.
432
S. Howell, Jia You! (Add Oil!): Chinese Energy Security Strategy [w:] G. Luft, A. Korin,
Energy security challenges for the 21st century, US 2009, s. 205.
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Rys. 65. Światowa konsumpcja węgla (2008) Rys. 66. Struktura importu ropy naftowej Chin
(2008)
Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review, 2009.

nej w Chinach, aczkolwiek rząd planuje zwiększenie udziału energii jądrowej
do 4% w ogólnym bilansie energetycznym kraju, po wybudowaniu kolejnych
30 reaktorów do 2020 roku (zob. rys. 64). Chiny posiadają też około połowy światowej liczby zapór, w tym największą na świecie elektrownię wodną
Trzech Przełomów433.
Podstawowe znaczenie w bilansie energetycznym Chin zajmuje węgiel (zob.
rys. 65). Chiny, które posiadają 13% światowych zasobów węgla kamiennego,
są największym globalnym producentem i konsumentem tego surowca (choć
od 2007 roku stały się także jego importerem). Wraz z Indiami Chiny (30%)
konsumują 45% światowej produkcji węgla. W 2009 roku aż 80% energii elektrycznej w Chinach pochodziło z węgla. W konsekwencji, w wyniku rozwoju
gospodarczego, Chiny są obecnie największym światowym emitentem dwutlenku węgla (zob. rys. 70)434.
W strukturze konsumpcji przemysł odpowiada za 70% wykorzystywanej
energii (gospodarstwa domowe 10%, sektor transportu 7%)435.
Według szacunków OECD w 2030 roku globalne zapotrzebowanie na energię będzie o ponad 50% wyższe niż obecnie, przy czym 45% wzrostu spowodowane będzie rosnącą konsumpcją w Chinach i Indiach. Stwarza to realne obawy
Pekinu o długookresowe bezpieczeństwo energetyczne państwa, a jednocześnie
świadczy o istotnym wpływie chińskiego sektora energetycznego na sytuację
433
Największa hydroelektrownia świata Trzech Przełomów o mocy 18,5 GW (docelowo
22,5 GW) jest jedną z ponad 22 000 zapór w Chinach.
434
Spośród dwudziestu najbardziej zanieczyszczonych miast świata, szesnaście leży właśnie w Chinach (The Most Polluted Places On Earth, 6.06.2007; http://www.cbsnews.com/stories/2007/06/06/eveningnews/main2895653.shtmlCBCNews).
435
Polityka energetyczna Chińskiej Republiki Ludowej, Ambasada RP w Pekinie, 2008, s. 1
(www.beijing.polemb.net).
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Rys. 67. Światowa konsumpcja ropy (2008)
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Rys. 68. Kluczowi importerzy ropy na świecie
(2008) [mln b/d]

Źródło: opracowanie własne na podstawie EIA, Short – Term Energy Outlook (2009).

na światowych rynkach. Konsekwencją dla światowej gospodarki tak spektakularnego wzrostu chińskiego popytu na ropę naftową i gaz ziemny (w 2004 roku
import ropy wzrósł o 37%) jest wyraźny wzrost cen tych surowców.

10.1.2. Narodowa polityka i chińskie koncerny naftowe
W ramach X Planu Pięcioletniego (2001–2005) przyjęto chińską „Strategię
naftową w XXI wieku”. Był to pierwszy publiczny dokument określający założenia chińskiej polityki energetycznej, w którym użyto terminu „bezpieczeństwo energetyczne” (anquan nengyuan)436. Zgodnie z rządowym programem
budowy rezerw ropy naftowej, zainicjowanym w 2004 roku do końca 2010
roku rezerwy paliwowe mają wystarczać na 30 dni437. Warto podkreślić, iż
Chiny unikają przyłączenia się do powstałej w 1975 roku Międzynarodowej
Agencji Energii (IEA), która koordynuje infrastrukturę magazynowania paliw,
ponieważ nie chcą zrzec się niezależności i przyznać prawa do kontroli własnej
infrastruktury energetycznej przez urzędników IEA.
Obecnie sektor ropy naftowej i gazu ziemnego zdominowany jest przez trzy
przedsiębiorstwa państwowe: China National Petroleum Corporation (CNPC)
wraz ze spółką zależną PetroChina, China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) oraz China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).
CNPC (założona w 1988 roku) jest główną firmą zajmującą się wydobyciem
ropy naftowej, a PetroChina jest firmą o najwyższej wartości rynkowej na
świecie (o kapitalizacji na poziomie 333 mld dolarów) i dwunastą w rankingu
436

S. Howell, Jia You! (Add Oil!): Chinese Energy Security Strategy..., s. 193.
Obecne rezerwy wystarczą na pokrycie zapotrzebowania na 23 dni, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych na 72 dni, w Niemczech sięgają 130 dni, a w Japonii nawet 150 dni.
437
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największych korporacji magazynu „Forbes” The Global 2000438. Sinopec (założona w 1983 roku) zajmuje się rafinowaniem surowca. CNOOC (założona
w 1982 roku), najmniejsza z powyższej grupy zajmuje się głównie eksploracją
złóż podmorskich w kraju i za granicą. Niemniej jednak granice działalności
chińskich koncernów zacierają się w wyniku ich silnej globalnej ekspansji439.
27 stycznia 2010 roku chiński rząd (Rada Państwa) ogłosił utworzenie Narodowej Komisji Energii pod przewodnictwem premiera Wen Jiabao, wicepremiera i jego zastępców. Jej zadaniem będzie bardzo oczekiwane przez Pekin
opracowanie założeń kompleksowej chińskiej polityki energetycznej. W skład
komisji weszli członkowie Państwowej Komisji ds. Rozwoju i Reform, a także
najbardziej wpływowych resortów oraz służb wywiadowczych, co pozwoli Pekinowi ograniczyć władzę gigantów energetycznych i skuteczniej realizować
strategię ekspansji za granicą440. Jednym z elementów nowej polityki jest bezpośredni handel z tymi państwami, które posiadają bogactwa naturalne, z pominięciem zakupu surowców na światowych giełdach po cenach rynkowych.
Pomimo znacznego ograniczenia energochłonności chińskiej gospodarki
w porównaniu do lat 70., w 2007 roku wyprodukowanie jednostki PKB w Chinach było wciąż siedmiokrotnie bardziej energochłonne niż w Japonii i czterokrotnie bardziej niż w Stanach Zjednoczonych (rozumiane jako stosunek
krajowej konsumpcji energii do wielkości PKB, zob. rys. 69)441. Zagadnienie
ochrony środowiska stanowi dodatkowy problem. W Chinach mniej niż 15%
elektrowni węglowych jest wyposażonych w instalacje odsiarczania gazu,
a nawet tam, gdzie takie instalacje są zainstalowane, niekoniecznie działają,
gdyż pracujący system odsiarczania spalin powoduje obniżenie efektywności
produkcji energii o 4–8% i skutkuje pośrednio podniesieniem ceny energii.
Jeżeli wszystkie elektrownie w Chinach zostałyby zainstalowane i pracowały
z włączonym systemem odsiarczania, średnia cena energii wzrosłaby o około
15–20%442. Podatki „siarkowe” są zbyt małe, aby ograniczyć zanieczyszczenie,
a krajowe organy regulacyjne w zakresu ochrony środowiska nieskuteczne.
Zgodnie z założeniami XI Planu Pięcioletniego (2006–2010), Chiny będą
dążyć do zwiększenia zaspokojenia potrzeb energetycznych za pomocą dostaw
438
The Global 2000, „Forbes”, 4.21.2010 (http://www.forbes.com/lists/2010/18/global-2000
-10_The-Global-2000_Rank.html), International The Global 2000 (http://www.forbes.com/
2003/07/02/internationaland.html).
439
Tajwan, który opiera się na imporcie niemal wszystkich swoich potrzeb energetycznych
w dziedzinie energetycznej, pomimo napięć politycznych współpracuje z ChRL.
440
Por. B. Zhiyue, China’s New National Energy Commission: Policy Implications, EAI Background Brief No. 504/2010 (http://www.eai.nus.edu.sg/BB504.pdf), L. Peng, China Unveils New
National Energy Commission, „Economic Observer” 27.02.2010 (http://www.eeo.com.cn/ens/
homepage/briefs/2010/01/27/161829.shtml).
441
Ibidem, s. 9.
442
D.H. Rosen, T. Houser, China Energy A Guide for the Perplexed, s. 11.
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Rys. 69. Energochłonność gospodarki Chin
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Rys. 70. Porównanie światowej emisji CO2
[Mtoe]

Źródło: opracowanie własne na podstawie EU energy and transport in figures, EU Commission, 2009, s.
92, 216.

krajowych. Świadczy to o ogromnej determinacji do uniezależnienia się od
dostaw z zewnątrz i o woli zwiększenia udziału własnych zasobów. Szczególnie
obiecujący jest program pozyskiwania tzw. gazu z łupków. Eksperci oceniają,
że Chiny mogą już za dwie dekady pozyskiwać ze skał aż 48% produkowanego gazu. Dlatego prezydenci Hu Jintao i Barack Obama w listopadzie 2009
roku zadeklarowali współpracę w dziedzinie pozyskiwania gazu łupkowego443.
Przywódcom Chin zależy na amerykańskim doświadczeniu i technologii produkcji, dzięki której wydobycie gazu z łupków stanowi aż 45% amerykańskiej
krajowej produkcji gazu (2009). Innym kierunkiem dywersyfikacji paliw jest
produkcja paliw alternatywnych, między innymi z węgla czy biopaliw444.

10.1.3. „Czułe punkty” chińskiej polityki energetycznej
Region Azji Wschodniej jest przodującym na świecie importerem surowców
energetycznych (blisko 40% całkowitej ilości ropy transportowanej drogą morską). Potrzeba zapewnienia państwu stabilnych i zdywersyfikowanych źródeł
dostaw surowców będzie stanowić jeden ze strategicznych imperatywów chińskiej polityki zagranicznej445. Zapewnienie trwałego bezpieczeństwa energetycznego Chin determinują następujące bariery:
443

U.S.-China Clean Energy Announcements, US Department of Energy, 17.11.2009 (www.
energy.gov/news2009/8292.htm).
444
Petro-China w ramach państwowego programu nadzoruje 40 000 ha plantacji jatrofy na
południowym zachodzie Chin, która służy do produkcji biodiesla.
445
I. Bil, D. Mierzejewski, T. Otłowski, Chiny – supermocarstwo XXI wieku?, „Amicus
Europae”, 2008, s. 9.

224

Bezpieczeństwo energetyczne „nowych potęg”

– znaczna odległość od głównych dostawców ropy naftowej i gazu rodzi
zależność importu drogą morską i potrzebę kontroli głównych szlaków
transportowych,
– niestabilność i dominacja Stanów Zjednoczonych w regionie bliskowschodnim wzmaga ryzyko przerw w dostawach,
– brak lub ograniczona skala kontynentalnych połączeń sieci infrastruktury dostaw surowców wymusza zależność od zagranicznych firm transportu morskiego, które zapewniają 80% ich importu.
Szlaki transportowe są piętą achillesową chińskiej polityki energetycznej.
Aż 80% chińskiego importu ropy naftowej z Zatoki Perskiej i Afryki przepływa
przez długą na 900 km cieśninę Malakka, która łączy Ocean Indyjski i Pacyfik, a przez którą przepływa około 65 000 statków rocznie. Zatem dominująca
część importu chińskiej ropy opiera się na zleceniach międzynarodowych firm
transportu morskiego. Dodatkowo cieśnina Malakka jest zbyt płytka dla największych tankowców i sprawia trudności nawigacyjne, narażając tankowce
na kolizje, wycieki ropy naftowej czy też porwania i ataki terrorystyczne.
Chiny obawiają się również, że US Navy, która w cieśninie działa jako siły
policyjne, może zablokować transporty ropy. Chińska marynarka wojenna nie
jest jeszcze w stanie samodzielnie zapewnić bezpieczeństwa i ciągłości dostaw
surowców energetycznych. Pekinowi trudno zaakceptować, iż to Stany Zjednoczone odgrywają rolę siły porządkowej na wschodnim Pacyfiku i kontrolują
drogi morskie od Zatoki Perskiej do Morza Południowochińskiego, a tym samym najważniejsze dla chińskiej gospodarki trasy przepływu statków handlowych i tankowców. Dlatego ważną częścią chińskich działań zapobiegawczych
jest tzw. strategia „sznura pereł”, czyli rozbudowy strategicznej infrastruktury
portów, terminali przeładunkowych, sieci rurociągów lądowych, mająca ograniczyć obawy „dylematu Malakka”446.
Chiny są obecnie największym na świecie eksporterem towarów, a ponad
90% wymiany handlowej odbywa się drogą morską, przy czym chińska flota handlowa (posiada ponad 210 000 statków do przewozu cargo) dociera do
niemal wszystkich ważnych azjatyckich i europejskich portów. W rezultacie
blisko połowa chińskiego PKB jest zależna od morskiej żeglugi handlowej,
a morskie szlaki transportowe stanowią system „energetycznych tętnic” chińskiej gospodarki447.
Chiny zamierzają do 2015 roku zastąpić Koreę Południową na pozycji największego producenta jednostek pływających. Udział chińskiego przemysłu
446

S. Howell, Jia You! (Add Oil!): Chinese Energy Security Strategy, s. 197.
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okrętowego wynosił w 2007 roku 23% światowego rynku (licząc według wielkości tonażu) i ma osiągnąć według szacunku ekspertów 35% w 2015 roku,
co uczyni Chiny pierwszym światowym producentem statków448. W planach
rozwojowych stoczni chińskich dominuje budowa trzech rodzajów jednostek,
tj. kontenerowców, tankowców i masowców449.
Choć chiński przemysł stoczniowy jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie, chińska flota tankowców jest jednak relatywnie niewielka w stosunku do potrzeb450. W 2008 roku 27 tankowców (very large crude
carriers, VLCC), z których większość zalicza się do najstarszych w świecie,
zapewniała tylko około 20% chińskich potrzeb importowych (2008). Chiny
próbują temu przeciwdziałać, tak by maksymalnie ograniczyć ryzyko przerwania dostaw. Chińscy planiści zakładają rozbudowę floty na poziomie 67
jednostek do 2015 roku. Nawet wówczas jednak będą one zdolne dostarczyć
tylko około 60% importu ropy. W latach 2010–2015 szacuje się, iż Chiny, by
sprostać zapotrzebowaniu na import ropy naftowej, będą potrzebować od 104
do 147 tankowców VLCC (Zhu Ning, wiceprezydent China Changjiang National Shipping Group Corp.)451. Jednocześnie, według szacunków, Chiny w 2010
roku potrzebowały floty 38 tankowców gazowych, a w 2015 roku będą potrzebować aż 65452. Pierwszy tego typu chiński tankowiec Dapeng Sun oddano do
użytku w 2008 roku453. Do grudnia 2009 roku China State Shipbuilding Co.
(CSSC), największa krajowa stocznia, oddała pięć tankowców LNG, a w lutym
2010 roku zaprezentowała trzy nowe modele454. Mimo to asymetria rosnących
potrzeb konsumpcyjnych w stosunku do stanu posiadanych środków transportu powoduje, iż znakomita większość chińskiego importu gazu opiera się
i w przyszłości nadal będzie się opierać na zagranicznych tankowcach. Chi448
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ny potrzebują jednocześnie nowych terminali do odbioru gazu skroplonego.
Budowę 11 terminali LNG Pekin zaplanował jeszcze w 2008 roku455. Pekin intensywnie rozwija także swoje zdolności militarne, w tym zwłaszcza zdolności
bojowe chińskiej marynarki wojennej. W rezultacie wzrost potencjału marynarki Chin jest źródłem obaw nie tylko dla rządów państw regionu Azji Południowo-Wschodniej, ale również dla Stanów Zjednoczonych silnie obecnych
na Pacyfiku.
Kolejnym obszarem rywalizacji o surowce są bogate w zasoby wody Morza
Wschodniochińskiego (ok. 100 mld baryłek) i Morza Południowochińskiego
(ok. 7,7 mld baryłek), Wyspy Paracelskie i archipelag Spratly, których nieuregulowany status rodzi spory o prawo eksploatacji z Japonią i Koreą Południową oraz państwami południowo-wschodniej Azji, takimi jak Wietnam, Tajwan, Filipiny czy Brunei i Malezja456.

10.2. Ekspansja energetyczna Państwa Środka
10.2.1. Chiny – nowy gracz w regionie Bliskiego Wschodu
Udział regionu bliskowschodniego stanowi aż 61% importu ropy do Chin
i może zwiększyć się do 80% w 2020 roku (EIA), dlatego strategicznym celem Pekinu jest umacnianie swojej obecności w tej części świata. Szczególne
miejsce w bliskowschodniej polityce Chin zajmują stosunki z Iranem i Arabią
Saudyjską.
Iran jest trzecim największym dostawcą ropy naftowej do Chin (12% importu, 2008). Podczas gdy Stany Zjednoczone i UE kontynuują ofensywę dyplomatyczną wstrzymania irańskiego programu nuklearnego, Chiny podpisują gigantyczne kontrakty energetyczne (2004), deklarując weto w sprawie
zablokowania irańskich ambicji atomowych na forum Rady Bezpieczeństwa
ONZ. Obydwa kraje są związane umowami na setki miliardów dolarów. Chiny
w zamian za zacieśnienie więzów politycznych i naftowe kontrakty handlowe
oferują sprzedaż uzbrojenia, ale również inwestycje, na przykład chińskie firmy budują w Teheranie infrastrukturę drogową, porty, lotniska, a nawet metro.
Pekin szczególnie zabiega o przychylność i gwarancje dostaw ropy naftowej
w królestwie Arabii Saudyjskiej. Chociaż oficjalne stosunki między obydwoma
państwami zostały nawiązane dopiero w latach 80., uległy one systematycz455
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E. Haliżak, Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa,
„Żurawia Papers”, 10/2007, s. 130–131.
456

Globalne implikacje polityki bezpieczeństwa energetycznego Chin w XXI wieku

227

nemu zacieśnieniu, po tym jak Pekin sprzedał Rijadowi w drugiej połowie lat
90. rakiety balistyczne średniego zasięgu457. Dziesięć lat później, w 1999 roku,
w trakcie wizyty w Arabii Saudyjskiej prezydent Jiang Zemin zapowiedział
„strategiczne partnerstwo” między Pekinem a Rijadem. Od tego czasu Chiny
stały się największym partnerem handlowym Arabii Saudyjskiej od Zachodniej Azji do Afryki Północnej.
Sytuacja ta zrodziła otwarty konflikt interesów i ostrą rywalizację Stanów
Zjednoczonych i Chin w rejonie Zatoki Perskiej. Niezaspokojony „głód” energetyczny chińskiego smoka i dynamicznie wzrastająca rola Chin w świecie
są postrzegane jako realne zagrożenie dla potrzeb energetycznych Stanów
Zjednoczonych. Z kolei zależność od bliskowschodniej ropy naftowej wzmaga chińskie obawy o stabilność dostaw w obliczu silnej obecności wojskowej
Amerykanów. Chiny obawiają się, iż szczególna pozycja Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie, w regionie, który zapewnia Chinom większą część importu
ropy naftowej, może zablokować dostawy bliskowschodniej ropy do Państwa
Środka458. Chińscy decydenci doskonale zdają sobie sprawę, iż kontrola Stanów Zjednoczonych nad zasobami ropy naftowej na świecie znacząco wzrosła w wyniku wojny w Iraku. Potwierdza to anulowanie wszystkich, również
chińskich, kontraktów naftowych zawartych jeszcze za rządów Husajna przez
nowy iracki rząd, co zmusiło Pekin do wypełnienia powstałej luki w dostawach umowami z Iranem. W październiku 1997 roku Biały Dom nerwowo
zareagował na zawarcie chińsko-saudyjskiego porozumienia współpracy handlowo-energetycznej. W jego wyniku w styczniu 2006 roku Pekin poinformował, iż Arabia Saudyjska stała się największym dostawcą ropy naftowej dla
Chin, największym partnerem handlowym i drugim co do wielkości rynkiem
eksportowym w regionach zachodniej Azji i Afryki.
W kwietniu 2005 roku chiński prezydent Hu Jintao po raz pierwszy odwiedził Arabię Saudyjską, a w ramach rewizyty w styczniu 2006 roku saudyjski król Abdullah odwiedził Chiny w trakcie swojej pierwszej podróży zagranicznej poza obszar Bliskiego Wschodu459. W trakcie wizyty król Abdullah
zadeklarował zwiększenie eksportu saudyjskiej ropy do Chin i intensyfikację
współpracy w dziedzinie energetycznej. Na podstawie wcześniej zawartych
umów Saudi Aramco zainwestowała 750 mln dolarów w budowę kompleksu
petrochemicznego w prowincji Fujian w południowo-wschodniej części Chin,
który przetwarza ropę naftową importowaną z Arabii Saudyjskiej. Obecnie
457
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saudyjska ropa stanowi blisko 1/4 chińskiego importu „czarnego złota”. Dynamicznie rosną także wzajemne obroty handlowe, które o ile w 1999 roku nie
przekraczały 2 mld dolarów, o tyle już w 2005 roku wyniosły 15 mld dolarów,
a w ciągu pięciu najbliższych lat dwustronny bilans handlowy ma wzrosnąć do
poziomu 40 mld dolarów. Handel surowcami rozwija także współpracę w innych sektorach, a fakt, iż arabscy biznesmeni podróżują do Chin bez wizy,
sprzyja rozwojowi współpracy gospodarczej.
Strategia chińska polega na równoważeniu potęgi amerykańskiej przez
rozwój szerokiej sieci stosunków dwustronnych z państwami regionu, które
niekoniecznie podzielają amerykańską wizję świata. Pekin, wykorzystując polityczno-kulturowo-religijną niechęć państw regionu do Stanów Zjednoczonych, coraz częściej narusza amerykańskie strefy wpływów. Dodatkowo chińska strategia dywersyfikacji polega na wyborze tych krajów bogatych w ropę
naftową, które mają napięte stosunki z Waszyngtonem (np. Iran, Syria). Chińska dyplomacja rozmawia zatem ze wszystkimi, z którymi demokracjom świata zachodniego nie wypada rozmawiać, choćby ze względu na łamanie praw
człowieka lub polityczne animozje. Potwierdzają to zawarte w ostatnich latach
liczne kontrakty handlowe obejmujące prawo wydobycia surowców, badań,
budowy infrastruktury przesyłowo-przeładunkowej w wielu krajach świata,
które odczytane zostały – zresztą słusznie – w Białym Domu jako próba zamknięcia tych źródeł energii dla Ameryki. Dotyczy to nie tylko krajów bliskowschodnich (Iran), ale także afrykańskich (Sudan) i azjatyckich (Uzbekistan, Kazachstan, Birma).
Dotychczas Saudyjczycy ograniczali kontakty handlowe z Pekinem, nie
chcąc pogarszać szczególnych relacji z Białym Domem. Obecnie jednak chłonny chiński rynek jawi się jako szansa uniezależnienia od nieprzewidywalnych
konsekwencji amerykańskiej polityki na Bliskim Wschodzie. Saudyjczycy
źle postrzegają amerykańskie plany ożywienia zrujnowanego przemysłu naftowego Iraku. Eksport dodatkowych baryłek ropy po zniesieniu embarga na
Irak obniża potencjalne zyski królestwa Saudów. Wreszcie, podczas gdy Biały
Dom jest ciągle piętnowany za wspieranie Izraela, chińskie więzi z Jerozolimą
są co najwyżej obojętne. Warto zauważyć także, że Arabia Saudyjska otwarcie
wspiera politykę Chin dotyczącą Tajwanu, w zamian oczekując poparcia Chin
w sprawie rozwiązania problemu arabsko-żydowskiego.
Z drugiej strony chińskie inwestycje w Arabii Saudyjskiej nie stanowią zagrożenia dla biznesu amerykańskiego. Największymi inwestorami w Arabii
Saudyjskiej wciąż są przedsiębiorstwa amerykańskie i nawet na rynku budowlanym duże kontrakty wciąż wygrywają Amerykanie. Chiny nie wyprą Stanów
Zjednoczonych z Arabii Saudyjskiej, choćby ze względu na to, iż nie dysponują
nowoczesnymi technikami wydobywczymi (arabski sektor naftowy oparty jest
na amerykańskiej technologii), stanowią jednak realne zagrożenie jako konku-
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rencyjny klient, stwarzając ważną alternatywę sprzedaży w stosunku do Europejczyków i Amerykanów.
Warto także zauważyć, iż dwóch największych światowych konsumentów
energii – Chiny i Stany Zjednoczone – nie wszystko dzieli. Współpraca w kwestiach energetycznych mogłaby bowiem skutecznie oddziaływać na politykę
cenową państw eksporterów. Niemniej jednak do tak odczytywanej wspólnoty
interesów jest jeszcze daleko, zarówno w Pekinie, jak i w Waszyngtonie.

10.2.2. „My jesteśmy fabryką świata – niech Afryka będzie
naszym spichlerzem”, czyli chińska obecność
na Czarnym Lądzie
Wzrost znaczenia Afryki jako dostawcy chińskiej ropy jest spektakularny. O ile
w połowie lat 90. udział krajów afrykańskich w imporcie ropy do Chin wynosił
nieco ponad 10%, o tyle obecnie wzrósł on ponad trzykrotnie (zob. rys. 71,
72). Import pochodzi głównie z takich państw, jak Nigeria, Angola, Czad,
Kongo i Sudan, aczkolwiek Pekin jest zainteresowany ropą z Algierii, Libii,
Gwinei Równikowej, Zimbabwe, Konga, RPA i Gabonu. Chińska dyplomacja
w Afryce jest bardzo aktywna, jednocześnie nie narzuca własnej wizji ustroju
i nie ingeruje w sprawy wewnętrzne państw afrykańskich. Chiny mają swoje
przedstawicielstwa dyplomatyczne we wszystkich 53 państwach kontynentu,
posiadają 49 ambasad i dziewięć konsulatów, czyli więcej niż Stany Zjednoczone460. W zasadzie nie ma zakątku czarnej Afryki, gdzie chińscy przywódcy
nie odcisnęli swojej stopy. W latach 2004–2008 chińscy politycy złożyli aż 14
oficjalnych wizyt wysokiego szczebla w państwach afrykańskich.
W listopadzie 2006 roku w Pekinie zorganizowano spektakularny szczyt
chińsko-afrykański, w którym udział wzięło aż 41 afrykańskich szefów państw
i rządów. Chiny zadeklarowały zwiększenie swej pomocy rozwojowej opartej na niskooprocentowanych kredytach, przy czym inwestycje miały objąć
przede wszystkim sektor surowców naturalnych. Afrykańska polityka Chin
realizuje trzy narodowe priorytety: tanie surowce, dostęp do rynku miliarda
potencjalnych klientów oraz poparcie dla zwiększenia roli Chin w polityce
międzynarodowej, w tym stanowiska w sprawie Tajwanu. Mimo iż nadal 70%
inwestycji zagranicznych w Afryce pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i Europy, chińska dyplomacja stanowi tu coraz większą konkurencję dla byłych
państw kolonialnych, takich jak Francja i Wielka Brytania, ale także dla Stanów Zjednoczonych.
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Rys. 71. Import ropy do Chin według
regionów (1995)

Rys. 72. Import ropy do Chin według
regionów (2009)

Źródło: opracowanie własne na podstawie EIA (www.eia.doe.gov), 2010.

Chiny stały się największym odbiorcą ropy naftowej Angoli od zakończenia trzydziestoletniej wojny domowej w tym kraju. Obecnie Angola zaspokaja 16% chińskiego importu ropy naftowej, więcej niż Iran, tradycyjny partner
i sojusznik Pekinu. W zamian za dostęp do angolskiego rynku naftowego, od
2004 roku Angola otrzymała około 15 mld dolarów chińskich niskoprocentowych pożyczek. Umowy przewidują, że pożyczki zostaną wykorzystane na
infrastrukturę, a chińskie firmy będą traktowane w uprzywilejowany sposób
w procesie wyboru wykonawców. Daje to Chinom podwójne korzyści, oprócz
dostaw taniej ropy zyskują zamówienia dla swoich firm budowlanych, dzięki
czemu pieniądze wracają do kraju.
Znaczna część chińskich inwestycji zlokalizowana jest w Sudanie, którego
80% eksportu ropy naftowej trafia do chińskiego konsumenta, co stanowi około 10% całkowitego importu (zob. rys. 73, 74)461. Podczas gdy kraje zachodnie bojkotują Sudan ze względu na brutalne łamanie praw człowieka, poparcie
dla Aal-Baszira gwarantuje Chinom dostęp do sudańskich szybów naftowych,
których strzegą chińscy żołnierze przebrani za pracowników kompanii naftowych. Zastępca chińskiego ministra spraw zagranicznych w wywiadzie dla
„New York Timesa” powiedział: „Biznes to biznes. Staramy się oddzielać biznes
od polityki”462. Inwestycje w Sudanie są najlepiej prosperującymi przedsięwzięciami zagranicznymi CNPC. W 1996 roku exodus zachodnich firm naftowych
umożliwił CNPC wykupienie 40% Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC). W 1999 roku Chińczycy wraz z robotnikami z Sudanu zakończyli budowę Wielkiego Rurociągu Nilu z południa do Morza Czerwonego, zaś
461
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Rys. 73. Chińska produkcja ropy i import
w Sudanie (2006)
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Rys. 74. Produkcja naftowa NOCs w Afryce
(2006)

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Downs, The Fact and Fiction of Sino-African Energy Relations,
World Security Institute, 2007, s. 46.

w 2006 roku CNPC zakończyło rozbudowę rafinerii w Chartumie, co spowodowało gwałtowny wzrost produkcji ropy. Sudańskie dochody z ropy naftowej,
według Human Rights Watch, są w większości przeznaczane na zakup broni.
Kolejny kraj na mapie Afryki ważny dla Chin to Nigeria, ósmy na świecie, największy eksporter ropy naftowej463. Chińska pomoc utrzymuje również
przy władzy reżim Roberta Mugabe w Zimbabwe, a China National Offshore
Oil Corporation (CNOOC) inwestuje w poszukiwanie ropy u wybrzeży Kenii.
Jednocześnie, wbrew potocznym ocenom, wartość rynkowa chińskich inwestycji naftowych w Afryce stanowi zaledwie 8% łącznej wartości inwestycji
naftowych międzynarodowych korporacji (International Oil Corporations,
IOCs) i tylko 3% wszystkich spółek, włączając afrykańskie narodowe podmioty (zob. rys. 75)464. Wartość chińskich inwestycji zagranicznych w poszukiwaniu i wydobyciu ropy naftowej (Oil E&P) w okresie 1992–2009 wyniosła
ponad 44 mld dolarów, przy czym inwestycje w Afryce i na Bliskim Wschodzie
ponad 23 mld dolarów465.
Mimo znaczących nakładów finansowych, w 2007 roku chińskie naftowe
firmy (NOCs) wyprodukowały zaledwie 1/3 poziomu produkcji największego
zagranicznego inwestora w Afryce – ExxonMobil – i zaledwie 7% produkcji
największego afrykańskiego producenta na kontynencie, algierskiego koncernu Sonatrach.
463
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Rys. 75. Inwestycje naftowe w Afryce (2007) Rys. 76. Produkcja ropy według firm (2006)
[mln b/d]
Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Downs, The Fact and Fiction of Sino-African Energy Relations,
World Security Institute, 2007, s. 44.

Chiny są obecnie największym dostarczycielem pomocy rozwojowej
i po Stanach Zjednoczonych drugim partnerem handlowym w Afryce. O ile
w 1996 roku wartość wymiany handlowej Chin z krajami Afryki szacowano na
zaledwie około 5 mln dolarów, o tyle w 2008 roku wzrosła ona 20-krotnie, by
przekroczyć poziom 100 mld dolarów466. W zamian za koncesje wydobywcze
oraz prawo wykupu kopalń czy roponośnych działek Chiny darowują długi
i realizują wielkie inwestycje infrastrukturalne, jak drogi, tamy, mosty, szkoły,
szpitale czy remonty portów morskich. Chiny rozpoczęły też masowy wykup
ziem (land-grabbing) w krajach afrykańskich.

10.2.3. Chińska polityka energetyczna wobec krajów Azji
Polityka bezpieczeństwa energetycznego Chin wobec Azji ma dwojaki charakter. Z jednej strony w Azji Wschodniej Chiny konkurują o dostęp do zasobów
energetycznych z Japonią i Koreą Południową. Z drugiej strony Azja Środkowa
zajmuje główną pozycję w rozważaniach nad długofalowym bezpieczeństwem
energetycznym Chin. Region Morza Kaspijskiego stał się centralnym punktem
chińskich ambicji dywersyfikacji dostaw ropy i gazu ziemnego, ponieważ oferuje on możliwość eksportu surowców energetycznych drogą lądową. Szczególne znaczenie ma pięć republik środkowoazjatyckich: Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan i Kirgistan. Tutaj jednak aktywność Chin
napotyka opór Rosji, z którą wzajemne relacje oscylują pomiędzy współpracą
a rywalizacją.
466

J. Winiecki, Nowe kolory czarnej Afryki, „Polityka”, 13/2010, s. 34.
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Polityczne puzzle w regionie Azji Środkowej
Chiny, które są zależne od importu surowców głównie drogą morską, aktywnie
poszukują możliwości ograniczenia jednostronnej zależności transportu ropy
naftowej przez ocean. Dlatego Azja Środkowa, nie tylko ze względu na bogate
zasoby węglowodorów, ale przede wszystkim jako lądowy pas tranzytowy zyskuje strategiczne znaczenie dla Pekinu. W konsekwencji, podczas gdy rosyjska polityka wobec republik Azji Środkowej nastawiona była na pozyskiwanie
tanich surowców, Chińczycy przeznaczali pieniądze na inwestycje infrastrukturalne i projekty współpracy energetycznej.
Strategicznym partnerem Chin w regionie jest Kazachstan i Turkmenistan.
Kazachstan eksportuje swoją ropę przez otwarty w lipcu 2006 roku ropociąg
z miejscowości Atasu w środkowym Kazachstanie do Dushanzi we wschodniej prowincji Chin. Chinom udało się również doprowadzić, wbrew Moskwie,
do strategicznego partnerstwa z Turkmenistanem, w którego wyniku 14 grudnia 2009 roku został uroczyście otwarty gazociąg Azja Centralna – Chiny467.
1833-kilometrowy odcinek gazociągu biegnie przez Turkmenistan, Uzbekistan
i Kazachstan do północno-zachodniego regionu Xinjiang w Chinach, a następnie ponad 6000 km prowadzi do 14 prowincji w Chinach. Gazociąg będzie miał
dwie równoległe nitki (drugą planuje się uruchomić w 2011 roku) Gazociąg biegnący z turkmeńskiego pola gazowego Jolotan Południowy eksploatowanego
przez CNPC ma osiągnąć pełną przepustowość 40 mld m3/r. w 2013 roku. Inwestycje zapewniły Chinom status ważnego gracza w regionie, obok Rosji, i spowodowały klęskę rosyjskiej polityki monopolizacji tras eksportu gazu.
W kwietniu 2009 roku podczas wizyty Nursłana Nazarbajewa w Pekinie
podpisano kontrakt, w którego ramach państwowy koncern China National
Petroleum Corporation pożyczy 10 mld dolarów kazachstańskiej firmie naftowej KazMunaiGaz, w zamian za wspólne kupno w równych częściach przedsiębiorstwa MangistauMunaiGaz (MMG) od indonezyjskiej Central Asia Petroleum Ltd. Już w listopadzie 2009 roku transakcja przejmowania jednego
z największych producentów ropy w Kazachstanie – firmy MangistauMunaiGas – została zakończona. Akcje MMG umacniają pozycję Chin na energetycznym rynku Kazachstanu oraz umożliwiają dostęp do zasobów.
Podczas wizyty chińskiego prezydenta Hu Jintao w Kazachstanie w czerwcu 2010 roku obydwa państwa zawarły porozumienie o dostawach kazachstańskiego uranu do Chin i rozszerzeniu dwustronnej pokojowej współpracy nuklearnej. Kazachstańska KazMunaiGas i chińska CNPC mają także wspólnie
sfinansować budowę przebiegającego przez terytorium Kazachstanu gazociągu
z Bejneu w zachodniej części kraju do Szymkentu przy granicy z Kirgistanem
w kierunku Chin.
467
China president opens Turkmenistan gas pipeline, BBC News (http://news.bbc.co.uk/2/
hi/8411204.stm).
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Zasoby dalekiej Syberii
Drugim pożądanym kierunkiem dywersyfikacji dostaw ropy i gazu do Chin
są rosyjskie bogate pola wschodniej Syberii. Chińska „ofensywa rurociągowa”
w stosunku do Rosji ma na celu przejęcie kontroli nad syberyjskimi zasobami
energetycznymi, między innymi dzięki poszukiwaniom i rozwojowi złóż ropy
naftowej na całej Syberii oraz budowie sieci gazowych magistrali do północnych i zachodnich prowincji Chin.
W listopadzie 2005 roku ówczesny rosyjski prezydent Władimir Putin
ogłosił projekt budowy ropociągu Eastern Siberia – Pacific Ocean (ESPO)
o długości 4700 km, wokół Jeziora Bajkał do Nachodki (zob. mapa 11). W zamyśle rurociąg miał transportować ropę do Chin, jednak Rosjanie zmodyfikowali jego trasę, tak by w przyszłości mógł tłoczyć ropę także do Korei i Japonii, co miało uniezależnić Rosję od jednego odbiorcy – chińskiego. Pierwsza
część projektu, oddana do użytku pod koniec 2008 roku, obejmuje transport
ropy ze złoża Taishet w rejonie irkuckim przez rurociąg o długości 2700 km do
miejscowości Skoworodino, gdzie dzięki wybudowaniu specjalnego terminalu
przeładunkowego ropa trafia do cystern kolejowych i dalej jest transportowana
do nowo otwartego, wschodnioazjatyckiego morskiego terminalu przeładunkowego w Kozmino koło Władywostoku i Nachodki. 29 grudnia 2009 roku
premier Putin uroczyście wypełnił ropą pierwszy zbiornikowiec Uniwersytet
Moskiewski o ładowności 100 tys. ton, który opuścił port Kozmino, transportując ropę do Hong Kongu. W trakcie otwarcia terminalu Putin powiedział, że:
Jest to projekt strategiczny, ponieważ daje nam dostęp do zupełnie nowych rynków – Azji i Pacyfiku, które rosną i mają ogromny potencjał. Rosja jest dziś obecna
na tych rynkach, ale na niewielką skalę. Dzisiejsze otwarcie daje nam zupełnie nowe
możliwości468.

Transnieft, który obsługuje rurociąg, planuje wydać kolejne 10 mld dolarów na dobudowę odcinka Skoworodino – Kozmino, spinającego cały system
przesyłowy ESPO do 2015 roku.
Równolegle trwały prace na chińskim odcinku ropociągu. W ich efekcie 27
września 2010 roku, w czasie wizyty w Chinach, prezydenci Dmitrij Miedwiediew i Hu Jintao wzięli udział w uroczystym otwarciu części ropociągu z Rosji
do Chin na odcinku Skoworodino – Daqing (930 km po stronie chińskiej)469.
Jest to pierwszy rurociąg tłoczący syberyjską ropę do Chin, będący odgałęzieniem magistrali ESPO. Z kolei we wrześniu 2010 roku Gazprom i chiński
468
E. Zhuk, Talakan Oil Flows into the Pacific, Oil & Gas Eurasia, 2010 (www.oilandgaseurasia.com/articles/p/111/article/1091).
469
Y. Jing, W. Chenyan, China-Russia energy deals mark „new era”, „China Daily”, 28.09.2010
(www.chinadaily.com.cn/china/2010-09/28/content_11355858.htm); Ruszył ropociąg z Rosji do
Chin, 10.01.2011 (http://nafta.wnp.pl/ruszyl-ropociag-z-rosji-do-chin,129088_1_0_0.html).
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koncern CNPC podpisały umowy współpracy energetycznej, w tym podjęły
wstępne porozumienie o dostawach gazu do Chin na poziomie 30 mld m3/r.
przez 30 lat, począwszy od 2015 roku. Póki co nie doszło jeszcze do porozumienia w sprawie wysokości cen rosyjskiego gazu, które ma jednak zostać wypracowane do połowy 2011 roku, co pozwoli na ostateczne zawarcie umowy.
Pekin zaproponował, że sam sfinansuje budowę nowego gazociągu z Syberii
przez Kraj Ałtajski do Chin. Udzielił także linii kredytowej (około 25 mld dolarów), co dla kraju osłabionego światowym kryzysem ma niezwykle istotne
znaczenie.
Zacieśnieniu relacji Chin i Rosji w sektorze energetycznym towarzyszyło
podpisanie wielu umów o współpracy gospodarczej, a zbliżenie rosyjsko-chińskie stanowi wyraźny zwrot w polityce energetycznej Kremla. Zadeklarowana
gotowość Moskwy do zaspokojenia całego zapotrzebowania Chin na gaz jest
wyrazem przeorientowania dotychczasowej polityki wobec Państwa Środka,
która wynikała między innymi z obaw przed zbytnim wzmocnieniem chińskiej gospodarki rozszerzającej swoje wpływy w całym regionie Azji Południowo-Wschodniej. Do czynników, które determinują zmianę rosyjskiej polityki
wobec wschodniego sąsiada, należą między innymi:
– uzyskanie nowych rynków zbytu na swoje surowce przez przeniesienie
eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego z rynków europejskich na tereny Azji Południowo-Wschodniej,
– zniechęcenie Chin do poszukiwania alternatywnych metod pozyskiwania gazu ziemnego (metodami niekonwencjonalnymi, np. shale gas),
– powstrzymanie Chin przed dalszym pogłębieniem kontaktów i ścisłej
współpracy energetycznej z krajami Azji Środkowej,
– ożywienie chińskim kapitałem rosyjskiej gospodarki osłabionej światowym kryzysem ekonomicznym.
Wizyta prezydenta Obamy w Chinach w maju 2010 roku i w dniach 19–22
stycznia 2011 roku prezydenta Hu Jintao w Stanach Zjednoczonych potwierdza trend współpracy. Widmo rozwoju alternatywnych technologii pozyskania gazu jest źródłem panicznych obaw Rosji. Uderzyłoby to znacząco w Gazprom i kluczowy dla państwa rosyjskiego sektor gospodarki. Oferta dostaw
rosyjskiego gazu do Chin ma na celu zniechęcenie Pekinu do inwestowania
w kosztochłonne i niepewne technologie. Oferta sprzedaży gazu do Chin osłabia też wysiłki Pekinu w celu „wyłuskiwania” spod rosyjskich wpływów byłych
republik radzieckich, takich jak Turkmenistan czy Kazachstan. Nowa taktyka
Rosji ma być odpowiedzią wobec gry Pekinu na „zajęcie” Syberii.
Sztandarowy projekt energetyczny Rosji może doprowadzić do znacznego
przeniesienia eksportu ropy z rynków europejskich na azjatyckie, podważając
w ten sposób i tak niewielkie możliwości negocjacyjne Unii Europejskiej.
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Azja Południowo-Wschodnia
Chiny, poszukując alternatywy dla transportu surowców drogą morską z Bliskiego Wschodu i Afryki przez cieśninę Malakka i Morze Południowochińskie, kierują swoją uwagę na projekty połączeń lądowych z Birmy/Myanmar,
Bangladeszu, Pakistanu i Tajlandii.
W kwietniu 2006 roku Pekin zatwierdził studium wykonalności budowy
nowego rurociągu z wybrzeża Arakan w Birmie/Myanmar do południowo-zachodniej prowincji Chin (przepustowość 12 mln ton ropy/r.), zaś w kwietniu 2007 roku gazociągu o długości 2389 km (przepustowość 12 mld m3/r.),
z portu Sittwe położonego na Morzu Andamańskim do Kunming, stolicy prowincji Yunnan w Chinach (mapa 12)470. 27 marca 2009 roku Chiny i Birma/
Myanmar zawarły porozumienie dotyczące budowy obydwu magistrali przesyłowych do roku 2013. Wszystkie koszty budowy magistrali transportowych
oraz portu przeładunkowego dla chińskich tankowców poniosą wyłącznie
Chińczycy471.

Mapa 12. Projekt gazociągu i ropociągu z portu Sittwe do Kunming w Chinach
Źródło: opracowanie własne.

Birma, która nie posiada dużych zasobów ropy naftowej, dzięki największym w Azji Południowo-Wschodniej rezerwom naturalnego gazu ziemnego
zyskała sobie status strategicznego partnera energetycznego Chin w regionie.
W grudniu 2008 roku Chiny sfinalizowały umowy z Korea Gas Corporation,
na których podstawie chińskie korporacje będą dostarczać gaz ze złóż birmańskich do Korei.
470
China National Petroleum Corporation (CNPC) posiada 50,9% udziałów w projekcie,
pozostałą część ma Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE).
471
Chiny broniły interesów Myanmar w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, wetując sankcje dotyczące birmańskiej junty w 2007 roku.
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Inwestycje w Birmie/Myanmar wpisują się w chińską strategię „sznura pereł”, budowy portów i rurociągów, dzięki której za kilka lat chińskie tankowce
z Bliskiego Wschodu i Afryki będą mogły przepłynąć przez Zatokę Bengalską
do portów południowoazjatyckich, skąd ropa popłynie rurociągami do Chin.
Innym przykładem inwestycyjnej „perły” Pekinu jest nowy port w Gwadar
w Pakistanie (mapa 13). Pakistan i Chiny dążą do uczynienia z portu centrum
dystrybucji gazu i ropy na kraje Azji Południowo-Wschodniej472. Wprawdzie
chińscy przywódcy rozważają budowę „korytarza energetycznego” łączącego
port Gwadar z Kashagar w Chinach (który miałby być przedłużeniem gazociągu IP), jednak na chwilę obecną bardziej zainteresowani są rozbudową portu. Port Gwadar, który oferuje Chinom możliwość magazynowania surowców
strategicznych i miejsca przeładunku do dalszego transportu, na przykład do
Birmy (poprzez powstający tam ropociąg i gazociąg), i dalej do wschodnich
Chin, ma umocnić obecność Państwa Środka na morzu i pozwolić na obserwację indyjskich i amerykańskich działań w Zatoce Perskiej i na Oceanie Indyjskim. Z tego powodu Chiny bardziej niż gazociągiem IPCH, którego trasa
biegłaby przez trudno dostępne górzyste tereny Karakoram, zainteresowane są
rozwojem strategicznej infrastruktury portowej w Gwadar.

10.2.4. Chińska współpraca energetyczna
z krajami Ameryki Łacińskiej
W Ameryce Łacińskiej Chiny zawarły kontrakty gazowe z Argentyną, Brazylią, Peru i Ekwadorem, jednakże szczególne znaczenie ma współpraca energetyczna z Wenezuelą. Chińskie firmy uzyskały pozwolenie na poszukiwanie
ropy i gazu oraz budowę rafinerii w Wenezueli. Zbliżenie Pekinu i Caracas
wywołuje obawy amerykańskie o utratę własnego zaplecza energetycznego
w postaci wenezuelskiej ropy. Udział importu wenezuelskiej ropy do Stanów
Zjednoczonych wynosi bowiem 10%. Równocześnie Chávez, który znacjonalizował majątek amerykańskich koncernów, poszukuje niezależności od Stanów
Zjednoczonych. Na początku listopada 2007 roku Chiny i Wenezuela zawarły
porozumienie o utworzeniu wspólnego Funduszu na Rzecz Rozwoju (z 4 mld
dolarów wkładu Chin i 2 mld dolarów wkładu Wenezueli), który finansuje
między innymi projekt współpracy w dziedzinie energii473. Zbliżenie Pekinu
z Caracas niewątpliwie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Stanów Zjednoczonych.
472

Pakistan – Asia’s emerging energy hub, SSGC, Islamabad 2006.
China’s foreign policy and „Soft power” in South America, Asia, and Africa, Congressional
research service Library of Congress, Washington 2008, s. 27.
473
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Wnioski
1) Wiek XXI będzie erą ostrej rywalizacji mocarstw o surowce. Rosnące zapotrzebowanie chińskiej gospodarki na surowce przesuwa Chiny z gracza
regionalnego do aktora, którego polityka wywołuje implikacje globalne.
Siłą napędową wzrostu gospodarki światowej są tzw. kraje BRIC (Brazylia,
Rosja, Indie i Chiny), które należąc do najszybciej rozwijających się gospodarek (spoza OECD), będą odpowiadać za wzrost konsumpcji energii na
świecie, przy czym na Chiny przypada aż 31% przewidywanego wzrostu
popytu ropy w tych krajach. Chińsko-amerykańska rywalizacja o surowce
już dziś jest głównym źródłem napięć na Bliskim Wschodzie i w Ameryce
Południowej, gdzie sprzeczne interesy mogą w przyszłości przerodzić się
w otwarty konflikt.
2) Pekin stara się uczynić XXI wiek erą chińskiej dominacji polityczno-gospodarczej i wojskowej. Chiny, ze względu na spektakularny wzrost gospodarczy ostatnich dziesięcioleci – ustami swych przywódców – określają się
„fabryką świata”, która potrzebuje coraz większej ilości paliw i surowców.
Dlatego chińskie podejście do bezpieczeństwa dostaw jest bardzo złożone i kładzie nacisk na potrzebę kontroli i samodzielności, nie zaś na wiarę w moc wolnego rynku. Toteż Pekin tworzy podstawy stabilnego bezpieczeństwa energetycznego, opartego na dwustronnych porozumieniach
wymiany handlowej z krajami producentami, omijając pośrednictwo światowych giełd. Chiny z sukcesem wykorzystują mechanizmy gospodarcze
wolnego rynku dla własnego wzrostu gospodarczego, świadomie unikając
jednak ich stosowania względem siebie. Chiny nie chcą się również podporządkować mechanizmom kontroli i nadzoru IEA.
3) 69% światowej produkcji ropy naftowej jest przedmiotem obrotu za pośrednictwem międzynarodowych rynków (BP Statistical Review of World
Energy, 2009). Tymczasem po 15 latach agresywnej ekspansji chińskich
koncernów dostawy ropy naftowej na podstawie długoterminowych umów
stanowią zaledwie 16% całkowitego importu. Oznacza to, że aż 84% całkowitego importu ropy naftowej Chin oparte jest na międzynarodowym
rynku transakcji giełdowych. Ani chińskie giganty naftowe, ani usilne
wysiłki naftowej dyplomacji Pekinu nie zabezpieczą chińskiej gospodarki
przed gwałtownymi zmianami cen ropy na międzynarodowym rynku. Paradoksalnie oznacza to szansę współpracy Pekinu z Waszyngtonem wobec
państw eksporterów na rzecz stabilizacji światowych cen surowców.
4) Tylko 1/3 ropy naftowej wydobywanej za granicą przez chińskie koncerny
(NOCs) trafia do Chin, reszta wbrew woli politycznych przywódców sprzedawana jest na międzynarodowym rynku. Oznacza to, że znaczna część
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trafia na światowe rynki, a chińskie koncerny nie różnią się od korporacji
międzynarodowych (IOCs) i kierują się głównie zyskiem, a nie tylko politycznymi wytycznymi decydentów.
5) Piętą achillesową chińskiej gospodarki jest zależność od transportu drogą morską. Szczególnym zagrożeniem w ocenie Pekinu jest możliwość zablokowania tranzytu cieśniną Malakka. Przez ten wąski tor wodny, który
oddziela Malezję od Indonezji, kontrolowany przez marynarkę Stanów
Zjednoczonych, przepływa około 80% rocznego importu ropy z Bliskiego
Wschodu. Dodatkowo aż 85% importu chińskiej ropy trafia do Chin za pośrednictwem tankowców, z których tylko 20% należy do Państwa Środka,
co ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw. Dlatego Chiny
aktywnie rozwijają własny przemysł stoczniowy, tak by ograniczyć ryzyko
przerw w dostawach. Jednocześnie Pekin wzmacnia swoje powiązania polityczno-gospodarcze z krajami Azji Środkowej i Południowo-Wschodniej,
rozbudowując sieć transportu lądowego surowców. Niemniej jednak nawet po uruchomieniu wszystkich trzech planowanych lądowych magistrali
przesyłu ropy naftowej – z Kazachstanu, Rosji (ESPO) i rurociągu chińsko-birmańskiego – nadal aż 75% importu tego surowca będzie transportowane przez ocean.

11. Polityka energetyczna Indii

11.1. Zasoby surowców a potrzeby konsumpcyjne
Indie są dynamicznie rozwijającą się gospodarką, która staje się coraz bardziej
znaczącym światowym konsumentem ropy naftowej i gazu. Kraj ten jest liczącym się światowym producentem (2,4%) i konsumentem energii (3,5%)474. O ile
w 1990 roku Indie (15% populacji świata) wraz z Chinami razem odpowiadały
za 10% całkowitej światowej konsumpcji energii, o tyle w 2006 roku ich łączny udział wyniósł już 19%475. W 2008 roku Indie były piątym co do wielkości
konsumentem ropy naftowej na świecie z konsumpcją 2,8 mln b/d i szóstym
światowym importerem (1,8 mln b/d), co oznacza, że 68% konsumpcji ropy
naftowej pochodziło z importu. Według World Energy Outlook (IEA 2009),
Chiny po 2025 roku wyprzedzą Stany Zjednoczone pod względem wysokości
wydatków na import ropy i gazu, a Indie wyprzedzą Japonię i staną się trzecim
największym ich importerem, po Stanach Zjednoczonych i Chinach476.
Indie nie posiadają wystarczających krajowych zasobów energetycznych
i muszą importować większość potrzebnych surowców. Szczególny udział
w bilansie energetycznym kraju ma węgiel, który zajmuje dominującą pozycję
w strukturze źródeł paliw (ponad 50%, zob. rys. 77). Indie cierpią też z powodu poważnych braków zdolności wytwórczych energii elektrycznej, przy czym
szacuje się, iż około 40% mieszkań w Indiach pozbawione jest elektryczności.
81% energii elektrycznej w Indiach w 2005 roku wytworzone było ze źródeł
konwencjonalnych, w tym 70% w elektrowniach węglowych. Indie są zarówno trzecim konsumentem, jak i producentem węgla kamiennego na świecie,
choć skala konsumpcji jest tak duża, iż kraj ten jest importerem netto węgla
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India’s Energy Security, Friedrich Ebert Stiftung, 2007, s. 2.
World Energy Demand and Economic Outlook, Energy Information Administration; International Energy Outlook 2009, s. 8.
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Mimo wzrostu gospodarczego nadal około 35% ludności kraju żyje za 1 dolara dziennie,
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kamiennego477. Szacuje się, że łącznie trzy narody – Stany Zjednoczone, Chiny i Indie – będą odpowiadać za 88% wzrostu netto zużycia węgla w okresie
2006–2030478.
W 2006 roku Indie były szóstym światowym konsumentem ropy naftowej.
Kraj ten posiada 5,6 mld baryłek udokumentowanych zasobów ropy, drugich
co do wielkości w regionie Azji i Pacyfiku po Chinach, stanowiących około
0,5% światowych zasobów (2009)479. Indie produkowały w 2008 roku 766 tys.
baryłek ropy naftowej dziennie, a konsumowały 2882 mln b/d, tj. 3,4% konsumpcji globalnej (BP Statistical Review, 2009). Indie posiadają ósme zdolności
rafinacji ropy naftowej na świecie (na poziomie 2,26 mln b/d)480.
Rosnąca konsumpcja krajowa zmusza Indie do importu ropy naftowej
z różnych kierunków świata. Ponad 65% ropy pochodzi z importu, głównie
z krajów Bliskiego Wschodu, gdzie głównymi partnerami handlowymi są Arabia Saudyjska i Iran (zob. rys. 78). Jednocześnie szacuje się, że w 2025 roku
import ropy będzie wynosił aż 90%481.
W 2004 roku Indie zainicjowały spotkania grupy nazwanej TEAM-9 (Techno-Economic Approach for Africa – India Movement) obejmującej współpracę z ośmioma bogatymi w surowce i zasoby energetyczne krajami Afryki
Zachodniej: Wybrzeżem Kości Słoniowej, Senegalem, Mali, Gwineą Bissau,
Czadem, Gwineą Równikową, Ghaną i Burkina Fasso482. Według Indyjskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych ta inicjatywa jest częścią szerszej polityki współpracy z bogatymi w zasoby, rozwijającymi się krajami afrykańskimi,
które potrzebują zarówno dostępu do tanich technologii, jak i inwestycji służących rozbudowie ich infrastruktury. W ramach współpracy w 2006 roku Indie
zadeklarowały między innymi zamiar zainwestowania 1 mld dolarów na Wybrzeżu Kości Słoniowej w platformy wiertnicze483.
Indyjski sektor ropy naftowej jest zdominowany przez przedsiębiorstwa
państwowe, mimo że rząd podjął kroki na rzecz jego deregulacji i zwiększenia
477

India, Country Analysis Brief, EIA 2009.
World Energy Demand and Economic Outlook, Energy Information Administration; International Energy Outlook, 2009, s. 9.
479
India, Country Analysis Brief, EIA 2009; BP Statistical Review of World Energy, June
2009, s. 6.
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Ibidem, EIA 2009.
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India’s Energy Dilemma, Center for Strategic and International Studies, 98/2006, s. 1;
S.K. Singh, India and West Africa: A Burgeoning Relationship, Chatman House, 2007/01, s. 7;
India, EIA 2009.
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India to put $1bn in African oil, BBC, 14.08.2006 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/
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Rys. 77. Konsumpcja energii w Indiach
według paliw (2006)

Rys. 78. Import ropy do Indii według krajów
(2007)

Źródło: opracowanie własne na podstawie India, Country Analysis Brief, EIA 2009 (cabs@eia.doe.gov),
2008.

obecności zagranicznych inwestorów. Państwowa Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) jest dominującą spółką w sektorze naftowym i kontroluje 70%
krajowej produkcji ropy. Państwowy Oil India Limited (OIL) to kolejny lider
w produkcji ropy naftowej, którego udział w produkcji w 2008 roku wyniósł
28%. Pozostałe liczące się spółki, takie jak Indian Oil Corporation (IOC) i Gas
Authority of Indian Limited (GAIL), są również własnością państwa, chociaż
firmy te zajmują się przede wszystkim rafinacją ropy naftowej i dystrybucją
gazu. Państwo kontroluje również 3/4 krajowej sieci przesyłowej. Największą
spółką prywatną w sektorze naftowo-gazowym jest Reliance Industries Limited z rosnącym udziałem w rynku484.
W ostatnich latach władze Indii podjęły wiele kroków na rzecz liberalizacji
wydobycia i dystrybucji surowców naftowych. Celem przyciągnięcia zagranicznych firm wiertniczych rząd w 2000 roku przyjął założenia nowej polityki
udzielania licencji New Exploration License Policy (NELP), aktywnie wspierając wprowadzenie zasad wolnego rynku. Po raz pierwszy dopuszczono firmy
ze 100-procentowym udziałem zagranicznym w pracach badawczo-odkrywczych i eksploatacyjnych w sektorze nafty i gazu.
Większość rezerw ropy naftowej w Indiach znajduje się na morzu, w zachodniej części kraju, zaś na lądzie w północno-wschodniej jego części. Nowo
odkryte rezerwy znajdują się na morzu w Zatoce Bengalskiej485. Indyjskie firmy
naftowe od kilku ostatnich lat są coraz aktywniejsze za granicą. Przodująca jest
ONGC Videsh Ltd. (OVL), spółka zależna ONGC zajmuje się inwestycjami
zagranicznymi (w 13 krajach, w tym w Wietnamie, Birmie, Rosji, Iranie, Ira484
485
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Ibidem, EIA 2009.

Polityka energetyczna Indii

243

ku, Sudanie, Brazylii, Kolumbii). Jedną z podstawowych inwestycji jest udział
ONGC Videsh w Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC), która zaangażowała się w pracę w Sudanie od 1997 roku. ONGC Videsh posiada
także 20% udziałów w konsorcjum kierowanym przez ExxonMobil, w ramach
projektu Sachalin-I w Rosji486. W 2002 roku indyjski rząd zainicjował udogodnienia dla prywatnych rafinerii i wprowadził rynkowy mechanizm kształtowania cen (Market Determined Price Mechanism, MDPM) w miejsce administracyjnego (Administered Price Mechanism, APM)487.
Indie posiadają 1,09 bln m3 udokumentowanych rezerw gazu ziemnego
(BP Statistical Review, 2009, s. 22). Produkcja krajowa wynosiła w 2008 roku
30 mld m3, zaś konsumpcja 41 mld m3 (BP Statistical Review, 2009, s. 24, 27).
Mimo znaczących nowych odkryć gazu ziemnego w ostatnich latach, Indie importują na dużą skalę gaz LNG w celu zaspokojenia rosnącego krajowego popytu. Podobnie jak w sektorze naftowym, państwowe przedsiębiorstwa ONGC
i Oil India Ltd. (OIL) są głównymi producentami gazu ziemnego w kraju488.
Gaz ziemny z przedsiębiorstw państwowych jest sprzedawany zgodnie
z mechanizmem ceny administracyjnej (APM). Gas Authority of India Ltd.
(GAIL) posiada skuteczny monopol na przesył gazu naturalnego i dystrybucję.
W grudniu 2006 roku Minister Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego wydał decyzję
liberalizującą sektor dystrybucji gazu, która pozwala inwestorom zagranicznym na 100-procentowy udział kapitałowy w projektach przesyłu gazu. Choć
monopol przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego GAIL nie jest już zagwarantowany ustawowo, w dalszym ciągu spółka jest liderem w sektorze, kontrolując
około 6500 km sieci gazociągów.

11.2. Projekty dywersyﬁkacji źródeł importu
gazu ziemnego
11.2.1. Gazociąg pokoju: Iran – Pakistan – Indie (IPI)
Wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny zaowocował powstaniem licznych
projektów dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych drogą lądową,
a także rozbudową struktury magistrali morskich489.
486
487
488
489

Ibidem.
Ibidem.
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Strategicznym, rozważanym od połowy lat 90., projektem dywersyfikacji
źródeł dostaw gazu ziemnego jest gazociąg Iran – Pakistan – Indie (IPI)490.
Plan zakłada budowę z irańskiego pola South Pars około 2720 km gazociągu
do indyjskiego stanu Gujarat, o przepustowości docelowo 55 mld m3 (z czego 32 mld m³ trafiałaby do Indii, reszta zaś do Pakistanu)491. Ostatecznie po
kilkunastu latach trudnych negocjacji, w lipcu 2008 roku Pakistan i Indie porozumiały się we wszystkich dotychczas spornych kwestiach na temat „gazociągu pokoju”492. Tymczasem, oficjalnie z powodu dużych opłat tranzytowych,
które miałby pobierać Islamabad, Indie wycofały się z projektu. Iran i Pakistan
podpisały porozumienie dotyczące dalszych postępów w budowie gazociągu
wbrew sprzeciwom Stanów Zjednoczonych493. Niewątpliwie na stanowisko
New Delhi miały wpływ zabiegi Białego Domu, który nie chciał wzmacniać
roli Teheranu w regionie494. W styczniu 2010 roku Stany Zjednoczone wezwały
Pakistan do wycofania się z projektu gazociągu Iran – Pakistan495. Specjalny
wysłannik Waszyngtonu do Afganistanu i Pakistanu, Richard Holbrooke, podczas spotkania z pakistańskim ministrem ropy naftowej Syed Naveed Qamarem zapowiedział, że Islamabad będzie musiał zrezygnować z udziału w gazociągu, jeśli chce skorzystać z amerykańskiej pomocy w imporcie skroplonego
gazu ziemnego (LNG) i energii elektrycznej z Tadżykistanu496.
Nowe okoliczności zrodziły pomysł włączenia Chin do projektu Indie –
Pakistan – Chiny, zamiast Iran – Pakistan – Indie497. Irański minister spraw
490
Zapotrzebowanie Pakistanu na energię rośnie, a kraj jest coraz bardziej zależny od gazu
ziemnego. Bilans energetyczny kraju: gaz ziemny 51%, ropa naftowa 29%, energia wodna 11%,
węgiel 8%, energia jądrowa 1% [za:] M. Lall, Political economy of Iran – Pakistan – India (IPI)
Gas Pipeline, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore, 2007, s. 12.
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P. Khanna, Central Asia’s New Silk Roads, 12.08.2010 (www.nytimes.com/2010/08/13/
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zagranicznych Manouchehr Mottaki powiedział, że „możemy nawet rozpocząć projekt bez Indii”, oskarżając Stany Zjednoczone o próbę sabotażu projektu gazociągu, stwierdzając, że „stosunki między Stanami Zjednoczonymi
a Indiami nie powinny wpływać na relacje Indii z innymi krajami regionu”498.
W tych okolicznościach w dniu 16 marca 2010 roku w Ankarze Iran i Pakistan podpisały porozumienie w sprawie gazociągu, zaś w lipcu 2010 roku Iran
oddał blisko 1000 km gazociągu z planowanego 1100 km na terytorium irańskim499. Iran i Pakistan uroczyście podpisały 12 czerwca 2010 roku umowę
dostaw gazu od 2014 roku500. W ten sposób Iran zobowiązał się dostarczać
21,2 mln m3 gazu dziennie do Pakistanu od roku 2014501. Równocześnie Pakistan ma w ciągu trzech lat zbudować swój 700 kilometrowy odcinek sieci
gazowej.
Tymczasem, nieoczekiwanie w marcu 2010 roku minister spraw zagranicznych Indii Somanahalli Mallaiah Krishna zaproponował rozmowy trójstronne w sprawie gazociągu IPI502. Chęć powrotu do rozmów została ponownie
zadeklarowana w przeddzień wizyty w Teheranie w trakcie 14 szczytu G-15
w dniach 16–17 maja 2010 roku503. W sierpniu 2010 roku indyjskie Ministerstwo Ropy Naftowej potwierdziło decyzję ponownego przystąpienia do gazociągu Iran – Pakistan – Indie, stwierdzając, iż sprawa ta nie powinna być regulowana przez politykę504. Stany Zjednoczone z kolei ostrzegły zarówno Indie,
jak i Pakistan przed pogłębianiem rozmów z Iranem505.
Ku zaskoczeniu Amerykanów, 22 listopada 2010 roku Iran i Pakistan podpisały umowę budowy irańsko-pakistańskiego odcinka gazociągu, wskazując
równocześnie trasę jego przebiegu. Gazociąg Iran – Pakistan (IP) będzie biegł
498
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południową trasą wzdłuż wybrzeża w Beludżystanie aż do Nawabshah w prowincji Sindh, przez port Gwadar, gdzie będzie połączony z krajową siecią gazowniczą. Około 15 miesięcy ma potrwać zaprojektowanie i realizacja odcinka
pakistańskiego, którego budowa rozpocznie się w 2012 roku, zaś pierwsze tłoczenie gazu do Pakistanu zaplanowano na 2015 rok506.
Gazociąg zyskał sobie przydomek „gazociągu pokoju” ze względu na to, iż
połączyłby tradycyjnie antagonistyczne mocarstwa jądrowe Azji Południowej.
Jednocześnie projekt wciąż bojkotują Stany Zjednoczone, które zaoferowały
New Delhi pomoc w dostępie do globalnego rynku paliwa i technologii jądrowych w zamian za odstąpienie od udziału w projekcie. Same Indie nie chcą zgodzić się na tranzyt przez Pakistan i proponują alternatywną drogę podmorską.
Sytuacja w regionie zmienia się bardzo dynamicznie. Na chwilę obecną stanowisko Indii jest niejednoznaczne, jednak zakładana budowa TAPI – o ile dojdzie do skutku – niewątpliwie umacnia amerykańską wizję przyszłości regionu.

11.2.2. Gazociąg Turkmenistan – Afganistan – Pakistan – Indie
Indie są także zaangażowane w projekt gazociągu transafgańskiego (TAPI,
Turkmenistan – Afganistan – Pakistan – Indie), o długości około 1650 km,
który ma zostać ukończony w 2014 roku, o docelowej zdolności przesyłu
33 mld m3 gazu (połowa ma trafiać do Indii i Pakistanu). Projekt budzi jednak
wiele obaw związanych między innymi z bezpieczeństwem trasy przesyłu oraz
gwarancją zdolności zobowiązań eksportowych gazu przez Turkmenistan507.
11 grudnia 2010 roku rządy Turkmenistanu, Afganistanu, Pakistanu i Indii podpisały międzyrządową umowę o budowie gazociągu TAPI o wartości 7,6 mld
dolarów, deklarując termin zakończenia jego budowy w 2014 roku508. Umowa
została podpisana przez trzech prezydentów – Hamida Karzaja, Kurbangulego
Berdimukhamedowa i Asifa Ali Zardariego oraz indyjskiego ministra energetyki Murli Deora i poprzedzona była porozumieniem o sprzedaży gazu podpisanym jeszcze we wrześniu 2010 roku509. Mocną stroną projektu jest deklaracja
finansowania gazociągu przez Azjatycki Bank Rozwoju, ADB (decydujący głos
506
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mają tu Stany Zjednoczone i Japonia)510. TAPI ma zapewnione pełne poparcie
Waszyngtonu, natomiast gazociąg IP stał się zakładnikiem relacji Iran – Stany
Zjednoczone511.

11.2.3. Birma/Myanmar: nowy szlak importowy
Indie planują też import gazu ziemnego z Birmy/Myanmar. W marcu 2006
roku rządy Indii i Birmy podpisały ofertę dostaw gazu naturalnego, chociaż
trasa gazociągu nie została jeszcze ustalona. Planowano budowę rurociągu
przecinającego Bangladesz, jednak wobec braku zdecydowania władz Bangladeszu w planach Indii i Birmy bierze się pod uwagę budowę gazociągu łączącego oba państwa we wschodniej części indyjskiego stanu Tripura. Plany te może
jednak pokrzyżować projekt budowy gazociągu z Birmy do Chin. W 2007 roku
rząd Birmy/Myanmar zdecydował się bowiem na sprzedaż gazu z podmorskich złóż do Chin512.

11.2.4. Dywersyﬁkacja paliw: skroplony gaz ziemny
Gaz skroplony zajmuje systematycznie coraz więcej miejsca w bilansie energetycznym Indii. Import LNG do Indii w 2006 roku stanowił 7. miejsce w globalnym udziale importu gazu skroplonego. Głównymi dostawcami gazu LNG
są: Algieria, Egipt, Nigeria, Oman, Iran, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Australia, Malezja i Turkmenistan. Katar był zdecydowanie największym dostawcą w 2006 roku, stamtąd pochodziło prawie 86% importu LNG513. Indie
posiadają dwa terminale importu gazu LNG. Petronet LNG, konsorcjum państwowych spółek indyjskich i międzynarodowych, jest właścicielem i operatorem instalacji LNG Dahej, drugi zaś terminal Hazira LNG rozpoczął działalność w kwietniu 2005 roku i jest własnością spółki joint venture Shell i Total.
Dodatkowo Petronet LNG obecnie finalizuje umowę z japońskim konsorcjum
na budowę nowej instalacji odbioru skroplonego gazu ziemnego, która ma zakończyć się do 2012 roku514.
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J. Foster, A pipeline through a troubled land: Afghanistan, Canada, and the New Great
Energy Game, Canadian Centre for Policy Alternatives, „Foreign Policy Series”, 3/2008, s. 1, 4.
511
A. Patnaik, Comparing India’s and China’s Approaches in Central Asia, „Central Asia Security Policy Brief ”, 2/2010.
512
India loses to China on Myanmar gas, Shwe gas Movement, 23.08.2007 (www.shwe.org/
archives/india-loses-to-china-on-myanmar-gas).
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India, Country Analysis Brief, EIA 2009.
514
Ibidem, EIA 2009.
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11.2.5. Rozwój energetyki jądrowej
Rząd Indii zabiega o wzrost udziału energii jądrowej w bilansie energetycznym
kraju, aczkolwiek rozwój energetyki jądrowej jest ograniczony okolicznościami historycznymi spowodowanymi nieprzystąpieniem do Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT, 1968) i testy nuklearne w 1974 roku.
Indie podpisały w lipcu 2005 roku umowę o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi obejmującą budowę cywilnych instalacji jądrowych w sektorze
energetycznym (Umowa 123)515. Indie zgodziły się jednak na kontrolę cywilnych instalacji jądrowych w ramach Międzynarodowej Agencji Energii
Atomowej (MAEA), a ostatecznie Kongres Stanów Zjednoczonych zezwolił
w dniu 28 września 2008 roku (Senat zatwierdził 1.10.2008) na zawarcie umowy umożliwiającej współpracę nuklearną między Stanami Zjednoczonymi
i Indiami516. Umowa obejmuje budowę przez amerykańskie firmy reaktorów
jądrowych w Indiach. Stany Zjednoczone, nawiązując współpracę w dziedzinie cywilnych programów jądrowych z Indiami, dążą do wzmocnienia pozycji
Indii w Azji, licząc na stworzenie w dłuższej perspektywie przeciwwagi gospodarczej i militarnej dla rosnącej potęgi Chin517.
Indie obecnie posiadają 14 reaktorów jądrowych w eksploatacji obsługiwanych przez państwowe Nuclear Power Corporation of India. Zakupiły również sześć jądrowych reaktorów z Francji i cztery z Rosji, co dostarczy dodatkowe 11 000 MW mocy elektrycznej518. Umowa Indii z Francją (wrzesień
2008) zakłada cywilną współpracę w sektorze energii nuklearnej. W czerwcu
2010 roku Indie zawarły także porozumienie z Kanadą o współpracy cywilnej
w sektorze energii atomowej519. Kanada jest dziewiątym krajem, z którym New
Delhi ma umowę o współpracy cywilnej w sektorze energii atomowej. Premier
Indii Manmohan Singh zapewnił, że importowane technologie atomowe oraz
rudy uranu nie będą wykorzystywane do „celów niezamierzonych”520. Wśród
pozostałych dostawców „jądrowych” znajdują się również Rosja, Mongolia,
Kazachstan, Argentyna, Namibia i Wielka Brytania.

515

Ibidem.
US President Bush signs India-US Civil Nuclear Cooperation Agreement, U.S. Department
of State, 29.03.2010 (www.state.gov/p/sca/rls/139194.htm).
517
J. Bajoria, The U.S.-India Nuclear Deal, 20.11.2009 (www.cfr.org/publication/9663/usindia_nuclear_deal.html).
518
India, Country Analysis Brief, EIA 2009.
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India, Canada sign Civil Nuclear deal, 28.06.2010 (www.centralchronicle.com/viewnews.
asp?articleID=39986).
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V.S. Chandrasekar, Bal Krishna, India, Canada sign civil nuclear Deal, 28.06.2010 (www.
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Wnioski
1) Dynamiczny wzrost gospodarczy Indii spowodował gigantyczny wzrost zapotrzebowania na energię. Indie obok Chin są najszybciej rozwijającą się
gospodarką nienależącą do krajów OECD. Sytuacja ta będzie mieć zasadnicze znaczenie dla skali globalnej konsumpcji energii w XXI wieku. W jednym ze scenariuszy przyszłego globalnego zapotrzebowania na energię IEA
(World Energy Outlook, 2010), na kraje spoza OECD może przypaść aż 93%
wzrostu zapotrzebowania na energię do 2035 roku.
2) Bezpieczeństwo energetyczne Indii jest w ogromnym stopniu determinowane przez rozwój i modernizację gospodarczą kraju, rozbudowę wewnętrznej infrastruktury i wzrost poziomu życia wielomilionowej klasy
średniej. Jednocześnie nie wyklucza to ogromnej asymetrii społecznej wyrażającej się w ograniczonym dostępie wielu gospodarstw domowych do
energii elektrycznej i podstawowych dóbr konsumpcyjnych.
3) Geopolityka energetyczna zmienia stosunki między Indiami i sąsiadami.
Blokowanie przez Stany Zjednoczone udziału Indii w gazociągu IPI nie
przynosi rezultatów. Mimo spektakularnego zbliżenia Stanów Zjednoczonych i Indii obejmujących między innymi cywilną współpracę nuklearną,
w niektórych aspektach polityka energetyczna Indii może być sprzeczna
z celami Waszyngtonu.
4) Geopolityka energetyczna może przynieść zbliżenie państw Azji, chociaż
może zantagonizować dwa wielkie mocarstwa, Indie i Chiny w obliczu rywalizacji o zasoby surowcowe.
5) Pomimo znacznego wzrostu udziału innych paliw pierwotnych w bilansie energetycznym Indii, podstawowe źródło energii wciąż stanowi węgiel,
co wymusza aktywną modernizację infrastruktury elektrowni węglowych,
jeśli kraj ten będzie chciał sprostać ambitnym wymaganiom ograniczania
emisji CO2 w ramach światowej polityki ochrony klimatu.

12. Japonia – „potęga energetycznego ubóstwa”

12.1. Zasoby a potrzeby surowcowe
Japonia jest trzecim co do wielkości konsumentem ropy naftowej na świecie,
za Stanami Zjednoczonymi i Chinami, oraz drugim importerem ropy naftowej netto, a także światowym liderem w imporcie skroplonego gazu ziemnego.
Jednocześnie Japonia nie posiada w zasadzie żadnych własnych zasobów surowców energetycznych, zaś konsumpcja ropy i gazu niemal w stu procentach
opiera się na imporcie. Mimo to Japonia jest jedną z największych potęg gospodarczych współczesnego świata, a kraj ten jest głównym eksporterem dóbr
inwestycyjnych sektora energetycznego.
Szacuje się, że Japonia posiada zaledwie około 40 mln baryłek udokumentowanych zasobów ropy, przy czym dzienna konsumpcja wynosi aż 5 mln baryłek (2007). Produkcja krajowa jest śladowa. Japonia dysponuje wprawdzie 145
szybami naftowymi ulokowanymi na 13 polach, jednak w 2007 roku łączna ich
produkcja wyniosła zaledwie 130 tys. b/d, przy konsumpcji na poziomie 5 mln
b/d (BP Statistical Review, 2010). W celu zapewnienia odpowiednich zapasów
ropy naftowej w wypadku przerwania dostaw rządowe agencje magazynują
strategiczne rezerwy ropy na poziomie 328 mln baryłek (2008), co pozwoliłoby
zapewnić dostawy ropy na 65 dni w wypadku przerwy w dostawach. Dodatkowo prywatne rafinerie w Japonii są zobowiązane do magazynowania zapasów
produktów ropopochodnych na poziomie 70 dni krajowej konsumpcji521.
Ropa naftowa stanowi najważniejsze źródło wytwarzania energii w kraju
samurajów, choć jej udział w całkowitym zużyciu energii spadł z około 80%
w 1970 do około 50% w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Stało się tak
za sprawą znacznego zwiększania efektywności energetycznej oraz wzrostu
udziału energii jądrowej i gazu ziemnego. Prognozuje się dalszy powolny spadek udziału ropy w gospodarce japońskiej. Japoński rząd w strategii energetycznej z 2006 roku (New National Energy Strategy) podkreślił, że państwo
powinno ograniczyć udział ropy naftowej jako podstawowego źródła energii,
521

Japan, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.doe.gov.).
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Rys. 79. Całkowita konsumpcja energii
w Japonii według źródeł paliw (2005)
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Rys. 80. Zależność Japonii od importu źródeł energii (2005)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Japan, Country Analysis Briefs, EIA 2008; The Japan Gas Association (www.gas.or.jp/english/letter/images/07/pdf/LNG_Workshop.pdf).

szczególnie w sektorze transportu. Do roku 2030 celem jest zmniejszenie jej
udziału do nie więcej niż 40%522. Warto podkreślić, iż wśród dużych wysoko
rozwiniętych krajów świata, Japonia ma jeden z najniższych wskaźników energochłonności gospodarki.
Japonia pozostaje drugim co do wielkości netto importerem ropy naftowej, po Stanach Zjednoczonych. Niemal 90% importu ropy naftowej pochodzi
z regionu Bliskiego Wschodu. Obecnie Japonia dąży do dywersyfikacji dostaw
z takich kierunków, jak Rosja, Azja Środkowa i Afryka.
Pomimo że Japonia nie posiada znaczących własnych zasobów ropy, ma
dobrze rozwinięty przemysł naftowy składający się z państwowych, prywatnych i zagranicznych firm. Do niedawna sektor ropy naftowej w Japonii był
zdominowany przez Japan National Oil Corporation (JNOC), spółkę utworzoną przez japoński rząd w 1967 roku, odpowiedzialną za poszukiwanie ropy
naftowej w kraju i za granicą. JNOC poddana została restrukturyzacji i podzieleniu na wiele mniejszych firm celem zapewnienia większej konkurencji w sektorze energetycznym. W 2004 roku część udziałów JNOC została przeniesiona
do Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), państwowej
spółki, która zajmuje się zagranicznym wydobyciem surowców, produkcją
i magazynowaniem w kraju. Po demonopolizacji JNOC powstały nowe spółki,
jak na przykład Inpex, jedna z największych kompanii naftowych, oraz Japex
(Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.).
Bogate tereny roponośne i złoża gazu ziemnego otaczające Japonię znajdują się na Morzu Wschodniochińskim. Ich eksploatacja jest jednak trudna
ze względu na to, iż prawa do nich roszczą sobie Chiny. Sytuację dodatkowo
522

Ibidem, EIA 2010.
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Rys. 81. Kierunki importu ropy naftowej
(2007)

Rys. 82. Najwięksi światowi importerzy LNG
(2006) [mld m3]

Źródło: opracowanie własne na podstawie Japan, Country Analysis Briefs, EIA 2008.

komplikuje brak porozumienia między Japonią i Chinami odnośnie do wyznaczenia granicy morskiej. Rządy Japonii i Chin w trakcie kilku rund negocjacji dwustronnych, których celem było rozwiązanie impasu, w czerwcu 2008
roku osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie wspólnych przedsięwzięć
rozwoju złóż ropy i gazu na Morzu Wschodniochińskim, które jednak zostały
zakłócone wzrostem napięć we wrześniu 2010 roku523.
Japońskie koncerny naftowe, w celu złagodzenia braku krajowych zasobów
ropy naftowej, są aktywne w wydobywaniu i produkcji za granicą. Rządowa strategia z 2006 roku wzywa do zwiększenia aktywności japońskich firm
energetycznych w poszukiwaniu na całym świecie nowych złóż. Strategia zakłada również zwiększenie do 40% w 2030 roku importu ropy wydobywanej
za granicą opartego na licencji na podstawie koncesji będących własnością
rządu japońskiego (obecnie 15%). Firmy japońskie prowadzą działania odkrywczo-wydobywcze przede wszystkim w regionie Bliskiego Wschodu i Azji
Południowo-Wschodniej. Oprócz Inpex, inne japońskie firmy zaangażowane
w produkcję ropy to: Cosmo Oil, Idemitsu Kosan Co. Ltd., Japan Energy Development Corporation, Japex, Mitsubishi, Mitsui, Nippon Oil.
Japonia miała w 2008 roku zdolność rafinacji ropy naftowej na poziomie
4,7 mln b/d w 31 obiektach, posiadając drugie zdolności rafinacji ropy naftowej w regionie Azji i Pacyfiku, po Chinach524. Wobec malejącego udziału
ropy naftowej w bilansie energetycznym kraju obecnie część mocy przetwórczych ropy naftowej jest niewykorzystana. Dlatego japońskie rafinerie szukają
523
K. Voigt, China-Japan fight goes deeper than islands, CNN 22.09.2010 (http://edition.cnn.
com/2010/BUSINESS/09/22/china.japan.island.dispute/index.html).
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Japan, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.doe.gov.).
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za granicą rynków dla swoich produktów ropopochodnych, w szczególności
w Chinach, gdzie Japonia może stać się w dłuższej perspektywie znaczącym
eksporterem produktów rafinacji. Japońskie rafinerie inwestują też za granicą
(w Katarze, Wietnamie).
Strategicznym projektem dywersyfikacji dostaw ropy jest projekt rosyjskiego ropociągu ESPO (Wschodnia Syberia – Ocean Spokojny) z Syberii nad
Pacyfik. Pekin lobbował na rzecz ESPO w kierunku Chin, Rosjanie jednak
wybrali drogę tak, by umożliwić alternatywny odbiór: Chinom, jak również
bogatej Japonii. Ponadto JOGMEC i Irkutsk Oil Company podpisały umowę
wspólnego zbadania złoża ropy i gazu Sewero – Mogdinski we Wschodniej
Syberii, około 90 km na południe od gazociągu ESPO525.
Japonia jest dużym konsumentem gazu ziemnego, nie posiadając zaś istotnych własnych zasobów, musi polegać w 99 procentach na imporcie, podobnie
zresztą jak w wypadku wszystkich innych strategicznych surowców. W 2008
roku Japonia posiadała 20 mld m3 udokumentowanych zasobów gazu, zaś
konsumpcja roczna wyniosła 99 mld m3 (2007), czyli niemal jedną piątą całkowitej rocznej konsumpcji Unii Europejskiej.
Brak połączeń lądowych gazociągów sprawił, iż Japonia jest największym
światowym importerem skroplonego gazu ziemnego (LNG) na poziomie około 40% całkowitego globalnego importu tego surowca (zob. rys. 82). Japonia
rozpoczęła import LNG z Alaski w 1969 roku i była jednym z pionierów wśród
krajów importujących gaz skroplony na świecie.
Inpex, Mitsubishi, Mitsui i wiele innych firm zajmuje się poszukiwaniem
gazu naturalnego i produkcją za granicą. Korporacje, takie jak Osaka Gas, Tokyo Gas i Toho Gas, są największymi spółkami handlu detalicznego w Japonii,
kontrolując 75% rynku detalicznego. Ponadto Tokyo Gas ma też udział w kilku
projektach w sektorze gazu naturalnego w Australii. Mimo że Japonia jest dużym konsumentem gazu, sieć krajowych gazociągów przesyłowych jest dość
ograniczona. Wynika to między innymi z barier ukształtowania terenu, górzystego krajobrazu, ale także przepisów krajowych, które ograniczyły inwestycje
w tym sektorze.
Źródła importu gazu ziemnego Japonii są bardziej zróżnicowane niż ropy
naftowej. Udział importu z regionu Bliskiego Wschodu wynosi tylko 22%
LNG. Japonia importuje LNG z 12 krajów (2006), przy czym największymi
dostawcami są trzy kraje: Indonezja, Australia i Malezja. Pozostali dostawcy
to: Katar, Brunei, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), Oman, Stany Zjednoczone, Trynidad i Tobago, Algieria, Egipt i Nigeria.
Większość terminali LNG znajduje się wokół największych wysp i najbardziej zaludnionych metropolii, takich jak Tokio, Osaka i Nagoya. Japonia
525

Ibidem, EIA 2010.
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Rys. 83. Kierunki importu LNG w Japonii
(2006)

Rys. 84. Konsumpcja LNG Japonii według
sektorów (2007)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Japan, Country Analysis Briefs, EIA 2008.

Rys. 85. Struktura paliw w produkcji prądu elektrycznego Japonii
Źródło: opracowanie własne na podstawie Japan, Country Analysis Briefs, EIA 2008.

posiada dużą flotę tankowców i rozbudowaną infrastrukturę gazoportów. Japońskie przepisy umożliwiają też indywidualnym spółkom dystrybucji gazu
zawieranie kontraktów importowych z zagranicznymi dostawcami opartych
na bieżących (spot) transakcjach rynkowych.
Niedobór krajowych zasobów gazu ziemnego zmusił japońskie firmy do
aktywnego angażowania się w projekty wydobywcze między innymi w Australii (Inpex), Rosji (Shell 27%, Mitsui 12,5% i Mitsubishi 10% udziałów w projekcie Sachalin-II, przy 50% plus jednej akcji udziałów kontrolnych Gazpromu)
czy Indonezji (Inpex, Mitsubishi).
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W 2005 roku Japonia wytworzyła 178 GW energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych526. Import węgla pochodzi spoza Bliskiego Wschodu,
co pozwala Japonii na dywersyfikację zarówno kierunku importu, jak i samych
paliw. Krajowa produkcja węgla zakończyła się w 2002 roku, obecnie około
60% węgla importowane jest z Australii.

12.2. Japoński przemysł energetyki jądrowej
Udział energii jądrowej w bilansie energetycznym kraju wynosi 16% (trzeci
największy konsument energii jądrowej na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Francji). Japonia obecnie posiada 55 działających reaktorów jądrowych, o łącznej mocy zainstalowanej około 50 GW. Rządowe plany zakładają
zwiększenie udziału energii jądrowej w bilansie energetycznym kraju. W 2008
roku Japonia odpowiadała za blisko 10% światowego zużycia energii jądrowej,
a udział energii jądrowej w produkcji prądu elektrycznego wynosi aż 29%. Japonia promuje energetykę jądrową, także jako element dywersyfikacji źródeł
energii i sposób na ograniczenie emisji dwutlenku węgla.
Japonia kładzie duży nacisk na kontrolę systemu bezpieczeństwa elektrowni jądrowych. Na przykład w sierpniu 2002 roku okazało się, że prywatna
spółka TEPCO nie przekazała raportu dotyczącego nieprawidłowości rządowym agencjom kontrolnym, w konsekwencji czego rząd nakazał zamknięcie
wszystkich 17 reaktorów jądrowych TEPCO w ciągu następnych kilku miesięcy. TEPCO stopniowo przywróciło funkcjonowanie jednostek w 2004 roku.
Ze względu na ukształtowanie terenu i położenie geograficzne Japonia
zmaga się z siłami natury, w tym z licznymi trzęsieniami ziemi nawiedzającymi ten region. Rodzi to poważne konsekwencje dla wykorzystania energii
jądrowej. 16 lipca 2007 roku trzęsienie ziemi o mocy 6,8 stopni w skali Richtera spowodowało zamknięcie największej na świecie elektrowni atomowej
Kashiwazaki-Kariwa (skonstruowanej w 1980 roku), jednej z elektrowni korporacji TEPCO527. Cztery z siedmiu działających reaktorów elektrowni Kashiwazaki-Kariwa zostało automatycznie wyłączone, kiedy ziemia zatrzęsła się,
co wstrzymało przesył energii elektrycznej o mocy 8,2 GW. Zrodziło to obawy
przed wyciekiem radioaktywnych substancji do oceanu528. Incydenty te wywo526

Ibidem, EIA 2010.
Japan Earthquake Rattles World’s Largest Nuclear Power Plant, 16.07.2007 (www.ensnewswire.com/ens/jul2007/2007-07-16-04.html).
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New leak identified at damaged Japanese nuclear plant, 19.07.2007 (www.guardian.co.uk/
world/2007/jul/19/japan.justinmccurry).
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łały falę protestów lobby antyjądrowego w Japonii, a ekolodzy wykorzystali to
zdarzenie do kampanii przeciwko zagrożeniom wynikającym z energii nuklearnej529. Niemniej jednak energetyka jądrowa odgrywa ważną rolę w strukturze japońskiej energetyki, a jej udział w perspektywie najbliższych dziesięcioleci może znacznie wzrosnąć.
Japoński przemysł energii elektrycznej jest zdominowany przez 10 prywatnych spółek energetycznych, które działają jako regionalne monopole. Jedną
z największych jest Tokyo Electric Power Company (TEPCO), która odpowiada za 32% całkowitej produkcji energii w kraju. Firmy te kontrolują krajowy
przesył i dystrybucję energii elektrycznej, pozostawiając ograniczone pole dla
innych niezależnych producentów energii elektrycznej. Inni znaczący operatorzy rynku energii elektrycznej to między innymi Japan Atomic Power Company (JAPC), który obsługuje cztery elektrownie energii jądrowej, i Electric
Power Development Company (J-Power)530. Japonia wykorzystuje także energię wodną, a hydroelektrownie wytworzyły w 2005 roku aż 9% energii w bilansie energetycznym państwa. Energia wiatrowa i słoneczna jest również wykorzystywana, ale ze względu na warunki geograficzno-klimatyczne odgrywa
mniejszą rolę.

Wnioski
1) Japonia wprowadziła i skutecznie realizuje kompleksową politykę bezpieczeństwa energetycznego. Mimo bardzo niekorzystnych warunków naturalnych (w tym braku własnych rezerw surowców energetycznych) długofalowa strategia umożliwiła zapewnienie dywersyfikacji paliw i kierunków
ich dostaw. Mimo braku surowców kraj ten posiada rozbudowany przemysł
stoczniowy, motoryzacyjny i jest liderem w wykorzystaniu nowoczesnych
hi-technology.
2) Skala importu ropy naftowej i LNG czyni Japonię liczącym się w świecie
konsumentem i „energetycznym graczem”. Działania japońskich firm są
podporządkowane strategii państwa zmierzającej do aktywnego nabywania praw do eksploatacji złóż zlokalizowanych w różnych częściach świata.

529

Close Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant, 24.02.2008 (http://cnic.jp/english/topics/safety/earthquake/kkscientist24feb08.html); Japanese Nuclear Power Industry Covers Up Its
Dirty Laundry: Will the International Community Have Wool Pulled Over its Eyes?, Green Action
2008 (www.greenaction-japan.org/internal/20080226_briefing.pdf).
530
Japan, Country Analysis Briefs, EIA 2010 (www.doe.gov.).
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3) Ukierunkowanie japońskiej gospodarki na oszczędzanie energii poniekąd
zostało wymuszone przez niemal całkowity brak surowców energetycznych
i stanowi podstawę założeń polityki bezpieczeństwa energetycznego Japonii.
4) Pomimo dużego uzależnienia od importu, dzięki rozbudowanej infrastrukturze magazynowania surowców strategicznych zarówno przez państwowe,
jak i prywatne podmioty, oraz dużemu udziałowi energii jądrowej w bilansie energetycznym państwa, pod względem bezpieczeństwa energetycznego Japonia jest jednym z najbardziej bezpiecznych krajów świata.
5) Ze względu na położenie geograficzne, bezpieczeństwo transportu morskiego jest zasadniczym składnikiem i „czułym punktem” bezpieczeństwa
energetycznego tego kraju. Jednocześnie posiadanie nadwyżek zdolności
rafinacji ropy naftowej może być źródłem dodatkowego dochodu dla japońskiej gospodarki.

Część VI

Energetyczne szanse i wyzwania
XXI wieku

13. OPEC – w uścisku kartelu

13.1. Geneza i funkcjonowanie OPEC/OAPEC
OPEC jest jedną z najważniejszych międzynarodowych organizacji powstałych
poza kręgiem cywilizacji zachodniej. Znaczenie OPEC dla światowego sektora naftowego jest ogromne. Udział tej organizacji w światowej produkcji ropy
naftowej wynosi około 42%, w światowym handlu ropą naftową ponad 60%,
a kraje zrzeszone w OPEC reprezentują łącznie około 78% udokumentowanych światowych rezerw „czarnego złota”. Kraje OPEC dysponują zatem silnym
orężem mającym dla krajów importerów nie tylko znaczenie gospodarcze, ale
przede wszystkim polityczne. Dlatego OPEC od początków swojego istnienia
był negatywnie postrzegany jako kartel, którego jedynym celem jest zapewnienie krajom członkowskim gigantycznych dochodów kosztem wszystkich pozostałych odbiorców. Kryzysy naftowe z lat 1973–1974 i 1979–1980, kiedy ceny
ropy naftowej wzrosły czterokrotnie, szybko potwierdziły to przekonanie.
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (Organization of the
Petroleum Exporting Countries, OPEC) narodziła się w dniach 10–14 września 1960 roku z inicjatywy Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Iraku, Iranu i Wenezueli, jako rezultat sprzeciwu tych krajów wobec dyktatu potężnych koncernów naftowych odnośnie do poziomu wydobycia i cen tego surowca. Wkrótce
do OPEC dołączyły inne państwa: Katar (1961), Indonezja (1962–2009, zawieszone członkostwo), Libia (1962), ZEA (1967), Algieria (1969) i Nigeria
(1971), Ekwador (1973), Angola (2007). Przez wiele lat członkiem OPEC był
także Gabon (1975–1994), ale kraj ten opuścił szeregi tej organizacji w latach
90.531 Od 1 września 1965 roku siedziba organizacji mieści się w Wiedniu.
Od początku lat 80. organizacja aktywnie finansuje działania w zakresie
public relations, co ma zapewnić zmianę jej postrzegania na zewnątrz, jako
podmiotu stabilizującego sytuację na światowych rynkach.
OPEC krytykuje zachodnie rządy, zarzucając im ograniczanie popytu, a zatem przychodów krajów producentów, przez nakładanie wysokich podatków
531

Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC (www.opec.org), 2010.
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na ropę dla konsumentów europejskich. Jednocześnie antypodatkowa retoryka OPEC służy uzasadnianiu cięć produkcji, co podnosi ceny surowca.
Tabela 3. Najwięksi światowi importerzy i konsumenci ropy naftowej netto (2008) [mln b/d]
Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kraj importer
USA
Japonia
Chiny
Niemcy
Korea Południowa
Indie
Francja
Hiszpania
Włochy
Tajwan

Import
12.2
4.9
3.6
2.3
2.2
1.9
1.8
1.5
1.5
0.9

Kraj konsument
USA
Chiny
Japonia
Indie
Rosja
Niemcy
Brazylia
Arabia Saudyjska
Kanada
Korea Południowa

Konsumpcja
19.4
7.8
4.7
2.9
2.9
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1

Źródło: opracowanie własne na podstawie U.S. Energy Information Administration (www.eia.doe.gov), 2008.

Głównym zamierzeniem organizacji jest koordynacja i ujednolicenie polityki naftowej krajów członkowskich w celu zapewnienia krajom wydobywającym ropę stabilnych i korzystnych cen jej sprzedaży. W praktyce zadania, jakie
stawia sobie OPEC, to:
– zapewnienie wzrostu wpływów ze sprzedaży ropy naftowej,
– stopniowe przejęcie produkcji od koncernów międzynarodowych,
– ujednolicenie polityki produkcyjnej.
OPEC nie jest organizacją jednolitą, co wpływa na jej brak skuteczności
działania. Znajdują się tu takie państwa, jak Arabia Saudyjska, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie, prowadzące umiarkowaną politykę wobec głównych klientów, oraz kraje takie jak Iran, Nigeria i Wenezuela, których celem
jest krótkotrwały zysk ze sprzedaży tego surowca i dążenie do uzyskania jak
największych dochodów ze sprzedaży ropy. Doskonałym przykładem tego
typu postępowania jest polityka prezydenta Wenezueli Hugo Cháveza, który
dzięki inwestowaniu petrodolarów w konsumpcję utrzymuje duże poparcie
społeczne. Rozbieżność interesów krajów członkowskich często wyraża się
w notorycznym przekraczaniu ustalonych kwot produkcji. Nieprzestrzeganie
wewnętrznych ustaleń i limitów produkcyjnych wewnętrznie osłabia OPEC,
a zarazem jest zbawienne dla krajów importujących. W konsekwencji OPEC
nie wywiera na światową gospodarkę aż takiego dużego wpływu, jaki potencjalnie mogłaby wywierać organizacja kartelowa.
W praktyce właściwie wszystkie kraje OPEC utrzymują produkcję na najwyższym możliwym poziomie. Jednocześnie ze względu na niskie inwestycje
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w modernizację instalacji wydobywczych jedynie Arabia Saudyjska posiada
realne możliwości zwiększenia mocy produkcyjnych i w wypadku zakłóceń na
rynku naftowym odgrywać rolę stabilizatora rynku.
Kryzys azjatycki połowy lat 90. wywołał dramatyczny spadek cen ropy, które osiągnęły najniższy poziom, około 26 dolarów za baryłkę, a w latach 1997–
–1998 nawet do 10 dolarów za baryłkę. Wywołało to ogromny spadek dochodów krajów OPEC532. Ograniczenie wydobycia, do którego dołączyła Rosja,
przyniosło wzrost cen za baryłkę na poziomie 40 dolarów za baryłkę w 2003
roku, kiedy rozpoczęły się działania wojenne w Iraku.
Potęga finansowa OPEC odrodziła się w latach 2004–2008 na skutek gwałtownego boomu światowej gospodarki. Na początku 2004 roku kraje OPEC,
w tym Arabia Saudyjska, wprowadziły ograniczenia produkcji. W rezultacie
w okresie 2004–2006 ceny osiągnęły średnio poziom 55 dolarów za baryłkę533.
W lipcu 2008 roku ceny ropy doszły do astronomicznego poziomu 147 dolarów za baryłkę. Fortuna OPEC odwróciła się kilka miesięcy później, wraz
z nastaniem światowego kryzysu, co spowodowało spadek cen ropy poniżej
40 dolarów za baryłkę. W 2009 roku OPEC odnotował 571 mld dolarów netto
zysków z eksportu ropy naftowej, co stanowiło spadek o 41% wobec wyników
z 2008 roku534. Na Arabię Saudyjską przypadła największa część dochodów
OPEC, około 27%. Ceny ropy znów wzrosły i w maju 2010 roku osiągnęły
poziom 88 dolarów za baryłkę535.
Polityka OPEC służąca zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego swoim obywatelom przez subsydiowanie paliw (w większości krajów OPEC cena
paliwa na rynku wewnętrznym wynosi 9–10 centów/litr) może okazać się największym zagrożeniem ich zdolności do zapewnienia dostaw ropy do krajów
Zachodu536. Jej konsekwencją jest bardzo duża energochłonność gospodarek
krajów OPEC oraz niskie dochody przedsiębiorstw ze sprzedaży ropy na rynku krajowym, a w rezultacie brak środków na inwestycje i wdrażanie oszczędnych technologii.
Obok OPEC, drugą ważną międzyrządową organizacją krajów eksportujących ropę naftową jest niezależna i koordynująca działania państw członkowskich OAPEC – Organizacja Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową
532

A.M. Jaffe, OPEC: An Anatomy of a Cartel [w:] Energy Security Challenges for the 21st
Century (red. G. Luft, A. Korin), 2009, s. 80.
533
Ibidem, s. 81–82.
534
OPEC Revenues Fact Sheet, CAB EIA 2010.
535
Bloomberg Found. (www.bloomberg.com/energy); Oil Price (www.oil-price.net).
536
A.M. Jaffe, op. cit., s. 85. Kraje UE, będące znacznym konsumentem ropy naftowej importowanej z OPEC, oraz kraje Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC) powołały w 2002 roku
w celu pogłębienia i ustabilizowania współpracy w sektorze naftowym specjalne forum współpracy EUROGULF (Eurogulf Energy Forum).
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Rys. 86. Zasoby ropy naftowej OAPEC w świetle zasobów światowych (2006)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC)
(www.oapecorg.org/en/statistics.htm), 2009.

(Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) z siedzibą w Kuwejcie.
Powstała 9 stycznia 1968 roku w Bejrucie, została powołana przez trzy państwa arabskie: Kuwejt, Libię i Arabię Saudyjską. Organizacja stopniowo powiększała się o kolejnych członków i od 1982 roku do jej grona należy 11 krajów arabskich eksportujących ropę, w tym: Algieria (1970), Bahrajn (1970),
Egipt (1973), Irak (1972), Katar (1970), Syria (1972), Tunezja (od 1982, jednak
w 1986 roku zawiesiła członkostwo), ZEA (1970)537. Państwa, które należą do
OPEC, a nie należą do OAPEC, to: Angola, Ekwador, Iran, Nigeria i Wenezuela, zaś państwa, które są w OAPEC, a nie są członkami OPEC, to Bahrajn,
Egipt i Syria. Niezależność tej organizacji pozwalała wywierać większą presję
na pozostałych członków OPEC538.
Kraje arabskie OAPEC dysponują ponad połową światowych zasobów
ropy naftowej na tle 75% udokumentowanych zasobów krajów OPEC (zob.
rys. 86). Zapewnia im to strategiczną pozycję w obydwu organizacjach opartą
na monopolu i solidarności krajów islamskich. W konsekwencji OAPEC to
nie tylko organizacja krajów eksporterów ropy naftowej, lecz również forum
kształtowania politycznych stanowisk państw arabskich wobec wielu problemów o charakterze regionalnym i ogólnoświatowym.

537
538

OAPEC (www.oapecorg.org).
B. Łęgowska, Polityka naftowa państw arabskich Zatoki Perskiej, Łódź 2007, s. 60.
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13.2. Charakterystyka surowcowa wybranych państw
członkowskich OPEC
13.2.1. Arabia Saudyjska
Arabia Saudyjska z blisko 1/5 udokumentowanych światowych rezerw ropy
naftowej i gazu ziemnego zajmuje czołowe miejsce w obydwu organizacjach.
Kraj ten jest największym światowym producentem ropy naftowej (13,1%),
obok Rosji (12,4%, 2008), i jednocześnie największym eksporterem tego surowca. Posiadając największe na świecie zasoby ropy naftowej (264,1 mld baryłek), stanowiące 22% globalnych rezerw, w tym 40,36% zasobów OAPEC,
zajmuje większą część pustyń Półwyspu Arabskiego. Sektor naftowy stanowi
90% eksportu, zapewniając 75% przychodów do budżetu i stanowiąc 40% całego PKB tego kraju. Arabia Saudyjska jest największym na świecie producentem i eksporterem ropy naftowej, z produkcją na poziomie 10,846 mln b/d
(2008) i eksportem – około 8,050 mln b/d (BP Statistical Review, 2009). Arabia
Saudyjska jest także największym na świecie i wśród krajów OPEC producentem paliw ropopochodnych.
Arabia powstała w procesie jednoczenia plemion arabskich zapoczątkowanym w XVIII wieku przez Muhammada Ibn Su’ud (ok. 1726–1765)539. Państwo
to przestało istnieć około 1887 roku. Władzę dynastii saudyjskiej przywrócił
Abd al-Aziz II as-Su’ud (znany jako Ibn Saud) i został on twórcą państwa Arabia Saudyjska. W 1902 roku odzyskał dawną stolicę Saudów, Ar-Rijad. W 1932
roku zmienił nazwę państwa na Królestwo Arabii Saudyjskiej. Był zwolennikiem radykalnego islamu i po zjednoczeniu podbitych ziem rozpoczął budowę
państwa na jego fundamencie.
Świat o istnieniu Arabii Saudyjskiej dowiedział się dopiero w latach 30. XX
wieku, kiedy to odkryto leżące na jej terenie ogromne pokłady naftowe. Obecnie faktyczny stan zasobów ropy jest najbardziej strzeżoną tajemnicą tego państwa. Pustynne tereny były zamieszkane w większości przez ludność o bardzo
niskim poziomie życia, jednak wydobycie „czarnego złota” i postępująca wraz
z nim eksplozja dobrobytu szybko zaprowadziły kraj do luksusu i bogactwa.
Obecnie, w okresie światowego kryzysu finansowego, nie kto inny jak monarchowie z Arabii czy Zjednoczonych Emiratów wykupują prestiżowe europejskie i amerykańskie spółki i banki, wykorzystując ich rekordowo niskie notowania (na przykład szejkowie z ZEA zakupili blisko 10% udziałów koncernu

539

Arabia Saudyjska. Historia, Encyklopedia PWN.
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Mercedes o wartości 2 mld euro)540. Kapitał, jakim dysponują państwa Zatoki
Perskiej, jest kolosalny, nagromadzony przez lata hossy na rynkach ropy, gdy
ceny zbliżały się nawet do poziomu 150 dolarów za baryłkę, a tamtejsze gospodarki rozwijały się wówczas w tempie „dwucyfrowym”541.
Orężem kształtowania polityki naftowej jest upaństwowiony koncern Saudi
ARAMCO. Powstała w 1936 roku spółka Arabian – American Oil Company
ARAMCO szybko stała się jedną z największych światowych korporacji naftowych. Ibn Saud był bardzo zainteresowany współpracą Arabii Saudyjskiej
i Stanów Zjednoczonych, jako przeciwwagą dla dominacji w tym regionie
Wielkiej Brytanii. Po jego śmierci w 1953 roku władzę przejął jego syn Abd
al-Aziz. Na wzajemne relacje cieniem kładło się coraz większe zaangażowanie
Białego Domu w kolejne konflikty arabsko-żydowskie. Nowy władca Fajsal II,
który objął władzę w 1964 roku, udzielił pomocy finansowej Egiptowi i Jordanii, rzekomym ofiarom III wojny izraelsko-arabskiej (1967 rok). Solidarność
arabskiego świata islamu wzięła górę. W ten sposób pozycja Arabii Saudyjskiej w regionie umocniła się, co pozwoliło jej na odgrywanie roli mediatora
w kolejnych konfliktach bliskowschodnich i prowadzenie niezależnej polityki.
Arabia uznała OWP za jedynego przedstawiciela Arabów w Palestynie, wspomagając ją finansowo, a w 1979 roku, po zawarciu pokojowego układu egipsko-izraelskiego, zerwała stosunki z Egiptem. Islamizacja odbiła się również na
stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Rosnące bogactwo nie satysfakcjonowało już saudyjskich władców, których celem stało się odzyskanie infrastruktury naftowej będącej narodowym źródłem dochodów i uwolnienie się od zachodnich koncernów. W 1973 roku Saudowie przejęli 25% udziału ARAMCO,
zapowiadając pełną nacjonalizację firmy. W 1974 roku w rękach rządu było
już 60% udziałów spółki, a w 1980 roku Arabia, płacąc specjalną rekompensatę za majątek ARAMCO, przejęła firmę całkowicie. Po uzyskaniu pełnego
prawa własności do ARAMCO rząd mógł samodzielnie kierować polityką
naftową. Wraz z jednoczesnym wzrostem eksportu i rosnącym zapotrzebowaniem na ropę Arabia Saudyjska wkroczyła na drogę dynamicznego rozwoju
gospodarczego i stała się wysoko uprzemysłowionym krajem. W 1988 roku do
zarządzania majątkiem znacjonalizowanej firmy powołano Saudi Arabian Oil
Company, zwaną Saudi ARAMCO542. Obecnie Minister Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych pełni bezpośredni nadzór nad sektorem. Rada Najwyższa,
która składa się z członków rodziny królewskiej, liderów branży i ministrów,
jest odpowiedzialna za kształtowanie polityki naftowej i gazowej. Według
Saudi ARAMCO Arabia Saudyjska wyczerpała około 29% swoich pól nafto540
Por. J. Bielecki, Kryzys gospodarczy rozwiewa marzenia arabskich szejków, „Dziennik”,
28–29.03.2009, s. 8–9.
541
Ibidem.
542
B. Łęgowska, op. cit., s. 53–55.
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wych, chociaż dane, na ile zasoby są wyczerpane, są niejawne i od wielu lat są
najbardziej strzeżoną tajemnicą w królestwie Arabii Saudyjskiej. Wyjątkowa
przewaga Arabii Saudyjskiej polega na elastyczności wydobycia i produkcji –
o około 2 mln b/d – co w sytuacjach kryzysowych pozwala na zaspokojenie
i ustabilizowanie światowego popytu (na przykład w czasie wojny z Irakiem
lub strajków w Wenezueli).
Mimo że Arabia Saudyjska ma około 100 dużych złóż ropy naftowej i gazu,
ponad połowa jego zasobów ropy naftowej znajduje się tylko w ośmiu z nich,
w tym w olbrzymim złożu Ghawar (największym na świecie złożu naftowym).
Arabia Saudyjska jest największym na świecie eksporterem ropy i głównym jej dostawcą do Stanów Zjednoczonych (około 12% całkowitego amerykańskiego importu ropy, co zapewniło jej w 2008 roku drugie miejsce wśród
dostawców, po Kanadzie, i trzecie do połowy 2010 roku, za Kanadą i Meksykiem), również do Europy i Azji, w tym Japonii, Korei Południowej, Chin
i Indii (zob. rys. 87). W 2009 roku eksport wyniósł 8,6 mln b/d, zaś produkcja
11 mln b/d (około 20% udziału w światowym eksporcie ropy naftowej).
Arabia Saudyjska wykorzystuje trzy główne terminale eksportu ropy:
– Kompleks Ras Tanura – ma około 6 mln b/d zdolności załadunkowych
i jest największym morskim obiektem załadunkowym ropy naftowej na
świecie,
– Ras al-Ju’aymah nad Zatoką Perską (od 3 do 3,6 mln b/d),
– Terminal Yanbu nad Morzem Czerwonym (ok. 25% eksportu ropy), służy również załadunkowi LNG.
Saudi ARAMCO kontroluje ponad 9000 km ropociągów, w tym East-West
Crude Oil Pipeline (Petroline), około 1200 km, używany głównie do transportu lekkiej ropy do terminali nad Morzem Czerwonym (Yanbu), skąd ropa

Rys. 87. Kierunki eksportu ropy naftowej
z Arabii Saudyjskiej (2008)

Rys. 88. Kierunki eksportu LNG (2008)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Saudi Arabia, Country Analysis Briefs, EIA 2009 (cabs@eia.doe.
gov), 2009.
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eksportowana jest na rynki europejskie. Ponadto zależna od Saudi ARAMCO
spółka Vela InternationalMarine Ltd. posiada szóstą flotę supertankowców
na świecie, w tym 24 VLCC. Oprócz tankowców ARAMCO jest właścicielem
lub użytkownikiem obiektów magazynowania ropy naftowej na całym świecie, w tym między innymi w Rotterdamie, Sidi Kerir przy rurociągu Sumed
w Egipcie na wybrzeżu Morza Śródziemnego, a także w Korei Południowej, na
Filipinach i Karaibach. National Shipping Company of Saudi Arabia (NSCSA)
jest spółką publiczną (rząd posiada 28% udziałów, zaś pozostałe 72% jest w obrocie giełdowym) z 8 VLCC i planami rozbudowy floty do 17 VLCC.
Saudi ARAMCO jest też dziewiątym na świecie producentem gazu ziemnego. Rezerwy tego kraju szacuje się na około 7,5 bln m3 (4,1% rezerw światowych i czwarte złoża na świecie za Rosją, Iranem i Katarem). Większość gazu
pozyskuje się podczas wydobycia ropy naftowej.

13.2.2. Kuwejt
Kuwejt jest jednym z największych na świecie eksporterów ropy naftowej oraz
czwartym producentem ropy naftowej wśród krajów członkowskich OPEC.
Udokumentowane złoża szacuje się na 101,5 mld baryłek (rys. 89), czyli około
8% złóż światowych (dodatkowe 5 mld baryłek złóż dzieli z Arabią Saudyjską,
co daje 104 mld).
W 2009 roku łączna produkcja ropy naftowej w Kuwejcie wyniosła
w przybliżeniu 2,5 mln b/d (przy czym dzienna krajowa konsumpcja wyniosła

Rys. 89. Udowodnione złoża ropy naftowej w regionie Bliskiego Wschodu [mld baryłek]
Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review 2010.
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Rys. 90. Kierunki eksportu ropy naftowej z Kuwejtu (2008)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Kuwait, Country Analysis Briefs, 2010.

350 tys. baryłek ropy w 2008 roku). Kuwejt eksportuje większość swojej ropy
naftowej na rynki Azji i Ameryki (zob. rys. 90). W 2008 roku łączna wysokość
eksportu Kuwejtu ropy naftowej i produktów rafinacji wyniosła 2,4 mln b/d543.
Zagraniczna sprzedaż ropy naftowej stanowi około 90% wszystkich przychodów z eksportu. Około 10% dochodów z ropy naftowej trafia do „Funduszu
Przyszłych Pokoleń” celem zabezpieczenia dobrobytu i gospodarki kraju, kiedy zabraknie dochodów z ropy.

13.2.3. Zjednoczone Emiraty Arabskie
Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) posiadają siódme udokumentowane rezerwy ropy naftowej i szóste światowe rezerwy gazu ziemnego. ZEA to
federacja siedmiu emiratów, z drugą co do wielkości gospodarką na Bliskim
Wschodzie, po Arabii Saudyjskiej. Emirat Abu Dhabi to centrum wydobycia
ropy (90%) i gazownictwa (centrum handlowym i turystycznym jest Dubaj).
Udokumentowane rezerwy ropy naftowej w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich wynoszą 97,8 mld baryłek ropy naftowej (BP Statistical Review,
2009). Największym przedsiębiorstwem państwowym jest Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), które składa się z 17 zależnych spółek w sektorze
ropy naftowej i gazu ziemnego. Główni zagraniczni inwestorzy to British Petroleum (BP), Petrofac, ExxonMobil i francuski Total.
543

Kuwait, Country Analysis Briefs, EIA 2010.
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W 2008 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie produkowały niespełna 3 mln
baryłek dziennie paliw, z czego 2,5 mln b/d stanowiła ropa naftowa, a 356 tys.
stanowił płynny gaz (LNG)544. Krajowa konsumpcja wyniosła 525 tys. b/d
w 2008 roku, toteż większość ropy jest eksportowana, głównie do krajów azjatyckich. Od 2008 roku budowany jest przez China National Petroleum Corporation (CNPC) ropociąg Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP), o długości
około 400 km, który połączy pole naftowe Habshan w Abu Dhabi z portem
Fujairah, w Zatoce Omanu, co umożliwi transport 60% eksportowanej ropy
naftowej. Zakończenie budowy rurociągu jest planowane na rok 2011. The
Abu Dhabi National Tanker Company obsługuje eksport ropy, z którego 40%
kierowane jest do Japonii (2008). Zjednoczone Emiraty Arabskie z 3,5% światowych rezerw gazu ziemnego są również czołowym na świecie producentem
„błękitnego paliwa”.

13.2.4. Katar
Katar, który ma niespełna milion obywateli, w 2009 roku odnotował największy PKB per capita na świecie na poziomie 83,8 tysięcy dolarów, przed Luksemburgiem i Norwegią. Kraj ten posiada trzecie na świecie rezerwy gazu ziemnego i jest jednym z największych dostawców skroplonego gazu ziemnego LNG.
Jako członek OPEC jest również znaczącym eksporterem ropy naftowej. Katar
posiada udokumentowane zasoby 27 mld baryłek ropy naftowej, czyli 2,2%
światowych rezerw (BP Statistical Review, 2009). W 2008 roku Katar był 15.
światowym eksporterem ropy naftowej i 12. w OPEC, z produkcją 1,3 mln
baryłek ropy dziennie (13,2% produkcji światowej). Ma trzy główne terminale
eksportowe: Umm Said, Halul Island i Ras Laffan, z których większość ropy
naftowej trafia do krajów azjatyckich, gdzie największym odbiorcą jest Japonia. Katar jest jednocześnie największym na świecie eksporterem skroplonego
gazu ziemnego (LNG). Posiada prawie około 14% światowych rezerw gazu naturalnego (trzecie miejsce po Rosji i Iranie, rys. 92). Większość gazu ziemnego
znajduje się w ogromnym podmorskim złożu North Pole.
Spółki LNG Qatargas (konsorcjum: QP, Total, ExxonMobil, Mitsui, Marubeni, ConocoPhillips, i Shell) i Ras Laffan LNG i RasGas (70% własność Qatar
Petroleum (QP) i 30% ExxonMobil) są głównymi operatorami sektora gazu
skroplonego.
Katar eksportuje gaz ziemny do Zjednoczonych Emiratów Arabskich między innymi przez gazociąg Dolphin o długości 244 km, łączący Katar, Zjed544

s. 8.

United Arab Emirates, Country Analysis Briefs, EIA 2009; BP Statistical Review, 2009,
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Rys. 91. Konsumpcja energii w Katarze
(2008)
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Rys. 92. Światowe rezerwy gazu ziemnego
(2009) [bln m3]

Źródło: opracowanie własne na podstawie IEA 2009.

noczone Emiraty Arabskie, Oman (jest to pierwszy transgraniczny gazociąg
w regionie Zatoki Perskiej). Największymi odbiorcami katarskiego LNG są:
Korea Południowa, Japonia, Indie, Hiszpania oraz Stany Zjednoczone.

13.2.5. Irak
Pomimo ogromnych rezerw ropy naftowej, sektor naftowy Iraku jest ograniczony przez brak inwestycji wynikających z sankcji wojennych nałożonych od
lat na ten kraj. W 2008 r. Irak był 13. na świecie największym producentem
ropy naftowej, posiadając trzecie na Bliskim Wschodzie (115 mld baryłek) po
Arabii Saudyjskiej i Iranie udowodnione rezerwy ropy naftowej (blisko 9% rezerw światowych). Przychody z eksportu ropy naftowej stanowią ponad 75%
PKB tego państwa i 86% dochodów sektora publicznego (2008). Irak jest jednym z kilku miejsc, gdzie znaczne rezerwy ropy naftowej nie zostały wyeksploatowane w dużym stopniu.
Irak posiada 9 pól „supergigantów” (ponad 5 mld baryłek każde), jak również 22 pola „olbrzymów” (ponad 1 mld baryłek każde). Głównym problemem
eksploatacji irackich pól naftowych, oprócz wieloletnich sankcji zniesionych
w 2008 roku, jest to, że zasoby znajdują się w regionach zamieszkałych przez
różne grupy wyznaniowo-etniczne. Największe złoża znajdują się w szyickich
regionach na południu kraju oraz na północy kraju, gdzie dominuje ludność
kurdyjska, z ograniczonymi zasobami, pod kontrolą mniejszości sunnickiej.
W 2008 roku produkcja ropy w Iraku wyniosła 2,4 mln b/d (3% produkcji
światowej)545. Kontrolę wydobycia ropy i gazu ziemnego sprawuje Minister545

BP Statistical Review, 2009, s. 8.
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Rys. 93. Konsumpcja energii w Iraku (2006) Rys. 94. Kierunki eksportu ropy naftowej
z Iraku (2008)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Iraq, CAB, IEA 2009.

stwo Ropy za pośrednictwem trzech spółek państwowych North Oil Company
(NOC), South Oil Company (SOC) i Missan Oil Company (MOC). Według
10-letniego planu strategicznego na lata 2008–2017, rząd iracki będzie dążył
do zwiększenia produkcji ropy naftowej do poziomu 6 mln b/d546.
W 2008 roku Irak wyeksportował ponad 1,8 mln b/d. Większość poprzez
port Basra w Zatoce Perskiej, część zaś za pośrednictwem rurociągu Irak –
Turcja w północnej części kraju. Większość eksportu ropy naftowej trafiło do
rafinerii w Azji, w tym Chin i Indii (zob. rys. 94)547.
Udokumentowane zasoby gazu ziemnego w Iraku szacuje się na poziomie
3,1 bln m3 (1,7% udokumentowanych rezerw światowych)548. Około 70% złóż
znajduje się na południu kraju. Rozwój sektora gazowego wymaga nakładów
na modernizację i rozbudowę infrastruktury. W tym kontekście Irak rozważa dołączenie do tureckich szlaków eksportowych, w tym przyłączenie się do
rurociągu Baku – Tbilisi – Erzerum (BTE) czy planowanego Nabucco oraz
projektowanego gazociągu arabskiego Arab Gaz Pipeline (AGP). Planowany
gazociąg AGP mógłby dostarczać iracki gaz do Syrii, a następnie do granicy
tureckiej i dalej do Europy.

546

Iraq, Country Analysis Briefs, EIA 2009.
Na południu ropociąg do Arabii Saudyjskiej (IPSA) jest zamknięty od 1991 roku, Irak
natomiast wznowił transport ropy naftowej do Jordanii.
548
Iraq, Country Analysis Briefs, EIA 2009.
547
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13.2.6. Iran
Iran – kraj o powierzchni 1650 tys. km2 i 70 mln ludności – do 2009 r. posiadał
drugie na świecie (jak szacowano), udokumentowane rezerwy ropy naftowej
na poziomie 137,6 mld baryłek (10,9% rezerw światowych) i drugie na świecie
rezerwy gazu ziemnego na poziomie 29,6 bln m3 (16% rezerw światowych)549.
Stan światowych zasobów podlega ciągłej aktualizacji i udokumentowane rezerwy ropy naftowej w Wenezueli w 2011 r. zostały znacząco zrewidowane tak,
iż wzrosły do poziomu 211 mld baryłek (U.S. EIA), co umiejscawia Iran na
trzeciej pozycji wśród największych światowych rezerw tego surowca (wyłączając niekonwencjonalne złoża Kanady). W OPEC Iran ma pozycję drugiego
producenta i eksportera po Arabii Saudyjskiej, a w 2008 roku był czwartym
największym eksporterem ropy naftowej na świecie po Arabii Saudyjskiej,
Rosji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Iran ma 40 pól produkcyjnych
(27 na lądzie i 13 na morzu) w większości w południowo-zachodniej części
kraju w pobliżu granicy irackiej550.
Iran aktywnie stara się zwiększyć swoje znaczenie i oddziaływanie w regionie. Jednocześnie jest to państwo teokratyczne, które wykorzystuje sztandar
islamu do jego ekspansji w regionie. Retoryka fundamentalnego, antyzachodniego islamu nasiliła się od czasów rewolucji Chomeiniego w 1979 roku i skutecznie jest wykorzystywana do celów politycznych również obecnie.
Państwowa spółka National Iranian Oil Company (NIOC) jest odpowiedzialna za sektor ropy i gazu ziemnego. W 2008 roku Iran produkował 4,2 mln
baryłek paliw płynnych dziennie (b/d), z czego około 3,9 mln b/d stanowiła
ropa naftowa, przy konsumpcji krajowej na poziomie 1,7 mln b/d551. Stanowiło
to około 5% światowej produkcji. Tym samym Iran przekraczał o 600 tys. b/d
kwotę produkcji ropy naftowej ustaloną w ramach kwot produkcyjnych OPEC.
Iran nie ma obecnie wystarczających zdolności rafinacji spełniających krajowe zapotrzebowanie na benzynę i inne paliwa płynne. W konsekwencji niedobór jest pokrywany z importu (130 tys. b/d w 2009)552. W 2008 roku Iran
eksportował około 2,6 mln b/d ropy (zob. rys. 96), co zapewniło około połowy
dochodów sektora publicznego, stanowiąc jednocześnie 80% eksportu dóbr
tego kraju. Największe irańskie terminale eksportowe to Kharg Island, Lavan
Island, Kish Island, Abadan, Bandar Mahshar i Neka.

549

BP Statistical Review, 2009, s. 8, 22.
Rząd subsydiuje dostęp do paliw. Pod koniec grudnia 2009 roku kontyngent kupna benzyny dla indywidualnych odbiorców w cenie 10 centów amerykańskich za litr został zmniejszony z poziomu 100 litrów miesięcznie do 80 litrów.
551
Iran, Country Analysis Briefs, EIA 2010.
552
Ibidem.
550
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Rys. 95. Konsumpcja energii w Iranie
(2007)

Rys. 96. Kierunki eksportu ropy naftowej
z Iranu (2008)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Iran, CAB, IEA 2010.

Cieśnina Ormuz na południowo-wschodnim wybrzeżu Iranu jest ważnym
szlakiem eksportu ropy naftowej z Iranu i innych krajów Zatoki Perskiej. Iran
ma rozległe sieci krajowych rurociągów ropy naftowej. Systematycznie rozbudowuje też system połączeń w kierunku Azerbejdżanu, Turkmenistanu i Kazachstanu.
W 2008 roku Iran był czwartym na świecie producentem gazu ziemnego.
Podobnie jak w wypadku przemysłu naftowego, ceny gazu ziemnego w Iranie
są w znacznym stopniu dotowane przez rząd. Iran planuje znaczne zwiększenie produkcji gazu ziemnego w perspektywie 20 lat. Ze względu na nierozbudowaną infrastrukturę technologiczną Iran importuje niewielkie ilości gazu
ziemnego od swojego północnego sąsiada, Turkmenistanu. W lipcu 2009 roku
Turkmenistan i Iran podpisały porozumienie o zwiększeniu importu gazu do
czasu zakończenia w 2010 roku nowego gazociągu.
Ważnym projektem dywersyfikacji kierunków sprzedaży irańskiego gazu
jest projekt budowy gazociągu przebiegającego przez Pakistan, który narodził
się jeszcze na przełomie 1989–1990. Gazociąg Iran – Pakistan – Indie (IPI)
miał otworzyć nowy gigantyczny rynek zbytu irańskiego gazu553. Dla Teheranu
jest to projekt strategiczny ze względu na konieczność ograniczenia skutków
międzynarodowych sankcji. Odcinek łączący Iran i Pakistan buduje konsorcjum National Iranian Gas Export Company (NIGEC) i Pakistani Interstate
Gas Company (PIGC)554. W marcu 2010 roku Indie wyraziły gotowość wznowienia rozmów w ramach Wspólnej Grupy Roboczej, stawiając jednak ultima553

Pakistan importuje z Iranu 60% konsumowanego gazu ziemnego.
Pakistan, Iran sign gas pipeline deal, Asia Times, 27.05.2009 (www.atimes.com/atimes/
South_Asia/KE27Df03.html); Iran-Pakistan-India Gas Pipeline (IPI), Gul Oil & Gas, (http://
www.gulfoilandgas.com/webpro1/projects/3dreport.asp?id=100730).
554
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Mapa 13. Projektowana trasa przebiegu gazociągów TAPI i Iran – Pakistan (I-P) 2010
Źródło: opracowanie własne.

tum, iż zapłacą za gaz tylko wówczas, jeśli będzie on dystrybuowany na granicy indyjsko-pakistańskiej555. Wobec fiaska rozmów Pakistan zaproponował
dołączenie się do projektu Chinom w miejsce Indii.
Ponadto Iran buduje sieć gazociągu Iranian Gas Trunkline (IGAT), który
ma zapewnić w przyszłości eksport gazu ze złoża South Pars. Niebawem ma
także powstać gazociąg Iran – Armenia (139 km). Iran w zamian za gaz ma
otrzymywać 3,3 mld kilowatogodzin energii elektrycznej. Zgłosił już swój akces do projektu gazociągu Nabucco, jednak jego udział w projekcie został póki
co zablokowany z powodu sprzeciwu Waszyngtonu.
Deficyt energii elektrycznej zmusił Iran do rozmów w sprawie ustanowienia sieci energetycznej między Rosją, Azerbejdżanem, Iranem, Turcją i Gruzją.
Jednak prawdziwym wyzwaniem jest tu budowa elektrowni atomowej do produkcji energii elektrycznej. Rodzi to podejrzenie, że Iran pod tym pretekstem
dąży do rozwoju programu atomowego.

555

India ready for talks with Iran on IPI pipeline, „OneIndia News”, 31.03.2010 (http://news.
oneindia.in/2010/03/31/india-ready-for-talks-with-iran-on-ipi-pipeline.html).
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Wnioski
1) OPEC z zasobami 2/3 udokumentowanych zasobów ropy naftowej ma
ogromny potencjał i siłę oddziaływania, jednak jest ona wykorzystywana
w 40%, uwzględniając udział OPEC w produkcji światowej. Mimo to OPEC
mogłaby wywierać znacznie większy wpływ na ceny tego surowca i sytuację
gospodarczą na świecie.
2) Cele OPEC, by zagarnąć maksymalne przychody ze sprzedaży ropy, i cel
długofalowy, by utrzymać bezpieczeństwo zapotrzebowania, wzajemnie się
wykluczają. Dopóki ropa naftowa dominuje w sektorze transportowym,
kartel naftowy będzie nadal kierował światową gospodarką i sektorem naftowym. OPEC często postrzegana jest jako grupa producentów, która może
użyć dostaw ropy jako politycznej broni, by wymusić określone cele polityczne na gospodarkach krajów zależnych od ropy.
3) Według prognoz World Energy Outlook 2010 całkowita produkcja OPEC
będzie rosła systematycznie do 2035 roku, a udział w produkcji wzrośnie
z 42 do 52%, przy czym Irak będzie odpowiadał za znaczący udział wzrostu produkcji krajów OPEC. Może to rodzić spory wewnętrzne w krajach
OPEC, na przykład między Irakiem a Iranem odnośnie do dopuszczalnych
kwot produkcji (kraje te zawyżają bowiem poziom faktycznych rezerw celem zwiększenia limitu kwot wydobycia).
4) Wdrożenie oszczędnych technologii, alternatywnych paliw, przełomowych
wynalazków technologicznych, takich jak samochody elektryczne o napędzie
hybrydowym, mogą w przyszłości spowodować znaczny spadek zapotrzebowania na ropę i pozbawić kraje OPEC podstawowego źródła dochodu.
5) W interesie krajów OPEC jest porozumienie, by utrzymać umiarkowane
ceny, które zniechęciłyby wysoko rozwinięte państwa Zachodu do wdrażania polityki i technologii oszczędzania energii. OPEC zakłada, że kraje Zachodu nie wypracują rzeczywistej alternatywy dla ropy, jednocześnie liczy
na znaczny wzrost zapotrzebowania na ropę w Azji.

14. Arktyka – potencjalny „spichlerz” energetyczny
świata
Arktyka staje się przedmiotem coraz śmielszej rozgrywki geopolitycznej wielkich mocarstw. Pięć krajów arktycznych: Rosja, Kanada, Stany Zjednoczone,
Dania, Norwegia podejmuje starania o rozszerzenie swojej 200-milowej strefy
ekonomicznej do 350 mil w rejonie arktycznym, argumentując, że dno morskie jest geologiczną kontynuacją ich szelfu kontynentalnego. Dodatkowym
aspektem konfliktu wokół Dalekiej Północy jest związane z globalnym ociepleniem klimatu topnienie pokrywy lodowej, co otwiera nowe strategiczne szlaki
transportowe łączące Atlantyk z Pacyfikiem. Przejście Północno-Zachodnie
(Northwest Passage) między arktycznymi wyspami Kanady zmniejsza o jedną
czwartą odległość w porównaniu z żeglugą przez Kanał Sueski i aż trzykrotnie
w stosunku do szlaku wiodącego przez przylądek Horn, zaś Przejście Północno-Wschodnie (Northeast Passage), wzdłuż Syberii, skraca żeglugę z Europy
do Azji o ponad jedną trzecią odległości. Globalne ocieplenie otwiera zatem
nowy szlak wodny łączący Europę z Azją, sprawiając, że wokół regionu bieguna północnego ogniskują się interesy polityczne wielkich mocarstw.

14.1. Wyścig o złoża Arktyki
Arktyka, czyli obszar polarny wokół bieguna północnego, stanowi około 6%
powierzchni Ziemi. Obejmuje część lądolodu o powierzchni około 10 mln km2
oraz Morze Arktyczne (14,8 mln km2), które otacza lądy dwóch kontynentów:
Ameryki Północnej i Eurazji. Szybkie topnienie lodów Arktyki spowodowane globalnym ociepleniem przyspiesza dostęp do tamtejszych minerałów,
a w szczególności do bogatych zasobów ropy i gazu ziemnego556. Od 1979 roku
556
Por. Oil and Gas Exploration in Arctic and Subarctic Onshore Regions. Guidelines for Environmental Protection, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources,
Cambridge 1993.
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powierzchnia lodu pokrywającego Arktykę zmniejszyła się o około 20%557.
Przewidywania Międzyrządowego Panelu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC) wyraźnie wskazują dużą dynamikę podnoszenia się poziomu mórz i oceanów558.
8 listopada 2004 roku z inicjatywy Rady Arktycznej, opublikowano opracowany przez międzynarodową grupę 300 naukowców i ekspertów dokument
Ocena oddziaływania na klimat Arktyki (Arctic Climat Impact Assessment),
którego główna konkluzja brzmi, że Arktyka ociepla się dwukrotnie szybciej
niż pozostałe regiony Ziemi559.
Zmiany klimatyczne są nieprzewidywalne, niemniej jednak dotychczasowe
tempo kurczenia się pokrywy lodowej i wiecznej zmarzliny faktycznie jest zaskakujące. O ile latem 2005 roku całość pokrywy lodowej wynosiła 5,3 mln km2,
o tyle dwa lata później jej powierzchnia liczyła już 4,4 mln km2 560. Najbardziej
podatny na ocieplenie jest tzw. „lód sezonowy”, który topniejąc latem, zamarza
ponownie zimą. O ile w latach 80. stanowił on około 50% powierzchni Arktyki, o tyle obecnie jest to aż 70%. Jednocześnie pomiędzy rokiem 2003 i 2008
ilość lodu wieloletniego zmniejszyła się aż o 40%.
Złoża ropy i gazu zostały odkryte w tym regionie pod dnem morskim już
w latach 60. XX wieku. Badania U.S. Geological Survey (USGS, Arktyczny Instytut Ameryki Północnej), wykonane w latach 90., potwierdziły, że złoża te
mogą zawierać aż 29% światowych zasobów gazu ziemnego i 13% zasobów
ropy naftowej (zob. rys. 97, 98)561.
Sytuację komplikuje status prawnopolityczny obszarów wokół bieguna północnego, który w skrócie można określić jako terra nullius, co oznacza, że mogą
one być zaanektowane przez każde państwo. Status prawnomiędzynarodowy
Arktyki nie jest bowiem rozstrzygnięty (na wzór traktatu antarktycznego z 1959
roku)562. Potwierdzenie tak dużych zasobów surowców strategicznych zrodziło
otwarty konflikt o prawo dostępu ośmiu państw graniczących z regionem Ark557

Por. J.C.J. Nihoul, Global Warming Effects on the Arctic and Sub-Arctic Seas, Liège 2009;
J.C.J. Nihoul, A.G. Kostianoy, The case for global warming in the Arctic, 2009; Porównaj zdjęcia
NASA 1979–2007 dostępne pod adresem http://www.nasa.gov/vision/earth/environment/arcticice_decline.html, 2010.
558
S. Foucart, Dans l’Arctique, le réchauffement a des effets plus forts que prévu, „Le Monde”
2007, 14 XII (www.ipcc.ch/index.htm).
559
S. Müller-Kraenner, Bezpieczeństwo energetyczne..., przeł. K. Jankowska, Szczecin 2009,
s. 26; por. Climate Change 2007 – The Physical Science Basis, IPCC, Paryż, 2 II 2007.
560
K. Jaworski, Perspektywa rozwoju międzynarodowej żeglugi morskiej w regionie Arktyki –
implikacje dla Unii Europejskiej [w:] „Biuletyn Analiz UKIE” 2009, nr 23, s. 78.
561
Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle, Report US Geological Survey, 2008 (http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049). Rada Arktyczna
ocenia potencjał energetyczny Arktyki na 5% światowych zasobów ropy i 20% gazu ziemnego.
562
Umowy międzynarodowe odnoszące się do Arktyki dotyczą spraw z zakresu ochrony
środowiska czy ochrony niektórych gatunków zwierząt, np. umowa w sprawie ochrony niedźwiedzi polarnych podpisana w Oslo 15.11.1973 roku przez pięć krajów arktycznych.
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Rys. 98. Szacunkowe światowe zasoby ropy
naftowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie K.J. Bird i in., Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle, U.S. Geological Survey (http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049),
2008.

tyki (Kanady, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Norwegii, Grenlandii – przynależącej do Danii oraz Szwecji, Finlandii i Islandii) posiadających 200-milowy
szelf kontynentalny oraz wyłączną strefę ekonomiczną563. Rozwojem sytuacji
wokół bieguna północnego zainteresowane są również państwa nieposiadające
arktycznego wybrzeża, zwłaszcza Chiny, Japonia i Korea Południowa.

14.2. Problem statusu regionu arktycznego
14.2.1. Komisja do spraw Granic Szelfu Kontynentalnego ONZ
W 1974 roku w Nowym Jorku rozpoczęła obrady Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Prawa Morza (United Nations Conference on the Law of the
Sea, UNCLOS). Konferencja ta doprowadziła do przyjęcia Konwencji o prawie morza z 10 grudnia 1982 roku, która reguluje status prawny obszarów
morskich564. Stronami konwencji są między innymi Rosja, Kanada, Norwegia
i Dania, Stany Zjednoczone natomiast do tej pory nie zakończyły procesu ratyfikacyjnego.
Spoglądając na Daleką Północ, trzeba wziąć pod uwagę międzynarodowy
status dna morskiego, a co za tym idzie, region ten należy uznać za wspólny
obszar ludzkości565. Zgodnie z konwencją w strefie Morza Arktycznego panuje
563

Norwegia, Dania, Rosja, Finlandia, Szwecja, Islandia, Kanada i Stany Zjednoczone oraz
PE są reprezentowane w Konferencji Parlamentarzystów Regionu Arktycznego, zawiązanej
w Reykjaviku w 1993 roku.
564
Konwencja weszła w życie 16 XI 1994 roku.
565
Wedle teorii res nullius żaden naród nie może objąć suwerennej władzy nad Arktyką,
wedle teorii res communes każdy naród strzeże niepodzielnej władzy nad tym obszarem. 20 II
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wolność żeglugi charakterystyczna dla wód międzynarodowych morza pełnego. Konwencja o prawie morza zapewnia państwom graniczącym z rejonem
polarnym zwierzchność terytorialną na obszarze 200 mil morskich (około
370 km) (zob. mapa 14). Jednak zgodnie z artykułem 76. konwencji strefa ta
może zostać rozszerzona do 350 mil, o ile kraj udowodni, że obszar znajdujący
się poza linią 200-milowej strefy ekonomicznej stanowi naturalne przedłużenie jego szelfu kontynentalnego.
W tym celu zainteresowane państwo powinno przedstawić specjalnej Komisji ds. Granic Szelfu Kontynentalnego ONZ (Commission on the Limits of
the Continental Shelf, CLCS), utworzonej na mocy postanowień Aneksu II
do UNCLOS, dowody naukowe, że pożądany obszar jest naturalnym przedłużeniem szelfu kontynentalnego566. Komisja wydaje państwom nadbrzeżnym
zalecenia w sprawach dotyczących ustanowienia zewnętrznych granic ich szelfu kontynentalnego. Granice szelfu ustanowione przez państwo nadbrzeżne
na podstawie tych zaleceń są ostateczne i wiążące. Państwa, które wysuwają
roszczenia o rozszerzenie strefy jurysdykcji poza linię 200 mil, mają 10 lat na
złożenie stosownego wniosku i przedłożenie niezbędnych dowodów geologicznych. Do tej pory do CLCS wpłynęły takie wnioski Rosji (2001) i Norwegii
(2006). Dania, która ratyfikowała dokument w 2004 roku, ma czas do roku
2014, zaś Kanada do 2013 roku.
W dniach 28–29 maja 2008 roku przedstawiciele pięciu państw arktycznych
na konferencji w Ilulissat na Grenlandii podpisali wspólną deklarację, stwierdzając potrzebę rozwiązania zaistniałej sytuacji w drodze porozumienia. Rozwiązanie ma zostać wypracowane w ramach Komisji ONZ. Tymczasem obszarem
tym administruje powołana Konwencją ONZ o prawie morza Międzynarodowa
Organizacja Dna Morskiego (International Seabed Authority), zajmująca się
kontrolą obszarów morskich leżących poza jurysdykcją państwową567.

14.2.2. Stanowisko państw arktycznych
14.2.2.1. Rosja
20 grudnia 2001 roku Rosja jako pierwsza na podstawie art. 76 pkt 8 Konwencji
o prawie morza, za pośrednictwem sekretarza generalnego ONZ, przekazała
2009 roku, w trakcie konsultacji radców prawnych ministerstw spraw zagranicznych Rosji i Kanady, obie strony uzgodniły, że Konwencja ONZ o prawie morza jest głównym instrumentem
prawnym w odniesieniu do Arktyki i nie ma potrzeby przyjmowania nowego traktatu specjalnie
dla tego regionu.
566
Commission on the Limits of the Continental Shelf, CLCS (www.un.org/Depts/los/
clcs_new/clcs_home.htm).
567
International Seabed Authority [online] http://www.isa.org.jm/en/home.
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wniosek obejmujący propozycję limitów zewnętrznych granic szelfu kontynentalnego wykraczających poza 200 mil morskich od linii podstawowej, od
której jest mierzona szerokość morza terytorialnego568. W swoim wniosku Rosja ubiegała się o przyznanie prawa do terenów leżących poza jej 200-milową strefą o powierzchni 1,25 mln km2 na Morzu Barentsa, Morzu Ochockim,
Morzu Beringa i wolnych od lodu obszarach Oceanu Arktycznego. Moskwa
argumentowała, że podmorski łańcuch górski na dnie Oceanu Arktycznego
o długości 1800 km i wysokości do 3700 m nad dnem jest podmorskim przedłużeniem szelfu kontynentalnego Syberii, a zatem dno pod biegunem północnym jest naturalnym przedłużeniem szelfu kontynentalnego Rosji (zob.
mapa 14).
Rozpatrzenie wniosku złożonego przez Federację Rosyjską znalazło się
w porządku obrad 10. sesji Komisji, której posiedzenie odbyło się w Nowym
Jorku w dniach 25 marca–12 kwietnia 2002 roku. Ostatecznie Komisja odrzuciła rosyjski wniosek ze względu na brak wystarczających dowodów. Wniosek
został oprotestowany kolejno przez: Kanadę569, Norwegię570, Danię571, Stany
Zjednoczone572 i Japonię573. Komisja ONZ zaleciła Federacji Rosyjskiej zawarcie umów o wyznaczaniu granic morskich z Norwegią na Morzu Barentsa i ze
Stanami Zjednoczonymi na Morzu Beringa oraz dokonanie rewizji wniosku
w odniesieniu do pierwotnych postulatów w nim zawartych opartej na wiarygodnych dodatkowych dowodach rozgraniczenia zewnętrznych linii granic
szelfu kontynentalnego574.

568
Russian Federation submission to the Commission on the Limits of the Continental Shelf,
2001 (http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus.htm).
569
Canada notification regarding the submission made by the Russian Federation to the Commission on the Limits of the Continental Shelf (http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/rus01/CLCS_01_2001_LOS__CANtext.pdf).
570
Norway notification regarding the submission made by the Russian Federation to the Commission on the Limits of the Continental Shelf (http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/rus01/CLCS_01_2001_LOS__NORtext.pdf).
571
Denmark notification regarding the submission made by the Russian Federation to the
Commission on the Limits of the Continental Shelf (http://ww.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/rus01/CLCS_01_2001_LOS__DNKtext.pdf).
572
USA notification regarding the submission made by the Russian Federation to the Commission on the Limits of the Continental Shelf (http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/rus01/CLCS_01_2001_LOS__USAtext.pdf).
573
Japan notification regarding the submission made by the Russian Federation to the Commission on the Limits of the Continental Shelf (http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/rus01/CLCS_01_2001_LOS__JPNtext.pdf).
574
Por. Recommendations of the Commission in regard to the submission made by the Russian
Federation, [w:] Report of the Secretary-General, Oceans and the law of the sea, fifty-seventh session, 8 X 2002 r., s. 9–10 (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/629/28/PDF/
N0262928.pdf?OpenElement).
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– Biegun północny (2007): Rosja zatyka swoją flagę na dnie, 4000 m pod powierzchnią
morza, jako przejaw swoich roszczeń do arktycznych zasobów ropy i gazu.
– Rosja twierdzi, że ten podwodny teren jest przedłużeniem jej terytorium kontynentalnego i szuka na to dowodów.
– Linia 200 mil morskich (370 km): pokazuje, jak daleko kraje uzgodniły zasięg strefy ekonomicznej poza ich linie wybrzeża.
– Rywalizacja o prawo własności do arktycznego dna morskiego: próba zagarnięcia przez
Rosję znacznego terytorium jest pilnie obserwowana przez inne kraje. Niektóre z nich
wchodzą w otwarty spór z Moskwą.
Mapa 14. Zasięg arktycznych roszczeń Federacji Rosyjskiej
Źródło: opracowanie własne.

Tymczasem Rosja, nie zważając na stanowisko Komisji ONZ, przystąpiła
do realizacji politycznego scenariusza rozwoju wydarzeń pisanego na zasadzie
faktów dokonanych. 2 sierpnia 2007 roku rosyjski statek badawczy Akademik
Fiodorow, eskortowany przez atomowy lodołamacz Rossija, opuścił w rejonie
bieguna dwa batyskafy Mir, które z głębokości 4302 m i 4261 m pobrały próbki
dna morskiego. Ekspedycja Arktika 2007 zakończyła się śmiałym umieszczeniem na dnie morskim flagi Federacji Rosyjskiej. Oficjalnym powodem wy-
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prawy było zebranie dodatkowych danych geologicznych. Trudno jednak nie
domniemywać, że działanie takie miało na celu manifestację aspiracji Rosji.
Na łamach rosyjskiej „Komsomolskiej Prawdy” dorysowano do mapy Federacji Rosyjskiej obszar w rejonie bieguna północnego wielkości Francji, Niemiec
i Włoch łącznie.
Celem Rosji jest przekształcenie Arktyki w swoją strategiczną bazę surowcową. We wrześniu 2008 roku Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
potwierdziła te plany, nie wykluczając, wbrew prawu międzynarodowemu,
militaryzacji regionu Arktyki do roku 2016575. Rządowa strategia Podstawy polityki państwowej Federacji Rosyjskiej w Arktyce na okres do 2020 r. i w dalszej
perspektywie zakłada kontrolę nad rosyjską częścią Arktyki sprawowaną przez
Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB).
Prezydent Dmitrij Miedwiediew zaakceptował 12 maja 2009 roku nową
Strategię bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej do 2020 r.576 Dokument, który sporo miejsca poświęca Arktyce, wskazuje nowe typy zagrożeń
w XXI wieku, do których zalicza „wojny surowcowe”, czyli nasilenie się walk
o rozległe niewykorzystane złoża ropy i gazu. Z dokumentu wynika, że w rywalizacji o zasoby nie można wykluczyć użycia siły zbrojnej, a Rosja będzie
bronić swoich interesów w przypadku ich naruszenia w pobliżu jej granic.
W Strategii władze rosyjskie oświadczyły, że region arktyczny stanowi dla Rosji strategiczne źródło zasobów energetycznych, w związku z tym planowane
jest utworzenie specjalnej grupy wojsk dla zabezpieczenia rosyjskich interesów
w Arktyce.
W Rosji szumnie brzmią podgrzewające atmosferę wystąpienia polityków,
jak na przykład wypowiedź Mikołaja Patruszewa, byłego szefa FSB, sekretarza
Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (RBFR), który stwierdził, że „Arktyka musi stać się główną strategiczną bazą surowców Rosji, nawet jeśli trzeba
będzie podjąć o te zasoby walkę środkami militarnymi”, a Artur Chilingarov,
wiceprzewodniczący rosyjskiej Dumy i znany polarnik, oświadczył w 2007
roku, iż „Arktyka jest nasza i powinniśmy bardziej manifestować tam naszą
obecność. (...) Nie jesteśmy gotowi, by oddać naszą Arktykę komukolwiek”577.
Rosyjskie plany ustanowienia arktycznych sił wojskowych spotkały się ze
sprzeciwem innych krajów arktycznych, członków NATO. W styczniu 2009
roku NATO zorganizowało konferencję na Islandii poświęconą omówieniu
wyzwań związanych z Daleką Północą. W odpowiedzi ambasador Rosji przy
NATO ostrzegł Sojusz, aby nie mieszał się w sprawy Arktyki, uzasadniając,
575

T. Kijewski, Rywalizacja o surowce energetyczne w Arktyce, BBN, 2009/9–10, s. 282.
Указ президента Российской Федерации o Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года (www.scrf.gov.ru/documents/99.html), 2009.
577
Por. M. Schep, G. Traufetter, Russia Unveils Aggressive Arctic Plans, „Spiegel”, 29.01.2009
(www.spiegel.de/international/world/0,1518,604338,00.html).
576
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że problem ten NATO nie dotyczy. Rosyjski minister spraw zagranicznych
Siergiej Ławrow skrytykował także Norwegię (będącą członkiem NATO) za
przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych zakładających konflikt o dostęp do zasobów. Rosja ma jednak wszystkie atuty w ręku, by zwiększać swoją obecność
w Arktyce. Dysponuje bowiem nie tylko wieloma stacjami badawczymi w regionie, lecz także potężną flotą lodołamaczy gotowych do patrolowania wód
i pól lodowych o każdej porze roku.
14.2.2.2. Kanada
Kolejnym „arktycznym graczem” jest Kanada, która z wielką determinacją broni swoich wpływów w rejonie arktycznym. Kanadyjski premier Stephen Harper zapowiedział w 2007 roku, że położenie geograficzne Kanady uzasadnia
jej roszczenia do znaczącej części szelfu arktycznego. Podczas trzydniowej podróży po Arktyce Harper ogłosił, że 600 km na południe od bieguna powstaną
dwie nowe kanadyjskie bazy wojskowe, w tym jedna na Wyspie Ellesmere’a.
Kanadyjski rząd ogłosił także plan zakupu nowych ośmiu uzbrojonych lodołamaczy patrolowych, budowę nowego lodołamacza atomowego oraz przeprowadzenie znaczących ćwiczeń wojskowych w rejonie Arktyki.
O stanowczości kanadyjskich władz świadczy zapowiedź zwiększenia liczby
Canadian Rangers wyposażonych w nowoczesny sprzęt – arktycznych oddziałów patrolowych w czerwonym umundurowaniu (utworzonych jeszcze w 1947
roku i rekrutujących się z Innuitów), z 4,5 tysiąca do 9 tysięcy w 2012 roku578.
W 2004 roku kanadyjski rząd ogłosił, że w ciągu 10 lat przeznaczy 51 mln
dolarów na prace kartograficzne arktycznego dna morskiego. Rząd federalny
w Ottawie we wrześniu 2007 roku oszacował, że kanadyjski szelf kontynentalny w Arktyce wykraczający poza obszar 200 mil wynosi 1,75 mln km2 579.
W tym samym roku rząd określił wydatki związane z kanadyjskim UNCLOS
Research Program w ciągu najbliższych 10 lat na poziomie 69 mln dolarów580.
Kanadyjscy naukowcy gromadzą dane geologiczne, przygotowując wniosek do
Komisji ONZ, który muszą przedstawić do 2013 roku.
Mroźna Arktyka rozgrzewa coraz bardziej polityczne spory państw arktycznych. W marcu 2010 roku władze Kanady zorganizowały spotkanie ministrów spraw zagranicznych pięciu krajów arktycznych poświęcone problemom
regionu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Kanady, Stanów Zjednoczonych, Danii, Norwegii i Rosji, nie zaproszono jednakże na nie pozostałych
członków Rady Arktycznej z Finlandii, Islandii i Szwecji, co wzbudziło ich
578

J. Winiecki, Rozbiór czubka świata, „Gazeta Wyborcza” 23.12.2009.
The Arctic: Canada’s Legal Claims, Libriary of Parlament of Canada, InfoSeries (www2.
parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0805-e.pdf), s. 5.
580
Ibidem, s. 5.
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Mapa 15. Northwest Passage i Northeast Passage
Źródło: opracowanie własne na podstawie Le Cercle Polaire, Paris (www.lecerclepolaire.com/images/news/
ouverture_politique/Northern_routes.jpg).

ostry sprzeciw. Pominięte państwa wydały oświadczenie, w którym stwierdziły, że decyzje w sprawie Arktyki powinny być podejmowane wspólnie przez
osiem państw członkowskich Rady Arktycznej581. W spotkaniu nie uczestniczyli również Innuici.
Interesy Kanady nie ograniczają się wyłącznie do sprawy zasobów naturalnych. Topnienie lodu otwiera nowe drogi międzynarodowego transportu morskiego, łączące Europę z Azją. Legendarny szlak Northwest Passage Kanada
uznaje jednak za swoje wewnętrzne wody terytorialne, co wywołało otwarty
spór ze Stanami Zjednoczonymi, które uważają je za wody międzynarodowe
(zob. mapa 15).
Na uznanie przez Kanadę cieśnin między wyspami Archipelagu Arktycznego za wody międzynarodowe nalega coraz więcej państw. Ocenia się, że szlak
ten w niedalekiej przyszłości będzie nadawać się do regularnej żeglugi morskiej, podobnie jak szlak Northeast Passage, który latem 2009 roku bez asysty
lodołamaczy pokonały dwa niemieckie statki handlowe należące do niemiec581

U.S. Naval Institute, Arctic Diplomatic Meet Gets Frosty, marzec 2010 (www.usni.org).
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kiej Belugi: jednostki Beluga Fraternity i Beluga Foresight, co waszyngtoński
magazyn spraw międzynarodowych „Foreign Policy” uznał za najważniejsze
niezauważone wydarzenie tego roku. Frachtowce pokonały cały szlak Przejścia
Północno-Wschodniego, transportując z Ulsan w Korei Południowej do syberyjskiego Nowego Portu w Zatoce Obskiej elementy niezbędne do budowy
elektrowni, a następnie kontynuowały rejs z Syberii w kierunku Rotterdamu582.
Osobny spór kanadyjskie władze toczą z Danią o malutką Wyspę Hansa
(1,5 km2) znajdującą się między duńską Grenlandią a kanadyjską Wyspą Ellesmere’a583. W 1984 roku Duńczycy wywiesili na wyspie flagę z napisem „Witamy na duńskiej wyspie”. Ponownie w 2004 roku na wysepce wylądował duński
pododdział, który wbudował maszt i podniósł flagę królestwa. W odpowiedzi
Kanada także postawiła maszt i flagę z klonowym liściem, na co duński rząd
zareagował notą protestacyjną584. Przypuszcza się, że Wyspa Hansa może stanowić szczyt szelfu kontynentalnego, toteż w ostatnich latach Duńczycy i Kanadyjczycy na przemian ogłaszali ją swoim terytorium.
14.2.2.3. Dania
Dania, podobnie jak Rosja i Kanada, rości sobie prawa do bieguna północnego.
Kopenhaga argumentuje, że Grzbiet Łomonosowa jest przedłużeniem Grenlandii. Duńczycy zorganizowali nawet ekspedycję badawczą złożoną z kilkudziesięciu naukowców z zadaniem dostarczenia dowodów na to, że Grzbiet
Łomonosowa jest powiązany geologicznie z należącą do Danii Grenlandią.
Dania wysuwa również żądania odnośnie do niektórych wysp Archipelagu
Arktycznego na zachód od Grenlandii (między innymi wspomniany konflikt
z Kanadą o Wyspę Hansa). Dania ma czas na złożenie swojego wniosku do
2014 roku.
Osobnym problemem jest stanowisko autonomicznego terytorium Grenlandii, podległego koronie duńskiej, które rozważa nawet ewentualną secesję.
Grenlandia mająca powierzchnię 2175,6 tys. km2 to największa wyspa na świecie, pokryta w 84% przez lądolód, z liczbą ludności 57,6 tys. (89% to Innuici).
Per Berthelsen, szef partii Demokraci, stwierdził: „jeśli uda nam się uzyskać
kontrolę nad zasobami naturalnymi, za 20–30 lat będziemy mogli pomyśleć
nawet o niepodległości”585. Ambicje mieszkańców Grenlandii związane z au582

K. Jaworski, Perspektywa rozwoju op. cit., s. 82–83, Beluga Group (www.beluga-group.
com/en), 2010.
583
Por. C. Krauss i in., As Polar Ice Turns to Water, Dreams of Treasure Abound, „The New
York Times”, 10.10.2005.
584
M. Potocki, Wszystkie skarby krainy lodu, „Dziennik” 4.04.2009 (http://dziennik.pl/magazyn-ziennika/article354365/Wszystkie_skarby_krainy_lodu.html?service=print).
585
Ibidem (http://dziennik.pl/magazyn-ziennika/article354365/Wszystkie_skarby_krainy_
lodu.html?service=print), 4.04.2009.
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tonomią miało pohamować podpisane w 2008 roku, po trzech latach negocjacji, porozumienie z Danią, które zakłada podział spodziewanych przychodów
z wydobycia zasobów arktycznych. Porozumienie przewiduje przekazywanie
Grenlandii 10 mln euro rocznie ze spodziewanych zysków586. Tymczasem
w niewiążącym referendum w sprawie zwiększenia zakresu autonomii Grenlandii prowadzącej do ewentualnej niepodległości, które odbyło się 25 listopada 2008 roku, aż 75% głosujących opowiedziało się za rozluźnieniem blisko
300-letnich związków z Danią.
14.2.2.4. Norwegia
Roszczenia do Arktyki wysuwa również Norwegia, która rozpoczęła eksploatację złóż gazu na swoim szelfie za kołem podbiegunowym. W 2007 roku
na Dalekiej Północy w Hammerfest uruchomiono gigantyczną instalację
do skraplania gazu ziemnego, współpracującą z supernowoczesną platformą wiertniczą Snøvit587. Roszczenia Norwegii są zdominowane przez spór
z Rosją o wspólną granicę na Morzu Barentsa (obszar sporny o powierzchni 173 tys. km2), gdzie złoża szacuje się na około 11 mld baryłek ropy. Oslo
prowadzi dwustronne negocjacje z Rosją, jednocześnie składając wniosek do
Komisji ONZ, by rozszerzyć swój szelf kontynentalny do 600 km na południe
od bieguna północnego588.
27 listopada 2006 roku Królestwo Norwegii przedstawiło CLCS wniosek
w sprawie granic szelfu kontynentalnego589. Rozpatrzenie wniosku złożonego
przez Norwegię zostało ujęte w porządku obrad 19. sesji Komisji, która odbyła
się w Nowym Jorku w dniach 5–13 kwietnia 2007 roku. W odpowiedzi na
wniosek Norwegii 25 marca 2009 roku doszło do spotkania delegacji Norwegii
i Komisji590. 27 marca 2009 roku Komisja przyjęła zalecenia w sprawie limitów
granic szelfu kontynentalnego w odniesieniu do norweskiego wniosku.
Ostatecznie Norwegia zdobyła poparcie ONZ i 15 kwietnia 2009 roku
CLCS, na podstawie dowodów dostarczonych w 2006 roku, zatwierdziła roszczenia Oslo do ogromnego fragmentu dna morskiego na Morzu Norweskim,
Morzu Barentsa i części Oceanu Arktycznego, i wyznaczenia zewnętrznej
586
O. Truc, Copenhague accorde au Groenland le partage des revenus espérés du pétrole arctique, „Le Monde” 21.03.2008.
587
A. Pieńkowski, Zimna wojna o Arktykę, „Wprost” 2008, nr 24.
588
Por. R. Czarny, Dylematy energetyczne państw regionu nordyckiego, Scandinavium, Kielce
2009, s. 163–166.
589
Continental Shelf Submission of Norway in respect of areas in the Arctic Ocean, the Barents Sea and the Norwegian Sea Executive Summary (http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/
submissions_files/nor06/nor_exec_sum.pdf), 2006.
590
CLCS/62, Statement by the Chairman of the Commission on the Limits of the Continental
Shelf on the progress of work in the Commission, twenty-third session (http://daccess-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/307/58/PDF/N0930758.pdf?OpenElement), 20.04.2009.
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krawędzi granicy szelfu kontynentalnego zgodnie z wnioskiem591. Norwegii
udało się udowodnić, że podmorska płyta kontynentalna jest naturalnym rozszerzeniem jej terytorium. Jednakże Norwegia nie wyczerpała całkowicie swoich roszczeń, gdyż jej wniosek dotyczył tylko trzech wymienionych obszarów,
toteż nie wyklucza to złożenia kolejnych wniosków592.
Komisja ONZ pozwoliła Norwegii rozszerzyć strefę ekonomiczną na Morzu
Barentsa o obszar równy terytorium Wielkiej Brytanii. Decyzja CLCS oznacza
przedłużenie szelfu kontynentalnego Norwegii o 235 tys. km2 (146 tys. mil2),
co w przeliczeniu daje obszar odpowiadający „siedmiu boiskom piłkarskim”
na każdego obywatela Norwegii593. Dodatkowo Komisja zaleciła Norwegii zawarcie umowy dwustronnej z Rosją w celu wyznaczenia na mapie rozgraniczenia szelfu kontynentalnego tych państw na Morzu Barentsa, zakładając, że
obydwa kraje mają prawo do dna morskiego na tym obszarze594. Do rozstrzygnięcia pozostała również rozbieżność między tymi państwami o interpretację układu o Spitsbergenie, który w 1920 roku oddał Norwegom władzę nad
znaczną częścią archipelagu.
14.2.2.5. Stany Zjednoczone
Amerykanie coraz aktywniej włączają się w dyskusję nad statusem bieguna
północnego, chociaż dotychczas region ten nie był głównym przedmiotem
zainteresowań administracji waszyngtońskiej. Jak przyznał dowódca straży
przybrzeżnej admirał Gene Brooks: „Jeżeli mamy do czynienia z wyścigiem
pięciu krajów w Arktyce, to my jesteśmy tym piątym”595.
Politykę Stanów Zjednoczonych wobec Arktyki mocno komplikuje fakt, że
Waszyngton nie jest stroną Konwencji o prawie morza ONZ z 1982 roku. Wynika to z przeświadczenia Amerykanów, że „konstytucja światowych oceanów
krępuje ich samodzielność”. Jest to istotna przeszkoda w złożeniu stosownego
wniosku do Komisji ONZ.
Biały Dom zdaje sobie sprawę z tego, że z biegunem północnym związane
są amerykańskie interesy, które obejmują:
– ograniczenie rosyjskiej ekspansji ekonomicznej i militarnej w regionie,
– uregulowanie statusu Przejścia Północno-Zachodniego w kierunku
uznania jego wód za międzynarodowe,
591
CLCS Summary of the recommendations of the CLCS in regard to the submission made
by Norway, 27.03.2009, s. 23, 31 (www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/
nor_rec_summ.pdf).
592
Ibidem, s. 9.
593
UN backs Norway claim to Arctic seabed extension (www.calgaryherald.com/technology/
backs+Norway+claim+Arctic+seabed+extension/1499675/story.html), 15.04.2009.
594
Summary of Norway’s CLCS recommendations..., s. 17.
595
Z. Żukowski, Arktyka kusi świat bogactwem surowców, „Forsal” 27.07.2009.
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– zabezpieczenie korzystnej umowy z Kanadą w sprawie granicy morskiej
Alaska – Jukon,
– zabezpieczenie roszczenia do szelfu kontynentalnego.
To ostatnie jest o tyle skomplikowane, że Waszyngton musi ratyfikować
Konwencję o prawie morza.
Przełom w biernym podejściu Amerykanów do Dalekiej Północy stanowi
decyzja podjęta na osiem dni przed ustąpieniem z urzędu prezydenta George’a W. Busha o przyjęciu strategii Stanów Zjednoczonych w Arktyce. Polityka
arktyczna ogłoszona 9 stycznia 2009 roku (zastępująca podobny dokument
z 1994 roku) określa cele polityki amerykańskiej wobec Arktyki. Dziesięciostronicowy dokument zatytułowany National Security Presidential Directive
and Homeland Security Presidential Directive wzywa amerykański Senat do
ratyfikacji Konwencji o prawie morza596. Jej przyjęcie ma służyć lepszemu zabezpieczeniu interesów narodowych Stanów Zjednoczonych w tej części świata. W dokumencie podkreśla się, że ratyfikacja tej konwencji zapewni Stanom
Zjednoczonym dostęp do forum, na którym omawiane i interpretowane są
prawa należące do żywotnych interesów kraju. Wśród nich dokument wymienia wdrożenie morskich i lotniczych strategicznych systemów obrony rakietowej i wczesnego ostrzegania oraz zapewnienia wolności żeglugi i przelotu
w rejonie Northwest Passage. Dokument zakłada realizację powyższych celów
przez zachowanie mobilności amerykańskich wojskowych i cywilnych statków
oraz samolotów w całym regionie Arktyki597.
Dyrektywa skupia się na siedmiu aspektach amerykańskiej polityki arktycznej: (1) bezpieczeństwie narodowym i wewnętrznym, (2) ochronie biologicznych zasobów Arktyki, (3) rozszerzeniu szelfu kontynentalnego i kwestiach granicznych, (4) wspieraniu międzynarodowej współpracy naukowej,
(5) transporcie morskim, (6) sprawach gospodarczych, w tym zasobach energetycznych, (7) ochronie środowiska i zasobów naturalnych.
Dyrektywa podkreśla amerykańskie prawa do swobodnej żeglugi w rejonie
Northwest Passage i potwierdza, że obszar ten stanowi międzynarodową drogę
morską: „Wolność mórz to najwyższy narodowy priorytet (...). Northwest Passage to cieśnina używana do żeglugi międzynarodowej (...)”598.
Dokument podkreśla determinację Stanów Zjednoczonych w dążeniu do
zabezpieczenia – niezależnie lub w połączeniu z innymi państwami – narodowych interesów w regionie Arktyki. Mimo że administracja Busha uczyniła
596

National Security Presidential Directive and Homeland Security Presidential Directive
(http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2009/01/20090112-3.html), 2009.
597
Ibidem, pkt B6c (http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2009/01/20
090112-3.html), 2009.
598
Ibidem, pkt B5 (http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2009/01/200
90112-3.html), 2009.
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pewien krok w tym kierunku, administracja Obamy będzie musiała znacznie
wyraźniej zaakcentować swoje priorytety w regionie.

14.3. Pozostali aktorzy zainteresowani obecnością
w Arktyce
Poza państwami, które graniczą bezpośrednio z Arktyką, swoje zainteresowanie rozwojem wydarzeń w tej części świata wykazują Chiny, Japonia i Unia
Europejska. Pekin, który z powodzeniem zdobył status obserwatora w Radzie
Arktycznej (2009), planuje zainstalować swój pierwszy system monitoringu głębinowego w rejonie Arktyki, uzasadniając to tym, że chce „mieć oko”
na długookresowe zmiany dna morskiego i wpływ globalnego ocieplenia na
klimat kontynentalnych Chin. Na początku marca 2010 roku chiński kontradmirał, odnosząc się do bieguna północnego, stwierdził, że Arktyka należy
do wszystkich ludzi, gdyż stanowi „wspólne dziedzictwo ludzkości”, a chiński lodołamacz Śnieżny Smok (Snow Dragon) trzykrotnie pływał w okolicach
bieguna599. Dla Państwa Środka zmiany wokół bieguna północnego oznaczają
ciekawą perspektywę „otwarcia” Oceanu Arktycznego stanowiącego morską
drogę ku rynkom Unii Europejskiej, co jest szczególnie ważne, gdyż około 45%
chińskiego PKB jest zależne od żeglugi handlowej.
Chiny, które z racji położenia geograficznego mają niewielkie szanse, by
„podłączyć się” do eksploatacji surowców energetycznych (ekspedycje badawcze w roku 1999, 2003, 2008), mogą stać się w przyszłości jednym z głównych
beneficjentów żeglugi po wodach Dalekiej Północy. Mimo że polityka arktyczna nie stanowi dla władz w Pekinie priorytetu, to jednak ze względu na przyszłe znaczenie strategiczne Arktyki chińska aktywność będzie się tam nasilać.
Z kolei dla Korei Południowej i Japonii otwarcie nowych połączeń morskich
stwarza szansę osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych w przemyśle
stoczniowym, handlowym i wymiarze tranzytowym600.
Arktyka wzbudziła także w ostatnich latach spore zainteresowanie Unii
Europejskiej. W przyszłości bowiem region ten mógłby odegrać czołową rolę
w dywersyfikacji dostaw paliw kopalnych do Wspólnoty. Potwierdza to unijny
dokument z marca 2008 roku skierowany do Rady Europejskiej pt. Zmiany
klimatyczne a bezpieczeństwo międzynarodowe, opracowany przez wysokiego
przedstawiciela UE ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Javiera
599
600

U.S. Naval Institute, Arctic Diplomatic...
J. Winiecki, Rozbiór..., op. cit.
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Solanę, który stwierdza, że topnienie pokrywy lodowej w przyszłości otworzy
nowe korytarze transportowe oraz ułatwi wydobycie minerałów Arktyki601.
W dokumencie zaznaczona została także potrzeba zabezpieczenia interesów
handlowych UE i dostępu do zasobów w regionie Arktyki602.
Kolejny krok w wypracowaniu wspólnej polityki arktycznej Unii stanowiło przyjęcie 20 listopada 2008 roku komunikatu KE Unia Europejska a region
arktyczny określającego podstawowe kierunki działań Wspólnoty w tym regionie. Komisja formułuje w nim swoje cele i przedstawia propozycje działań
w trzech obszarach: (1) ochrony środowiska i zmian klimatycznych, (2) działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz (3) wzmocnienia
multilateralnego zarządzania Arktyką.
Dokument zakłada potrzebę pogłębiania ochrony środowiska naturalnego, prowadzenia badań klimatycznych, a także promowania zrównoważonego
wykorzystywania zasobów naturalnych regionu. W części trzeciej (3.1.), zatytułowanej Promocja zrównoważonego wykorzystania zasobów, czytamy, że
w dłuższej perspektywie „Zasoby Arktyki mogłyby przyczynić się do wzmocnienia sytuacji UE w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii i surowców603.
Dokument zaleca między innymi następujące kierunki działań:
– wzmocnienie współpracy w obszarze badań, wydobycia i transportu,
– przestrzeganie najwyższych standardów ochrony środowiska,
– promowanie dalszych badań i rozwoju w dziedzinie technologii i infrastruktury morskiej,
– promowanie rozwoju klastrów morskich, wokół których uniwersytety
i ośrodki badawcze mogą zapewnić wykwalifikowany personel i zaplecze
badawcze.
We wnioskach końcowych komunikatu podkreślono wagę dokumentu,
jako ważnego kroku w kierunku wypracowania wspólnej polityki arktycznej
całej Unii604.
Państwami członkowskimi UE i Rady Arktycznej są Dania, Finlandia
i Szwecja, zaś status obserwatora mają: Niemcy, Francja, Holandia, Wielka
Brytania, Hiszpania oraz Polska (od listopada 2007 roku)605. Rola Rady Arktycznej będzie rosnąć, toteż oprócz Komisji Europejskiej o uzyskanie statusu
obserwatora starają się również Chiny, Japonia, Korea Południowa i Włochy.
601

R. Domisiewicz, Zimna wojna, „Polska Zbrojna” 2008, nr 25, s. 50.
Blisko 90% handlu zewnętrznego UE i 40% handlu wewnątrz wspólnego rynku odbywa
się drogą morską, podczas gdy 25% światowej floty pływa pod banderą państw członkowskich
UE [za:] K. Jaworski, Perspektywa rozwoju..., op. cit., s. 72.
603
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council the EU
and the Arctic region, COM(2008) 763, Brussels, 20 XI 2008, s. 6.
604
Ibidem, s. 12.
605
Arctic Council Observers (http://arctic-council.org/observer/poland), 2010.
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Komisja Europejska coraz aktywniej włączając się w sprawy Arktyki, zaangażowała się nawet w budowę specjalistycznego okrętu Zorza Polarna (Aurora
Borealis), będącego połączeniem wielofunkcyjnego statku badawczego, lodołamacza i platformy wierceń głębinowych, którego uruchomienie planowane
jest na 2014 rok. Project ERICON – Aurora Borealis został wsparty finansowo
przez Komisję Europejską sumą 5 mln euro. Aurora Borealis ma być pierwszym arktycznym statkiem UE, którego praca pozwoli na pobranie próbek
z dna morskiego o głębokości 5 tys. metrów. Naszpikowany elektroniką statek
w przyszłości będzie korzystał z systemu nawigacji Galileo. Jego załoga ma
liczyć około 120 osób, w tym 60 naukowców606.

Wnioski
1) Wokół Arktyki ogniskują się interesy i roszczenia pięciu krajów arktycznych, co rodzi niebezpieczny stan rywalizacji, groźbę militaryzacji regionu,
a nawet konfliktu zbrojnego. Ustanowienie terytorialnej suwerenności części dna morskiego Arktyki staje się coraz bardziej atrakcyjne dla wielu narodów ze względów wojskowych lub jako źródło składników mineralnych.
W rezultacie państwa arktyczne prowadzą intensywne geologiczne prace
badawcze, mające umożliwić im rozszerzenie zasięgu ich szelfów kontynentalnych.
2) Wobec rosnącego apetytu Rosji obawę budzi brak jednomyślności państw
zachodnich, które nie tylko nie tworzą wspólnej przeciwwagi dla rosyjskich
żądań, lecz także mają sprzeczne interesy. Ze względu na brak uregulowań
prawnomiędzynarodowych prowadzi to nieuchronnie do sytuacji „kto
pierwszy, ten lepszy”.
3) Nie ulega wątpliwości, że nawet gdyby szacunki arktycznych złóż okazały
się zbyt optymistyczne, są one ogromne i zaspokoiłyby całkowity globalny
popyt na paliwa na co najmniej kilka lat, zaś Unii Europejskiej zagwarantowałyby poczucie bezpieczeństwa energetycznego w długoletniej perspektywie.
4) Otwarte pozostaje pytanie, jaki będzie ostatecznie status przejścia Northwest Passage i czy przejmie ono rolę nowego Kanału Sueskiego. Globalne
ocieplenie może zmienić jego charakter, czyniąc go alternatywnym morskim szlakiem handlowym o podstawowym znaczeniu geostrategicznym.
5) Celem Rosji jest odzyskanie pozycji supermocarstwa, przy czym imperializm energetyczny Moskwy przejawia się w instrumentalnym traktowa606

European Science Foundation (www.eri-aurora-borealis.eu/en/home), 2010.

Arktyka – potencjalny „spichlerz” energetyczny świata

293

niu surowców energetycznych jako narzędzi zabezpieczenia politycznych
interesów Rosji.
6) Norwesko-arktyczne zasoby mogą w przyszłości pełnić funkcję spichlerza energetycznego Europy, zaś państwa nordyckie mogą stanowić doskonały pomost łączący Europę z biegunem północnym. Zaangażowanie Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE w sprawę podziału zasobów
Arktyki może skutecznie zabezpieczyć interesy energetyczne całej Europy,
toteż powinny one umocnić współpracę w ramach tzw. „wymiaru północnego” UE, zapewniając lepszą koordynację i spójność stanowisk.

Zakończenie
Bezpieczeństwo energetyczne coraz intensywniej staje się wyznacznikiem postępowania uczestników globalnej sceny międzynarodowej, a zapewnienie go,
wobec wzrostu zapotrzebowania i kurczących się zasobów nieodnawialnych
planety, jest jednym z głównych wyzwań bezpieczeństwa państw i narodów
w XXI wieku.
Współcześnie surowce odgrywają ważną rolę w formułowaniu koncepcji
i strategii geopolitycznych wielu państw. Surowce mineralne przekształcają relacje polityczne, determinują możliwości gospodarczego rozwoju oraz
zdolności projekcji politycznych celów, a ich niedobór stanowi źródło sporów
i konfliktów – regionalnych i międzynarodowych. Bezpieczeństwo energetyczne stanowi podstawę współczesnego globalnego systemu gospodarczego i determinuje politykę zagraniczną państw, rosnące zaś skokowo zużycie energii
sprzyja ostrej konkurencji między narodami o dostęp do wyczerpujących się
ich źródeł.
W prezentowanej analizie zależności energetycznych autor dążył do
uwzględnienia szerokiego wachlarza interesariuszy, poczynając od państw,
przez organizacje międzynarodowe, aż po wielkie korporacje transnarodowe. Międzynarodowe koncerny energetyczne oddziałują bowiem na sytuację
gospodarczą wielu krajów, a ropa naftowa jest jednym z ważnych powodów
zaangażowania finansowego i wojskowego głównych aktorów stosunków międzynarodowych, jak Stany Zjednoczone, UE, Japonia czy Chiny, w wielu regionach świata.
Niniejsza publikacja stanowi próbę oceny stanu bezpieczeństwa w pierwszej dekadzie XXI wieku różnych podmiotów systemu międzynarodowego i ukazania implikacji polityczno-gospodarczych wynikających z rosnącej
współzależności w układzie dostawca–klient. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż pojęcie bezpieczeństwa energetycznego nie jest tak samo rozumiane
przez państwa i zależy od wielu czynników, między innymi od ich położenia
geograficznego, posiadanych zasobów, poziomu rozwoju gospodarczego czy
systemu zarządzania infrastrukturą. Dla producentów oznacza ono zapewnienie odpowiedniego poziomu krajowej produkcji i stabilność popytu, dla
importerów zaś implikuje przede wszystkim problem współzależności gospo-
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darczych i politycznych oraz niesie potrzebę dywersyfikacji dostaw i paliw (dla
UE gazu ziemnego, dla Stanów Zjednoczonych głównie ropy naftowej, a dla
jeszcze innych, na przykład Indii, energii elektrycznej).
Jednocześnie istnieje silny rozdźwięk między oficjalnie deklarowanymi politykami a rzeczywistymi działaniami państw i organizacji międzynarodowych.
Niektóre państwa używają siły militarnej w celu zabezpieczenia dostaw energii
(Stany Zjednoczone), inne prowadzą swoją politykę bezpieczeństwa energetycznego opartą na bezpośrednich bilateralnych umowach handlowych (Chiny). Inne wreszcie pokładają wiarę w moc światowego rynku i współzależność
interesów (UE), chociaż konkurencja i wolny rynek stanowią swego rodzaju
wentyle bezpieczeństwa i reduktory spadku napięć interesów konsumentów
i producentów. Istnieje jednak wiele barier dla funkcjonowania światowego
rynku obrotu surowcami strategicznymi, począwszy od braku jednolitości
procedur, infrastruktury światowych giełd, aż po fizyczne bariery przesyłu minerałów na dalsze odległości. Wszystko to stwarza zbyt dużo przeszkód do
funkcjonowania wolnego i otwartego międzynarodowego handlu surowcami
i sprzyja instrumentalizowaniu surowców do celów politycznych.
Wypracowanie systemu wspólnego bezpieczeństwa energetycznego wymagałoby zrównoważenia interesów wszystkich graczy systemu międzynarodowego, co jest niemożliwe. Dodatkowo większość krajów bogatych w ropę
naftową i gaz ziemny to państwa nie w pełni demokratyczne, traktujące instrumentalnie zasady wolnej konkurencji.
Sceptycyzm co do zdolności sił rynkowych do zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego wzmacnia fakt, iż prawie 80% światowych rezerw ropy i gazu
znajduje się pod kontrolą państwowych koncernów energetycznych podatnych na polityczne wytyczne elit władzy, przekształcające surowce w narzędzie
politycznych „gier”.
Niemniej jednak należy zauważyć, iż osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego jest możliwe nawet bez posiadania surowców strategicznych, czego
najlepszym przykładem jest Japonia. Zdumiewające jest to, iż pomimo braku
surowców kraj ten, działając w tych samych warunkach co pozostali uczestnicy światowego systemu energetycznego, potrafił zabezpieczyć swoje narodowe
potrzeby energetyczne. Taka polityka wymaga jednak kompleksowego podejścia, długofalowej strategii działania realizowanej na wszystkich poziomach:
od planowania efektywności gospodarki, przez politykę utrzymywania strategicznych rezerw magazynowych, po zakupy licencji eksploatacyjnych i dywersyfikację paliw w bilansie energetycznym państwa.
Jednocześnie interesy państw konsumentów i producentów energii są
z sobą ściśle powiązane, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Zmiana źródeł
dostaw ropy do Chin może wpłynąć na poziom wydobycia w Ameryce Południowej czy Afryce, niestabilna sytuacja polityczna w krajach tranzytowych
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wstrzymuje dostawy gazu do setek odbiorców przemysłowych i milionów indywidualnych, a awaria prądu w jednym państwie Unii Europejskiej odcina
dostawy do pozostałych członków Wspólnoty. Wnioski z przeprowadzonej
analizy wskazują, iż polityka energetyczna znajduje się coraz bardziej w „służbie” polityki zagranicznej, a surowce stają się katalizatorem konfliktów i napięć
o charakterze regionalnym. W przyszłości potyczki dyplomatyczno-gospodarcze mogą przenieść się na poziom globalny, czego najlepszym przykładem jest
ostra rywalizacji o kontrolę nad bogatymi w węglowodory terenami Arktyki.
Przyszłością energetyki świata są niewątpliwie paliwa alternatywne, które
pozwoliłyby ustabilizować światowy system energetyczny. Nowe typy paliw
wytwarzane niewielkim kosztem będą mogły w przyszłości całkowicie wyeliminować zależność importu paliw konwencjonalnych. Niestety rozwój tego
sektora wciąż napotyka zbyt silny opór lobby energetycznego, ale także wielu
sektorów gospodarki, między innymi potężnego przemysłu wydobywczego
czy motoryzacyjnego.
W ocenie autora złożoność relacji i powiązań między ekonomią, biznesem i polityką rodzi potrzebę większej odpowiedzialności za wizję przyszłości
energetycznej świata. Wymaga to opracowania programów oszczędzania surowców naturalnych oraz stworzenia skutecznych globalnych struktur zarządzania energią. XXI wiek będzie testem dla wypracowania formuły globalnego
zrównoważonego systemu bezpieczeństwa energetycznego. Podejście multilateralne i stworzenie mechanizmów global energy governance wymaga jednak
woli politycznej i wspólnoty interesów państw eksporterów i importerów energii. W świetle prezentowanych wniosków cel ten będzie jednak bardzo trudny
do osiągnięcia, o ile w ogóle możliwy.
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