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STRATEGICZNE IMPLIKACJE 

ENERGETYCZNEJ RYWALIZACJI 

W BASENIE MORZA KASPIJSKIEGO 

W XXI WIEKU

UNIA EUROPEJSKA – ROSJA – CHINY: 

INTERESY, EKSPANSJA, WSPÓŁPRACA

The Caspian region for centuries was the arena of geopolitical rivalry for Russia, 
Turkey, Iran, Britain and France to establish control and influence in the area. The 
emergence of independent states in Central Asia followed by disintegration of the 
USSR, has brought new reality in terms of politics and economy in the region 
and created opportunities for western energy companies to access sources of en-
ergy alternative to Gulf countries. Currently, the “new great game” in Central Asia 
– competition for strategic influence and take control over transportation routes 
for oil and natural gas an from the Caspian Basin, is focusing regional and global 
interests of great powers, both in terms of security and economic aspects related 
with prospects of energy resources exploration. Among the EU -27 member states, 
there is a serious split in the approach to energy security issue, dictated by inter-
ests diversity. Shaping a common EU energy policy requires the full commitment 
of the European Commission and EU Member States. The creation of a coherent 
EU energy policy towards the Caspian region means to define a common energy 
interests of member states. But this depends on political willingness to overcome 
particularistic interests of the largest states when they are in collision with strategic 
goals of the Community.
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BASEN KASPIJSKI: MOZAIKA INTERESÓW

Region kaspijski od wieków stanowił obszar rywalizacji geopolitycznej Rosji, Turcji, 
Iranu ale także Wielkiej Brytanii i Francji o ustanowienie własnej kontroli i wpły-
wów. Rozpad ZSRR i powstanie niepodległych państw w Azji Środkowej stworzył 
nowe realia polityczno -gospodarcze w regionie i wymarzone możliwości dla zachod-
nich koncernów energetycznych pozyskania źródeł surowców alternatywnych do 
tych z krajów Zatoki Perskiej. Tymczasem zrujnowana gospodarka nowych państw 
nadkaspijskich w warunkach pogłębiającej recesję hiperinflacji wymagała dużych in-
westycji i napływu kapitału. W tych okolicznościach we wczesnych latach 90. XX w. 
zachodnie przedsiębiorstwa energetyczne inwestowały gotówkę, wiedzę i technolo-
gie, dążąc do budowy dróg eksportowych omijających Rosję. Ta ostatnia, borykając 
się z problemami polityczno -gospodarczej transformacji w pierwszych latach ostat-
niej dekady XX w., utrzymała rozległy szkielet postsowieckich magistrali rurociągów 
i gazociągów, który pomimo procesów prywatyzacyjnych, realizowanych za prezy-
dentury Borysa Jelcyna, pozostał pod kontrolą państwa. Obecnie „nowa wielka gra” 
w Azji Środkowej, obejmująca rywalizację o strategiczne wpływy i przejęcie kontroli 
nad transportem 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 zwią-
zanych z perspektywą wydobycia surowców energetycznych.

STATUS MORZA KASPIJSKIEGO: IT’S A SEA! IT’S A LAKE! 
NO. IT’S A POOL OF OIL1

Spór o delimitację Morza Kaspijskiego obejmuje całe spektrum zagadnień historyczno-
-politycznych, gospodarczych i prawno -międzynarodowych, jednak jego zasadniczą 
przesłanką jest fakt, iż pod dnem tego największego na świecie śródlądowego akwenu 
wodnego o powierzchni ok. 371 tys. km2 znajdują się ogromne złoża ropy naftowej 
i gazu ziemnego. W tych okolicznościach, pomimo uzyskania suwerenności przez pań-
stwa kaspijskie, wciąż nieuregulowany status prawny basenu Morza Kaspijskiego jest 
źródłem rozlicznych sporów2.

Pierwszym traktatem o demarkacji akwenu był traktat z Reszt z 1729 r. między 
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 r. władze bolszewickie unieważniły wszystkie po-

1 Tytuł artykułu E. Sciolino („The New York Times” 1998, 21 VI).
2 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.
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przednie umowy międzynarodowe i zawarły nowe, które jednak zasadniczo nie zmie-
niały przednich ustaleń. W ten sposób podpisano 26 lutego 1921 r. Traktat o przyjaź-
ni z Persją, który ustanawiał podstawy ich bilateralnych stosunków. 25 marca 1940 r. 
Związek Radziecki oraz Iran podpisały kolejne porozumienie w sprawie handlu i żeglu-
gi na Morzu Kaspijskim, które wyłączało udział krajów trzecich w żegludze i korzysta-
niu z zasobów naturalnych tego akwenu. Rosja i Iran zachowały prawo do swobodnej 
żeglugi i połowów z wyłączeniem dziesięciomilowej strefy przybrzeżnej sąsiada.

Kolejne umowy zawierane w latach 1997 -2003 pomiędzy Kazachstanem 
i Azerbejdżanem (1997, 2001, 2003), Kazachstanem i Turkmenistanem (1997), 
Azerbejdżanem i Turkmenistanem (2002) nie zakończyły sporów w następstwie sprzeci-
wu Rosji i Iranu3. Rosja dołączyła do byłych republik, kiedy okazało się, że duże rezerwy 
ropy naftowej znajdują się w pobliżu wybrzeży Morza Kaspijskiego, i podpisała umowę 
o podziale północnej części Morza Kaspijskiego na narodowe sektory z Azerbejdżanem 
(2002) i Kazachstanem (1998 i 2002). 14 maja 2003 r. Kazachstan, Azerbejdżan i Rosja 
podpisały trójstronne porozumienie w sprawie podziału bogactwa w północnej części 
Morza Kaspijskiego (stanowiącej 64% jego powierzchni), w którego efekcie 18% udzia-
łów przypadło Azerbejdżanowi, 19% Rosji, a 27% Kazachstanowi4. 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 Iran, który domaga się podziału spornego obszaru po 20% dla 
każdego państwa, według zasady „równego dostępu”, nie zaś linii środka5.

Brak uregulowania statusu dna morskiego sprawia, że nie są realizowane projek-
ty budowy infrastruktury przesyłu surowców, w szczególności plan budowy gazociągu 
transkaspijskiego (Trans -Caspian Pipe, TCP), łączącego Turkmenistan i Azerbejdżan. 
Od 1999 r. oba kraje są w sporze po tym, jak Azerbejdżan zaczął eksploatować złoże, do 
którego Turkmenistan zgłaszał swoje roszczenia6. 19 maja 2008 r., po dekadzie chłod-
nych stosunków, prezydent Turkmenistanu Berdimuhammedow złożył wizytę w Baku, 
co stworzyło nowe możliwości współpracy i realizacji projektu7.

Wobec braku rozgraniczenia dna morskiego pomiędzy pięć państw przybrzeżnych, 
w trakcie szczytu w Teheranie w październiku 2007 r. Putin i Ahmadineżad zadeklarowa-
li, iż wszystkie kraje przybrzeżne muszą zatwierdzić budowę każdego projektu rurociągu, 
3 Zob.: F. Shafiyev, The Legal Regime of the Caspian Sea. Views of the Littoral States, 30 VI 2001, [online] 

http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28012&tx_ttnews-
%5BbackPid%5D=223, 12 VII 2010.

4 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 X 
2009, s. 3.

5 J. Zumerchik, S.L. Danver, Seas and Waterways of the World. An Encyclopedia of History, ABC -Clio 
2009, s. 262 -263.

6 A. Furier, Kształtowanie się stosunków rosyjsko -azerbejdżańskich od XVIII wieku po dzień dzisiej-
szy, [w:] Niemcy, Europa, świat. Studia międzynarodowe. Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi 
Erhardowi Cziomerowi, red. I. Stawowy -Kawka, Kraków 2007, s. 322.

7 Zmiana stanowiska Turkmenistanu pozostawia Iran jako jedyny kraj opowiadający się za równym 
podziałem Morza Kaspijskiego.
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jaki będzie przechodzić przez jakąkolwiek część Morza Kaspijskiego. W ten sposób Iran 
i Rosja blokują negocjacje konieczne do określenia statusu Morza Kaspijskiego, co unie-
możliwia stworzenie ram prawnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy transkaspij-
skich 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 kluczowa, 
ponieważ turkmeńskie zasoby gazu, czwarte na świecie co do wielkości, są niezbędne do 
wypełnienia surowcem potencjalnych rurociągów, które miałyby dostarczyć go do Europy. 
Geopolityczna lokalizacja obydwu państw daje im dodatkowo możliwość wyzwolenia się 
spod wpływów Rosji. Obecnie wobec braku porozumienia Turkmenistan i Kazachstan 
„zmuszone” są do korzystania z rurociągów kontrolowanych przez rosyjskich monopoli-
stów energetycznych. Dlatego rządy Turkmenistanu i Kazachstanu coraz aktywniej dążą 
do zdywersyfikowania ich dróg eksportu również w kierunku wschodnim.

ZASOBY PAŃSTW BASENU MORZA KASPIJSKIEGO

Morze Kaspijskie zawiera ok. 250 mld baryłek ropy (U.S. EIA 2009), choć zasoby te 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 bary-
łek (zob. rys. 1)8. Według BP udokumentowane zasoby gazu Turkmenistanu w 2009 r. 
wyniosły 7,9 bln m3, Kazachstanu 1,8 bln m3, Azerbejdżanu 1,2 bln m3, Uzbekistanu 
1,5 bln m3. W efekcie udział w światowych zasobach gazu rozkłada się następująco: Rosja 
26%, Iran 16%, Katar 14%, Turkmenistan 4,3%, Irak 1,7%, Egipt 1% (zob. rys. 2)9.

Rys. 1. Światowe rezerwy ropy naftowej

8 BP Statistical Review of World Energy 2009, [online] http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/glo-
balbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/lo-
cal_assets/2009_downloads/statistical_review_of_world_energy_full_report_2009.pdf, 15 VII 2010.

9 Tamże.
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Rys. 2. Zasoby gazu w świecie (bln m3)

Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy 2009, [online] 
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, 10 VII 2010.

Obecnie udział państw region kaspijskiego w światowej produkcji ropy naftowej 
wynosi ok. 2%, zaś gazu 3% światowych dostaw, jednakże region ten ma duży po-
tencjał wzrostu produkcji.

Rosja, która jest zainteresowana utrzymaniem kontroli nad transportem ka-
spijskiej ropy i gazu, prowadzi wobec krajów basenu Morza Kaspijskiego poli-
tykę politycznego nacisku i kontrolowanego tranzytu. Obecnie 70% eksporto-
wanej z regionu ropy na rynki zewnętrzne płynie dwoma rosyjskimi ropociągami 
(Kazachstan, Azerbejdżan), a aż 80% gazu gazociągiem Azja Centralna–Rosja–
Europa (Turkmenistan, Uzbekistan, Kazachstan przez Ukrainę). Tymczasem kra-
je Azji Środkowej próbują z różnym skutkiem znaleźć alternatywne drogi eksportu 
swoich surowców, chcąc ograniczyć swoją zależność od Rosji.

Azerbejdżan

Po upadku ZSRR Azerbejdżan był pierwszą republika sowiecką, która rozpoczęła 
niezależną politykę energetyczną. Znaczenie Azerbejdżanu jest strategiczne, gdyż sta-
nowi on swego rodzaju „węzeł” tranzytowy dla pozostałych państw nadkaspijskich, 
przenosząc kazachską ropę i turkmeński gaz na rynki zachodnioeuropejskie.

Do końca XIX w. Azerbejdżan był światową stolicą przemysłu naftowego, co po-
wodowało masowy napływ wykwalifikowanych pracowników i specjalistów do Baku. 
W 1846 r., 11 lat przed tym, jak Amerykanie odkryli ropę w Pensylwanii, Azerbejdżan 
dokonał pierwszego odwiertu ropy w Bibi -Heybat10. Pod koniec XIX w. właśnie 
w Azerbejdżanie rozpoczęto pierwszą na świecie komercyjną eksploatację pól naftowych, 
zaś do 1900 r. kraj ten dostarczał ponad połowę światowej produkcji ropy naftowej11. 

10 J. Daly, Central Asia’s Energy Chessboard, „World’s Politics Review” 2010, 22 XII, s. 12.
11 Tamże.
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To właśnie w Azerbejdżanie w 1863 r. rosyjski chemik Dimitrij Mendelejew opracował 
zasady konstrukcji pierwszego ropociągu, dzięki czemu 15 lat później powstał pierwszy 
na świecie rurociąg naftowy na azerskim Półwyspie Apszerońskim12. W 1877 r. 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 sek-
tor naftowy w regionie13. W 1908 r. w wojennej flocie morskiej zastosowano po raz 
pierwszy silniki dieslowe napędzane ropą naftową, produkowane przez fabrykę Nobla 
w Petersburgu14. Rewolucja 1917 r. wstrzymała na 100 lat rozwój kaspijskiego przemy-
słu naftowego. W okresie II wojny światowej azerska ropa zaspokajała prawie trzy czwar-
te zapotrzebowania ZSRR na ten surowiec (ok. 22 mln ton)15. Jednakże wraz z otwar-
ciem nowych pól naftowych w zachodniej Syberii i w rejonie Wołga–Ural udział ropy 
azerskiej w bilansie energetycznym ZSRR systematycznie malał do poziomu 5% w po-
czątku lat 70.

Odzyskanie w 1991 r. pełnej suwerenności przez Republikę Azerbejdżanu stwo-
rzyło nowe możliwości zwiększenia wydobycia azerskiej ropy, wymagało to jed-
nakże ogromnych nakładów finansowych i nowoczesnych technologii wydobyw-
czych. Prezydent Gejdar Alijew zdał sobie sprawę z potencjału energetycznego 
Azerbejdżanu. Po swoim wyborze czasowo zawiesił negocjacje z zagranicznymi fir-
mami w celu poprawy stosunków z Rosją16, szybko jednak otworzył rynek dla dużych 
zagranicznych konsorcjów i zachodnich firm energetycznych. W efekcie 20 września 
1994 r. Azerbejdżańskie Towarzystwo Naftowe (SOCAR) podpisało warty 7,4 mld 
dolarów tzw. kontrakt stulecia, który obejmował umowy z zachodnimi koncernami 
na eksploatację azerskich złóż. W ten sposób Baku eksportowało od 1997 r. swo-
ją 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)17.

Możliwości eksportowe Baku poszerzyły się w 1999 r. 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 kie-
runku gruzińskiego portu Supsa.

Strategicznym projektem prezydenta Alijewa była jednak budowa ropocią-
gu BTC, którego ukończenia nie doczekał (zm. w 2003 r.). Jego budowa ruszyła 
w 1999 r., a w maju 2006 r. pierwsze dostawy ropy dotarły do Turcji. Rurociąg o dłu-
gości 1750 km i wydajności 1 mln baryłek dziennie transportuje azerską ropę z pól na 
12 Tamże.
13 M. Ghafouri, The Caspian Sea. Rivalry and Cooperation, „Middle East Policy Council” 2008, 

Vol. 15, nr 2, s. 82.
14 N.A. Alijew, M.A. Mirzojew, Interesy potęg światowych w regionie kaukasko -kaspijskim, „Rurociągi” 

2005, nr 1 -2.
15 A. Furier, Kształtowanie się stosunków rosyjsko -azerbejdżańskich…, s. 321.
16 W lipcu 1993 r., najprawdopodobniej, obalony został prezydent A. Elczibej, prowadzący antyrosyj-

ską politykę.
17 J. Daly, Central Asia’s…, s. 13.
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Morzu Kaspijskim do tureckiego terminala Ceyhan, położonego na wodach Morza 
Śródziemnego. Konsorcjum BTC jest zarządzane przez BP (30%), azerską spółkę 
State Oil (25%) oraz koncerny: Chevron, norweski Statoil Hydro, włoski ENI, fran-
cuski Total i amerykański Amerada Hess Corporation, które posiadają łącznie 75% 
udziałów, najwięcej wśród wszystkich postsowieckich projektów energetycznych.

Alijew doskonale rozumiał, że ropa naftowa jest kluczowym towarem eksporto-
wym 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 osiągnęliśmy18. Faktycznie, Rosja zmuszona była rozwijać 
z Azerbejdżanem partnerskie stosunki, dbając o wzajemne relacje i wykonując szereg 
gestów podkreślających ich pozytywne nastawienie wobec Azerbejdżanu. Prezydent 
Gejdar Alijew, a później jego syn Ilham byli przyjmowani w Moskwie z wielkimi 
honorami. W lutym 2004 r. 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 Azerbejdżanu19.

Kazachstan

Kazachstan posiada największe złoża ropy w regonie Morza Kaspijskiego – 39,8 mld 
baryłek, tj. 3,3% zasobów światowych (70% na zachodzie kraju) – oraz udokumento-
wane rezerwy gazu rzędu 1,9 bln m3 (1,7% złóż światowych), czyli ogromny potencjał 
surowców energetycznych20. Powierzchnia kraju wynosi 2,7 mln km2, czyli zajmuje ob-
szar równy blisko dwóm trzecim powierzchni UE. Poza złożami ropy naftowej i gazu 
kraj ten dysponuje również liczącymi się w skali światowej zasobami węgla i uranu.

Kazachska droga do naftowego dobrobytu rozpoczęła się również przed erą 
ZSRR. Przed I wojną światową Kazachstan wydobywał ze swoich pól ponad 200 tys. 
ton ropy rocznie. Po zakończeniu II wojny światowej odkryto nowe pola naftowe 
o potwierdzonych zasobach 30 mln ton.

Prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew, sprawujący tę funkcję od 1991 r., 
odziedziczył po ZSRR przemysł naftowy, który w ostatnim roku istnienia Związku 
wyeksportował do innych republik 7,7 mln ton ropy, co odpowiada obecnie ok. pię-
ciodniowej wielkości produkcji tego państwa. Po rozpoznaniu, że pole Tengiz bę-
dzie kołem zamachowym kazachskiego przemysłu naftowego, Nazarbajew umożli-
wił podmiotom zagranicznym inwestowanie w krajowy przemysł naftowo -gazowy. 
W 1993 r. powołał spółkę joint venture Tengizchevroil (TCO), podobnie jak 
w Azerbejdżanie zachowując mniejszościowy udział w projekcie dla Kazachstanu, 

18 Tamże.
19 A. Furier, Kształtowanie się stosunków rosyjsko -azerbejdżańskich…, s. 322.
20 Potencjalne rezerwy ropy naftowej w Kazachstanie mogą wynieść nawet 110 mld baryłek.
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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 r. Kazachstan produkował ok. 1,45 mln baryłek ropy 
dziennie, a zużywał 250 tys., stąd Astana mogła wyeksportować 1,2 mln baryłek ropy 
dziennie21.

Kazachstan dzieli z Rosją infrastrukturę energetyczną, zbudowaną za czasów 
ZSRR. Obecnie główne trasy eksportu kazachskiej ropy przez Rosję obejmują ropociąg 
Atyrau–Samara (ok. 1250 km), który transportuje ropę naftową z pól Tengiz 
i Karaczaganak do Rosji, gdzie łączy się z rosyjskim systemem ropociągów Przyjaźń, 
oraz Caspian Pipeline Consortium 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. Transport ropy z Aktau przez Morze Kaspijskie jest realizowany przez azerbej-
dżańskie przedsiębiorstwo CASPAR (Azerbaijan State Caspian Shipping Company 
– ASCSS).

Ważną trasą eksportu z ominięciem Rosji jest otwarty w 2006 r. ropociąg z miej-
scowości Atasu w środkowym Kazachstanie do Dushanzi we wschodniej prowin-
cji Chin, Xinjiang. Ropociąg o długości ok. 1200 km został wybudowany przez 
chińsko -kazachską spółkę joint venture, z udziałami po 50% CNPC i kazachskie-
go KazTransOil. Otwiera to zupełnie nowy rynek dla kazachskich surowców i ro-
dzi dla Rosji nową sytuację, gdy musi ona rywalizować nie tylko z UE, lecz także 
z Państwem Środka.

Turkmenistan

Turkmenistan jest największym w Azji Środkowej producentem gazu ziemnego, 
z roczną produkcją rzędu 72 mld m3 (2007), z czego ok. 65% trafia do Rosji. Z uwa-
gi na małą liczbę ludności (nieco ponad 5 mln obywateli) Turkmenistan może eks-
portować aż 75% swojego gazu. Mimo że Turkmenistan pozostał ściśle związany 
z Rosją w sektorze energetycznym, jego polityka zagraniczna konsekwentnie dąży do 
wyzwolenia się spod wpływów Moskwy. Prezydent Gurbanguly Berdimuhammedow 
był bardzo zainteresowny realizacją projektów zmniejszających zależność Aszchabadu 
od rosyjskich gazociągów, w tym powstaniem proponowanego gazociągu transkaspij-
skiego (Trans -Capisan Pipeline), licząc, iż pozwoli to w przyszłości przyłączyć się do 
proponowanego gazociągu Nabucco, który działałby na zasadzie obwodnicy omija-
jącej Rosję w eksporcie surowców do Europy22.

21 J. Daly, Central Asia’s…, s. 14.
22 Aszchabad jest zainteresowany budową gazociągu północnego przez Afganistan, Pakistan i Indie, 

tzw. TAPI (Turkmenistan–Afganistan–Pakistan–Indie).
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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 wobec UE. Strategicznym ce-
lem Moskwy jest utrzymanie monopolu tranzytu przesyłu turkmeńskich surowców. 
W dniach 11 -12 maja 2007 r. prezydent Władimir Putin uzyskał zgodę na pod-
pisanie porozumienia w sprawie rozbudowy Gazociągu Nadkaspijskiego (Caspian 
Coastal Pipeline – CCP), wzdłuż turkmeńskiego i kazachskiego wybrzeża Morza 
Kaspijskiego. W efekcie, 20 grudnia 2007 r. ministrowie energetyki Rosji, Kazachstanu 
i Turkmenistanu przy współudziale prezydentów Władimira Putina i Nursułtana 
Nazarbajewa podpisali porozumienie w sprawie 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 ograniczyła możliwość dostaw dla unijnego 
Nabucco. Prace nad inwestycją rozpoczęły się z opóźnieniem w roku 2009, a zakoń-
czenie modernizacji magistrali nadkaspijskiej planuje się na 2012 r.

W trakcie swojej wizyty 25 marca 2009 r. w Moskwie prezydent Berdimuhammedow 
miał podpisać umowę o budowę przez terytorium Turkmenistanu strategicznego ga-
zociągu Wschód–Zachód (największe złoża turkmeńskie znajdują się we wschod-
niej części kraju) przez firmy rosyjskie, które miały nawet sfinansować inwestycję 
z własnych środków. Docelowo nowy gazociąg miałby połączyć się ze zmodernizowa-
nym Gazociągiem Nadkaspijskim (CCP)23. Tymczasem, ku olbrzymiemu zdziwieniu 
Kremla, turkmeński przywódca odmówił podpisania umowy, uzasadniając swoje sta-
nowisko wycofaniem się Moskwy z propozycji udzielenia nieoprocentowanego kre-
dytu na budowę gazociągu oraz rosyjskich żądań wykluczenia możliwości eksportu 
planowaną trasą turkmeńskiego gazu na Zachód. Po powrocie do kraju prezydent 
Berdimuhammedow zapowiedział, że gazociąg, którego trasa będzie przebiegać przez 
terytorium Turkmenistanu, zbudują firmy krajowe. Gazociąg ma połączyć Jolotan 
Południowy, jedno z czterech największych na świecie złóż gazu, znajdujące się w po-
bliżu granicy z Afganistanem, z wybrzeżem Morza Kaspijskiego24.

Dwa tygodnie później, 9 kwietnia 2009 r., awarii uległ strategiczny gazociąg 
Azja Środkowa–Centrum, którym Turkmeni eksportują gaz stanowiący główne źró-
dło wpływów do budżetu państwa. Turkmenistan za awarię obwinił Gazprom, któ-
ry nie poinformował o nagłym spadku ciśnienia w gazowej rurze. Dodatkowy nie-
pokój wzbudziła wypowiedź prezydenta Turkenistanu, który podczas konferencji 
w Aszchabadzie w dniach 23 -24 kwietnia 2009 r. powiedział, że jego kraj poszukuje 
możliwości dywersyfikacji energetycznej i włączenia nowych krajów i regionów w geogra-

23 K. Geropoulos, Putin to Berdimukhamedov: Do You Feel Lucky?, „NewEurope” 2009, 20 IV, [online] 
http://www.neurope.eu/articles/93991.php, 17 VII 2010.

24 3 IV 2009 r. Turkmenistan odrzucił rosyjską propozycję budowy światowego kartelu eksporterów 
gazu (na wzór OPEC).
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fię dróg [eksportu – T.M.], sugerując, iż Turkmenistan potrzebuje stworzenia nowego 
systemu powiązań z Europą25. W efekcie, choć awarię można było usunąć w ciągu 
kilku tygodni, gaz z Turkmenistanu do Rosji popłynął dopiero z początkiem 2010 r., 
co naraziło turkmeński budżet na gigantyczne straty finansowe.

W czerwcu 2010 r. państwowe koncerny Turkmengaz i Turkmennebitgaz rozpo-
częły budowę gazociągu. Gazociąg o długości 1000 km ma mieć przepustowość 30 
mld m3 gazu rocznie i rozpocząć działalność w czerwcu 2015 r. W przyszłości z wy-
brzeża Morza Kaspijskiego gaz będzie mógł być eksportowany planowanym gazocią-
giem transkaspijskim (ewentualnie tankowcami do Baku) na Zachód lub gazocią-
giem nadkaspijskim do Rosji. Ceremonia rozpoczęcia budowy gazociągu odbyła się 
w pobliżu złóż Szatłyk położonych 400 km na południowy wschód od Aszchabadu26. 
To był cios dla Moskwy, która ponad rok lobbowała, by Aszchabad przyznał rosyj-
skim firmom lukratywny kontrakt na budowę gazociągu.

Równocześnie warto zauważyć, iż współpracę zachodnich inwestorów z turkmeń-
skimi firmami energetycznymi ograniczają częste zmiany na stanowisku ministra ds. 
ropy naftowej, gazu ziemnego i bogactw mineralnych. W styczniu 2010 r. prezydent 
Turkmenistanu zdymisjonował czwartego od 2007 r. ministra za nieumiejętność or-
ganizacji działań resortu i brak aktywnego udziału w rozwoju branży27.

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 r. prezydent Iranu 
Ahmadineżad dokonał otwarcia drugiej nitki gazowej łączącej Turkmenistan i Iran28. 
Nowy trzydziestokilometrowy odcinek gazociągu Dauletabad–Sarakhs–Khangiran 
(20 mld m3 rocznie), dostarczy gaz z Turkmenistanu do Iranu29. Prezydent Mahmud 
Ahmadineżad powiedział, że trasa będzie miała globalny zasięg. Ten rurociąg będzie 
dobrym bodźcem dla współpracy energetycznej między Turkmenistan i Iranem, a także 
na dostawy gazu z Turkmenistanu do Zatoki Perskiej, na światowy rynek30. Nowy gazo-
ciąg 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 turk-
meńskiego gazu był uruchomiony pod koniec 2009 r. najdłuższy gazociąg świata 

25 Ashgabat to Diversify Gas Exports away from Russia, „NewEurope” 2009, 20 IV, [online] http://-
www.neurope.eu/articles/94072.php, 17 VII 2010.

26 Turkmenistan zaczął budować gazociąg ku Europie, „Gazeta Wyborcza” 2010, 31 V.
27 Turkmenistan. Minister od ropy i gazu zwolniony za niekompetencję, „Nowy Przemysł” 2010, 16 I, 

[online] http://gazownictwo.wnp.pl/turkmenistan -minister -od -ropy -i -gazu -zwolniony -za -niekom-
petencje,99273_1_0_0.html, 7 VII 2010.

28 Aszchabad jeszcze w 1998 r. uruchomił dwustukilometrowy rurociąg Korpezhe–Kurt Kui do 
Iranu.

29 Ahmadinejad to Inaugurate Important Economic Projects in Turkmenistan, FARS Agency, [online] 
http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=8810141429, 7 VII 2010.

30 Turkmenistan Opens New Iran Gas Pipeline, BBC News, 6 II 2010, [online] http://news.bbc.-
co.uk/2/hi/asia -pacific/8443787.stm, 7 VII 2010.
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z Turkmenistanu przez Kazachstan do Chin (około 7000 km). Kazachska część ga-
zociągu została otwarta 12 grudnia 2009 r. w czasie wizyty prezydenta Chin Hu 
Jintao w Kazachstanie, zaś cały gazociąg został uroczyście otwarty 14 grudnia 2009 r. 
podczas wizyty Hu Jintao w Turkmenistanie, w otwarciu uczestniczyli przywódcy 
Turkmenistanu, Uzbekistanu i Kazachstanu (zob. rys. 6)31. Otwarty gazociąg o długo-
ści 1800 km biegnie z pola gazowego eksploatowanego przez chińską China National 
Petroleum Corporation (CNPC) poprzez Uzbekistan i Kazachstan do Xinjiang w za-
chodnich Chinach32. Gazociąg ma dostarczać 40 mld m3 gazu rocznie do Chin, 
a pełną wydajność osiągnąć w roku 2013 r.

Wobec polityki uniezależniania się Turkmenistanu, w styczniu 2009 r. Rosja 
zgodziła się płacić za turkmeński gaz ceny zbliżone do rynkowych, odstępując od 
dotychczasowej polityki nacisku i monopolu tranzytowego. Niewątpliwie na zmia-
nę stanowiska Kremla wpłynęło uruchomienie eksportu gazu do Chin, co zrodzi-
ło w Moskwie obawy, iż Turkmenistanowi nie wystarczy surowca, by zapełnić nim 
gazociąg Azja Środkowa–Centrum33. Gazprom, zmieniając swoja politykę cenową 
„kupuj tanio, sprzedawaj drogo”, dąży do podważenia zachodnich wysiłków zmie-
rzających do zapewnienia wystarczającej ilość dostaw gazu do gazociągu Nabucco 
w ramach południowego korytarza.

Uzbekistan

W nowej geostrategicznej wielkiej grze miedzy Rosją i Zachodem o przyszłość źródeł 
energii Morza Kaspijskiego i Azji Centralnej ważną rolę odgrywa także Uzbekistan. 
Ten najbardziej zaludniony kraj Azji Centralnej posiada spore rezerwy gazu, choć jego 
zasoby nie tak obfite, jak opisanych wcześniej krajów. Uzbekistan jest bowiem ósmym 
największym na świecie producentem gazu ziemnego. Również złoża ropy naftowej 
tego kraju są znaczące. Głównym jednak problemem uzbeckiej gospodarki jest zależ-
ność od wody koniecznej do produkcji bawełny. Uzbekistan jest bowiem piątym świa-
towym producentem bawełny i drugim na świecie jej eksporterem, zaś „białe złoto” 
tworzy 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 energe-
tycznej jest jednak brak sieci rurociągów, dlatego też do tej pory eksport gazu ziem-
nego z Uzbekistanu przebiegał rurociągami należącymi do rosyjskiego monopolisty 

31 China President Opens Turkmenistan Gas Pipeline, [online] http://news.bbc.co.uk/2/hi/8411204.-
stm, 10 VII 2010.

32 W czerwcu 2009 r. udzieliły 2 mld euro pożyczki na komercyjny rozwój złoża Południowy Jolotan, 
pożyczka stała się konieczna po ograniczeniu wpływów do budżetu państwa związanych z wstrzy-
maniem eksportu gazu do Rosji.

33 W styczniu 2009 r. prezydent Azerbejdżanu I. Alijew poinformował na konferencji w Davos, że 
jego kraj nie będzie dłużej czekać na europejskie zobowiązania w sprawie Nabucco i zamierza pod-
pisać umowę o eksporcie gazu do Rosji od stycznia 2010 r.
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Gazpromu. Cały eksportowany gaz jest przesyłany obecnie za pośrednictwem Rosji, 
chociaż Europa chętnie widziałaby uzbecki gaz płynący przez Nabucco. W styczniu 
2009 r. 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 w przy-
padku gazu z Turkmenistanu. Uzbekistan ma strategiczne znaczenie jako kraj tran-
zytowy nie tylko dla Rosji, ale także dla Chin, które właśnie z Turkmenistanu przez 
Uzbekistan importują od końca 2009 r. błękitne paliwo.

Uzbecki prezydent Islam Karimow nauczony doświadczeniami pomarańczowej 
rewolucji na Ukrainie stopniowo zaczął ograniczać kontakty kraju ze światem zachod-
nim34. Wydawało się, że złoża Uzbekistanu w najbliższej przyszłości pozostaną cał-
kowicie niedostępne dla zagranicznych inwestorów ze względu na dużą konsumpcję 
wewnętrzną i zależność od rosyjskich rurociągów przesyłowych. Tymczasem w czerw-
cu 2010 r. uzbecka spółka państwowa Uzbekneftegaz i chiński koncern CNPC35 
podpisali porozumienie, na mocy którego Uzbekistan będzie sprzedawać Chinom 
10 mld m3 gazu rocznie. 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 wewnętrz-
ną siecią magistrali w Uzbekistanie. Inwestycja ta niewątpliwie przyczyni się do wy-
zwolenia się Uzbekistanu spod gospodarczych wpływów Moskwy.

ROSYJSKIE INTERESY ENERGETYCZNE 
WOBEC BYŁYCH REPUBLIK RADZIECKICH

Kaukaz był w polityce rosyjskiej od XVIII w. traktowany przedmiotowo, jako ele-
ment imperialnych poczynań Rosji. Zainteresowanie Moskwy Kaukazem wiązało się 
z realizowaną polityką uzyskania dostępu do Morza Czarnego. Niezamarzające porty 
morskie nad tym akwenem miały zwiększyć wymianę handlową i możliwości oddzia-
ływania 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 ma-
gistralami ich przesyłu. Rosja poprzez zwiększenie kontroli nad obrotem surowcami 
energetycznymi w Azji Środkowej zwiększa także swoje zdolności oddziaływania na 
wewnętrzną i zagraniczną politykę republik środkowoazjatyckich. Dodatkowo re-
zerwy 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 omijają-
cych rosyjskie terytorium,

34 Prezydent Karimow w ramach polityki zbliżenia z Rosją wypowiedział w 2005 r. umowę dzierżawną 
amerykańskiej bazy wojskowej i nakazał jej przeniesienie.

35 Uzbekistan będzie sprzedawać gaz Chinom, PAP, 10 VI 2010.
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– zapewnienie długoterminowych kontraktów z Kazachstanem i Turkmenistanem, 
obejmujących zakup i eksport z tych państw zasobów energetycznych poprzez 
sieci rosyjskich rurociągów,

– rozbijanie spójności europejskiej polityki bezpieczeństwa energetycznego i prze-
ciwstawianie się jednoczeniu państw członkowskich UE wokół wspólnej strategii 
energetycznej poprzez dwustronne umowy z poszczególnymi krajami UE i włą-
czanie zachodnioeuropejskich firm energetycznych do projektów Gazpromu.

Zainteresowanie UE współpracą z krajami regionu jest źle postrzegane przez 
Moskwę. Rosja chce, by surowce energetyczne z Azji Centralnej, tak jak dotych-
czas, docierały do Europy tylko za jej pośrednictwem. W konsekwencji polityka 
Rosji w sektorze energetycznym stanowi znaczną przeszkodę w integracji regionu 
kaspijskiego z gospodarką światową i będzie niestety czynnikiem utrudniającym 
zbliżenie z Zachodem w najbliższych latach. Moskwa jest także często oskarżana 
o używanie zasobów gazu jako narzędzia politycznego przymusu i „szantażu handlo-
wego” wobec państw regionu Morza Kaspijskiego. Będąc kluczowym odbiorcą gazu 
z Azji Środkowej, Kreml skupuje tani gaz przeznaczony do konsumpcji wewnętrz-
nej w Rosji, co uwalnia rosyjski gazu przeznaczony na eksport do Europy. Moskwa 
blokuje także projekty nowej infrastruktury przesyłu surowców z regionu Morza 
Kaspijskiego do Europy. W efekcie kraje kaspijskie pozostają w dużym stopniu uza-
leżnione od Rosji jako kraju tranzytowego dla eksportu swoich surowców.

NIESPÓJNOŚĆ POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ 
WOBEC PAŃSTW REGIONU AZJI ŚRODKOWEJ

Dla państw członkowskich UE złoża basenu Morza Kaspijskiego mają strategiczne 
znaczenie dla dywersyfikacji dostaw surowców w sposób pozwalający na ominięcie 
Rosji. Nadrzędnym celem UE jest realizacja koncepcji budowy „czwartego koryta-
rza” (południowego korytarza) obejmującego połączenia UE i krajów nadkaspijskich 
(a w przyszłości krajów Bliskiego Wschodu) przez Turcję. W jego ramach rozpatrywa-
ne są trzy projekty: gazociąg Nabucco, gazociąg ITGI (Interkonektor 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 transportowane były do Europy postradzieckim 
systemem magistral przesyłowych. Realizacja czwartego korytarza dostaw ma uzu-
pełniać trzy istniejące kierunki dostaw, tj. z Rosji drogą lądową, z Norwegii i Morza 
Północnego (rurociągi i LNG) oraz gazociągami z Afryki Północnej przez Morze 
Śródziemne (oraz dodatkowo statkami transportującymi LNG). W czerwcu 2007 r. 
szefowie państw i rządów UE przyjęli zaproponowaną przez niemiecką prezydencję 
strategię dla Azji Centralnej The EU and Central Asia. Strategy for a New Partnership36. 

36 The EU and Central Asia. Strategy for a New Partnership, [online] http://ec.europa.eu/external_rela-
tions/central_asia/index_en.htm, 10 VII 2010.
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Był to pierwszy tego typu dokument w historii UE skierowany do państw Azji 
Środkowej. Strategia podkreśla regionalny charakter polityki Unii względem Azji 
Środkowej, przewiduje regularne spotkania ministrów spraw zagranicznych regionu 
kaspijskiego z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz próbuje wyjść poza ramy 
programów pomocy rozwojowej, ustanawiając priorytety współpracy z krajami Azji 
Centralnej w latach 2007 -2013.

Trudno jednak mówić o spójnej polityce UE wobec regionu w przypadku anga-
żowania się europejskich koncernów energetycznych w różne, niejednokrotnie kon-
kurencyjne projekty dywersyfikacyjne. Spójna polityka energetyczna UE wobec re-
gionu kaspijskiego wymagałaby koordynacji przedsięwzięć na poziomie europejskim, 
przy nadzorze rozbudowy infrastruktury przesyłowej Komisji Europejskiej.

Nabucco

Gazociąg Nabucco powszechnie uważany jest za alternatywę dla dostaw rosyjskie-
go gazu, gdyż jest to jedyny gazociąg, w którym Rosja nie posiada udziałów. Jest 
to założenie prawdziwe jeśli chodzi o infrastrukturę przesyłu gazu, natomiast błęd-
ne 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 rów-
nych prawach z pozostałymi zakładanymi dostawcami, takimi jak Turkmenistan, 
Kazachstan, Egipt czy Iran. Procedura ta bowiem pozwala ustalić w sposób przejrzy-
sty i niedyskryminacyjny warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.

Gazowa rura o długości 3300 km ma biec z Turcji poprzez Bułgarię, Rumunię, 
Węgry do Austrii (zob. rys. 3). W 2003 r. projekt został wpisany na listę prioryte-
towych unijnych inwestycji TEN, zaś w 2007 r. przydzielono mu, jako jedynemu 
projektowi gazowemu, specjalnego koordynatora. Komisarz UE ds. energii Andris 
Piebalgs stwierdził, że gazociąg Nabucco byłby ucieleśnieniem istnienia wspólnej euro-
pejskiej polityki energetycznej37.

Konsorcjum Nabucco składa się z austriackiego OMV, węgierskiego MOL, ru-
muńskiego Tranzgaz, bułgarskiego Bulgargaz oraz tureckiego Botas, a od począt-
ku 2008 r., niemieckiego RWE. Każdy z uczestników ma równy udział 16,67%. 
Głównym problemem gazociągu Nabucco jest obecnie zakontraktowanie dostaw su-
rowca z państwami eksporterami. UE rozważa pozyskiwanie gazu z Azerbejdżanu 
oraz Turkmenistanu. Do państw zainteresowanych udziałem w Nabucco zaliczyć na-
leży także Egipt, Irak, Libię, Iran oraz Arabię Saudyjską. Jednakże dotychczas jedy-
nie Azerbejdżan podpisał porozumienie dotyczące zaopatrywania Nabucco w gaz na 
niewielkim poziomie 8 mld m3 rocznie. Unia nie bierze pod uwagę pod naciskiem 
Waszyngtonu opcji irańskiej, co wydaje się błędem, gdyż Iran posiada drugie co do 
wielkości udokumentowane zasoby gazu na świecie. Sytuację komplikują zobowią-
zania Turkmenistanu, z którego Rosja chce otrzymywać ok. 80 mld m3 gazu rocznie, 

37 M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 108.
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co pozwoliłoby jej wypełnić swoje zobowiązania wobec UE. Dodatkowo Chiny mają 
podpisany kontrakt na dostawy 30 mld m3 od 2009 r. Wszystko to rodzi uzasadnio-
ne obawy, iż Turkmenistan, jeśli podpisze kontrakty o dostawach, nie będzie w stanie 
się z nich wywiązać.

Rys. 3. Projekt Nabucco, South Stream, Blue Stream II

Źródło: Center for Security Studies (CSS), ETHZurich.

Kolejnym etapem formalizowania się unijnej polityki dywersyfikacji dostaw 
gazu południowym korytarzem był szczyt energetyczny Południowy Korytarz – nowy 
Jedwabny Szlak, który odbył się w Pradze 8 maja 2009 r. z udziałem przedstawicieli 
UE oraz Turcji, Azerbejdżanu, Gruzji i Egiptu. W jego trakcie podpisano deklarację 
poparcia dla idei południowego korytarza eksportu gazu i ropy z regionu kaspijskiego, 
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do Europy38. Jak powiedział przewodniczący 
Komisji Europejskiej José Manuel Barroso: Projekt korytarza południowego przynosi 
[…] możliwość dodatkowych dostaw energii i długoterminowych wpływów z opłat tran-
zytowych, […] natomiast dla krajów UE stanowi alternatywę geograficzną dla dostaw 
energii39. Warto jednak zauważyć, że chociaż w majowej konferencji w Pradze brali 
udział przedstawiciele republik środkowoazjatyckich, to wspólnej deklaracji końco-
wej nie podpisali, a w ostatniej chwili z udziału w szczycie energetycznym zrezygno-
wał prezydent Turkmenistanu, który miał być jednym z najważniejszych gości.

Tymczasem tydzień po zawarciu umowy w Pradze Rosja i Włochy uzgodniły po-
dwojenie wielkości przesyłu gazu przez konkurencyjny rurociąg South Stream (do 
63 mld m³ rocznie, zob. rys. 3). W tym samym czasie obydwa kraje ogłosiły też plany 

38 Prezydencja czeska kierująca pracami Unii miała rzekomo ukryć, nie chcąc drażnić Rosji, nieoficjal-
nie na wniosek Niemiec, rurociąg Nabucco pod ogólną nazwą południowy korytarz energetyczny.

39 Szczyt energetyczny w Pradze, Deutsche Welle, 8 V 2009, [online] http://www.dw -world.de/dw/ar-
ticle/0,,4236787,00.html, 15 VII 2010.
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budowy Blue Stream II (24 -30 mld m3 rocznie). Takie ruchy ze strony Rosji i Włoch 
nie są zaskakujące i stanowią jasne wyzwanie dla Nabucco.

Praski szczyt zapowiedział przełomowe wydarzenie w sprawie Nabucco, mianowi-
cie podpisanie w Ankarze 13 lipca 2009 r. przez premierów Turcji, Austrii, Bułgarii, 
Węgier oraz prezydenta Rumunii umowy międzyrządowej zakładającej budowę tego 
gazociągu w latach 2010 -2014. Polityczne porozumienie nie oznacza jednak gwaran-
cji realizacji projektu Nabucco, nadal bowiem nie rozstrzygnięto dwóch kluczowych 
kwestii:

– źródeł finansowania głównych części projektu,
– zagwarantowania wystarczających dostaw gazu.
W marcu 2010 r. Komisja Europejska przyznała co prawda 200 mln euro na przy-

gotowanie budowy gazociągu Nabucco i 100 mln dla łącznika Turcja–Grecja–Włochy 
(ITGI), ale w połowie czerwca 2010 r. – jak donosiły media – wstępnie postanowiła 
wykluczyć Nabucco z listy swoich projektów priorytetowych. W nowo przygotowy-
wanym rozporządzeniu gazowym art. 14a, dotyczący priorytetowego wsparcia dla 
Nabucco, ma zostać zmieniony z uwagi na silną opozycję w Radzie UE40. Jeśli te do-
niesienia się potwierdzą, będzie to oznaczać utratę wsparcia Wspólnoty i ostateczne 
zaprzepaszczenie szans na realizację projektu.

Drugim kluczowym problemem jest brak zakontraktowanych umów z dostaw-
cami gazu dla Nabucco. Otwarte pozostaje pytanie o źródła surowca dla Nabucco, 
gdyż planowane dostawy azerskiego gazu są niewystarczające (zadeklarowane 13 -14 
mld m3, podczas gdy gazociąg ma mieć przepustowość ok. 31 mld m3). Podpisanie 
trzydziestoletniej umowy na dostawy (10 mld m3 rocznie) turkmeńskiego gazu było 
pierwotnie planowane na kwiecień 2010 r. Brak umowy na dostawy gazu, która sta-
nowiłaby swoistą gwarancję dla projektu, jest czynnikiem obniżającym wiarygodność 
projektu, ogranicza zobowiązania do jego finansowania i realizacji.

Hamulcem realizacji Nabucco są także różnice stanowisk pomiędzy państwami 
członkowskimi co do priorytetów dywersyfikacyjnych UE. 30 stycznia 2009 r. nie-
miecka 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 ga-
zociągów ze wschodu – Północnego, Południowego oraz Nabucco. Eksperci wątpią, 
czy Niemcom rzeczywiście zależy na budowie wszystkich trzech nowych linii gazo-
ciągów. Takie stanowisko Niemiec nasuwa pytanie o lobbing na rzecz niemiecko-
-rosyjskiej inwestycji Nord Stream. Kanclerz Merkel stara się o finansowe wsparcie 
Komisji Europejskiej dla Gazociągu Północnego.

Inną poważną przeszkodą w realizacji gazociągu Nabucco oraz ITGI jest tak-
że „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 akcesyj-

40 M. Duszczyk, Projekt Gazpromu i włoskiej ENI wygrywa z Nabucco, „Gazeta Prawna” 2010, 18 -20 
VI, s. A12.
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nych. Bez Turcji budowa korytarza południowego jest bardzo trudna. Kluczowe po-
łożenie tranzytowe Turcji sprawia, że rozwój infrastruktury gazowej w basenie Morza 
Czarnego i na Bliskim Wschodzie będzie zależeć od charakteru relacji z Ankarą i kra-
jami dostawcami.

W marcu 2010 r. nowy komisarz UE ds. energetyki, Guenther Oettinger, oświad-
czył, że rurociąg, którym ma płynąć kaspijski gaz do Europy, zacznie w pełni działać 
nie, jak planowano, w 2014 r., ale prawdopodobnie dopiero w 2018 r. Chociaż samo 
konsorcjum Nabucco zaprzeczyło istnieniu opóźnień w pracach nad gazociągiem, 
pojawiają się uzasadnione obawy, że komisarz ma rację41.

Gazociąg ITGI

Drugim wariantem wykorzystania korytarza południowego jest gazociąg ITGI 
(Interkonektor Turcja–Grecja–Włochy), będący przedłużeniem gazociągu Inter-
konektor Turcja–Grecja. 17 listopada 2007 r. prezydenci Turcji i Grecji otworzyli 
trzystukilometrowy odcinek gazociągu Turcja–Grecja (obejmujący również odcinek 
biegnący 17 km po dnie Morza Marmara, tłoczący gaz azerski; rys. 4). Gazociąg jed-
nak przesyła tylko 0,25 mld m3 surowca rocznie. Drugim elementem gazociągu jest 
połączenie Posejdon między Grecją i Włochami, będące przedłużeniem gazociągu 
ITG do Włoch42. Połączenie Posejdon, budowane przez włoskiego operatora gazowe-
go Edison oraz grecką firmę DEPA, jest wspierane przez KE w ramach TEN -T (sieci 
połączeń uznanych za kluczowe dla całej UE), ma mieć długość 207 km i przepusto-
wość 8 mld m3 gazu rocznie, jego uruchomienie planuje się na koniec 2014 r.

White Stream (Biały Potok)

Trzecim rozważanym projektem wykorzystania trasy południowej jest lobbowany 
dotychczas głównie przez Ukrainę gazociąg White Stream z Azerbejdżanu na trasie 
100 km przez Gruzję do terminalu w porcie Supsa nad Morzem Czarnym, a dalej 
ok. 650 km po dnie Morza Czarnego przez Ukrainę do Polski, druga zaś opcja to nit-
ka biegnąca bezpośrednio do portu Konstanca w Rumunii (zob. rys. 5)43. KE zarezer-
wowała 300 tys. euro na przygotowanie dokumentacji gazociągu. Jednak po objęciu 
prezydentury przez Wiktora Janukowycza projekt White Stream prowadzący przez 
Ukrainę jest nierealny, czego paradoksalnie nie można powiedzieć o trasie wiodącej 
przez Morze Czarne bezpośrednio do Rumunii, ze względu na ominięcie Turcji.

41 J. Prus, Nabucco będzie miał cztery lata poślizgu?, „Rzeczpospolita” 2010, 26 III.
42 M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne…, s. 121.
43 White Stream – projekt znany też pod nazwą Gruzja–Ukraina–Unia Europejska (GUEU). 28 

V 2008 r. Komisja Europejska określiła go jako „Projekt Wspólnych Interesów” i oznaczyła jako 
„Projekt Priorytetowy” (Decyzja Komisji Europejskiej C(2008)1969 final of 28 May 2008). Rząd 
Gruzji podpisał wstępna umowę (Memorandum of Understanding – MoU) z White Stream w marcu 
2009 r. Konsorcjum jest prowadzone przez Pipeline Systems Engineering, z siedzibą w Londynie, 
oraz Radon -Ishizumi Consulting and Engineering, z siedzibą w Nowym Jorku.
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Rys. 4. Interkonektor ITGI

Rys. 5. Projekt gazociągu White Stream

Źródło: EDISON, [online] http://www.edison.it/edison/export/sites/default/en/activities/hydrocar-
bons/new -projects/cartinaITGI.gif ), 12 VII 2010; GUEU, [online] http://www.gueu -whitestream.-
com/main.php?id=1&lang=eng, 12 VII 2010.

Niechęć Francji i Niemiec do uzależniania się od Turcji jako „węzła tranzytowe-
go” może tłumaczyć aktywne zaangażowanie się tych krajów w pozostałe dwa projek-
ty z udziałem Rosji, ale także paradoksalnie zwiększa szanse realizacji projektu White 
Stream, który może dostarczyć nadkaspijski gaz z pominięciem terytorium tureckie-
go. Choć pierwotnie nikt nie planował obejścia Turcji, to obecnie taka funkcja White 
Stream ujawnia się w sposób naturalny.

Tymczasem Rosja i Turcja zawarły „ciche” porozumienie, które ma na celu zablo-
kowanie projektu White Stream omijającego oba te państwa. 27 kwietnia 2010 r. 
Roberto Pirani, prezes brytyjskiej firmy White Stream Pipeline Company, powiedział, 
że konsorcjum bada możliwości budowy nowego rurociągu z terminalu Sangachal 
w pobliżu Baku do gruzińskiego portu Supsa. Obecnie prace koncentrują się na od-
cinku Sangachal–Supsa, który będzie realizowany równolegle do istniejącego BTE 
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(zwanego także South Caucasus Pipeline, SCP), a następnie mają się skoncentrować 
nad przejściem przez Morze Czarne44. Początkowe zdolności White Stream zakładają 
przepustowość 8 mld m3 gazu 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 producen-
tów i rządy. Unia Europejska finansuje badania nad projektem, ale jak dotąd nie ma 
on określonych źródeł finansowania oraz, podobnie jak Nabucco, nie ma zadekla-
rowanych dostawców gazu. Projekt pozostaje więc na deskach kreślarskich i promo-
wany 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 ist-
niejącym gazociągiem Blue Stream I dają małe szanse na sukces projektu.

AGRI – White Stream II

Jeszcze w marcu 2010 r. podczas spotkania z prezydentem Rumunii Traianem Băsescu 
w Astanie prezydent Nursułtan Nazarbajew wyraził przekonanie, że kazachska 
ropa mogłaby być dostarczana nowo zbudowanym rurociągiem przez Azerbejdżan 
i Gruzję do Morza Czarnego, skąd tankowcami byłaby przewożona do rumuńskie-
go portu Konstanca, a stamtąd rurociągiem docierałaby do Triestu nad Adriatykiem 
(zob. rys. 5)45. W ocenie prezydenta nowy szlak eksportowy miałby dopomóc 
Kazachstanowi w zmniejszeniu zależności od rosyjskich rurociągów, przez które 
obecnie przepływa większość kazachskiej ropy eksportowanej na rynki zachodnie.

W efekcie 13 kwietnia 2010 r. w Bukareszcie Rumunia, Gruzja i Azerbejdżan za-
warły przełomowe – jak je oceniły – memorandum w sprawie budowy interkonekto-
ra AGRI (Interkonektor Azerbejdżan–Gruzja–Rumunia) oraz dwóch terminali gazu 
skroplonego. Porozumienie zakłada transport gazu azerskimi rurociągami do gru-
zińskiego wybrzeża, gdzie gaz zostanie skroplony i przetransportowany tankowcami 
do rumuńskiego portu Konstanca, z którego po regazyfikacji gaz zostanie ponownie 
wprowadzony w rumuński system gazowy i eksportowany na zachód Europy przez 
Węgry oraz na południe przez Bułgarię46. Zdolność przesyłu ma wynieść 7 mld m³ 
gazu, w tym Rumunia ma otrzymać 2 mld m³ rocznie.

Projekt mają wspólnie zrealizować Romgaz Medias, azerskie State Oil Company, 
SOCAR oraz Georgian oil company, a także konsorcjum instytucji biznesu i finan-
sów. AGRI umożliwi tranzyt gazu do Europy z Azerbejdżanu. Rownag Abdułłajew, 

44 Budowa gazociągu BTE została rozpoczęta w 2004 i ukończona w 2007 r. W lipcu tego samego 
roku kaspijski gaz z azerskiego pola Shah Deniz Gaz zaczął docierać do Erzurumu.

45 President Basescu: Romania Can Be a Partner in Kazakhstan’s Industrial Development, 2 III 2010, [on-
line] http://www.romaniapress.com/news -1004591.html, 20 VII 2010.

46 Romania, Azerbaijan, Georgia Sign LNG Memo, 13 IV 2010, [online] http://www.news.az/articles/-
13238, 20 VII 2010; Romania Signs Up to LNG Plan, „Upstream” 2010, 13 IV, [online] http://www.
upstreamonline.com/live/article211832.ece, 20 VII 2010; MoU Signed for AGRI Pipe line, 20 IV 2010, 
[online] http://pipelinesinternational.com/news/mou_signed_for_agri_pipeline/040361, 20 VII 2010.
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szef azerskiego SOCAR, podkreślił, że zobowiązanie Azerbejdżanu wobec AGRI nie 
musi być postrzegane jako rezygnacja z innych rozwiązań eksportu azerskiego gazu, 
takich jak Nabucco47.

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 UE 20 mld m3 gazu rocznie, a koszt jego bu-
dowy oszacowano na zaledwie 2 -4 mld dolarów48. Rumunia zapowiedziała, iż będzie 
nalegać na to, aby stał się on jednym z priorytetowych projektów na poziomie europej-
skim. Na temat tego projektu we Wspólnocie toczą się ostre dyskusje, gdyż działania 
Bukaresztu przyczynią się do zmiany geopolitycznej, czyniąc z Rumunii centrum redy-
strybucji zasobów energetycznych z rejonu Morza Kaspijskiego49. Jednak rozsądek na-
suwa pytanie, czy pomysł White Stream II jest próbą odpowiedzi na potrzebę chwili.

CHIŃSKA POLITYKA ENERGETYCZNA 
WOBEC KRAJÓW AZJI ŚRODKOWEJ

Region Morza Kaspijskiego stał się także ważnym elementem chińskich ambicji dy-
wersyfikacji dostaw ropy i gazu ziemnego, ponieważ zapewnia możliwość eksportu 
surowców energetycznych niezależnie od transportu morskiego. Chiny aktywnie po-
szukują możliwości ograniczenia jednostronnej zależności od ropy naftowej trans-
portowanej przez ocean. Dlatego Azja Środkowa, nie tylko z uwagi na bogate zasoby 
węglowodorów, ale przede wszystkim lądowy pas tranzytowy, zyskuje strategiczne 
znaczenie dla Pekinu. Szczególnie ważne są republiki środkowoazjatyckie, takie jak 
Kazachstan, Uzbekistan i Turkmenistan. Chiny są obecnie drugim światowym kon-
sumentem energii, a ich udział w światowym zapotrzebowaniu na energię wynosi już 
aż 15% (w 1971 r. zaledwie 5%)50.

Przyjazne stosunki z Chinami automatycznie umocniły pozycję Kazachstanu 
w kontaktach z Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Kazachstan eksportuje swoją ropę 
przez otwarty w lipcu 2006 r. ropociąg z miejscowości Atasu w środkowej części 
kraju do Dushanzi we wschodniej części Chin (zob. rys. 6). Ropociąg o długo-
ści ok. 1300 km został opracowany przez chińsko -kazachską spółkę joint venture 
CNPC -KazTransOil z równymi udziałami po 50%. Ścisła integracja energetyczno-
-polityczna obu krajów niesie z sobą dwie konsekwencje: Chiny wspierają politycz-
nie autorytarny rząd prezydenta Nazarbajewa i zaopatrują w broń kazachską armię, 

47 Y. Bodansky, Floating Alternative to Nabucco Pipeline Moving Toward Implementation, 17 IV 2010, [on-
line] http://oilprice.com/Geo -Politics/Europe/Floating -Alternative -to -Nabucco -Pipeline -Moving -
-Toward -Implementation.html, 7 VII 2010.

48 White Stream chce zdetronizować Nabucco, „Romania Libera” 2010, 15 V, [online] http://www.presseu-
rop.eu/pl/content/news -brief -cover/232461 -white -stream -chce -zdetronizowac -nabucco, 21 VII 2010.

49 S. Fati, White Stream II, le gazoduc qui nous rendra importants, „Romania Libera” 2010, 22 IV.
50 Por.: D.H. Rosen, T. Houser, China Energy. A Guide for the Perplexed, Peterson Institute for Inter-

national Economics, 2007, s. 7.
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Kazachstan natomiast, podobnie jak inne postradzieckie kraje środkowoazjatyckie, 
stara się wyzwolić spod politycznej i gospodarczej zależności od Rosji.

Rys. 6. Ropociąg Kazachstan–Chiny oraz gazociąg 
Turkmenistan–Uzbekistan–Kazachstan–Chiny

Kolejnym ważnym partnerem energetycznym regionu jest Turkmenistan. W wy-
niku podpisania w kwietniu trzydziestoletniego porozumienia w sprawie ekspor-
tu gazu pod koniec 2009 r. uruchomiony został gazociąg z Turkmenistanu przez 
Uzbekistan, Kazachstan do zachodnich Chin. W dniach 24 -25 czerwca 2009 r. chiń-
ski wicepremier Li Keqiang podpisał umowę kredytową w wysokości 4 mld dolarów 
na zagospodarowanie Południowego Jolotanu, licząc na pierwszeństwo dostaw z jego 
przyszłej eksploatacji, a prezydent Berdimuhammedow nazwał Chiny jednym z naj-
większych partnerów handlowych Turkmenistanu51.

Obydwie inwestycje stanowią dla Kazachstanu i Turkmenistanu pierwszy szlak 
eksportowy omijający Rosję i zapewniający możliwość swobodnego wyboru klien-
ta, zaś dla Pekinu dywersyfikację dostaw ropy i gazu drogą lądową. Powstanie ropo-
ciągu i gazociągu nieodwracalnie zmieniło układ geopolityczny w Azji Centralnej. 
Wprowadziło Chiny jako głównego gracza, obok Rosji, w regionie i spowodowa-
ło klęskę rosyjskiej polityki monopolizacji tras eksportu gazu. Z kolei Kazachstan 
i Turkmenistan zyskały nowe rynki zbytu i trasy eksportu swoich surowców.

WNIOSKI

• Państwa nadkaspijskie należą do światowej czołówki pod względem zasobów 
i produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, zaś położenie geopolityczne czyni 

51 V. Socor, China Boosts Gas Imports from Turkmenistan, „Asia Times” 2009, 2 VII, [online] http://-
www.atimes.com/atimes/Central_Asia/KG02Ag01.html, 1 VII 2010.
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ten region obszarem ostrej rywalizacji i polityczno -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 za-
kłada modernizację i rozbudowę systemu gazociągów nadkaspijskich, która gwa-
rantuje utrzymanie monopolistycznej kontroli nad transportem 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 pomiędzy pięcioma pań-
stwami przybrzeżnymi (Iran, Rosja, Azerbejdżan, Kazachstan i Turkmenistan) 
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 poprzez 
zdywersyfikowanie kierunków sprzedaży zasobów energetycznych regionu i stwo-
rzenie warunków realizacji niezależnej polityki energetycznej.

• Osobnym problemem zniechęcającym zachodnioeuropejskich inwestorów jest 
niestabilna sytuacja wewnętrzna w regionie. Wybuch konfliktów etnicznych 
w Kirgistanie, do których eskalacji doszło w czerwcu 2010 r., podważył pozycję 
prezydenta Islama Karimowa i przywódców okolicznych republik w warunkach 
toczącej się rywalizacji klanów o przejęcie władzy. Umocnienie na fali konflik-
tów etnicznych wpływów Moskwy w Kirgistanie i sąsiednim Uzbekistanie jest ele-
mentem strategii „otoczenia” od południa przez prorosyjskie reżimy Kazachstanu 
i od wschodu Turkmenistanu, a w konsekwencji pozbawienia środkowoazjatyc-
kich republik ambicji szukania niezależnych kierunków eksportu swoich surow-
ców i utrzymania monopolu tranzytowego Rosji. W efekcie w przyszłości konflik-
ty wewnętrzne mogą zdestabilizować całą Azję Środkową i ograniczyć realizację 
strategicznych projektów dywersyfikacyjnych UE.

• Wśród obecnych 27 państw członkowskich UE istnieje poważny rozłam w po-
dejściu do problemu bezpieczeństwa energetycznego, dyktowany różnicą intere-
sów. Wspierana przez Paryż i Berlin budowa dwóch gazociągów (Nord Stream, 
South Stream) oraz poparcie Komisji Europejskiej uznającej Nabucco za inwesty-
cję o charakterze priorytetowym wskazują na ostrą rozbieżność pomiędzy interesa-
mi największych krajów członkowskich i ich koncernów a oficjalną polityką UE.

• Rosja skutecznie wciąga europejskich partnerów (Niemcy, Francję, Włochy) 
w konkurencyjne wobec koncepcji korytarza południowego projekty South 
Stream i Blue Stream II. Biorąc pod uwagę gigantyczne koszty unijnych projek-
tów Nabucco czy White Stream, brak podpisanych umów z dostawcami gazu oraz 
brak określonych źródeł finansowania, przy niewielkim wsparciu UE, rodzi praw-
dopodobieństwo, że żaden z tych projektów nie zostanie zrealizowany.

• Dla Niemiec, Francji i Włoch Rosja jest więcej niż tylko partnerem gospodar-
czym, ale przede wszystkim kluczowym partnerem geopolitycznym. Szczególne 
relacje Niemcy–Rosja i Włochy–Rosja, będą determinować przyszłość bezpie-
czeństwa energetycznego Unii. Polityka współpracy europejskich gigantów ener-
getycznych prowadzi w konsekwencji do podważenia spójności polityki energe-
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tycznej UE oraz niebezpiecznego pogłębienia jednostronnego uzależnienia od 
rosyjskiego gazu krajów Europy Środkowo -Wschodniej.

• Stworzenie jednolitej polityki energetycznej UE wymaga pełnego zaangażo-
wania Komisji Europejskiej i państw członkowskich Wspólnoty. 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 rozbudo-
wy sieci przesyłowych i połączeń gazowych wewnątrz i na zewnątrz Wspólnoty. 
Tymczasem liberalizacja polityki energetycznej i budowanie skutecznych mecha-
nizmów wspólnego rynku energetycznego Unii napotyka opór ze strony kluczo-
wych europejskich koncernów energetycznych, wspieranych przez ośrodki przy-
wódcze największych państw europejskich.

• Utworzenie spójnej polityki energetycznej UE wobec regionu kaspijskiego ozna-
cza zdefiniowanie wspólnych interesów energetycznych poszczególnych państw. 
Wymaga to jednak woli politycznej oraz przezwyciężenia partykularnych intere-
sów największych krajów członkowskich. W efekcie energetyka staję się bardziej 
obszarem rozgrywek politycznych niż wyrazem solidarnego przeciwdziałania ro-
snącemu 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 surowców, zaś relacje z Turkmenistanem, 
Kazachstanem i Uzbekistanem są kluczowe dla przyszłości sektora energetyczne-
go w tych krajach. Sytuacja ta prowadzi do ostrej rywalizacji Rosji i Chin, które 
konkurując o zasoby energetyczne regionu kaspijskiego oraz kontrolę tras ich do-
staw, mogą w przyszłości stanąć przed sporem co do praw do licencji wydobyw-
czych, budowy rurociągów czy kontraktów na import surowców.

Dr Tomasz MŁYNARSKI, politolog, adiunkt i pracownik akademicki w Katedrze 
Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Instytutu Nauk Politycznych 
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta l’Ins-
titut d’Etudes Politiques w Rennes (Francja). Autor i współautor prac i publika-
cji poświęconych problematyce współczesnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Francji, międzynarodowych implikacji bezpieczeństwa energetycznego, instytu-
cjonalizacji Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE oraz stosunków 
transatlantyckich.
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