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„South Stream” i „North Stream” jako narzędzia  

realizacji rosyjskiej polityki zagranicznej

Wprowadzenie

Sukcesorka państwa radzieckiego – Federacja Rosyjska nie dysponu-
je tak potężnymi narzędziami wpływu na relacje międzynarodowe jak 

miało to miejsce w czasach istnienia ZSRR. Poza bronią nuklearną stano-
wiącą istotny komponent kultury odstraszania czy spoglądając na to sze-
rzej kultury strategicznej w dyspozycji rosyjskich elit politycznych pozo-
stają surowce energetyczne1. Dojście do władzy ekipy Władimira Putina 
spowodowało skoncentrowanie wysiłków na odbudowie utraconej pozycji 
mocarstwa, przynajmniej w wymiarze ponadregionalnym. W szczególno-
ści dotyczy to obszaru postradzieckiego oraz tradycyjnie Starego Konty-
nentu. Jednym z narzędzi kreacji sytuacji politycznej w wymiarze między-
narodowym stał się gaz ziemny. Według J. Gryza celami rosyjskiej polityki 
zagranicznej prowadzonej przy wykorzystaniu narzędzi w postaci surow-
ców energetycznych są: „uzyskanie przez Rosję decydującej lub pełnej kon-

1 Upadek ZSRR spowodował poważne zmiany w zakresie geograficznym, politycz-
nym, kulturowym, militarnym, ekonomicznym, cywilizacyjno-tożsamościowym. Fede-
racja Rosyjska będąca sukcesorką imperium radzieckiego utraciła w stosunku do stanu 
wyjściowego blisko 5 mln km2, 48% ludności oraz 40% potencjału ekonomicznego. Po-
wyższe dane wyraźnie wskazują na to, iż Federacja Rosyjska nie była w stanie obronić 
swojej mocarstwowej pozycji w wymiarze globalnym, tym samym stając się mocarstwem 
regionalnym, z czasem po dojściu do władzy Władimira Putina ponadregionalnym. Por. 
A. Bryc. Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Toruń 2004, s. 17.
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troli dostaw surowców energetycznych do państw sąsiadujących, a także 
do państw będących ich importerami… przejęcia poważnej części udzia-
łów lub pełnej kontroli dystrybutorów energii w państwach… decydujące-
go lub pełnego uzależnienia państw sąsiadujących oraz państw będących 
importerami surowców energetycznych od rosyjskiego czynnika energe-
tycznego”2. Rosjanie szybko doszli do wniosku, iż wykorzystując surow-
ce energetyczne, w tym gaz ziemny, są w stanie prowadzić relatywnie sku-
teczną politykę zagraniczną zarówno w stosunku do państw sąsiadujących 
z Federacją Rosyjską, jak również znacznie bardziej od niej geograficznie 
odległych3. Szczególne znaczenie surowce energetyczne nabrały w okre-
sie rządów Władimira Putina. Wówczas to narodziła się zwięzła strategia 
energetyczna oraz powstała koncepcja budowy mocarstwa energetyczne-
go4. Federacja Rosyjska odniosła pewne sukcesy w polityce międzynaro-
dowej wykorzystując „błękitne paliwo” jako element „gry strategicznej”. 
Jednym z takich sukcesów jest doprowadzenie do budowy „Północnej ma-
gistrali przesyłowej” gazu ziemnego. Przez dłuższy okres ważyły się losy 
projektu South Stream, będącego odpowiednikiem z tym, że na kierunku 
południowym inwestycji Nord Stream. Cele i założenia obydwu projektów 
były podobne. Wśród nich na plan pierwszy należy wysunąć umocnienie 
pozycji monopolisty na europejskim rynku gazu ziemnego, zwiększenie 
politycznych oraz gospodarczych wpływów Federacji Rosyjskiej na Starym 
Kontynencie, osiągnięcie korzyści ekonomicznych mających bezpośred-

2 J. Gryz. Determinanty rosyjskiej polityki międzynarodowej, [w:] Rosja między impe-
rium a mocarstwem nowoczesnym, red. A. Dudek, R. Mazur, Toruń 2010, s. 106.

3 Instrumentem, którym posługują się rosyjskie elity władzy w polityce energetycz-
nej jest państwowy koncern Gazprom często oskarżany o to, iż kieruje się nie tylko i wy-
łącznie zyskiem ekonomicznym ale przede wszystkim interesami politycznymi wynika-
jącymi z mocarstwowych ambicji rosyjskiego kierownictwa. Szerzej o Gazpromie i jego 
znaczeniu w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej W. Paniuszkin, M. Zygar. Gaz-
prom – rosyjska broń, Warszawa 2008; R. Kłaczyński. Gazprom wobec wyzwań związa-
nych z globalnym kryzysem finansowym, [w:] Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, 
gospodarki, red. R. Kłaczyński, Kielce 2011, s. 72–84.

4 B. Kagarlicki. Imperium peryferii. Rosja i system światowy, Warszawa 2012, s. 456– 
–473; Energieticzieskaja strategia Rossiji na period do 2030 goda, https://Energy_Stra-
tegy_to_2030_project.doc (dostęp 12.12.2011). Wstupitielnoje słowo na zasiedani Sa-
wieta Biezopasnosti po waprosu o roli Rossiji w obespieczenii mieżdunarodnoj energieti-
czieskoj biezopastnosti, Moskwa-Kreml 22.12.05, http://president.kremlin.ru/text/appe-
ars/2005/12/99294.shtml (dostęp 11.10.2011).
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nie przełożenie na stan finansów, konkretnie zaś zbilansowanie wpływów 
i wydatków budżetu państwa. Kryzys finansowy, który spowodował obni-
żenie zapotrzebowania na gaz ziemny ze strony europejskich importerów, 
pojawienie się alternatywy w postaci gazu łupkowego, jak również spadek 
cen za LNG nakazują jednak większą wstrzemięźliwość w ocenie rozmiaru 
sukcesu rosyjskiej polityki energetycznej na kierunku europejskim. Mogą 
na to wskazywać kolejne decyzje państwowego koncernu Gazprom doty-
czące obniżenia cen za sprzedawany europejskim kontrahentom surowiec. 
Dlatego też przyszłość rosyjskiej polityki energetycznej, w tym także poli-
tyki zagranicznej prowadzonej przy pomocy wykorzystania gazu ziemne-
go pozostaje kwestią kontrowersyjną w ostatecznej ocenie. Trudno jednak 
nie docenić faktu tak silnego związania się Europy z rosyjskim rynkiem 
gazu ziemnego czego przykładem obydwie kluczowe dla funkcjonowania 
europejskiego rynku „błękitnego paliwa” inwestycje. Będzie to w jedno-
znacznie silny sposób wpływać na wzajemne relacje oraz politykę energe-
tyczną UE w dającej się przewidzieć przyszłości.

„Nord Stream” – zmiana rosyjskiej polityki energetycznej

Pierwsze rozmowy dotyczące możliwości realizacji projektu rozpoczęto 
w latach 90 XX w. Stanowiły one jednak głównie źródło nacisku na kra-
je tranzytowe aby te wykazały się większą elastycznością w stosunku do 
zamierzeń rosyjskiej polityki energetycznej. Kraje Europy Środkowo-
-Wschodniej miały odmienne wizji realizacji własnej polityki energetycz-
nej. Nie były one w żadnym stopniu symetryczne w stosunku do rosyjskich 
planów. Obawa przed zwiększeniem zależności od państwa rosyjskiego, 
obudową imperialnej potęgi na obszarze środkowoeuropejskim negatyw-
nie wpływały i nadal oddziaływają na wzajemne relacje. Sytuację zaostrza-
ły jeszcze w pełni nierozwiązane spory historyczne, podziały polityczne. 
Okres, który upłynął od momentu upadku ZSRR był zbyt krótki aby re-
lacje państwa rosyjskiego z byłymi wasalami mogły nabrać charakter bar-
dziej konstruktywny, opierający się na real politic. Ponieważ stosunki ener-
getyczne z tak zwanymi „starymi krajami UE”, mającymi odmienną od 
państw Europy Środkowo-Wschodniej „wrażliwość polityczną”, układały 
się poprawnie, postulat o budowie połączeń omijających kraje tranzytowe 
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nieprzychylne Federacji Rosyjskiej z czasem zaczął nabierać coraz bardziej 
realnych kształtów. Pod wpływem wydarzeń związanych z kryzysem ener-
getycznym w stosunkach rosyjsko-ukraińskich, którego efektem stało się 
odcięcie dostaw surowca dla ukraińskiego partnera przez Gazprom strona 
rosyjska postanowiła zrealizować śmiałą koncepcję realizacji bezpośred-
niego połączenia gazowego z Europą Zachodnią, ograniczając do mini-
mum pośrednictwo dotychczasowych państw tranzytowych5. Wśród nich 
obok Ukrainy należy również wymienić niebędące krajami tranzytowy-
mi ale całkowicie uzależnionymi od dostaw „błękitnego paliwa” państwa 
nadbałtyckie, Polskę oraz do pewnego stopnia nieprzewidywalną Białoruś. 
Kraje te silnie uzależnione od dostaw rosyjskich od chwili uzyskania peł-
nej suwerenności starają się ograniczyć wielkość przesyłanych przez stronę 
rosyjską surowców energetycznych na rzecz alternatywnych dostaw z  in-
nych, mniej uwikłanych w politykę krajów. Jak do tej pory mimo szere-
gu projektów nie udało się wypracować spójnej koncepcji realizacji zada-
nia dywersyfikacji dostaw „błękitnego paliwa”. W praktyce mimo szeregu 
gestów nie działa idea ścisłej współpracy między państwami zagrożony-
mi rosyjskim monopolem. Jednym z nielicznych atutów w polityce energe-
tycznej wobec państwa rosyjskiego przez długi okres po rozpadzie ZSRR 
pozostawał fakt bycia krajami tranzytowymi przez Polskę, Ukrainę oraz 
Białoruś. Wzmacniało to pozycję negocjacyjną powyższych podmiotów 
stosunków międzynarodowych, stanowiąc pewien rodzaj bariery dla ro-
syjskiej koncepcji budowy monopolistycznej pozycji na europejskim rynku 
paliw. Dlatego też strona rosyjska postanowiła usunąć tą „polityczną ba-
rierę” i doprowadzić do realizacji koncepcji budowy Północnego Obejścia6. 

5 Szerzej o konflikcie gazowym na linii Moskwa–Kijów: A. Szeptycki, Stosunki po-
między Federacją Rosyjską i Ukrainą w sektorze gazowym, [w:] Geopolityka rurociągów. 
Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, 
red. E. Wyciszkiewicz, Warszawa 2008, s. 97–136.

Do konfliktów w sferze energetycznej dochodziło również z drugim z postradziec-
kich państw tranzytowych – Białorusią. Szerzej: A. Eberhardt. Problematyka energetyczna 
w stosunkach Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś, [w:] Geopolityka…, s. 57–96.

6 Podobnie zresztą strona rosyjska postępuje w zakresie przesyłu ropy naftowej. 
W okresie rządów Władimira Putina powstał ropociąg BTS 2 łączący system instalacji 
przesyłającej „czarne złoto” z rosyjskim terminalem w Primorsku (w pobliżu Petersbur-
ga). Stąd tankowcami ropa naftowa, z pominięciem pośrednictwa Polski i Białorusi, trafia 
na europejski rynek zbytu. Osłabia to znaczenie polskich i białoruskich rafinerii. Szerzej 
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Dnia 3 grudnia 2002 r. projekt budowy podmorskiej instalacji został ofi-
cjalnie zaprezentowany przez Gazprom7. Zyskał on przychylność państw 
zachodnich, w tym Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Gazociągiem 
Nord Stream ma być przesyłane blisko 55 mld m3 surowca, w każdej z nitek 
instalacji po 27,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Długość odcinka lądowe-
go w Rosji to 917 kilometrów. Całość instalacji łączącej Wyborg z niemiec-
kim Greinswaldem to 1200 kilometrów. Łączna wartość projektu mieści się 
w przedziale 10–15 mld USD. Środki na budowę pochodziły zarówno od 
udziałowców konsorcjum realizującego inwestycję a więc głównie strony 
rosyjskiej i niemieckiej, jak również kredytów bankowych8. Projekt budził 
liczne kontrowersje, nie tylko natury politycznej ale także związane z opła-
calnością ekonomiczną przedsięwzięcia, jak również problemem ochrony 
środowiska naturalnego. W przypadku tego ostatniego konsorcjum reali-
zujące projekt w trakcie budowy Nord Stream nie napotkało jednak więk-
szych, poza werbalnymi, przeszkód. Co do opłacalności przedsięwzięcia, 
trudno je jednoznacznie ocenić. Aby sformułować ostateczne wnioski na-
leży poczekać kilka lat na pełną realizację mocy przesyłowych magistrali. 
Negatywną konsekwencją mogącą mieć pewien wpływ ekonomiczny dla 
Polski jest zablokowanie możliwości budowy gazociągu z Norwegii (gazo-
ciągi położone na dnie morza nie krzyżują się) oraz ograniczenie możliwo-
ści przyjmowania większych jednostek morskich przez port w Świnoujściu, 
choć w tym ostatnim przypadku trwa dyskusja czy tak jest rzeczywiście. 
Rosjanom, którzy podjęli się budowy Nord Stream udało się zmniejszyć po-
lityczne oraz ekonomiczne znaczenie państw Europy Środkowo-Wschod-
niej, w tym w szczególności Polski i Ukrainy w zakresie handlu „błękitnym 
paliwem”. Ograniczeniu uległy także aspiracje Polski jako kraju mogącego 
prowadzić niezależną lub w ramach UE politykę wschodnią, mającą na celu 
rozszerzenie wpływów Zachodu na obszar byłego ZSRR. Zwycięstwo nie-
mieckiej real politic, według zasad której interesy gospodarcze państwa nie-

o koncepcji BTS 2: W. Konończuk, Ruszyła budowa ropociągu BTS 2, „Tydzień na Wscho-
dzie”, 17.06.2009.

7 P. Żurawski vel Gajewski, Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 
1991–2004, Kraków–Warszawa 2008, s. 509–510.

8 W skład konsorcjum budującego Nord Stream wchodzą Gazprom – 51% udziałów, 
E. ON – 20%, BASF – 20%, Gasunie – 9%. Por. M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energe-
tyczne Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 105–107.
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mieckiego, jak również pozostałych kluczowych dla Europy państw wcho-
dzących w skład UE przedkładane są nad idealistycznymi wartościami w 
sposób wyraźny zaakcentowało istniejący podział na „Europę dwóch pręd-
kości”. Nie wyklucza to jednak możliwości współpracy w ramach Europej-
skiej Wspólnoty w kwestiach związanych z bezpieczeństwem energetycz-
nym podkreśla jednak istniejącą rozbieżność w interesach poszczególnych 
państw narodowych. Trudno będzie w takich okolicznościach zbudować 
wspólną, spójną politykę energetyczną nie mówiąc już o jednolitej koncep-
cji polityki zagranicznej. Ten fakt również można uznać za sukces inwesty-
cji Nord Stream, która w innych okolicznościach politycznych nie mogłaby 
dojść do skutku. Rosjanie w dalszym ciągu mogą więc kontynuować po-
litykę dwutorową: oficjalnych relacji z UE, jak również z poszczególnymi 
krajami tworzącymi Wspólnotę. To drugie rozwiązanie wydaje się być dla 
strony rosyjskiej znacznie bardziej korzystne zarówno w wymiarze poli-
tycznym, jak również ekonomicznym. 

„South Stream” – kontynuacja rosyjskiej polityki energetycznej 
umacniania gazowego monopolu

Projekt budowy instalacji przesyłowej gazu ziemnego South Stream był za-
razem rozwinięciem rosyjskiej koncepcji eliminacji Ukrainy jako państwa 
tranzytowego, jak również odpowiedzią na plan budowy magistrali gazo-
wej „Nabucco”, mającej stanowić alternatywę dla dostaw surowca z Federa-
cji Rosyjskiej9. Rosjanie obawiali się zarówno utraty poważnej części udzia-
łów na europejskim rynku „błękitnego paliwa” jak również poważniejszego 

9 Gazociąg Nabucco miał biec z Turcji, następnie przez Bułgarię, Rumunię, Węgry 
do Austrii, skąd siecią europejskich rurociągów surowiec powinien był trafiać do państw 
Europy Południowej. Przewidywana długość instalacji miała wynosić 3300 kilometrów 
zaś moce przesyłowe 31 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Według komisarza UE ds. ener-
gii Andrisa Piebalgasa gazociąg Nabucco to: „ucieleśnienie istnienia wspólnej europej-
skiej polityki energetycznej”. Cyt. za: N. Norling, Gazproms Monopoly and Nabuccos Po-
tentials: Strategic Decisions for Europe, „Asia Paper”, listopad 2007, Institute for Security 
and Development Policy, s. 7–8. Rozpoczęcie budowy planowano na 2009 r., zakończenie 
pierwszej nitki gazociągu na 2012 r. Wśród dostawców surowca wymieniano: Azerbej-
dżan, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Libię, Irak, Egipt, Arabię Saudyjską a na-
wet Iran. Z żadnym jednak z tych państw nie udało się podpisać wiążącej umowy na do-
stawy „błękitnego paliwa”. Mimo wpisania w 2003 r. instalacji Nabucco na listę projek-
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zaangażowania ze strony UE na obszarze byłego ZSRR w tym w szczegól-
ności w postradzieckiej Azji Środkowej, którą część państw UE traktowała 
jako przyszłe źródło dostaw „błękitnego paliwa”, dla planowanych instalacji 
przesyłowych. Często podkreślano przy tym, iż gaz ziemny mógłby trafiać 
na rynek europejski z pominięciem pośrednictwa rosyjskiego a więc wyeli-
minowanoby nie tylko źródło dostaw ale również kłopotliwy, choćby tylko 
z politycznego punktu widzenia udział Rosjan w planowanych inwesty-
cjach. Gaz ziemny z obszaru Morza Kaspijskiego instalacjami przesyłowy-
mi dostawałby się na rynek europejski korytarzem tranzytowym przez 
Gruzję, następnie Morzem Czarnym lub drogą lądową przez Turcję. Elity 
polityczne w Rosji doskonale zdawały sobie sprawę z tego, iż gdyby doszło 
do planowanych inwestycji spowodowałoby to znaczącą marginalizację 
państwa rosyjskiego. W dodatku Federacja Rosyjska traktuje obszar byłego 
ZSRR jako swoją wyłączną strefę wpływów, dlatego też każda próba wej-
ścia w powyższą strefę przez UE, jak również USA jest traktowana jako co 
najmniej „nieprzyjazne przedsięwzięcie” wymierzone swoim ostrzem 
w interesy rosyjskie. Stąd też dołożono wszelkich starań aby projekt budo-
wy alternatywnego dla unijnego „południowego korytarza” South Stream 
doszedł do skutku. Pierwotnie odpowiedzią na Nabucco miała być budowa 
instalacji nazwanej roboczo Blue Stream II. Jej trasa podobnie jak w przy-
padku „Blue Stream I” miała prowadzić przez Morze Czarne do Turcji. 
W 2007 r. pojawiła się nowa koncepcja pod nazwą South Stream, która zy-
skała na wstępie wsparcie rządu włoskiego oraz Grecji. Co prawda państwa 
UE nadal oficjalnie wspierały koncepcję budowy Nabucco jako alternaty-
wy dla rosnącego rosyjskiego zaangażowania w europejski rynek paliw, 
niemniej jednak projekt ten nigdy nie wykroczył poza fazę studyjną. Z cza-
sem zaś państwa Europejskiej Wspólnoty uznały projekt South Stream za 
równorzędny w stosunku do Nabucco, co w praktyce oznaczało powolne 
wycofywanie się UE z realizacji ambitnego przedsięwzięcia. Pierwotnie 
projekt South Stream zakładał budowę instalacji przebiegającej z Rosji do 
Europy dwoma nitkami: północną – biegnącą przez Bułgarię, Serbię, Wę-
gry, Austrię wraz z odnogami do Chorwacji i Słowenii oraz południową: 
przez Bułgarię, Grecję docelowo do Włoch. Obecnie dokonano pewnej 

tów priorytetowych UE jej szanse na realizację w obliczu budowy South Stream są mocno 
iluzoryczne. Szerzej: M. Kaczmarski. Bezpieczeństwo…, s. 108–110. 
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modyfikacji tras przesyłu surowca. Trwają rozmowy o odnogach do Grecji 
oraz Bośni i  Hercegowiny. W sumie magistrala będzie mieć cztery nitki 
o przepustowości 15,75 mld m3 każda. Instalacja swój punk wyjścia znaj-
dzie w miejscowości Anapa w Kraju Krasnodarskim z pierwszym docelo-
wym miejscem w Warnie w Bułgarii, skąd siecią regionalnych gazociągów 
gaz ziemny trafiać będzie do pozostałych państw uczestników projektu. 
Łączna długość gazociągu to 2430 kilometrów z czego 925 kilometrów do 
odcinek podmorski zaś 1505 kilometrów instalacji ma przebiegać drogą lą-
dową10. Jesienią 2012 r. udało się uzyskać porozumienia ze wszystkimi za-
interesowanymi stronami, co należy uznać za jeden z największych sukce-
sów rosyjskiej dyplomacji od momentu rozpadu państwa radzieckiego11. 
Świadczy to też o wzrastającej roli Federacji Rosyjskiej w polityce między-
narodowej, w szczególności w odniesieniu do Starego Kontynentu. Za suk-
ces należy również uznać zgodę Turcji na poprowadzenie podmorskiej czę-
ści instalacji w wodach należących do wyłącznej tureckiej ekonomicznej 
strefy. Relacje na linii Moskwa–Ankara po okresie wyraźnego ochłodzenia 
w latach 90. XX w. obecnie stały się co najmniej partnerskimi, choć oby-
dwie strony chciałyby podnieść je w przyszłości do rangi strategicznych12. 

10 Sz. Kardaś, E. Paszyc, Za wszelką cenę: Rosja rozpoczyna budowę South Streamu, 
„Komentarze OSW”, 7.12.2012.

11 Oficjalne rozpoczęcie budowy miało miejsce 7 grudnia 2012 r. Największe natęże-
nie prac przewidywane jest na 2014 r. Por. Sz. Kardaś, E. Paszyc, Za wszelką cenę…, s. 1.

Trudno obecnie wykluczyć możliwość uczestnictwa innych państw w realizowanym 
projekcie. Gotowość do uczestnictwa zgłosiła również Rumunia, która wcześniej była sil-
nie zaangażowana w promowanie instalacji Nabucco oraz współpracę przy przesyle azer-
skiego LNG. Rumunia w South Stream?, „Tydzień na Wschodzie”, 24.02.2010.

12 Turcja od początku lat 90. XX w. dąży do zajęcia pozycji kluczowego państwa tran-
zytowego (energetyczny hub) w zakresie przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej z ob-
szaru Morza Kaspijskiego. Świadczą o tym liczne umowy wiążące stronę turecką z Azer-
bejdżanem. Sztandarowym przykładem inwestycji jest rurociąg BTC za pomocą którego 
przesyłana jest azerska (obecnie również w niewielkim stopniu kazachska) ropa naftowa 
oraz BTE, którym do Turcji trafia gaz ziemny. Wydawać by się więc mogło, iż budowa 
South Streamu jest dla państwa tureckiego niekorzystna. O tureckiej zgodzie na realiza-
cję rosyjskiego projektu zadecydowały względy polityczne (konieczność utrzymania do-
brych relacji z Federacją Rosyjską) oraz ustępstwa ze strony Rosjan w zakresie dotychczas 
obowiązujących umów energetycznych (obniżenie cen za surowiec, złagodzenie klauzuli 
take or pay). Por. W. Konończuk, S. Matuszak, E. Paszyc, Rosyjsko-tureckie porozumie-
nie o gazociągu South Stream jako instrument presji na Ukrainę, „Tydzień na Wschodzie”, 
4.01.2012. 
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Wielowektorowość rosyjskiej polityki zagranicznej jest więc w tym przy-
padku poważnym atutem. Instalacją South Stream ma być docelowo prze-
syłanych 63 mld m3 surowca, co w połączeniu z możliwościami przerobo-
wymi Nord Stream oraz gazociągiem Jamał pozbawia Ukrainę strategicznie 
ważnej pozycji kluczowego dla przesyłu gazu na kierunku europejskim 
państwa tranzytowego. Rosyjski sukces ma jednak swoją cenę13. W przy-
padku Węgier i Bułgarii oznacza to zgodę na powołanie spółek mieszanych 
z równorzędnym kapitałem, w dodatku obydwa państwa uzyskały możli-
wość renegocjacji ceny za gaz ziemny, który otrzymywali dotychczas od 
Gazpromu za pośrednictwem rurociągów biegnących przez Ukrainę14. Wy-
daje się jednak, iż korzyści płynących z faktu powstania instalacji jest 
znacznie więcej. Rosja zdywersyfikowała swoje połączenia gazowe z Euro-
pą, uzyskując możliwość większego niż do tej pory kształtowania sytuacji 
polityczno-ekonomicznej na Starym Kontynencie. Innym pozytywnym 
elementem wynikającym z inwestycji jest umocnienie swojej pozycji na ob-
szarze byłego ZSRR. W zasadzie upadł pomysł budowy instalacji z obszaru 
Azji Centralnej wykorzystującej bogate złoża gazu ziemnego w Turkmeni-
stanie, Uzbekistanie oraz Kazachstanie. Strona rosyjska, w obawie przez 
możliwością utraty części europejskiego rynku gazu, nie sprzeciwiała się 
jak ma to zwykle miejsce budowie magistrali „błękitnego paliwa” łączącej 
centralnoazjatyckie kraje z ChRL. Surowiec dostarczony przez państwa 
centralnoazjatyckie ChRL nie trafi na rynek europejski, co umacnia pozy-
cję Federacji Rosyjskiej choćby wobec państw wchodzących w skład UE15. 

Azerbejdżan jako jedyne z państw postradzieckich prowadzi od początku lat 90. 
XX w. relatywnie niezależną od Federacji Rosyjskiej politykę energetyczną. Jej wynikiem 
są bardzo dobre relacje z krajami UE oraz USA. Nie jest jednak na tyle silnym w sferze po-
tencjału energetycznego państwem, aby w poważny sposób zagrozić rosyjskiemu mono-
polowi na dostawy surowców energetycznych na kierunku europejskim. Szerzej: S. Sat-
tarow. Polityka energetyczna Azerbejdżanu – ropociąg Baku – Tbilisi – Ceyhan, [w:] Re-
gion Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, T. Kapuśniak, Lublin 
2008, s. 113–126.

13 T. Dąbrowski, A. Sadecki, M. Szpala, Postępy na drodze do realizacji gazociągu So-
uth Stream, „Tydzień na Wschodzie”, 7.11.2012.

14 T. Dąbrowski, Tańszy gaz z Rosji w zamian za zgodę na South Stream, „Tydzień na 
Wschodzie”, 21.11.2012; Węgry: Powstała spółka South Stream Hangary, „BEST OSW”, 
3.02.2010.

15 Wykorzystując trwającą od początku lat 90. XX w. rywalizację między Federa-
cją Rosyjską a UE o złoża surowców strategicznych należące do państw postradzieckiej 
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Za pozytywny aspekt realizowanej już inwestycji należy uznać wzmocnie-
nie osłabionej w latach 90. XX w. pozycji na Bałkanach. Początkowo pro-
blemem wydawało się zapewnienie odpowiednich źródeł dostaw surowca 
dla planowanej instalacji. Obecnie wydaje się, iż gaz ziemny będzie pocho-
dził z rosyjskich złóż urengujskiego i jamburskiego oraz być może jamaj-
skiego. Nie można również wykluczyć przyłączenia się w przyszłości do in-
westycji w przypadku zwiększenia produkcji surowca Turkmenistanu oraz 
Kazachstanu. Pewne zastrzeżenia budziła też kwestia finansowania inwe-
stycji, aczkolwiek według ekspertów obecnie trudno będzie ją z powodów 
finansowych zatrzymać, zwłaszcza iż stoją za nią nie tylko prywatne kon-
sorcja ale również zainteresowane dostawami gazu ziemnego państwa 
w szczególności zaś Federacja Rosyjska, która choćby ze względów presti-
żowych nie może sobie pozwolić na porażkę projektu. Pewne obawy wzbu-
dza jednak zahamowanie tempa wzrostu konsumpcji surowca w krajach 
UE, choć w dużym stopniu może mieć ono charakter przejściowy wywoła-
ny kryzysem gospodarczym trwającym od 2008 r. Innym problemem jest 
wzrastające zapotrzebowanie na „błękitne paliwo” ze strony konsumenta 
wewnętrznego. Według prognoz rosyjskiej strategii energetycznej spoży-
cie surowca wzrośnie w 2015 r. do 454 mld m3 surowca w skali rocznej, co 

Azji Środkowej ChRL zdołała doprowadzić do szeregu porozumień w sferze kontaktów 
energetycznych. Wynikiem tego są nowe linie przesyłowe ropy naftowej i gazu ziemnego 
łączące kraje centralnoazjatyckie z „Państwem Środka”. Por. D. Mierzejewski, Polityka 
Chińskiej Republiki Ludowej wobec wybranych państw obszaru Wspólnoty Niepodległych 
Państw, [w:] Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych 
Państw, red. A. Legucka, K. Malak, Warszawa 2008, s. 78–85; K. Kozłowski, Polityka Pań-
stwa Środka na przykładzie postradzieckiej Azji Środkowej, „Nowa Polityka Wschodnia” 
2011, nr 1, s. 139–156.

Zapotrzebowanie na surowce energetyczne ze strony ChRL jest jednak na tyle wy-
sokie, iż Pekin stara się pozyskać do współpracy również stronę rosyjską. Przykładem 
tego oddany do użytku w 2012 r. (druga nitka, pierwsza powstała wcześniej) ropociąg 
WSTO o łącznych mocach przerobowych sięgających 45 mln ton rocznie. Trwają rów-
nież rozmowy o budowie gazociągu łączącego Federację Rosyjską z ChRL o łącznych mo-
cach przerobowych 80 mld m3 surowca rocznie. Rosjanie starają się przy okazji rozmów 
ze stroną chińską osiągnąć jak najwięcej korzyści polityczno-ekonomicznych. Zwlekają 
więc z podjęciem ostatecznej decyzji, często podnosząc argument o możliwości sprzeda-
ży „błękitnego paliwa” Japonii, Korei Południowej. Szerzej: A. Bryc, Rosja w XXI wieku. 
Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2009, s. 197–200; Uruchomiono drugą część 
systemu rurociągowego WSTO, Wiadomości OSW, http://www.osw.waw.pl/pl/wiadomo-
sci/2012-12-27/#4 (dostęp 27.12.2012).
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stanowi wzrost w relacji do 2008 r. o 14 mld m3 gazu ziemnego. Wydaje się 
jednak, iż deficyt gazu ziemnego groziłby Federacji Rosyjskiej jedynie 
w przypadku radykalnego zmniejszenia wydobycia w skali całego kraju16. 
Strona rosyjska zdaje się jednak zdawać z tego faktu sprawę, zagospodaro-
wując kolejne źródła „błękitnego paliwa”. Według niektórych ekspertów 
konieczne jednak w tej mierze będą poważne inwestycje zagraniczne. We-
dług Sz. Kardasia oraz E. Paszyc z Ośrodka Studiów Wschodnich: „Deter-
minacja i pośpiech w dążeniu do rozpoczęcia ryzykownej i bardzo kosz-
townej inwestycji, bez gwarancji zbytu surowca, świadczy o tym, że 
Moskwa jest zdecydowana budować kolejny gazociąg do Europy, nie ba-
cząc na niekorzystną dla Gazpromu sytuację na europejskim i krajowym 
rynku gazu. Tendencje rozwoju tego rynku – nadpodaż surowca, wzrost 
konkurencji związany z postępującą liberalizacją, pesymistyczne prognozy 
zmniejszają szansę na rentowność South Streamu… celem Moskwy jest za-
prezentowanie South Streamu jako projektu szybko i skutecznie realizowa-
nego…wiele wskazuje na to, iż Rosja traktuje nowy gazociąg jako swego ro-
dzaju gwarancję utrzymania części europejskiego rynku w rękach Gaz- 
promu… dążąc do budowy nowego gazociągu do Europy, Moskwa demon-
struje wiec przede wszystkim gotowość do realizacji ważnych celów geopo-
litycznych… rezygnacja z dużego projektu infrastrukturalnego (projekt 
typu too big to fail) traktowanego przez lata jako strategiczny cel rosyjskiej 
zewnętrznej polityki energetycznej oznaczałaby dla Kremla prestiżową 
i polityczną porażkę, na którą supermocarstwo energetyczne nie może so-
bie pozwolić”17. Trudno jednak, mimo pewnych obiektywnych trudności 
oraz zastrzeżeń ze strony ekspertów, nie przyznać realizowanego projekto-
wi szans na końcowy sukces zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak 
również politycznym.

Podsumowanie

Ostateczna realizacja budowy Nord Stream oraz South Stream niesie za 
sobą umocnienie monopolistycznej pozycji Federacji Rosyjskiej na euro-

16 E. Paszyc, Nord Stram i South Stream nie rozwiążą problemów Gazpromu, „Komen-
tarze OSW”, 28.01.2010.

17 Sz. Kardaś, E. Paszyc, Za wszelką cenę…, s. 4.
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pejskim rynku paliw. Zwiększa możliwości oddziaływania na sytuację po-
lityczną, ekonomiczną w krajach będących importerami surowca. Umożli-
wia zajęcie bardziej dogodnej niż do tej pory pozycji negocjacyjnej w wielu 
kluczowych dla strony rosyjskiej kwestiach. Zmniejsza również presję ze 
strony UE na rozwiązanie problemów w zakresie praw człowieka w Fe-
deracji Rosyjskiej, obniża również zainteresowanie państw wchodzących 
w skład Europejskiej Wspólnoty obszarem postradzieckim, który w coraz 
większym stopniu staje się wyłączną strefą wpływów państwa rosyjskie-
go. Doprowadzając do finału budowy obydwu projektów Rosjanie zapo-
biegają dalszej marginalizacji swojego kraju, w pewnym sensie wypycha-
niu Rosjan na głębokie peryferia stosunków międzynarodowych. Utrata 
pozycji mocarstwa energetycznego równałaby się z końcem planów od-
budowy mocarstwowej pozycji Rosji w ujęciu globalnym. Z drugiej jed-
nak strony realizacja obydwu projektów w bardzo mocny sposób wiąże 
stronę rosyjską z europejskimi importerami „błękitnego paliwa”. Zdaniem 
F.  Proedrou: „Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Unii wynika z dużej 
wrażliwości Rosji na ewentualną utratę europejskiego rynku. Ze wzglę-
du na dochody z eksportu i ich znaczenie dla ogółu gospodarki i polityki 
rosyjskiej Moskwa będzie dążyła do utrzymania swojej pozycji w wymia-
nie handlowej z UE oraz usiłowała zachować potencjalne zagrożenia”18. 
Tak więc również Federacja Rosyjska jest zależna od europejskiego ryn-
ku gazu, na którym sprzedaje „błękitne paliwo”. Paradoksalnie tak silne 
związanie Unii Europejskiej z rosyjskim rynkiem gazu ziemnego, może 
się okazać dla tego drugiego swoistego rodzaju „ekonomiczną pułapką”. 
W przypadku pojawienia się możliwości eksportu gazu łupkowego z USA, 
jak również jego wydobycia w Europie powiązanego ze spadkiem cen za 
LNG strona rosyjska będzie zmuszona obniżać ceny za gaz ziemny. Tak 
naprawdę nie istnieje jak do te pory realna alternatywa dostaw surowca 
dla innych, poważnych kontrahentów spoza państw Wspólnoty. Tak zwa-
ny „wariant chiński” pozostaje w dużym stopniu w fazie analiz studyjnych, 
poza tym warunki zakupu surowca oferowane przez chińskiego partnera 
jak do tej pory znaczącą odbiegały od wartości uzyskiwanych ze sprzedaży 
gazu ziemnego na rynku europejskim. Postawienie na gaz ziemny jako na-

18 E. Proedrou, The EU – Russia Energy Approach under the Prism of Interdependence, 
„Europan Security” 2007, vol. 16, nr 3–4, s. 338.
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rzędzie kreacji relacji międzynarodowych wpływa na proces pogłębiania 
się monokulturowości gospodarczej państwa rosyjskiego19. Dopóki ceny 
za surowce są na odpowiednim poziomie zapewnia to realizację wpływów 
do budżetu, w przypadku jednak wyraźnego spadku cen budżet central-
ny przestaje być stabilny. To poważne wyzwanie dla państwa rosyjskie-
go. Wydaje się, iż rosyjskie kierownictwo zdaje sobie sprawę z mogących 
wystąpić zagrożeń, problem jednak w tym, czy posiada możliwości odpo-
wiedniej, adekwatnej do sytuacji reakcji. Można mieć w tym względzie 
biorąc pod uwagę skutki jakie wywarł globalny kryzys finansowy przynaj-
mniej w pierwszej jego odsłonie na rosyjską gospodarkę istotne wątpliwo-
ści. W przypadku jednak państw Europy Środkowo-Wschodniej budowa 
obydwu instalacji niesie za sobą negatywne skutki. Utrata pozycji negocja-
cyjnej, osłabienie polityczno-ekonomicznej pozycji krajów tranzytowych, 
spadek zaufania do głównych „graczy” w UE, takich jak Niemcy czy też 
Włochy. Wydaje się, iż koniecznym w tym przypadku pozostaje realiza-
cja własnych, narodowych programów dywersyfikacji dostaw „błękitnego 
paliwa”. Problem w tym, iż mogą to być przedsięwzięcia niezwykle kosz-
towne. Sprawę z tego zdaje sobie strona rosyjska, nadal dyktująca warunki 
w sferze relacji energetycznych w tej części Europy. 

19 T.A. Kisielewski, Schyłek Rosji, Poznań 2007, s. 45–73; R. Kłaczyński, Znaczenie su-
rowców energetycznych dla rosyjskiej gospodarki, społeczeństwa oraz sfery stosunków ze-
wnętrznych. Bilans zysków i strat, Kraków 2012, s. 101–120.


