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JAROSŁAW GRYZ

„„PPRRZZEEGGLL��DD GGEEOOPPOOLLIITTYYCCZZNNYY””,, 22000099,, TT.. 11

GEOPOLITYCZNE ASPEKTY POLITYKI ENERGETYCZNEJ 

FEDERACJI ROSYJSKIEJ

  Wraz z odbudow� autorytarnych struktur rosyjskiej pa�stwowo�ci pojawiła 

si� kwestia zwi�kszania wpływu Federacji Rosyjskiej w stosunkach mi�dzy-

narodowych. Jego istota zacz�ła si� wyra�a� przej�ciem od geopolityki do geo-

ekonomiki z uwzgl�dnieniem celów wynikaj�cych z tej pierwszej, tj. odzyskania 

wpływów i znaczenia, którymi cieszył si� Zwi�zek Radziecki. 

Celem niniejszego artykułu jest przybli�enie geopolitycznych aspektów 

polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do: 

- Podstaw rosyjskiej polityki energetycznej, konstytuuj�cych realizacj� jej celów 

politycznych, gospodarczych i geostrategicznych; 

- Uwarunkowa� realizacji rosyjskiej polityki energetycznej na obszarach: Azji 

	rodkowej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Europa; 

W rezultacie, przybli�enie w zarysie tej problematyki. 

  Podstawy rosyjskiej polityki energetycznej 
  Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej stanowi wyraz adaptacji zarówno 

do uwarunkowa� �rodowiska mi�dzynarodowego, jak i do wykorzystania 

dominuj�cego wpływu wyst�puj�cych w nim czynników gospodarczych i eko-

nomicznych
1
.  Znaczenie Federacji Rosyjskiej na rynku energetycznym mo�na 

identyfikowa� poprzez pryzmat posiadania zasobów energetycznych i ich dostaw�
do finalnego odbiorcy (tj. konsumenta)

2
. Dla Rosjan odgrywanie roli pier-

wszoplanowego dostawcy paliw płynnych do pa�stw s�siaduj�cych z Federacj�
Rosyjsk� kreuje okre�lony imperatyw polityczny, wynikaj�cy z rosyjskiej 

mentalno�ci oraz podej�cia do rzeczywisto�ci społecznej. Imperatyw ten wyra�a si�
w d��eniu Federacji Rosyjskiej do: 

                                                
1 Podstawy rosyjskiej polityki energetycznej zostały po rozpadzie ZSRR ustanowione w 1992 r. w 

ramach „Strategii rozwoju energetycznego Federacji Rosyjskiej”. W grudniu 1994 r. rz�d zatwierdził 

„Strategi� rozwoju energetycznego Federacji Rosyjskiej (główne zało�enia)”. Nast�pnie, w maju 1995 

r., prezydent FR wydał dekret pod nazw� „Główne wytyczne dla polityki energetycznej i 

restrukturyzacji przemysłu paliwowego i energetycznego Federacji Rosyjskiej na lata do 2010 r.”, 

rz�d za� w pa�dzierniku zaaprobował „Główne wytyczne dla strategii energetycznej Federacji 

Rosyjskiej”. Zmiany strategii dokonano po doj�ciu do władzy W. Putina. 23 listopada 2000 r. rz�d 

przyj�ł główne zało�enia strategii energetycznej Rosji do roku 2020. W maju 2002 r. Ministerstwo 

Energii FR wydało do nich zało�enia.wykonawcze. W oparciu o zapisy tych dwóch dokumentów 

została przygotowana „Strategia energetyczna Federacji Rosyjskiej do 2020 r.”, zaaprobowana i 

przyj�ta przez rz�d 28 sierpnia 2003 r. 
2 Aktualnie szacuje si�, �e Federacja Rosyjska posiada najwi�ksze na �wiecie zasoby gazu ziemnego, 

drugie na �wiecie zasoby w�gla i ósme na �wiecie zasoby ropy naftowej. Country Analysis Brief. 

Russia, Energy Information Administration (�ródło: http://www.eia.doe.gov/-

emeu/cabs/Russia/Full.html, dost�p 10.06.2008). 
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- Uzyskania przez Rosj� decyduj�cej lub pełnej kontroli dostaw surowców 

energetycznych do pa�stw s�siaduj�cych, a tak�e do pa�stw b�d�cych ich impor-

terami; 

- Przej�cia powa�nej cz��ci udziałów lub pełnej kontroli dystrybutorów energii w 

pa�stwach s�siaduj�cych oraz w innych pa�stwach, poło�onych cz�sto na odległych 

od Rosji kontynentach; 

- Decyduj�cego lub pełnego uzale�nienia pa�stw s�siaduj�cych oraz pa�stw 

b�d�cych importerami surowców energetycznych od rosyjskiego czynnika 

energetycznego. 

Działania Rosji w sektorze energetycznym s� wynikiem zaplanowanej 

strategii rz�dum zmierzaj�cej do zwi�kszenia jej znaczenia na arenie mi�-
dzynarodowej

3
. Koncepcj� t� wyra�a projekt dokumentu „Strategia energetyczna 

Federacji Rosyjskiej do 2030 r.”, który został opracowany na zlecenie Ministerstwa 

Przemysłu i Energetyki FR przez najwa�niejsze rosyjskie o�rodki badawcze, 

zajmuj�ce si� energetyk�4
. Dokument ten zakłada rozbudow� i unowocze�nienie 

rosyjskiej gospodarki poprzez wykorzystanie �ródeł energii. Sektor energetyczny 

traktowany jest jako „koło zamachowe” rosyjskiego post�pu cywilizacyjnego, 

a tak�e narz�dzie polityki mi�dzynarodowej. Jest to istotny determinant rosyjskiego 

sposobu my�lenia o przyszło�ci Federacji Rosyjskiej
5
. 

  W obowi�zuj�cym dokumencie Strategia energetyczna Rosji do 2020 r.

skoncentrowano si� na trzech kluczowych kwestiach: reformie sektora ener-

getycznego, umocnieniu rosyjskiego eksportu oraz zapewnieniu przez eksport 

                                                
3 RUSSIA/US/EU: 'Security Thinking' Fuels Energy Dilemma, Oxford Analytica, Thursday, September 

21 2006. 
4 Jego publikacja miała miejsce w 2007 r., w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Samo 

przyj�cie miało nast�pi� w 2008 r., lecz nie dokonano tego do chwili obecnej. 
5 Obecnie szacuje si�, �e Rosja jest po Arabii Saudyjskiej drugim na �wiecie producentem ropy 

naftowej. Jej zasoby oceniane s� na 112 mld baryłek, z czego 60 mld to zło�a w pełni 

udokumentowane. Rosjanie s� �wiadomi, �e nie mog� konkurowa� z takimi krajami jak Arabia 

Saudyjska czy Kuwejt i od kilku lat intensywnie robi� wszystko, aby zwi�kszy� wydobycie. 

Analitycy szacuj�, �e tylko w latach 1996-2003 uruchomiono w Rosji produkcj� z prawie 80 pól 

naftowych Syberii o zasobach ponad 2,5 mln baryłek, a wiele nowych czeka na zainstalowanie 

urz�dze� wydobywczych i zapewnienie transportu. Jeszcze nie tak dawno wielu ekspertów 

uwa�ało, �e Syberia jest swego rodzaju tratw� posadowion� na kolosalnym basenie ropono�nym. 

By� mo�e to prawda, ale jak dot�d zło�a syberyjskie, cho� wielkie, s� jednak znacznie mniej 

bogate i cz�sto trudniej dost�pne w porównaniu z zasobami Bliskiego Wschodu. Wy�rubowana 

produkcja ropy rosyjskiej mo�e niepokoi� kraje zrzeszone w OPEC, jako �e zmieni� by to mogło 

struktur� cen za ten surowiec na rynkach �wiatowych. Zdaniem niektórych ekspertów, wielko��
rosyjskiego wydobycia w nieodległej przyszło�ci wyniesie 12 mln bpd. Powa�nym problemem s�
jednak wysokie koszty wydobycia ze złó� północno-wschodniej Syberii i terenów arktycznych. 

Aktualnie szacuje si�, �e Federacja Rosyjska posiada najwi�ksze na �wiecie zasoby gazu 

ziemnego, drugie na �wiecie zasoby w�gla i ósme na �wiecie zasoby ropy naftowej. Istotnym 

elementem �wiadcz�cym o kondycji rosyjskiego sektora energetycznego jest zgodnie ze 

„Strategi�… 2030” prognoza wydobycia do 2030 r. na Wschodniej Syberii i Dalekim Wschodzie 

73-80 mld m sze�c. gazu na rok (nie ma natomiast prognozy eksportu gazu w region Azji 

i Pacyfiku, który wedle aktualnego dokumentu ju� w 2020 r. powinien si�gn�� 80 mld m sze�c.). 

G. Milewska, Atrakcyjna rosyjska ropa, Przegl�d techniczny, 9 /2006; Country Analysis Brief. 

Russia, Energy Information Administration (�ródło: http://www.eia.doe.gov/emeu-

/cabs/Russia/Full.html, dost�p 10.06.2008). 
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surowców energetycznych bezpiecze�stwa ekonomicznego pa�stwa. Jak stwierdza 

M. Goł�biewska, w koncepcji aktualizowanej strategii energetycznej przesuni�to 

punkty ci��ko�ci. W centrum uwagi znalazły si�: reforma całej gospodarki, 

uzyskanie wpływu na mi�dzynarodowe rynki surowców energetycznych (ceny ropy 

zostan� w perspektywie 2030 r. istotnym zewn�trznym czynnikiem, oddziałuj�cym 

na gospodark�) oraz zapewnienie krótko- i długoterminowego bezpiecze�stwa 

energetycznego pa�stwa jako efektu realizacji dwu pierwszych priorytetów
6
. 

Istotnym elementem �wiadcz�cym o kondycji rosyjskiego sektora 

energetycznego jest zgodnie ze „Strategi�… 2030” prognoza wydobycia do 2030 r. 

na Wschodniej Syberii i Dalekim Wschodzie 73-80 mld m sze�c. gazu na rok (nie 

ma natomiast prognozy eksportu gazu w region Azji i Pacyfiku, który wedle 

aktualnego dokumentu ju� w 2020 r. powinien  si�gn�� 80 mld m sze�c.)
7
. Doku-

ment ten nie rozwija natomiast z zało�enia dwóch powi�zanych wzajemnie 

tematów: 1. Uruchomienia nowych złó� gazowych na Wschodniej Syberii 

i Dalekim Wschodzie Rosji; 2. Rosyjskiej ekspansji energetycznej w Azji 

Północno- i Południowo-wschodniej. Jako priorytet infrastrukturalny wpisano 

jedynie do projektu budow� gazoci�gu Ałtaj do Chin. Wynika� to mo�e de facto z 

niepewno�ci, co do rozwoju nowych obszarów wydobycia i umocnienia pozycji 

Rosji w regionie Azji i Pacyfiku gdy� dotyczy rozwoju gospodarczego odległych 

regionów i wprost integralno�ci terytorialnej Federacji Rosyjskiej. 

  Uwarunkowania rosyjskiej polityki energetycznej 

  Rozpatruj�c geopolityczny kontekst polityki energetycznej Federacji 

Rosyjskiej nale�y podkre�li�, i� słu�y ona realizacji interesów, które umo�liwi� jej 

utrzymanie dominuj�cej pozycji w stosunkach mi�dzynarodowych, tak w skali 

globu, jak i poszczególnych jego obszarów. Rosyjska polityka energetyczna pełni 

przy tym funkcj� narz�dzia, które wykorzystywane do realizacji celów 

geostrategicznych poprzez cele geoekonomiczne. Słu�y przy tym do budowy 

i utrzymania wpływu politycznego: 

• na obszarach byłego imperium radzieckiego; 

• w Europie, w ramach i poprzez Uni� Europejsk�; 

                                                
6 Celem reformy rosyjskiej gospodarki ma by� obni�enie jej energochłonno�ci (rozwój gał�zi nie 

energochłonnych) i optymalizacja bilansu surowców pierwotnych (obecnie zdominowanego przez 

gaz), a przez to zmiana roli energetyki oraz wra�liwo�ci gospodarki na jej wyniki ekonomiczne 

(uzale�nione z kolei od eksportu). Aktualny projekt strategii 2030 stanowi kontynuacj�
obowi�zuj�cej polityki energetycznej, za� zmiana akcentów wynika z dostosowania celów do 

mo�liwo�ci, jakie daje aktualna sytuacja w gospodarce, kierunków realnie prowadzonej polityki i 

poziomu zagro�e� bezpiecze�stwa energetycznego. Dostosowanie obejmuje trzy bloki zagadnie�: 
tendencje w energetyce i gospodarce Rosji, zwi�zane z sytuacj� na rynkach zagranicznych (cena 

ropy, cena kontraktowa eksportowanego gazu), wzrost strategicznej aktywno�ci i efektywno�ci na 

rynkach zagranicznych i w stosunku do zagranicznych graczy (w obszarze gazu: działania 

Gazpromu), a tak�e brak niezb�dnej restrukturyzacji energetyki Rosji. Op. Cit. M. Goł�biewska, 

Ratunek dla flagowego okr�tu: strategia energetyczna Rosji do 2030 r., Instytut Studiów 

Energetycznych (serwis internetowy, dost�p 4.06.2008). 
7 Obecnie Transneft buduje ropoci�g ze wschodniej Syberii do Oceanu Spokojnego. Jego oddanie do 

u�ytku planowane jest w latach 2015-2017. 
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• na obszarach Azji 	rodkowej i Dalekiego Wschodu; 

• na innych kontynentach, tj. w Arktyce, Afryce, Ameryce Południowej 

i Północnej. 

  Rozpatruj�c kontekst rosyjskiej polityki energetycznej i jej znaczenie dla 

poszczególnych obszarów globu, z uwagi na rozległo�� tematu, skoncentrowano si�
tylko na dwóch z wy�ej wymienionych: na Azji 	rodkowej oraz na kontynencie 

europejskim, a konkretnie na jego cz��ci tworz�cej Uni� Europejsk�. Zostało to 

podyktowane zwi�zkiem mi�dzy polityk� energetyczn� Federacji Rosyjskiej 

realizowan� w Azji 	rodkowej a jej implikacjami dla Unii Europejskiej 

i tworz�cych j� pa�stw.  

  Azja �rodkowa, Bliski Wschód, Afryka i Europa w polityce 

energetycznej Federacji Rosyjskiej 
  Federacja Rosyjska podj�ła szereg działa� w sektorze energetycznym, 

skoncentrowanych na obszarze Wspólnoty Niepodległych Pa�stw (ze szczególnym 

uwzgl�dnieniem pa�stw Azji 	rodkowej: Azerbejd�an, Kazachstan, Turkmenistan), 

Europy (Białoru�, Ukraina), Europy 	rodkowej i Wschodniej (wobec pa�stw 

byłego bloku wschodniego), oraz Europy Zachodniej (Unii Europejskiej) i Stanów 

Zjednoczonych
8
. Na ka�dym z tych obszarów i wobec ka�dego z poło�onych tam 

pa�stw rosyjska polityka, w tym energetyczna, przybiera inn� posta�, specyficzn�
do uwarunkowa�, w których przychodzi j� realizowa�: 
• w przypadku pa�stw WNP poło�onych w Azji 	rodkowej wyra�a d��enie do 

przywrócenia zale�no�ci od rosyjskich koncernów energetycznych (Gazprom, 

Łukoil, Rosneft, inne) polegaj�cej na rosyjskim po�rednictwie w dostawach do 

innych cz��ci �wiata;
9

                                                
8 Wymienione powy�ej obszary działa� s� pochodn� rosyjskiego podej�cia do oceny poszczególnych 

pa�stw i organizacji mi�dzynarodowych. Szerzej M. Kaczmarski, „Rosyjski rewizjonizm wobec 

Zachodu”, maszynopis, Warszawa 2009. 
9 „Ju� prawie dwa miesi�ce Aszchabad jest pozbawiony dochodów z eksportu gazu. Surowiec przestał 

płyn�� 9 kwietnia, kiedy eksplozja rozerwała tu� przed granic� z Uzbekistanem główny eksportowy 

gazoci�g z Turkmenistanu. O sprowokowanie awarii turkme�skie ministerstwo spraw 

zagranicznych oskar�yło Gazprom, który nagle wstrzymał odbiór surowca. - Nagłe wstrzymanie 

przepływu gazu wywołuje tzw. efekt bomby pró�niowej. System powinien by� przygotowywany do 

wył�czenia przez trzy dni, a Rosjanie zrobili to przez dob� - tłumaczył w pi�tek dziennikarzom w 

Pary�u Odek Odekow, szef turkme�skiego pa�stwowego instytut geologicznego. Dodał, �e 

Aszchabad natychmiast naprawił rozerwan� rur�, ale do tej pory nie puszczono ni� gazu. - Z 

powodu wstrzymania transportu gazu musieli�my wstrzyma� wydobycie ze 195 złó� - mówił 

Odekow, cytowany przez agencj� Ria Nowosti. A to znaczy, �e sytuacja jest krytyczna. Bo nagłe 

wstrzymanie eksploatacji złó� gazu mo�e doprowadzi� do ich zniszczenia. Turkme�skich zarzutów 

Moskwa nie komentuje. (…) Aszchabad mo�e wysyła� surowiec tylko rurami z czasów ZSRR, które 

kontroluje Gazprom. Rosyjski koncern wykorzystuje monopol na transport, by handlowa�

turkme�skim gazem w Europie na własny rachunek. Do bezpo�rednich dostaw z Turkmenistanu 

Rosjanie nie chc� dopu�ci�, bo to byłby koniec ich gazowego monopolu w Europie. Wstrzymanie 

teraz eksportu turkme�skiego gazu jest na r�k� Gazpromowi - uwa�ał Michaił Korczemkin, szef 

firmy analitycznej East European Gas Analysis. Na pocz�tku roku ceny rosyjskiego gazu były 

najwy�sze w Europie i eksport Gazpromu spadł a� o połow�. Koncern musiał o jedn� pi�t�

ograniczy� własne wydobycie. Zast�puj�c w eksporcie turkme�ski surowiec własnym gazem, 

Rosjanie mog� zwi�kszy� swoje dochody o 800 mln dol. miesi�cznie. A Turkmenistan z powodu 

blokady traci 1 mld dol. miesi�cznie - powiedział Korczemkin agencji Reuters. Analitycy zwracali 
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• w przypadku pa�stw Europy Południowej i Wschodniej przej�cie cało�ci 

infrastruktury energetycznej zwi�zanej z gazem i rop�; 
• w przypadku pa�stw byłego bloku wschodniego rosyjska polityka energetyczna 

wyra�a osi�gni�cie podobnych celów. W przypadku pa�stw Europy Zachodniej, 

przede wszystkim Niemiec, Francji, Włoch współudział w zyskach płyn�cych 

z eksploatacji i dostaw surowców oraz wspólne przedsi�wzi�cia wobec pa�stw 

trzecich; 

• w przypadku Stanów Zjednoczonych rosyjska polityka zagraniczna 

ukierunkowana została na wygrywanie ró�ni� mi�dzy nimi, a ich zachodnio-

europejskimi sojusznikami na tle konfliktu w Iraku i po�rednio w Afganistanie. 

  Pozostałe pa�stwa zachodnioeuropejskie (np. Norwegia) stały si� obiektem 

zabiegów na rzecz pozyskania przez rosyjskie koncerny wiedzy i umiej�tno�ci, 

technologii, do eksploatacji złó� poło�onych w trudno dost�pnych terenach 

podbiegunowych i na Syberii. Wa�nym determinantem rosyjskiej polityki 

energetycznej, kilkakrotnie wymienianym w projekcie „Strategii energetycznej 

Rosji do 2020 r.”, jest obecna niepewno�� Federacji Rosyjskiej, co do perspektyw 

wydobycia i dystrybucji surowców energetycznych z pa�stw Azji 	rodkowej do 

pa�stw Unii Europejskiej.  

Do 2015 r. Azerbejd�an zamierza zwi�kszy� wydobycie gazu do 47.5 mld m. 

sze��., tj. trzy razy wi�cej ni� w 2006 r. W 2007 r. wyprodukuje 27.4 mld m. sze��. 
Oznacza to, �e Azerbejd�an b�dzie dysponował wystarczaj�c� ilo�ci� surowca do 

napełnienia dwóch gazoci�gów (NABUCCO, który przez Turcj� i Bałkany dotrze 

do Austrii oraz Posejdona, który przez Adriatyk dotrze z Grecji do Włoch). 

Pojawienie si� kaspijskiej konkurencji oznacza� mo�e podwa�enie rosyjskiego 

monopolu w Europie 	rodkowej i Południowej. By temu zapobiec Gazprom 

zdecydował si� na zmian� polityki wobec Baku. W 2006 r. koncern ��dał od 

Azerbejd�anu bardzo wysokiej ceny za swój surowiec, co spowodowało wstrzy-

manie jego zakupów przez stron� azersk� i opó�niło eksport gazu do Europy. 

W efekcie Azerowie, dzi�ki inwestycjom, uniezale�nili swoje wydobycie od Rosji, 

co sprawiło, �e Gazprom zadeklarował zakup „bł�kitnego paliwa po cenie 

rynkowej”. Dzi�ki temu rozwi�zaniu Rosjanie uzyskaliby własny surowiec do 

zapełnienia gazoci�gu South Stream. W zamian za szybkie i pewne zyski 

Azerbejd�an odst�piłby od konkurencji z Federacj� Rosyjsk�. Podobnie dla 

Gazpromu/Federacji Rosyjskiej rzecz wygl�da z Turkmeni�, która porozumiała si�
w sprawie transportu swojego gazu do Unii Europejskiej przez terytorium 

Azerbejd�anu (10 mld m.sze��.). Jak stwierdza A. Kubik, gra toczy si� o wysok�
stawk�. Gaz z Azerbejd�anu to fundament budowy gazoci�gu Nabucco i bez gazu 

z Azerbejd�anu ten projekt nie zostanie zrealizowany. Wówczas „rozwiej� si�

szanse dostaw do Europy surowca z Turkmenii, Egiptu i innych �ródeł na Bliskim 

                                                                                                                            
uwag�, �e do eksplozji gazoci�gu doszło tydzie� po fiasku rozmów o gazowej współpracy 

Aszchabadu z Moskw�. Rosja chciała sobie zapewni� wył�czno�� na dostawy z nowych złó�

Yolotan, które uchodz� za jedne z najwi�kszych na �wiecie. Turkmenistan nie tylko odmówił, ale 

tak�e ogłosił mi�dzynarodowy przetarg na budow� rury, która pozwoli wysyła� gaz z tych złó� na 

Zachód”. „Gazprom blokuje turkme�ski gaz do Europy”, serwis gospodarczy Gazety Wyborczej, 

2009-05-31. 
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Wschodzie. Je�li gaz z Azerbejd�anu wykupi Gazprom nic nie podwa�y monopolu 

Rosjan w Europie”.
10

  

Turkmenistan, 

Azerbejd	an

Rosja i 

pa�stwa Azji 

�rodkowej

RosjaRosjaRosja i 

pa�stwa Azji 

�rodkowa

Azerbejd	an 

i pa�stwa 

Azji 

�rodkowej

Pa�stwo 

eksporter

960121312009003300Długo��
w 

kilometrach

15 – 201627,5 – 55 3026 – 32Zdolno��
transportu 

(miliardy m3)

2013-201520032010 – 201320132012 – 2013Rok 

powstania

(planowany)

10-153,2� 510127,4Cena 

(miliardy 

USD)

Turkmenistan, 

Azerbejd	an, 

Gruzja,          

Ukraina,         

Polska,                     

UE

Rosja,

Włochy,

Turcja

Rosja, 

Estonia, 

Łotwa,         

Litwa,  

Polska, 

Niemcy

Rosja, 

Niemcy, 

Holandia

Rosja

Bułgaria,

1) Grecja,

Włochy

2) Serbia,

Rumunia,

W�gry,

Austria,

Słowenia

Turcja

Bułgaria,

Rumunia,

W�gry,

Austria,

Niemcy,

Pa�stwa 

uczestnicz�-

ce

White StreamBlue StreamAmberNord

Stream

South

Stream

NabuccoProjekty / 

kryteria

Tabela 1. Szlaki przesyłu surowców energetycznych z Azji 	rodkowej. 

   

 W odpowiedzi na inwestycje tych pa�stw i podejmowane przez nie działania 

Federacja Rosyjska podj�ła ofensyw� dyplomatyczn�, której celem jest odst�pienie 

przez pa�stwa Azji 	rodkowej od samodzielnych (tj. bez udziału Rosji) 

przedsi�wzi��. Dotyczy to przede wszystkim kontroli szlaków transportowych 

(patrz tabela 1). Oferowane przez rosyjskie przedsi�biorstwa energetyczne 

(aktualnie Gazprom) warunki finansowe dla azerbejd�a�skich, czy turkme�skich 

producentów mog� ich skłoni� do odst�pienia od polityki energetycznej, któr�
prowadziły w ostatnich latach. Po wojnie w Gruzji Moskwa rozpocz�ła ofensyw�
o przej�cie kontroli nad Caspian Pipeline Consortium (CPC) – głównym 

ropoci�giem do eksportu ropy naftowej z Kazachstanu.  

„[…] Długi na 1,5 tys. km CPC ł�czy pola naftowe w Kazachstanie 

z portowym terminalem w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym. To jedyny ropoci�g 

na terenie Rosji, którego nie kontroluje Transnieft, monopolista w eksporcie 

rosyjskiej ropy rurami. W kaspijski ropoci�g zainwestowały głównie 

ameryka�skie koncerny Chevron i ExxonMobil, aby pompowa� nim surowiec ze 

swoich wielkich pól naftowych w Kazachstanie. Na budow� takiego niezale�nego 

ropoci�gu Moskwa zezwoliła za prezydentury Borysa Jelcyna. Ekipie Putina 

                                                
10 Szerzej A. Kubik, Azerbejd�an ma morze gazu dla Europy, Gazeta Wyborcza, 6.06.2008. 
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niezale�na rura z Kazachstanu zawsze stała o�ci� w gardle. (…) Rura CPC 

pompuje teraz ok. 32 mln ton surowca rocznie (…) ale z pól w Kazachstanie płynie 

coraz wi�cej surowca i zachodnie koncerny chciałyby rozbudowa� kaspijsk� rur�, 

bo inaczej nie uda si� wyeksportowa� kazachskiego "czarnego złota". Jednak Rosja 

przez kilka lat systematycznie blokowała nowe inwestycje, krok za krokiem 

zwi�kszaj�c wpływ na zarz�dzanie rur�. Najpierw Rosjanie domagali si�, aby na 

czele CPC stan�ł mened�er z Transnieftu, który nie wydał ani grosza na rur�. W 

2006 r. zachodnie koncerny zgodziły si� na to, ale zgody na rozbudow� ropoci�gu 

nie dostały. Potem Moskwa za��dała, aby zachodnie koncerny obni�yły z 12 do 6 

proc. oprocentowanie 5 mld dol. po�yczek, za które wybudowano rur�, i 

jednocze�nie o 50 proc. podniosły opłaty za transport ropy. Po latach bojów o 

utrzymanie swoich zysków zachodni nafciarze dali za wygran� i przyj�li warunki 

Rosji. Wtedy Transnieft ogłosił, �e i tak nie zgodzi si� na rozbudow� kaspijskiej 

rury, dopóki nie powstanie kontrolowany przez Rosjan ropoci�g przez Bułgari� i 

Grecj�. Rura przez Bałkany pozwoli Rosjanom mie� w gar�ci handel rop�

wywo�on� przez Morze Czarne z Rosji i Kazachstanu. Opó�nienia z rozbudow�

CPC stały si� problemem tak�e dla Astany, bo nie mo�na zwi�ksza� wydobycia 

kazachskiej ropy, je�li nie ma jak jej wyeksportowa�. Wiosn� tego roku Kazachstan 

obiecał Rosji, �e b�dzie dostarcza� co rok 17 mln ton surowca do nowego 

ropoci�gu przez Bałkany - byle usun�� bariery dla rozbudowy CPC. Ale i to nie 

wystarczyło. W połowie roku Oman, który ma 7 proc. udziałów CPC, ogłosił, �e 

sprzeda je Rosjanom lub Kazachom. Kilka dni temu po wizycie prezydenta Rosji 

Dmitrija Miedwiediewa w Kazachstanie klamka zapadła. Rosyjski minister 

energetyki Siergiej Szmatko zapowiedział, �e w ci�gu miesi�ca Moskwa chce 

zako�czy� targi z Omanem. Po tej transakcji Rosja b�dzie miała 31 proc. udziałów 

CPC - do��, by blokowa� strategiczne decyzje w tej firmie. Dodatkowe szanse na 

zwi�kszenie wpływów Rosji na eksport kazachskiej ropy dał brytyjski koncern BP, 

który po�rednio ma 6,6 proc. udziałów CPC. Brytyjczycy uwa�ali, �e na rozbudow�

CPC trzeba zaci�gn�� nowe kredyty, i nie chcieli dokłada� do interesu z własnej 

kieszeni. Kiedy Rosjanie zagrozili bankructwem CPC, BP spu�ciło z tonu i 

zapowiedziało, �e albo sprzeda swoje udziały w kaspijskim ropoci�gu, albo odda je 

w zarz�d Łukoilowi. Efekt b�dzie podobny – rosyjska strona b�dzie kontrolowa� co 

najmniej połow� udziałów kaspijskiego ropoci�gu, decyduj�c o powodzeniu 

inwestycji zachodnich nafciarzy w Kazachstanie i tempie rozwoju kazachskiej 

bran�y naftowej”
11

. Je�li tak si� stanie to Federacja Rosyjska umownie „domknie” 

sw� polityk� energetyczn� na obszarze postradzieckim i pozostanie jedynym 

producentem i dostawc� paliw płynnych. Je�li jej si� to nie uda to cało��
przedsi�wzi�� politycznych opartych na geoekonomicznym rachunku mo�e 

przynie�� mniej spodziewanych korzy�ci. 

  Nale�y w tym miejscu podkre�li�, jeden z determinantów okre�laj�cych 

rosyjsk� polityk� energetyczn� na obszarze Azji 	rodkowej. Jest nim casus 

ira�skiego gazu i jego transportu do Unii Europejskiej, jako potencjalnego odbiorcy 

surowca. W tym aspekcie mo�na podkre�li� niezwykle korzystn� – w odniesieniu 

                                                
11 Op. Cit. A. Kubik, Rosja przejmie rur� z Kazachstanu, serwis gospodarczy Gazety Wyborczej, 

2008-09-24. 
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do rosyjskich interesów – sytuacj�, w której Iran jest izolowany. Stan ten zwi�ksza 

rol� Federacji Rosyjskiej w regionie Azji 	rodkowej m.in. z uwagi na jej stosunki z 

Iranem. Pa�stwo to jest głównym partnerem politycznym, gospodarczym 

i wojskowym Rosji na 	rodkowym Wschodzie. Federacja Rosyjska faktycznie 

sprzyja rozwojowi wojskowego programu nuklearnego Iranu oraz rozwojowi 

technologii rakietowych. Dostarcza równie� Teheranowi uzbrojenie konwen-

cjonalne
12

. Mo�na zatem oczekiwa�, �e w dalszej perspektywie Rosja b�dzie 

działa� na rzecz przedłu�ania kryzysu wokół Iranu, co nie pozwoli na polepszenie 

relacji Teheranu z pa�stwami zachodnimi. Izolacja Iranu wobec Zachodu polepsza 

pozycj� przetargow� Moskwy, jako dostawcy surowców energetycznych, podczas 

gdy w przypadku normalizacji jego relacji ze �wiatem zachodnim, Iran stałby si�
powa�nym konkurentem w dziedzinie energetyki. Ponadto Moskwa straciłaby 

mo�liwo�� przedstawiania si� w roli po�rednika mi�dzy Iranem i Zachodem
13

.

  Jednym z elementów umacniania pozycji Gazpromu w pa�stwach Azji 

	rodkowej jest koncepcja utworzenia kartelu gazowego. W dniu 28.04.2008 r. 

w Teheranie odbyło si� posiedzenie Forum Pa�stw Eksporterów Gazu (Gas 

Exporting Countries Forum, GECF) które miało zainicjowa� jego powstanie. 

Jednak jego rezultat, a wła�ciwie brak, skłania do wyprowadzenia nast�puj�cych 

wniosków:  

1. Federacja Rosyjska odroczyła decyzj� o powstaniu kartelu, co ma zwi�zek 

z niepowodzeniem prób utworzenia w ramach Wspólnoty Niepodległych Pa�stw 

regionalnego kartelu pa�stw produkuj�cych i transportuj�cych surowce 

energetyczne; 

2. Federacji Rosyjskiej mo�e nie zale�e� na powołaniu organizacji, która mogłaby 

ogranicza� swobod� jej polityki eksportowej i w której nie miałaby decyduj�cego 

głosu; 

3. Wszystkie inicjatywy Rosji w sprawie utworzenia kartelu gazowego mog� by�
pozorowanymi działaniami, maj�cymi umocni� pozycj� federacji w relacjach 

z pa�stwami Unii Europejskiej, uzale�nionymi od rosyjskich dostaw gazu
14

. 

  Specyficzn� rol� w rosyjskiej polityce energetycznej odgrywa Kaukaz oraz 

inne regiony przyległe do kontynentu europejskiego, przede wszystkim Bliski 

Wschód i Afryka Północna. Odnosz�c si� do Kaukazu, a przede wszystkim casusu 

Gruzji, nale�y podkre�li�, �e jest to aktualnie jedyny niezale�ny od Rosyjskiego 

szlak l�dowy, ł�cz�cy pa�stwa Azji Centralnej, zasobne w surowce energetyczne, 

z pa�stwami poło�onymi na wschodzie i w centrum kontynentu europejskiego. 

Przywrócenie rosyjskiej kontroli nad t� drog� komunikacji stanowi obecnie jeden 

z priorytetów polityki zagranicznej.  

 Odnosz�c si� do Bliskiego Wschodu w aspekcie polityki energetycznej 

Federacji Rosyjskiej nale�y podkre�li�, i� opanowanie kaukaskich szlaków 

l�dowych wyeliminuje niezale�ne od czynnika rosyjskiego dostawy gazu, np 

                                                
12 Tydzie� na Wschodzie, Biuletyn analityczny Rosja Kaukaz Azja Centralna, O�rodek Studiów 

Wschodnich im. Marka Karpia, nr 16, 11.07.2007, s. 2 
13 Wizyta prezydenta Rosji w Iranie, Tydzie� na Wschodzie, Biuletyn analityczny Rosja Kaukaz Azja 

Centralna, O�rodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, nr 16, 11.07.2007, s. 2-3. 
14 Wnioski za Biuletyn OSW, O�rodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, nr 16 (50), 07.05-

14.05.2008, s.12. 
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z Iranu, czy te� potencjalnie ropy naftowej i gazu ziemnego z Egiptu. Nale�y w tym 

miejscu podkre�li�, �e szlaki transportu surowców energetycznych biegn�ce przez 

Turcj� nie maj� takiego znaczenia. Wynika to z trzech przyczyn.: 

- Pierwszej, w sytuacji, gdy Rosja uzyska dost�p do �ródeł zaopatrzenia 

w surowce energetyczne b�dzie w znacznej cz��ci kontrolowa� ich poda�
(wyj�tkiem w regionie Azji 	rodkowej pozostaje Iran); 

- Drugiej, wynikaj�cej ze specyfiki rosyjsko – tureckich relacji. Wyra�aj� one 

aktualnie tendencj� do zachowania status quo w regionie, tj. stabilno�� istniej�cych 

rozwi�za�, preferuj�cych współprac� tych dwóch pa�stw, nie za� ich rywalizacj�
(działania pa�stw trzecich w regionie traktowane s� bardzo niech�tnie, je�li nie 

wrogo). Przyczyn� tego stanu rzeczy jest przede wszystkim czynnik kurdyjski. 

Mo�liwo�� utworzenia samodzielnego pa�stwa kurdyjskiego jest paradoksalnie 

elementem spajaj�cym obecn� tureck� polityk� z rosyjsk�. Wynika to z faktu, �e 

Turcja potrzebuje w regionie silnego sojusznika, który b�dzie si� poruszał 

w ramach swoich stref wpływów, nie dokonuj�c przy tym nowego ich podziału (to 

mo�e bowiem skutkowa� zmianami terytorialnymi samej Turcji. W przypadku 

rosyjsko – tureckiej rywalizacji stron� poszkodowan� niew�tpliwie byłaby Turcja). 

Uderzenie Stanów Zjednoczonych na Irak w 2003 r. podwa�yło t� tureck� pewno��
i nakazało ostro�no�� w stosunku do ameryka�skiego partnera. Z tej perspektywy, 

autorytarna, borykaj�ca si� na Kaukazie z konfliktem czecze�skim Rosja, jest 

bli�sza Turcji, która ma podobny problem z Kurdami.  

- Trzeciej, wynikaj�cej z faktu, �e w aktualnym stanie rzeczy rosyjska polityka 

energetyczna, musi uwzgl�dnia� Turcj� w ostatecznym bilansie podziału zysków 

(cho�by z tytułu istniej�cych i potencjalnych szlaków transportu surowców 

energetycznych przez ten kraj). 

Na tym tle tradycyjnie dobre kontakty Rosji z pa�stwami arabskimi, poparte 

rosyjskimi kontraktami zbrojeniowymi, mog� zredefiniowa� w nieodległej per-

spektywie czasu rol� regionu w zaopatrzeniu np. pa�stw Unii Europejskiej 

w dostawy ropy naftowej i gazu ziemnego z tego regionu �wiata. Niebagateln� rol�
w tym kontek�cie odgrywa konflikt izraelsko – palesty�ski, jako czynnik 

polaryzuj�cy postawy polityczne społeczno�ci pa�stw arabskich i ich elit 

politycznych. Odnosz�c si� do pa�stw Afryki Północnej w aspekcie rosyjskiej 

polityki energetycznej nale�y podkre�li�, i� rosyjskie koncerny energetyczne 

w zamian za współudział w wydobyciu i przesyle surowców: ropy naftowej i gazu 

ziemnego podejmuj� zobowi�zania inwestycyjne, tak jak ma to miejsce w Algierii 

oraz Libii. Podobnie rzecz mo�e wygl�da� w przypadku eksploatacji egipskich złó�
tych surowców. 

Na tym tle nale�y podkre�li� współzale�no�� mi�dzy rosyjskimi działaniami 

i sposobami ich prowadzenia wobec pa�stw Unii Europejskiej. Uzyskiwaniu 

wpływu towarzyszy promocja współpracy dwustronnej z Rosj�. Ma to szczególne 

znaczenie w przypadku elit gospodarczych, przede wszystkim pa�stw Europy 

Zachodniej, jak i politycznych (casus Gerharda Schrödera, Silvio Berlusconiego). 

Rozpatruj�c działania Federacji Rosyjskiej na tej płaszczy�nie nale�y wskaza� na 

ich nast�puj�ce elementy.  

  Po pierwsze, wzajemnie si� uzupełniaj�ce, tworz�ce stały element synergii, 

działania rosyjskich przedsi�biorstw energetycznych: Gazpromu i Łukoilu na 
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terenie pa�stw Unii. Dzi�ki ich aktywno�ci zawieranie s� długoterminowe 

kontrakty, które tworz� trwał� wi�� mi�dzy rosyjskim dostawc� a europejskim 

odbiorc�.  
  Po drugie, d��enie do uzyskania przez rosyjskie koncerny energetyczne 

prawa do bezpo�redniej sprzeda�y na rynkach pa�stw – kontrahentów 

(porozumienia m.in. z Austri�, Francj�, Włochami). Towarzyszy temu umacnianie 

i zwi�kszanie rosyjskiego monopolu na rynkach pa�stw Unii Europejskiej poprzez 

udział w infrastrukturze (sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, w systemie 

przechowywania gazu – budowa podziemnych zbiorników w Austrii, dzier�awa 

zbiorników w Niemczech, plany ich budowy na W�grzech, w Rumunii, Turcji, 

Belgii), który poł�czony z prawem bezpo�redniej sprzeda�y na rynkach deta-

licznych (m.in. na W�grzech, w Niemczech, Austrii, Bułgarii) tworzy dogodne 

warunki dla wzmacniania wpływu gospodarczego
15

. Na tym tle, jedn� z form 

działalno�ci jest tworzenie firm z prawami do operowania na obszarze pa�stw 

europejskich, podległych rosyjskim koncernom energetycznym (m.in. Gazprom 

Marketing&Trading w Wielkiej Brytanii, Wingas-Europa spółka z BASF i innymi 

firmami) oraz spółek dystrybucyjno handlowych z przedsi�biorstwami energe-

tycznymi (m.in. Central Energy Italia Gas Holding AG, CEIGH, spółka z ENI).  

  Po trzecie, przeciwdziałanie mo�liwo�ci powstania niezale�nych od 

rosyjskich szlaków transportu surowców energetycznych (Odessa – Brody, 

Nabucco). Na tym tle szczególn� rol� odgrywa budowa gazoci�gu północnego Nord 

Stream, portu przeładunkowego ropy naftowej Ust – Ługa oraz rozbudowa gazo 

i ropoci�gów do tego miejsca, które Federacja Rosyjska traktuje w sposób 

priorytetowy
16

. 

  Po czwarte, wspólna sprzeda� surowców energetycznych, energii do pa�stw 

trzecich z udziałem firm europejskich (m.in. z Eletricite de France). Wymienione 

działania potwierdzaj� wielowymiarowo��, zło�ono��, kompleksowo�� a zarazem 

efektywno�� rosyjskiej polityki energetycznej realizowanej na obszarze Unii 

Europejskiej, lecz bez jej udziału. 

W kontek�cie ekspansji rosyjskich firm energetycznych, w tym przede 

wszystkim Gazpromu, przełomem był rok 2006, w którym de facto podwa�ono 

wchodz�ce od 1 lipca 2007 r. zasady Komisji Europejskiej, ograniczaj�ce praktyki 

monopolistyczne. Udział Gazpromu w europejskim sektorze gazowym, tj. 

                                                
15 Symptomatyczne dla tego kierunku rosyjskich działa� były zapowiedzi rz�du Federacji Rosyjskiej 

w sprawie bezpo�rednich dostaw ropy naftowej do Czech. W tygodniku "Euro" V. Bartuska, 

specjalny przedstawiciel ds. bezpiecze�stwa energetycznego w czeskim ministerstwie spraw 

zagranicznych. Oferta ma na celu wyeliminowanie firmy, która po�redniczy w dostawach 

rosyjskiej ropy do Czech. Bartuska nie ujawnił nazwy tego po�rednika i szczegółów rosyjskiej 

propozycji. Stwierdził tylko, �e jest to oferta "bezprecedensowa", jakiej dot�d nie zło�ono innym 

pa�stwom. Tego typu działanie eliminuje pozycj� Orlenu, który kontroluje wi�kszo�� czeskich 

rafinerii. Podobne działania były podejmowane wobec Polski. Rosja kilkukrotnie proponowała 

Polsce traktat o dostawach i tranzycie ropy naftowej. Nasz rz�d odrzucał t� ofert�, bo byłaby 

sprzeczna z prawem UE. Rosja oferuje Czechom rop�. Konsternacja w PKN Orlen, �ródło: Serwis 

Gospodarczy Gazety Wyborczej, 2008-09-11. 
16 K. Rokici�ski, Budowa ruroci�gu północnego w �wietle bezpiecze�stwa regionu bałtyckiego i 

Rzeczypospolitej Polskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Rok XLVIII NR 4 (171) 

2007, s. 112-113. 
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transporcie, dystrybucji i handlu gazem pogł�bia trudno�ci Komisji Europejskiej 

w egzekwowaniu praw unii na tym rynku
17

. Na tym tle, zasady współpracy, w 

formule uwzgl�dniaj�cej równy dost�p jednej strony do rynku energetycznego 

drugiej strony, które zostały zawarte w dokumencie pod nazw� Karta Energetyczna, 

uległy równie� podwa�eniu
18

. Nale�y przy tym podkre�li�, �e jest on sprzeczny 

z zasadami rosyjskiej polityki energetycznej, gdy� w wymiarze praktycznym 

zakłada m.in. zniesienie monopolu Gazpromu na dostawy gazu z Rosji i z krajów 

Azji 	rodkowej. Podobnie rzecz wygl�da z przyj�t� przez Uni� Europejsk� strategi�
bezpiecze�stwa energetycznego, któr� działania Federacji Rosyjskiej podwa�aj�. 
Jej drugi priorytet zakłada solidarno�� energetyczn� pa�stw europejskich poprzez 

wzajemn� pomoc w sytuacji kryzysu. Identyfikuje tak�e działania, które powinny 

temu zapobiec
19

. Zapisy te stopniowo staj� si� iluzoryczne. 

 Rezultatem tak wielowymiarowej i zło�onej polityki energetycznej Federacji 

Rosyjskiej jest uzyskanie uprzywilejowanego miejsca dostawcy i nadzorcy 

przepływu surowców energetycznych do pa�stw poło�onych na kontynencie 

europejskim, w tym przede wszystkim Unii Europejskiej. Umo�liwiłoby to stałe 

oddziaływanie Federacji Rosyjskiej na rozwój gospodarczy wspólnoty, a tak�e jej 

finansów. Dzi�ki temu cele gospodarcze i finansowe współgrałyby w sposób 

naturalny z politycznymi, tworz�c mo�liwo�� przyporz�dkowywania rosyjskim 

interesom interesów pa�stw tworz�cych Uni� Europejsk�. Na tym tle znaczenie 

Federacji Rosyjskiej na rynku energetycznym mo�na identyfikowa� poprzez 

pryzmat posiadania zasobów energetycznych i ich dostaw� do finalnego odbiorcy 

(tj. konsumenta). Dla Rosji odgrywanie roli pierwszoplanowego dostawcy paliw 

płynnych do pa�stw Unii Europejskiej kreuje okre�lony imperatyw polityczny, 

wynikaj�cy z rosyjskiej mentalno�ci oraz podej�cia do rzeczywisto�ci społecznej. 

Imperatyw ten wyra�a si� w d��eniu Federacji Rosyjskiej do: 

1. Uzyskania przez Rosj� decyduj�cej lub pełnej kontroli dostaw surowców 

energetycznych do Unii Europejskiej; 

2. Przej�cia powa�nej cz��ci udziałów lub pełnej kontroli dystrybutorów energii 

w pa�stwach Unii Europejskiej; 

3. Decyduj�cego lub pełnego uzale�nienia pa�stw Unii Europejskiej od rosyj-

skiego czynnika energetycznego. 

Rosyjski wpływ poprzez polityk� energetyczn� (np. zaopatrywania w su-

rowce energetyczne) na Uni� Europejsk� i pa�stwa j� tworz�ce mo�e stworzy� przy 

tym sytuacj� „dwubiegunow�”. Z jednej strony wyst�powa� mo�e Rosja, z drugiej 

instytucje Unii Europejskiej realizuj�ce de facto ten sam, tj. rosyjski kierunek 

działania politycznego. Kierunek ten oznacza odwrócenie negatywnych – 

z rosyjskiego punktu widzenia – zmian na Ukrainie, na Kaukazie i w Azji 

                                                
17 Gazprom w Europie 2006 – przyspieszenie ekspansji, O�rodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 

luty 2007, s. 1 i kolejne. 
18 Dokument ten stanowił wyraz wspólnego podej�cia pa�stw Unii do kwestii bezpiecze�stwa 

energetycznego z uwzgl�dnieniem interesów drugiej strony (potencjalnego kontrahenta). L. 

KovaAovská, European Union’s Energy (In)security – Dependence on Russia, Defence&Strategy, 

2/2007, s. 7-9. 
19 Green Paper on A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, 2006/03/08, 

COM (2006)105. 
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	rodkowej. Konsekwencjami dla pa�stw Unii Europejskiej, po�rednimi i bez-

po�rednimi, byłoby:  

- utrwalenie w zale�no�ci od Federacji Rosyjskiej pa�stw Azji 	rodkowej 

zasobnych w surowce energetyczne;  

- uczynienie niecelowymi przedsi�wzi�� zwi�kszaj�cych poziom bezpiecze�stwa 

energetycznego Polski oraz pozostałych pa�stw regionu Europy 	rodkowej 

i Wschodniej; 

- uzale�nienie od rosyjskiego wpływu ekonomicznego, a nast�pnie politycznego 

Ukrainy; 

- odizolowanie i marginalizacja Gruzji oraz innych pa�stw Kaukazu, które 

zdecydowałyby si� na suwerenne decyzje nie uwzgl�dniaj�ce interesów Federacji 

Rosyjskiej; 

- zwi�kszenie rosyjskiego oddziaływania na pa�stwa Azji 	rodkowej, a tym 

samym wzmocnienie pozycji Federacji Rosyjskiej na Dalekim Wschodzie w rela-

cjach z Chinami i innymi pa�stwami regionu; 

- dalsze zwi�kszanie rosyjskiego oddziaływania na pa�stwa Unii Europejskiej 

(przede wszystkim wiod�ce: Niemcy, Francj�, Włochy, po�rednio na Wielk�
Brytani�). 
  Działania rosyjskiej polityki, ich wyst�powanie, chronologia i sekwencja 

czasowa, wskazuj�, �e realizacja zarysowanego kierunku ma ju� miejsce. 	wiadcz�
o tym działania Federacji Rosyjskiej wobec pa�stw Unii Europejskiej, pa�stw Azji 

	rodkowej, czy Polski oraz pa�stw Europy 	rodkowej i Wschodniej i Kaukazu. 

Wymagaj� one przy tym dobrej koordynacji, elastyczno�ci i pragmatyzmu ze strony 

rosyjskiej dyplomacji. Ta konstatacja odnosi si� do szeregu rosyjskich działa�
i zabiegów dyplomatycznych, podejmowanych w nieodległej przeszło�ci, obecnie 

oraz w najbli�szej przyszło�ci, które niew�tpliwie s� i b�d� zło�one. Dotycz�
bowiem z jednej strony sfery decydentów politycznych, ich zaplecza, z drugiej za�
decydentów gospodarczych oraz lobby przemysłowego. 

  Podsumowanie 
  Współczesne stosunki gospodarcze s� jednym z elementów kształtuj�cych 

�rodowisko bezpiecze�stwa mi�dzynarodowego. Nabieraj� one szczególnego 

znaczenia, gdy generuj� współzale�no�ci mog�ce prowadzi� do ograniczenia 

suwerenno�ci jednych pa�stw przez inne. Zwykle w drodze kształtowania polityki 

danego podmiotu, b�d� ich grupy jako rezultatu swoistego uzale�nienia 

ekonomicznego. Konstatacja ta dotyczy zarówno pa�stw wysoko uprzemy-

słowionych, jak i pa�stw b�d�cych ich „zapleczem”. Generowany w stosunkach 

gospodarczych wpływ nie jest przy tym stały. Wpływ ten mo�e ulec zmianie na 

korzy�� strony słabszej ekonomicznie, lecz posiadaj�cej wystarczaj�c� strategi�
i wol� działania, �rodki, by dokona� zmiany istniej�cych współzale�no�ci na 

przyszł� zale�no��. Nale�y przy tym podkre�li�, �e relacje współzale�nych 

i zale�nych gospodarczo pa�stw s� przy tym trudne do okre�lenia, gdy� bywaj�
osadzone w kontek�cie politycznym, społecznym i kulturowym, a niekiedy równie�
cywilizacyjnym i historycznym. Ta sytuacja sprawia, �e współczesne stosunki gos-
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podarcze s� nie tylko asymetryczne, lecz stanowi� tak�e płaszczyzn� kreowania 

asymetrycznych współzale�no�ci
20

.

SUMMARY 

GEOPOLITICAL ASPECTS OF RUSSIAN FEDERATION 

ENERGETISTIC POLICY  

Considering geopolitical contest of Russian Federation, should underline,  

that it serves achieving one’s affairs, which make it possible dominant position  

in foreign affairs, in globle scale, as in Russian indyvidual regions. The Russian en-

ergetistic policy is certain like function full tool, which used to realization of geo-

strategical aims, through geoeconomical goals. The result so multidimensional en-

ergetistic policy Russian Federation is getting the privilegent place of supplier and 

supervisor of flow energetistic materials on states laid on European continent, in the 

first of all European Union. This would make possible the permanent influence 

Russian Federation on economic development and also its finances. 

                                                
20 „Asymetria” i „asymetryczno��” s� poj�ciami okre�laj�cymi ró�norodne formy dysproporcji, 

zró�nicowania i dysharmonii, które w sposób naturalny lub zamierzony wyst�puj� w otoczeniu 

przeciwstawianych sobie rzeczywisto�ci. Dotycz� one zarówno ich sfery materialnej, głównie 

gospodarczej, ekonomicznej, naukowej, technicznej, informacyjnej i militarnej, jak i sfery 

duchowej – obejmuj�cej aspekty kulturowe, religijne, etyczne i inne. Wzajemna symetria 

czynników opisuj�cych wielowymiarowy układ porównywanych ze sob� zale�no�ci minimalizuje, 

w okre�lonym przedziale ufno�ci, mo�liwo�� generowania zagro�e� oraz stabilizuje wzgl�dnie 

trwał� równowag� ich zmian. J. Pawłowski (red.), Poj�cie, istota oraz tendencje rozwojowe 

zagro�e� asymetrycznych, studium teoretyczne, Warszawa AON, 2002, s. 35. 




