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Abstract

A paper entitled Energy resources of post-soviet Central Asia: reserves, production, 
energy policy covers topics that refer to production and transport of the petrol and 
natural gas through the so called “Asian five” states. Turkmenistan, Kazakhstan and 
Uzbekistan are over-regional leaders in the production of petroleum and natural 
gas. New natural resources reserves has been also discovered in Tajikistan and Kir-
gizstan. The post-soviet states of Central Asia are making an effort to raise their 
shares in the global petrol market however their abilities are limited by the Russian 
Federation`s position in the global market, corruption and nepotism. Only the 
overcoming of this negative tendencies might lead to positive change of the per-
ception, as the region countries will be perceived as a key players in the petroleum 
and natural gas export.

Keywords: Gas, petroleum, production, transfer, Central Asia, energy policies, Rus-
sian Federation, China

Аннотация

Публикация Энергетическое сырье постсоветской Центральной Азии: ресур-
сы, производство, энергетическая политика охватывает своим содержанием 
проблемы, связанные с производством, транспортировкой нефти и природ-
ного газа государствами «азиатской пятерки». Туркменистан, Узбекистан, 
Казахстан – это надрегиональные лидеры в производстве нефти и природ-
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ного газа. Новые залежи энергетического сырья открыли также в Киргизии 
и Таджикистане. Постсоветские страны Средней Азии стараются последо-
вательно увеличивать свое участие в глобальном топливном рынке. Их воз-
можности однако ограничиваются позицией, которую занимает на мировом 
рынке топливо Российскую Федерация, низким уровнем безопасности, чрез-
мерной коррупцией и непотизмом. Только преодоление этих отрицательных 
тенденций может привести к позитивным изменениям в восприятии этих 
государств как ключевых нефтяных экспортеров нефти и природного газа. 

Ключевые слова: Газ, нефть, производство, транспортировка, Центральная 
Азия, энергетическая политика, Российская Федерация, Китай 

Wprowadzenie

Rywalizacja o dostęp do surowców energetycznych stanowi jedno z naj-
ważniejszych wyzwań polityki zagranicznej realizowanej zarówno 

przez wielkie mocarstwa jak również mniejsze kraje o znaczeniu regio-
nalnym. De facto każdy podmiot relacji międzynarodowych bez względu 
na jego siłę i znaczenie na arenie międzynarodowej jest w sposób pośredni 
lub bezpośredni uczestnikiem „gry” o ropę naftową i gaz ziemny. Bez bez-
pośredniego dostępu do surowców energetycznych, ewentualnie bezpiecz-
nych źródeł dostaw trudno mówić o prawidłowym funkcjonowaniu syste-
mu ekonomicznego państwa. Największymi zasobami „błękitnego paliwa” 
oraz „czarnego złota” dysponują państwa regionu Bliskiego Wschodu. Ob-
szar ten charakteryzuje się jednak dużą niestabilnością, konfliktogenno-
ścią, przez co dostawy ropy naftowej i gazu ziemnego z państw regionu 
bliskowschodniego obarczone są ryzykiem. Dlatego też kraje należące do 
grupy importerów surowców energetycznych poszukują możliwości szer-
szej niż do tej pory dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz ropy nafto-
wej. Obok Federacji Rosyjskiej, która surowce energetyczne wykorzystuje 
jako narzędzie kreacji relacji międzynarodowych zarówno w sferze eko-
nomicznej jak również gospodarczej regionem o strategicznym znaczeniu 
jest obszar postradzieckiej Azji Centralnej: „Region Azji Centralnej dzięki 
pokaźnym zasobom surowców naturalnych odgrywa istotną rolę w dzie-
dzinie energetycznej. Należy pamiętać jednak, że gospodarki państw tego 
obszaru pozostają uzależnione od zagranicznych rynków zbytu oraz bra-
ku wystarczającej infrastruktury przesyłowej” (Gacek, 2013, s. 19). Pań-
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stwa „azjatyckiej piątki” w tym w szczególności Turkmenistan, Kazach-
stan oraz Uzbekistan posiadają poważne zasoby gazu ziemnego oraz ropy 
naftowej. Problemami związanymi z ich pozyskaniem są: niestabilna sy-
tuacja wewnętrzna, ograniczone możliwości produkcji surowca, brak tras 
przesyłowych, dominująca pozycja Federacji Rosyjskiej na obszarze Azji 
Centralnej jako monopolisty w zakresie dostaw surowców na rynek eu-
ropejski. Stąd też pomimo prób pozyskania surowców energetycznych ze 
strony krajów UE z obszaru Azji Centralnej jak do tej pory nie udało się 
zrealizować żadnej poważniejszej inwestycji. Głównymi beneficjentami 
tak definiowanej rzeczywistości są Federacja Rosyjska oraz ChRL, która 
w ostatnich latach stała się strategicznym odbiorcą centralnoazjatyckie-
go gazu ziemnego oraz ropy naftowej (Gacek, 2013, s. 23–28; Wyciszkie-
wicz, 2008, s. 157–158). Wśród innych państw zainteresowanych produk-
cją, przesyłem gazu ziemnego oraz ropy naftowej należy wymienić: USA, 
Japonię, Indie, Iran, Turcję oraz kraje wchodzące w skład UE. W ramach 
współpracy energetycznej zawierane są taktyczne sojusze często nie mają-
ce przełożenia na aktualny stan relacji politycznych. Ekonomiczny rachu-
nek zysków i strat zdaje się wysuwać na plan pierwszy w ramach „Wielkiej 
Gry” o surowce energetyczne Azji Centralnej (Olcott, 2007, s. 3).

Potencjałem energetycznym, możliwością jego wykorzystania oraz 
ograniczeniami związanymi z przesyłem surowca zajmuje się stosunkowo 
wąskie grono ekspertów. Jak do tej pory nie opracowano monografii po-
dejmującej powyższą problematykę choć na rynku wydawniczym pojawiły 
się publikacje częściowo wypełniające lukę w badaniach nad powyższym 
problemem.1 Wydano za to szereg artykułów naukowych, materiałów ne-
tograficznych jak również analiz ośrodków analitycznych podejmujących 
problem wykorzystania i przesyłu ropy naftowej i gazu ziemnego z obsza-
ru Azji Centralnej. Część monografii dotyczących obszaru Azji Central-
nej podejmuje kwestię szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycz-
nego, ale czyni to w ramach poszczególnych rozdziałów, podrozdziałów. 
Swoją publikację postanowiłem więc oprzeć o dostępne na polskim rynku 

1 Przykładem takiej monografii jest praca Ł. Gacka (2013), która obejmuje część za-
gadnień związanych z produkcją, przesyłem gazu ziemnego oraz ropy naftowej z obszaru 
postradzieckiej Azji Środkowej nie tylko na rynek chiński, ale również inne regionalne 
rynki paliw. 
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wydawniczym oraz zasobach bibliotecznych materiały źródłowe jak rów-
nież analizy ośrodków analitycznych często publikowane w formie elek-
tronicznej. Uzupełnieniem są źródła obcojęzyczne. Należy przy tym za-
znaczyć, iż zdawałoby się żywotnie zainteresowana procesami mającymi 
miejsce na obszarze Azji Centralnej strona rosyjska nie podejmuje w szer-
szym zakresie problemu bezpieczeństwa energetycznego regionu, koncen-
trując się w prowadzonych przez instytucje naukowe badaniach głównie 
na problemach własnego rynku paliw. Sami zainteresowani, to znaczy kra-
je Azji Centralnej, kontynuują politykę dezinformacji, ograniczając do mi-
nimum dostęp do informacji dotyczących posiadanych zasobów, planów 
rozwoju poszczególnych części narodowych sektorów energetycznych. To 
cecha charakterystyczna dla państw o niedemokratycznej formie rządów, 
zbliżonej do ustrojów totalitarnych lub w najlepszym razie autorytarnych, 
do których to większość krajów „azjatyckiej piątki” się zalicza. W publika-
cji postanowiłem wykorzystać metodę studium przypadku jako najlepsze 
moim zdaniem narzędzie badawcze analizowanego problemu. 

Zasoby, produkcja ropy naftowej oraz gazu ziemnego  
na obszarze postradzieckiej Azji Centralnej

Potencjalnie największym dostawcą gazu ziemnego i ropy naftowej z re-
gionu postradzieckiej Azji Centralnej jest Kazachstan. Kazachskie zaso-
by „błękitnego paliwa” szacuje się na blisko 2 bln m3 surowca. Dotyczy to 
jednak złóż potwierdzonych, czyli takich, których eksploatacja jest tech-
nologicznie możliwa i ekonomicznie opłacalna. Największym kazachskim 
złożem gazu ziemnego jest pole gazowe w Karaczaganaku. Jego wielkość 
szacuje się na 0,5 bln m3 surowca (Kłaczyński, 2010, s. 77–78). Obok gazu 
ziemnego Karaczganak jest zasobny również w ropę naftową. Wielkość 
jej pokładów ocenia się na blisko 250 mln ton. Pozostałe kazachskie zło-
ża „błękitnego paliwa” to: Tengiz, Żanazoł, Uritau, Amngystau. Mają one 
jednak bardziej ograniczone znacznie niż ma to miejsce w przypadku Ka-
raczaganaku, którego eksploatacją zainteresowane są wielkie koncerny za-
chodnie, Federacja Rosyjska oraz ChRL. Jeszcze większe niż ma to miej-
sce w przypadku gazu ziemnego znaczenie mają kazachskie zasoby ropy 
naftowej. Ich wielkość sytuuje republikę w drugiej dziesiątce państw dys-
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ponujących zasobami „czarnego złota” (Naruniec, 2004, 31–32). Zasoby 
kazachskiej ropy naftowej szacuje się w przedziale 1,4 mld–6,25 mld ton 
(Grochmalski, 2006, 149). Największe złoża surowca znajdują się w  pół-
nocno-wschodniej części Morza Kaspijskiego. Blisko połowa produkcji 
ropy naftowej pochodzi z akwenu kaspijskiego. Największe złoża w re-
publice to: Kaszagan, Tengiz, Uzen oraz wspomniany już wcześniej Ka-
raczaganak. Sporym zainteresowaniem firm zajmujących się produkcją 
ropy naftowej cieszą się pokłady surowca w Kaszagan. Oblicza się, iż mogą 
one zawierać blisko 1,2 mld ton ropy naftowej (Grochmalski, 2006, s. 194). 
Równie wielkie znacznie może mieć w przyszłości złoże w Tengiz. We-
dług niektórych ekspertów pokłady surowca w Tengiz należą do 10 naj-
większych pokładów ropy naftowej na świecie (Kłaczyński, 2010, s. 120). 
Wielkość produkcji ropy naftowej w republice to blisko 80 mln ton surow-
ca. Według założeń kazachskich władz w 2020 roku eksport ropy naftowej 
ma osiągnąć poziom 110 mln ton. Zdaniem części ekspertów rynku paliw 
tak definiowane przez władze kazachskie moce eksportowe mogą być jed-
nak przeszacowane (Gacek, 2013, s. 109–111). W 2013 roku produkcja gazu 
ziemnego wyniosła 20,4 mld m3, z czego ponad 11 mld m3 przeznaczono 
na eksport (CIA, 2016, s. 4).

Poważnymi zasobami gazu ziemnego oraz ropy naftowej dysponu-
je Turkmenistan. Ze względu na hermetyczność turkmeńskiego syste-
mu przepływu informacji, co jest pochodną totalitarnych rządów spra-
wowanych w tym kraju od 1989 roku przez Separmurada Nijazowa oraz 
jego następcę Kurnbangułę Berdymuchamedowa trudno ocenić faktycz-
ną wielkość zasobów surowców energetycznych. Według źródeł zachod-
nich Turkmenistan dysponuje pomiędzy 2,9 bln m3 a 8,85, bln m3 surowca. 
Turkmeńskie władze oceniły wielkość zasobów na 21 bln m3 gazu ziemne-
go (Kłaczyński, 2010, s. 63–64; Piotrkowski, 2005, s. 588). Największe turk-
meńskie złoża to Jaszlar oceniany na 750 mld m3 oraz Dauletabad 700 mld 
m3. Wielkie nadzieje władze turkmeńskie, ale również firmy zagraniczne 
zajmujące się eksploatacją złóż „błękitnego paliwa”, wiążą ze złożem Izol-
tan, którego wielkość szacuje się w przedziale 1,5 bln m3–7 bln m3 gazu 
ziemnego. Władze turkmeńskie odnosząc się do informacji na temat złoża 
Izoltan podały, iż może one zawierać nawet 21 bln m3 surowca. Byłoby to 
więc największe złoże gazu ziemnego na świecie. Złożami o zbliżonej wiel-
kości dysponuje w zasadzie jedynie Iran (Strachota, 2007, s. 4). Bariera-
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mi trudnymi do przezwyciężenia w eksploatacji pokładów gazowych mogą 
się okazać zarówno problemy techniczne jak również polityczne związane 
z podziałem Morza Kaspijskiego pomiędzy sąsiadujące państwa2. Znacz-
nie bardziej ograniczone znaczenie dla turkmeńskiej gospodarki mają zło-
ża ropy naftowej. Potwierdzone zasoby turkmeńskiego „czarnego złota” 
szacuje się na 100 mln ton. Prawdopodobnie Turkmenistan dysponuje jed-
nak większymi zasobami sięgającymi 1 mld ton. Przy odpowiednim za-
gospodarowaniu złóż władze turkmeńskie mogą liczyć jednie na pokrycie 
zapotrzebowania wewnętrznego ewentualnie niewielki udział w ekspor-
cie surowca przy założeniu podjęcia efektywnej współpracy z pozostały-
mi państwami eksporterami surowców energetycznych w regionie. (Kła-
czyński, 2010, s. 131). W 2012 roku turkmeńska produkcja gazu ziemnego 
sięgnęła poziomu 64 mld m3 przy konsumpcji wewnętrznej 23,3 mld m3. 
Trudno nie odnieść wrażenia, iż aktualna produkcja „błękitnego paliwa” 
w republice wyraźnie odbiega od potencjału turkmeńskiego przemysłu 
wydobywczego. Pomimo zwiększenia produkcji ropy naftowej w dalszym 
ciągu nie są to ilości pozwalające na poważne zaangażowanie się Turkme-
nistanu na rynku eksporterów „czarnego złota” (Gacek, 2013, s. 149–150).

Zasobami gazu ziemnego oraz ropy naftowej dysponuje również Uzbe-
kistan. Państwo to posiada dostęp do pokładów „błękitnego paliwa” sza-
cowanych na 1,85 bln m3–3 bln m3. Większość złóż uzbeckiego gazu ziem-
nego zalega pod dnem morskim akwenu kaspijskiego. W dyspozycji władz 
uzbeckich znajdują się obecnie 52 złoża surowca. Do największych uzbec-
kich pokładów gazu ziemnego zaliczamy: Szurtan, Gazli, Pamuk, Ksauzak. 
Ważne miejsce na uzbeckiej mapie zasobów gazu ziemnego zajmują rów-
nież Uczkyr oraz Yangikazgan. Złoża te zostały jednak mocno wyeksplo-
atowane w latach 80. XX wieku, co było efektem zastosowania metody pro-
dukcji opartej na ekstensywnym modelu gospodarczym (Naruniec, Borko, 
Gębski, 2004, s. 43; Wołowska, 2001, s. 27). Podobnie jak ma to miejsce 
w przypadku Turkmenistanu ograniczone znaczenie dla uzbeckiego sek-

2 Pomimo zawarcia wielu porozumień, wstępnych deklaracji nadal niejasny pozosta-
je statut Morza Kaspijskiego. Ogranicza to możliwości poszukiwania, a następnie eks-
ploatacji zalegających dno morskie surowców energetycznych. Problemem w eksploatacji 
złoża Izoltan może się również okazać głębokość zalegania pokładów „błękitnego pali-
wa”. Znajdują się one na głębokości 4 tysięcy metrów pod powierzchnią ziemi. 
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tora energetycznego mają złoża ropy naftowej. Ich wielkość ocenia się na 
100 mln ton – 4 mld ton. Tak istotna rozbieżność bierze się z braku wiary-
godnych, weryfikowalnych informacji dotyczących pokładów uzbeckiego 
„czarnego złota”. Podczas gdy władze tego państwa twierdzą, iż dysponują 
poważnymi zasobami ropy naftowej, zagraniczni kontrahenci są znacznie 
bardziej sceptyczni uważając, iż celem uzbeckiego kierownictwa jest za-
chęcanie do inwestycji, które w ich opinii nie mają jednak wystarczająco 
mocnych przesłanek ekonomicznych (Wołowska, 2001, s. 26). Za eksplo-
atacją uzbeckich zasobów ropy naftowej przemawia jednak stopień ich wy-
eksploatowania. Wynosi on zaledwie 32%, co jest najlepszym wskaźnikiem 
wśród wszystkich państw byłego ZSRR, wliczając w to rosyjskiego poten-
tata branży energetycznej. Produkcja uzbeckiej ropy naftowej odbywa się 
w pięciu regionach państwa: Ustiurtskim, Bucharo-Chiwińskim, Południ-
wo-Zachodnio Gisarskim, Suchandarsyjskim, Fergańskim. Największym 
złożem naftowym kraju jest Kokdumalak. W pierwszej dekadzie XXI wie-
ku z pokładów ropy naftowej w Kokdumalaku pochodziło blisko 70% całej 
uzbeckiej produkcji ropy naftowej (Kłaczyński, 2010, s. 139). Mimo wzro-
stu wydobycia przy równoczesnym zmniejszeniu konsumpcji surowca nie 
udało się jednak wygenerować nadwyżek, które Uzbekistan byłby zdolny 
przeznaczyć na eksport. W dalszym ciągu kraj ten zmuszony jest zmagać 
się z deficytem na własnym, wewnętrznym rynku ropy naftowej. 80% pro-
dukcji gazu ziemnego, która w 2012 roku wyniosła blisko 57 mld m3 po-
chłania rynek wewnętrzny, co jest wynikiem ekstensywnego modelu go-
spodarczego wyrażającego się w nadmiernej energochłonności uzbeckiej 
gospodarki. Na eksport Uzbekistan przeznacza niewielkie nadwyżki tra-
fiające do Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu oraz Tadżykistanu. Obecnie uz-
beckie władze zadeklarowały zwiększenie produkcji i eksport 10 mld m3 
surowca rocznie do ChRL (Gacek, 2013, s. 137–139). 

Jeszcze do niedawna sądzono, iż Tadżykistan dysponuje zasobami gazu 
ziemnego nieprzekraczającymi 1 bln m3 surowca, co w przypadku popra-
wy sytuacji w sektorze produkcji „błękitnego paliwa”, zarówno w zakresie 
eksploatacji złóż, jak i przesyłu, pozwoliłoby na uzyskanie przez ten kraj 
samowystarczalności. Nowoodkryte złoża gazu ziemnego pozwalają na to, 
aby poważnie myśleć o możliwości eksportu surowca, co miałoby kolo-
salne znaczenie dla najbiedniejszego państwa regionu postradzieckiej Azji 
Centralnej. Złoża gazu ziemnego znajdują się w Dolinie Waschszańskiej 
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oraz Kotlinie Hisarskiej (Marciszewska, Pieriegud, Fiszer, 2002, s.  403). 
Wstępnie szacowane, niepotwierdzone jeszcze kompleksowymi badania-
mi złoża gazu ziemnego w republice ocenia się na 3,22 bln m3 surowca. 
Byłyby one więc większe od złóż, którymi dysponuje uważany za potenta-
ta w branży produkcji gazu ziemnego i ropy naftowej Azerbejdżan (Jaro-
siewicz, 2013, s. 1). Wskutek braku odpowiedniej infrastruktury kraj ten 
był skazany na import „błękitnego paliwa” z Uzbekistanu, co ten ostatni 
wykorzystywał w walce politycznej obliczonej na osłabienie, a następnie 
zwasalizowanie strony tadżyckiej3. Pewne nadziej władze tadżyckie wiążą 
z pracami poszukiwawczymi podjętymi przez rosyjskie firmy sektora pa-
liwowego. Jak na razie jednak są one zmuszone do importu ropy naftowej 
z Uzbekistanu oraz Federacji Rosyjskiej. Trwają prace nad budową rafine-
rii paliw, co umożliwiłoby produkcję paliw gotowych, wyrobów ropopo-
chodnych. Jak dotychczas produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego miała 
ograniczone znaczenie dla tadżyckiej gospodarki. W 2012 roku wydobyto 
0,03 mln ton „czarnego złota” oraz 0,01 mld m3 „błękitnego paliwa”. Po-
tencjał wydaje się być jednak na tyle poważny, iż można zaryzykować pro-
gnozę, iż na przestrzeni dekady Tadżykistan stanie się eksporterem gazu 
ziemnego (Gacek, 2012, s. 165).

Podobnie jak w przypadku Tadżykistanu również Kirgizja nie dys-
ponowała poważnymi, mającymi strategiczne znaczenie zasobami gazu 
ziemnego. W wyniku zawartego w 2003 roku porozumienia z rosyjską fir-
mą Gazprom rozpoczęto poszukiwania surowca. Struktura geologiczna tej 
niewielkiej centralnoazjatyckiej republiki daje podstawy do optymizmu 
(Falkowski, 2006, s. 26). Analogicznie do kirgiskiego sektora gazu ziem-
nego kształtuje się sytuacja w ramach produkcji ropy naftowej. Również 
w tym przypadku trwają pracę nad poszukiwaniem, oszacowaniem oraz 
eksploatacją już odkrytych złóż „czarnego złota”. W 2012 roku kirgiska 
produkcja gazu ziemnego wyniosła 0.03 mld m3. W przypadku ropy nafto-
wej zamknęła się wielkością 0,1 mln ton (Gacek, 2012, s. 190).

3 Za oddziaływanie takie można uznać naciski ze strony władz uzbeckich na Tadży-
kistan, aby ten wstrzymał realizację projektu budowy hydroelektrowni na Amu-darii. 
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Tabela 1. Zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej obszaru postradzieckiej 
Azji Centralnej:

Postradzieckie państwa  
Azji Centralnej Zasoby gazu ziemnego Zasoby ropy naftowej

Kazachstan 2 bln m3 1,64 – 6,25 mld ton

Uzbekistan 1,8 bln m3 3 mld ton

Turkmenistan 8 bln m3 1 mld ton

Kirgistan b.d. b.d.

Tadżykistan 3,22 bln m3 100 mln ton

Tabela: opracowanie własne.

Tabela 2. Największe złoża gazu ziemnego państw obszaru postradzieckiej 
Azji Centralnej

Największe złoża gazu  
ziemnego postradzieckiej 

Azji Centralnej 
Nazwa złoża Zasoby surowca

Kazachstan Karaczaganak 0,5 bln m3

Turkmenistan Izoltan  7 bln m3

Tadżykistan Dolina Waschszańska oraz 
Kotlina Hisarska

 3,22 bln m3

Tabela: opracowanie własne.

Polityka energetyczna krajów „azjatyckiej piątki”

Ostatnie dziesięciolecie XX wieku, będące zarazem pierwszą dekadą nie-
podległego bytu państw „azjatyckiej piątki”, charakteryzowało się niemal-
że nieograniczoną dominacją Federacji Rosyjskiej. Dotyczyła ona zarów-
no kwestii związanych z realizacją przez te kraje strategii politycznej, jak 
również sfery bezpieczeństwa energetycznego. Wykorzystując posiadaną 
infrastrukturę przesyłową surowca, Rosjanie dyktowali warunki zaku-
pu gazu ziemnego oraz ropy naftowej krajom Azji Centralnej. Pozyska-
ne w ten sposób surowce sprzedawali z zyskiem na europejskim rynku 
paliw, wykorzystując tym samym monopolistyczną pozycję pośrednika 
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w handlu „błękitnym paliwem” oraz „czarnym złotem”. Próby nawiązania 
współpracy energetycznej ze strony państw obszaru postradzieckiej Azji 
Centralnej z krajami UE wskutek braku odpowiednich środków, narzędzi 
realizacji celów zakończyły się niepowodzeniem. Azjatyckie państwa byłe-
go ZSRR okazały się zbyt słabe, aby móc przełamać rosyjski monopol bez 
wsparcia czynnika zewnętrznego. Nawet dominujące na arenie międzyna-
rodowej USA nie były w stanie wygenerować skutecznej strategii energe-
tycznej uwzględniającej geopolityczne położenia państw Azji Centralnej. 
Z czasem jednak sytuacja zaczęła się stopniowo zmieniać osłabiając zna-
czenie i wymiar rosyjskiego monopolu. Federacji Rosyjskiej nie udało się 
utrzymać pełnego monopolu na dostawy gazu ziemnego oraz ropy naf-
towej z obszaru postradzieckiej Azji Centralnej choć głównym szlakiem 
transportu ropy naftowej dla Kazachstanu pozostaje w dalszym ciągu ro-
pociąg Tengiz–Noworosyjsk. Nie jest to już jednak jedyna instalacja umoż-
liwiająca eksport surowca na europejski rynek paliw. Wybudowany przez 
konsorcja zachodnie ropociąg Baku–Tbilisi–Ceyhan (BTC) miał na celu 
eksport azerskiej ropy naftowej. Ze względu jednak na ograniczone moż-
liwości produkcji surowca uzupełnieniem dostaw okazała się kazachska 
ropa naftowa. Kazachstan przesyła ropę naftową również drogą kolejową 
przy pomocy cystern do gruzińskich terminali naftowych, skąd surowiec 
tankowcami trafia na rynek europejski. Ograniczeniu uległ również mo-
nopol rosyjski na dostawy gazu ziemnego z Kazachstanu oraz Turkmeni-
stanu. Państwa te zawarły porozumienie o dostawach gazu na rynek chiń-
ski. Strona turkmeńska dostarcza również choć w niewielkich ilościach 
surowiec do Iranu. Głównym celem rosyjskiej polityki energetycznej wo-
bec regionu Azji Centralnej w otwierającej XXI wiek dekadzie stało się 
zablokowanie dostaw „błękitnego paliwa” na europejski rynek paliw, co 
przełożyłoby się w sposób negatywny na pozycję, jaką zajmuje Gazprom. 
Z perspektywy czasu należy ocenić, iż cel ten został osiągnięty choć odbyło 
się to kosztem dopuszczenia do centralnoazjtyckiego rynku paliw partne-
ra chińskiego (Orłow, 2016, s. 1; Topałow, 2016, s. 1). Dla strony rosyjskiej 
istotne jest również to iż, władze chińskie starają się nie podważać pozycji 
zajmowanej przez Federację Rosyjską wobec państw postradzieckiej Azji 
Centralnej w sferze politycznej oraz bezpieczeństwa (Michajłow, Topałow, 
Todorow, 2016, s.1). Umożliwia to podjęcie przez ChRL współpracy ener-
getycznej z państwami „azjatyckiej piątki”. Warto przy tym podkreślić, iż 
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posiadająca poważne zasoby surowców energetycznych Federacja Rosyjska 
jest w coraz mniejszym stopniu zainteresowana pozyskiwaniem surowca 
od krajów obszaru postradzieckiej Azji Centralnej. Zmniejszeniu uległa 
bowiem marża, którą Rosjanie uwzględniali przy sprzedaży pozyskanych 
przez stronę rosyjską surowców europejskim kontrahentom. Mając wybór 
w postaci bezpośredniego eksportu do ChRL ropy naftowej i gazu ziem-
nego państwa Azji Centralnej postanowiły urynkowić reguły dostaw su-
rowców energetycznych dla rosyjskiego pośrednika. W tak definiowanej 
ekonomicznym bilansem zysków i strat rzeczywistości Rosjanom prze-
stało się opłacać dokonywać zakupu surowców zwłaszcza, iż popyt na nie 
ze strony europejskiego rynku paliw rośnie znacznie wolniej niż to prze-
widywano jeszcze kilka lat temu (Pol, 2016, s.2; Szcześniak, 2016, s. 1–3; 
Kuspys, 2016, s. 1–4; Kardaś, 2015, s. 1–2). Rosjanie wykazują nadal silną 
aktywność w zakresie poszukiwań, eksploatacji oraz przesyłu ropy naf-
towej i gazu ziemnego z obszaru Azji Centralnej. Świadczą o tym liczne 
inwestycje największych rosyjskich koncernów energetycznych. Przykła-
dem podpisanie umowy o zakupie praw do kazachskiego złoża gazu ziem-
nego w Karaczaganaku, utworzenie wspólnej spółki KazRosjGaz zajmu-
jącej się modernizacją instalacji przesyłowych. Rosjanie zawarli również 
szereg umów z władzami kirgiskimi oraz tadżyckimi w  zakresie poszu-
kiwań, produkcji, przesyłu, w końcu gruntownej modernizacji sektorów 
energetycznych tych państw. Rosyjska firma Łukoil od 2004 roku dyspo-
nuje prawami do eksploatacji uzbeckiego złoża gazu ziemnego Kandym– 
–Chauzak–Szady (Pol, 2015, s. 2–4). Za sukces rosyjska dyplomacja może 
sobie poczytać brak porozumienia w sprawie ostatecznej regulacji podzia-
łu Morza Kaspijskiego. Zawarcie umowy regulującej kwestie podziału 
akwenu kaspijskiego umożliwiłoby dostęp Kazachstanowi oraz Turkme-
nistanowi do niezagospodarowanych dotąd pokładów surowców energe-
tycznych. Zapewne przyniosłoby to efekt w postaci wzrostu produkcji ropy 
naftowej i gazu ziemnego przez kraje regionu Morza Kaspijskiego. Pro-
blem w tym, iż osłabiłoby to pozycję energetyczną Federacji Rosyjskiej. 
Wykorzystując więc zajmowaną na arenie międzynarodowej pozycję oraz 
siłę militarną w postaci zmodernizowanej ostatnio kaspijskiej marynarki 
wojennej, przy pomocy której Rosjanie de facto kontrolują morski akwen, 
Federacja Rosyjska podejmuje szereg działań o charakterze destrukcyj-
nym. Rosjanie bronią w ten sposób własnych interesów, uniemożliwiając 
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zarazem realizację sprzecznych z ich strategią projektów energetycznych 
państw basenu Morza Kaspijskiego (Łukaszuk, 2009, s. 127–134). Mimo 
pewnego spadku znaczenia Federacji Rosyjskiej jako pośrednika w dosta-
wach gazu ziemnego na europejski rynek „błękitnego paliwa” w 2013 roku 
trafiło blisko 30 mld m3 surowca pochodzącego z Turkmenistanu, Uzbeki-
stanu oraz Kazachstanu. Zmniejszenie tempa wzrostu zapotrzebowania na 
gaz ziemny ze strony państw europejskich może jednak spowodować dal-
sze ograniczenie tranzytu centralnoazjatyckiego surowca kosztem utrzy-
mania rosyjskiego eksportu. Chińska obecność na centralnoazjatyckim 
rynku paliw, co stanowi pewien paradoks, wzmacnia pozycję Federacji 
Rosyjskiej na europejskim rynku paliw, eliminując zagrożenie konkuren-
cją ze strony państw „azjatyckiej piątki”: „Obecność Chin ma zasadniczo 
negatywne konsekwencje dla Zachodu dążącego do uruchomienia nieza-
leżnego od Rosji importu gazu z Azji Centralnej. Z jednej strony konku-
rencja ze strony Chin powoduje, że państwa regionu oczekują od Zacho-
du (UE, USA, firmy energetyczne) podobnych warunków współpracy jak 
te oferowane przez podmioty chińskie, czyli zdolności do finansowania 
projektów transportowych. Utrudnia to realizację zachodnich projektów 
– przede wszystkim dostaw turkmeńskiego gazu do Południowego Kory-
tarza Gazowego przez projektowany gazociąg transkaspijski” (Jarosiewicz, 
Strachota, 2013, s. 49). Politykę rosyjską wobec państw Azji Centralnej na-
leży ocenić jako zdeterminowaną, przemyślaną oraz w pełni racjonalną. 
Niewielki wachlarz instrumentów, którymi dysponują państwa „azjatyc-
kiej piątki” wymusza na nich konieczność poszukiwania kompromiso-
wych rozwiązań w ramach relacji z Federacją Rosyjską, partnerem w tych 
relacjach uprzywiliowanym. Tak definiowana rzeczywistość nie powinna 
ulec zmianie w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Kluczowym graczem na centralnoazjatyckim rynku paliw stało się 
w otwierającej XXI wiek dekadzie państwo chińskie. To w zasadzie jedyny 
obok Federacji Rosyjskiej poważny beneficjent zmian zachodzących w cen-
trnoazjatyckim sektorze energetycznym. Strategia energetyczna „Państwa 
Środka” była i w dalszym ciągu jest determinowana silną tendencją wzro-
stową strony popytowej. Zdaniem ekspertów zapotrzebowanie ChRL na 
surowce energetyczne będzie rosło w znacznie szybszym tempie niż ma 
to miejsce w przypadku europejskiego czy też amerykańskiego rynku pa-
liw (PET, 2004, s. 2; Mierzejewski, 2008, s. 55). Wynikiem współpracy 
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ChRL z państwami „azjatyckiej piątki” było podpisanie w 2009 roku po-
rozumienia w sprawie dostaw gazu ziemnego z Turkmenistanu do ChRL. 
Początkowo kontrakt zapewniał odbiór przez stronę chińską 10 mld m3 
surowca rocznie. Z czasem zwiększono możliwości przesyłowe instalacji 
poprzez budowę dwóch kolejnych nitek gazociągu oraz systemu tłoczni do 
55 mld m3 surowca rocznie. Obecnie trwają prace nad zwiększeniem mocy 
przesyłowych instalacji do blisko 80 mld m3 gazu ziemnego. Według za-
wartego porozumienia będzie to możliwe na przełomie 2017/18 roku. War-
to podkreślić, iż gazociąg przebiega przez terytorium dwóch innych państw 
centralnoazjatyckich, będących konkurentem Turkmenistanu na azjatyc-
kim rynku paliw: Kazachstanu oraz Uzbekistanu. Obydwa kraje zgodziły 
się w zamian za tranzyt surowca, dostęp do gazociągu celem przesyłu swo-
ich rezerw surowca do ChRL oraz inwestycje chińskie we własne narodo-
we sektory energetyczne na ścisłą współpracę. Tak więc instalacją łączącą 
Turkmenistan z ChRL popłynie również gaz kazachski oraz ubecki od-
powiednio po 10 mld m3 rocznie. To poważny sukces chińskiej dyploma-
cji, świadczący o wzrastającej roli ChRL w polityce globalnej. Tym samym 
Turkmenistan stanie się największym postradzieckim dostawcą gazu na 
rynek chiński. Większym nawet niż Federacja Rosyjska, która ma dostar-
czać surowiec instalacją „Siła Syberii”. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż 
koszt budowy rosyjsko-chińskiego gazociągu będzie znacznie wyższy niż 
ma to miejsce w przypadku instalacji łączącej turkmeńskie pokłady su-
rowca z chińskim odbiorcą. Wynika to z korzystnego geopolitycznego po-
łożenia turkmeńskich ale również kazachskich i uzbeckich pokładów su-
rowca (WNP, 2016; s. 1). Pewne nadzieje strona chińska wiąże z tadżyckim 
złożem Buchtar, w którym posiada 33% udziałów. W przypadku potwier-
dzenia wielkości zmagazynowanego w złożu gazu ziemnego istnieje możli-
wość uruchomienia produkcji nie tylko na potrzeby tadżyckie, ale również 
na eksport do ChRL (Jarosiewicz, Strachota, 2013, s. 44).

Strona chińska jest również obecna w kazachskim oraz na mniejszą 
skalę uzbeckim sektorze naftowym. Chińskie firmy paliwowe posiada-
ją aktywa kazachskich oraz uzbeckich spółek. Nie bez znaczenia są rów-
nież chińskie inwestycje w infrastrukturę przesyłową, obejmujące rów-
nież sferę produkcyjną. Skala i wielkość chińskich inwestycji jest jednak 
ograniczona udziałem innych graczy na centralnozjatyckim rynku pa-
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liw4. Największą jak do tej pory wspólną inwestycją jest budowa ropocią-
gu łączącego kazachskie złoża ropy naftowej Morza Kaspijskiego z ChRL. 
Celem inwestycji jest zbudowanie zaplecza surowcowego dla rozwoju 
chińskiego Sinkiangu. Przepustowość instalacji wynosi 20 mln ton rocz-
nie. Obok kazachskiej ropy ropociągiem trafiają również niewielkie ilo-
ści ropy rosyjskiej, co jest wynikiem kazachsko-rosyjskiego porozumie-
nia typu Swat. Udział strony kazachskiej w chińskim rynku ropy naftowej 
jest jednak niewielki i wynosi zaledwie 2,3%. Strona chińska jest również 
obecna na rynku rafinacji ropy naftowej. Obecność ta ogranicza się do 
Kazachstanu oraz Kirgizji. Chińczycy wykorzystują przy tym brak od-
powiednich porozumień pomiędzy stroną rosyjską a firmami kazachski-
mi, kirgiskimi. W ramach zawartych porozumień pomiędzy rządem ka-
zachskim a stroną chińską, ta ostatnia udzieliła firmie Siniec kredytu na 
sumę 1,25 mld USD na budowę kompleksu petrochemicznego w Atyrau. 
ChRL uczestniczy również w budowie dwóch niewielkich kirgiskich ra-
finerii ropy naftowej (Jarosiewicz, Strachota, 2013, s. 42–43). Chińczycy 
w umiejętny sposób wchodzą w powstałą na centralnoazjatyckim rynku 
paliw lukę ze względu na możliwości przerobowe postradzieckich rafine-
rii. Współpraca ta ma jednak mocno ograniczony zasięg. Chiny zabiegają 
również o możliwość modernizacji, rozbudowy uzbeckiego sektora petro-
chemicznego (Jarosiewicz, Strachota, 2013, s. 41–43). Kluczowe dla stron 
chińskiej w relacjach z Kazachstanem, Turkmenistanem oraz Uzbekista-
nem pozostają więc relacje w sektorze gazu ziemnego. Nie bez znaczenia 
jest istnienie rosyjsko-chińskiego ropociągu WSTO, którym strona rosyj-
ska dostarcza blisko 15 mln ton ropy naftowej chińskiemu partnerowi5. 
Pewna część wyrobów ropochodnych jak również samej ropy jest dostar-
czana przez Rosjan na chiński rynek paliw koleją. Ogranicza to oczeki-
wania popytowe strony chińskiej wobec centralnoazjatyckich partnerów 
(Fischer, 2013, s. 1–2). 

Pozostali gracze na centralnoazjatyckim rynku paliw odgrywają rolę 
drugorzędną. Nie udało się zrealizować żadnego z europejskich projektów 

4 Udział strony chińskiej w kazachskim sektorze naftowym szacuje się na 22%, co 
daje drugie miejsce po USA – 24%.

5 Pozostałe 21 mln ton surowca transportowanego instalacją WSTO trafia na rynek 
amerykański oraz japoński. Niewielkie ilości zasilają też rynek paliwowy Korei Połu-
dniowej, Singapuru, Filipin, Tajlandii, Malezji. 
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budowy instalacji przesyłowych gazu ziemnego oraz ropy naftowej z kra-
jów Azji Centralnej na europejski rynek paliw. Słabość polityki energetycz-
nej UE jest w tym przypadku aż nadto widoczna (Kozłowski, 2016, s. 1–24; 
Kaczmarski, 2010, s. 100–102). Nie widać również poważnego zaangażowa-
nia władz amerykańskich w próbach zagospodarowania złóż gazu ziemne-
go oraz ropy naftowej obszaru Azji Centralnej (Pacuła, 2007, s. 88–102). Do 
pewnego stopnia jest to wynikiem wzrostu znaczenia łupków bitumicz-
nych w produkcji gazu oraz ropy naftowej w amerykańskiej gospodarce, 
przez co dotychczasowa presja popytowa zaczęła ustępować wzrastają-
cej podaży. Nie można wykluczyć przy tym w przyszłości amerykańskie-
go eksportu surowców energetycznych na rynek europejski uwzględniając 
jednak realia cenowe. Pewne choć ograniczone znaczenia dla centralno-
azjatyckiego rynku gazu ziemnego oraz ropy naftowej mają Iran oraz Tur-
cja. W grudniu 2015 roku władze turkmeńskie zainicjowały budowę gazo-
ciągu TAPI, którym blisko 33 mld m3 surowca rocznie miałoby trafiać do 
Pakistanu oraz Indii. Problemem jest jednak konieczność budowy odcin-
ka gazociągu biegnącego przez Afganistan. W związku z sytuacją w tym 
kraju perspektywy realizacji tego projektu należy uznać za mocno mgła-
wicowe (Jarosiewicz, 2015, s. 1). Zachodnie konsorcja energetyczne chętnie 
za to inwestują w zagospodarowanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej 
licząc na realizację zysków ze sprzedaży surowca stronie chińskiej. Nie re-
alizują one jednak strategii narodowych. Ich głównym, nadrzędnym celem 
jest dodatni bilans ekonomicznych zysków i strat. 

Zakończenie

Biorąc pod uwagę najnowsze wyniki poszukiwań złóż surowców energe-
tycznych w regionie postradzieckiej Azji Centralnej należy zauważyć, iż 
zarysowujący się potencjał państw „azjatyckiej piątki” daje powody do 
umiarkowanego optymizmu. Z drugiej jednak strony brak stabilizacji po-
litycznej, słabość strukturalna republik w końcu nepotyzm oraz korupcja 
negatywnie wpływają na realizację poszczególnych strategii energetycz-
nych. Biorąc pod uwagę ostracyzm strony rosyjskiej nie wzbudza zdziwie-
nia fakt, iż do tej pory udało się jedynie zrealizować dostawy gazu ziemne-
go oraz ropy naftowej dla strony chińskiej, co w dużym stopniu jest jednak 
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zasługą dyplomacji „Państwa Środka”, dostępu do potężnych zasobów fi-
nansowych, którymi dysponują chińskie firmy niż operatywnością władz 
kazachskich, turkmeńskich czy uzbeckich. W dalszym ciągu mimo upły-
wu 25 lat od uzyskania niepodległości dostawy dla państw europejskich 
warunkowane są zgodą Federacji Rosyjskiej dysponującej infrastruktu-
rą przesyłową. Państwom „azjatyckiej piątki” pozostaje więc eksport dla 
ChRL oraz regionalna współpraca jak ma to miejsce w przypadku turk-
meńsko-irańskich porozumień energetycznych dotyczących przesyłu gazu 
ziemnego. Problemami w zagospodarowaniu centranoazjatyckiego ryn-
ku paliw pozostają wzajemna nieufność, brak jasnych przejrzystych form 
współpracy, wszechobecna rywalizacja wykluczająca współdziałanie na-
wet, gdy to może owocować zyskami dla każdej ze stron hipotetycznego 
porozumienia. W przyszłości należy się więc spodziewać dalszego wzrostu 
znaczenia rynku chińskiego jako głównego odbiorcy ropy naftowej i gazu 
ziemnego z państw regionu Azji Centralnej. Brak perspektyw na uregulo-
wanie sytuacji w Afganistanie przekreśla możliwość eksportu gazu ziem-
nego oraz ropy naftowej. Federacja Rosyjska zainteresowana była sprze-
dażą ropy naftowej i gazu ziemnego z krajów regionu Azji Centralnej na 
europejski rynek paliw w przypadku jednak zakupu surowców po ce-
nach znacznie odbiegających od tych obowiązujących na globalnym ryn-
ku gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Stąd też decyzja o wyborze partne-
ra chińskiego, który wyłożył środki finansowe na budowę odpowiedniej 
infrastruktury przesyłowej, gwarantując za razem odbiór surowców po-
przez zawarcie długoterminowych umów. O ile strona rosyjska zgłaszała 
obiekcje wobec projektów energetycznych UE wyrażanych w stosunku do 
państw „azjatyckiej piątki”, o tyle w przypadku współpracy z ChRL uzna-
ła, iż wybór „Państwa Środka” jako strategicznego kierunku dostaw unie-
możliwi realizację interesów europejskich, a tym samym umocni rosyjski 
quasi monopol na dostawy „błękitnego paliwa” w mniejszej mierze ropy 
naftowej. Tak więc o produkcji, kierunku przesyłu zadecydowała geopoli-
tyka, rachunek ekonomiczny miał w tym przypadku mniejsze znaczenie. 
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania w perspektywie dekady nie 
należy się spodziewać gruntowanych zmian na centralnoazjatyckim rynku 
gazu ziemnego i ropy naftowej zwłaszcza w obliczu wzrastających zagro-
żeń w sferze bezpieczeństwa. 
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