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Wprowadzenie

Budowa Gazociągu Północnego od samego początku wzbudzała, zwłaszcza 
w Polsce, wiele kontrowersji. O żadnym innym projekcie rurociągu nie debato-
wano tak wiele, jak o Nord Stream. 8 września 2005 r. rosyjski koncern Gazprom 
oraz niemieckie przedsiębiorstwa energetyczne E.ON oraz Wintershall podpisa-
ły porozumienie w sprawie budowy North European Gas Pipeline – Gazocią-
gu Północnoeuropejskiego1. Ułożenie go na dnie Morza Bałtyckiego umożliwia 
bezpośredni przesył gazu ziemnego z Rosji do Niemiec. Projekt ma zarówno 
zwolenników, jak i przeciwników. Szef polskiej dyplomacji, a wówczas minister 
obrony narodowej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, Radosław Sikorski, po-
równał umowę o rurociągu omijającym kraje tranzytowe, w tym Polskę, do paktu 
Ribbentrop-Mołotow (Hitler-Stalin) z 1939 r.2 Oprócz budzących zastrzeżenia 
przesłanek politycznych pojawiły się również aspekty ekologiczne. Szczególnie 
kraje skandynawskie wykazywały dużą troskę o wrażliwe ekosystemy morskie. 

Niniejszy artykuł poświęcony jest prezentacji opinii prasy niemieckiej wo-
bec Gazociągu Północnego, od momentu narodzenia się idei budowy rurociągu 
na dnie Morza Bałtyckiego we wczesnych latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 

1  Einigung über Bau der Ostseepipeline in Sicht, „Süddeutsche Zeitung”, Ressort: Wirtschaft,  
9.09.2005, s. 18.

2  A. Grzeszak, Chłód od Wschodu, „Polityka” 2006, nr 36, s. 38. 
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wieku do chwili obecnej. Do analizy posłużyły dzienniki o odmiennej orientacji 
politycznej, które zaliczane są do prasy prestiżowej oraz cieszą się uznaniem 
opinii publicznej nie tylko w Niemczech, ale i poza ich granicami. „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung” to gazeta o charakterze konserwatywnym, ponieważ dzien-
nik ten często jest identyfi kowany jako bliski poglądom CDU/CSU, czyli cha-
decji. Z kolei szanowana za niezależność „Süddeutsche Zeitung” określana jest 
jako intelektualna trybuna niemieckiego lewicowego liberalizmu. „Die Welt”, 
wydawany przez jednego z liderów rynku prasowego w Europie – koncern 
Axela Springera, charakteryzuje ton konserwatywny i prawicowy. Natomiast 
„Die Zeit”, zaliczany do najbardziej cenionych tygodników niemieckiej inteli-
gencji, prezentuje opcję liberalną3. 

Artykuł ten ma ukazać proces budowy gazociągu oraz unaocznić problemy 
z nim związane, nie tylko na poziomie państw uczestniczących w tym przed-
sięwzięciu i akcjonariuszy, ale także na szczeblu europejskim. Opracowanie 
to opiera się na uwzględnieniu wybranych punktów krytyki poszczególnych kra-
jów, a także ich ukazaniu na tle historycznym i geostrategicznym. Celem nie 
jest kompletny zbiór wszystkich obiekcji wobec budowy gazociągu lub szczegó-
łowy wykaz wszystkich okoliczności przedstawionych przez kraje nadbałtyckie 
– opracowanie ma na celu prezentację  argumentów pojawiających się najczę-
ściej w prasie niemieckiej, którymi posługują się przeciwnicy projektu, oraz uka-
zanie prowadzonej z nimi polemiki. 

Geneza projektu Gazociągu Północnego i powstanie Nord Stream AG

Geneza budowy Gazociągu Północnego sięga lat dziewięćdziesiątych ubiegłe-
go wieku. Rosja już od dłuższego czasu brała pod uwagę uruchomienie nowych 
rurociągów, omijających ukraińskie terytorium.  W latach dziewięćdziesiątych 
stosunki między Rosją a Ukrainą regularnie się pogarszały z powodu nielegal-
nego kierowania przez Ukrainę dużych ilości przeznaczonego dla innych państw 
gazu tranzytowego – na własne terytorium. Stało się to impulsem do założenia 
w 1997 r. przez fi ńską fi rmę Neste Oy oraz rosyjski koncern państwowy Gazprom 
spółki joint venture North Transgas. Miała być ona odpowiedzialna za wydoby-
wanie gazu z nowych złóż oraz eksploatację rurociągu, którym rosyjski gaz miał 
płynąć bezpośrednio do Niemiec. W 1998 r. Gazprom oraz koncern Neste (po 
późniejszej fuzji zwany Fortum) rozpoczęły badania nad możliwością budowy 

3  http://www.presseurop.eu/pl/content/source-information/4941 (3.06.2011).
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podwodnego rurociągu gazowego z Rosji do Niemiec. Prace realizowano na ob-
szarze wyłącznych stref ekonomicznych państw, których strefy miałyby zostać 
naruszone. Rurociąg ten miał prowadzić z dotychczas niezagospodarowanego 
pola gazowego Sztokman na Morzu Barentsa przez Finlandię do rosyjskiego wy-
brzeża Morza Bałtyckiego i stamtąd (z odgałęzieniem do Szwecji) przez Morze 
Bałtyckie do Niemiec i Danii. W tej fazie projektu rozważano kilka wariantów 
trasy, także możliwość budowy elementów gazociągu na terytorium Szwecji 
i Finlandii4. Informacje o tym znaleźć można również w artykule „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung” z 3 grudnia 1997 r., w którym autor, relacjonując wizytę 
ówczesnego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna w Szwecji, pisał, że postępu spo-
dziewano się w kwestii porozumienia w sprawie utworzenia gazociągu łączącego 
rosyjskiego dostawcę przez północną Europę z centrum kontynentu5. Kolejne dwa 
lata nie przyniosły jednak żadnych precyzyjnych ustaleń. Szwecja nie wykazy-
wała zainteresowania projektem. Dlatego w 1999 r. dziennikarz przypominał, 
że od kilku lat pod uwagę brany jest również inny wariant przebiegu gazociągu, 
w którym nie będzie trzeba prosić Szwedów o zgodę, mianowicie  przez dno Mo-
rza Bałtyckiego do Niemiec. Za możliwy punkt wyjścia przyjmuje się Greifswald, 
gdzie w ciągu kilku najbliższych lat na miejscu dawnej elektrowni jądrowej Lub-
min powstanie elektrownia gazowa. Małe Morze Bałtyckie wydaje się poważnym 
rywalem wielkiego basenu Morza Śródziemnego6. 

3 grudnia 2002 r. w Londynie prezes zarządu Gazpromu Aleksiej Miller 
przedstawił projekt nowej magistrali gazowej – Europejskiego Gazociągu Pół-
nocnego. Według rosyjskiego projektu gazociąg miał biec od Wyborga (rosyjski 
port nad Zatoką Fińską, ok. 120 km na północ od Sankt Petersburga) przez Morze 
Bałtyckie do miejscowości Greifswald (Meklemburgia, Niemcy) i dostarczać gaz 
do Obwodu Kaliningradzkiego, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Dwa tygodnie wcześ-
niej, 18 listopada 2002 r., zarząd Gazpromu zatwierdził plan przedsięwzięcia 
i harmonogram realizacji projektu (EGP). Londyn został wybrany nieprzypadko-
wo jako miejsce pierwszej prezentacji – Gazprom zakładał, że jednym z głów-
nych fi nansujących będzie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Na początku 
marca 2003 r. prezes Miller zapowiedział, że w 2005 r. rozpocznie się budowa 

4  R. Götz, Die Ostseepipeline, „SWP-Aktuell” 41, Berlin 2005, s. 2.
5  Jelzin will Beziehungen zu Schweden stärken, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (dalej FAZ), 

Ressort: Wirtschaft, 3.12.1997, s. 18.
6  J. v. Altenbockum, Finnland will ein Geschenk des Himmels endlich auspacken, tamże, 

12.11.1999, s. 5.
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EGP we współpracy z Fortum. Spółka North Transgas prowadziła rozmowy z za-
interesowanymi partnerami zachodnioeuropejskimi7. Jednak, jak pisał dziennik 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”, prawdopodobnie dla Finów przedsięwzięcie 
to okazało się zbyt drogie. Oczywiste było, że Finlandię zastąpią Niemcy8. Już 
podczas rosyjsko-niemieckiego szczytu ekonomicznego w Jekaterynburgu (8–9 
października 2003 r.) dokonano przeglądu wytycznych w zakresie współpracy 
obu krajów w sektorze energetycznym. Prezydent Władimir Putin i kanclerz 
Gerhard Schröder za jeden z priorytetów uznali budowę nowego gazociągu z Sy-
berii do wschodnich Niemiec na dnie Morza Bałtyckiego. Dziennik „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung” uznał, że w dłuższej perspektywie Gazociąg Bałtycki może 
być kolejnym kamieniem milowym w wieloletniej współpracy niemieckiego 
i rosyjskiego gazownictwa. I choć nie spieszono się ze spisaniem jakichkolwiek 
deklaracji, Schröder dał do zrozumienia, że Niemcy mogą wkrótce podpisać me-
morandum w sprawie budowy Gazociągu Północnego9. Już w 2005 r., po tym, jak 
Fortum  zdecydowało się na sprzedaż swoich udziałów Gazpromowi, okazało się, 
jak podawała „Süddeutsche Zeitung”, że konkurujące ze sobą koncerny gazowe 
E.ON oraz Wintershall będą wspólnie brały udział w budowie Gazociągu Bałtyc-
kiego. Natomiast jeszcze przed kilkoma tygodniami wszystko wskazywało na to, 
że Wintershall będzie jedynym niemieckim partnerem przy projekcie gazociągu. 
Kontrakt podpisano 8 września 2005 r. Poza tym Gazprom dopuszcza możliwość 
współpracy z jeszcze jednym partnerem. Rozmowy prowadzone są między innymi 
z brytyjskim koncernem BP10. W tym samym roku przedsiębiorstwa Gazprom, 
BASF Wintershall oraz E.ON powołały spółkę North European Gas Pipeline, 
która w 2006 r. zmieniła nazwę na Nord Stream AG. Jak powiedział jej dyrektor 
Matthias Warnig w wywiadzie dla „Süddeutsche Zeitung”, to brzmi lepiej we 
wszystkich językach oraz związane jest z morzem i energią11. Pierwotnie konsor-
cjum w 51% należało do Gazpromu, natomiast fi rmy BASF i E.ON posiadały 
po 24,5% akcji. W 2006 r. „Die Welt” podał do wiadomości, że kolejnym mię-
dzynarodowym partnerem w budowie rurociągu bałtyckiego będzie holenderski 

7  A. Wasilewski, Ropociąg Odessa–Brody–Płock i Gazociąg Bałtycki, „Polityka Energetyczna” 
8 (2005), z. 1, s. 80.

8  J. v. Altenbockum, Russland, Finnland und die Ostsee-Pipeline, FAZ, Ressort: Politik, 
1.02.2010, s. 3.

9  Über Gasleitung durch Ostsee wird erst 2005 entschieden, tamże, 11.10.2003, s. 16.
10  Einigung über Bau der Ostseepipeline in Sicht, „Süddeutsche Zeitung” (dalej SZ), Ressort: 

Wirtschaft, 6.09.2005, s. 18.
11  J. Raupp, Schröder, Meer und Energie, tamże, 5.10.2006, s. 21.
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koncern Gasunie. Podczas wizyty premiera Holandii, Jana Petera Balkenende, 
podpisano porozumienie w sprawie dziewięcioprocentowego wkładu Holendrów 
w ten poważny projekt12. Gazprom nadal chciał zachować 51% akcji i pozo-
stać właścicielem większościowym. Spowodowało to zmniejszenie bieżących 
udziałów E.ON oraz BASF z 24,5% do 20%. Według informacji przekazanych 
przez Wintershall fi rmy niemieckie nie otrzymały zapłaty za zredukowane akcje. 
Zaletą był raczej fakt, iż koncern Gasunie, przejmując część kosztów inwestycji, 
zmniejszył w ten sposób wkład fi nansowy pozostałych członków konsorcjum. 
W zamian za dopuszczenie Gasunie do współpracy Gazprom otrzymał prawo 
nabycia 9% spółki zarządzającej gazociągiem BBL, który łączy Balgzand w Ho-
landii z Bacton w Wielkiej Brytanii13. Gdy zainteresowanie projektem oraz chęć 
zaangażowania się weń wyraził francuski koncern energetyczny GdF Suez, od 
niemieckich partnerów E.ON i Wintershall ponownie oczekiwano zmniejszenia 
wysokości ich udziałów w konsorcjum. Umowę gwarantującą Francuzom 9% 
akcji w spółce operacyjnej podpisano podczas międzynarodowego forum gospo-
darczego w Sankt Petersburgu14. Niemieckie przedsiębiorstwa oddały na rzecz 
GdF Suez po 4,5% akcji udziałowych. Oznaczało to, że odtąd posiadać będą 
po 15,5% akcji15.

Skandal wokół obsady stanowisk w konsorcjum Nord Sream AG

Ważne stanowisko w konsorcjum zajmującym się budową Gazociągu Bałtyckie-
go objął były kanclerz Niemiec – Gerhard Schröder (SPD). Jest on przewodniczą-
cym rady nadzorczej konsorcjum. Fakt ten wzbudził wiele kontrowersji zarówno 
w prasie niemieckiej, jak i międzynarodowej. Jako skandal polityczny określono 
bezpośrednie przejście polityka po przegranych wyborach parlamentarnych do 
fi rmy, z którą wcześniej jako kanclerz RFN prowadził negocjacje. „Die Welt” 
pisał krytycznie, że Schröder jeszcze podczas pełnienia funkcji kanclerza, dzięki 
swoim dobrym stosunkom z ówczesnym prezydentem Rosji Władimirem Putinem, 
zapewnił sobie udział w wielomiliardowym biznesie budowy rurociągu16. Słów 

12  Niederländer beteiligen sich an Ostsee-Pipeline, „Die Welt”, Ressort: Wirtschaft, 6.10.2006, 
s. 13.

13  Neuer Partner für Ostsee-Pipeline, FAZ, Ressort: Wirtschaft, 7.11.2007, s. 21.
14  Geldgeber für Ostseepipeline, tamże, 21.06.2010, s. 14.
15  GdF vor Beteiligung an der Ostseepipeline, tamże, 30.06.2009, s. 17.
16  M. Quiring, Schröder kontrolliert die Ostsee-Pipeline, „Die Welt”, Ressort: Wirtschaft, 

10.12.2005, s. 11.
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krytyki nie oszczędzili byłemu kanclerzowi także opozycyjni politycy FDP oraz 
Zieloni. Natomiast wyboru Schrödera na to stanowisko bronił zastępca prze-
wodniczącego rosyjskiego Gazpromu, Aleksandr Miedwiediew. Powiedział on, 
że szukano kandydata, który reprezentowałby konsorcjum także przed Komisją 
Europejską. Schröder jest najlepszym kandydatem, jakiego mogliśmy znaleźć. 
Prawie wyłącznie krytyczne reakcje w Niemczech i państwach Europy Wschod-
niej Miedwiediew nazwał „histerycznymi”17. Schröder kieruje ośmioosobowym 
komitetem akcjonariuszy, w którego skład wchodzą czterej wysocy rangą przed-
stawiciele Gazpromu i po dwóch z Wintershall oraz E.ON. Komitet określa stra-
tegię inwestycji w Morzu Bałtyckim18. 

Negatywne opinie wywołało również mianowanie Matthiasa Warniga na 
dyrektora zarządzającego spółką Nord Stream. „Die Welt” skomentował to nastę-
pująco: Ma on doskonałe kontakty z prezydentem Putinem, był szefem rosyjskiego 
Dresdner Bank, a jego przeszłość jako [funkcjonariusza] Stasi nie jest w świecie 
moskiewskiego biznesu ważna19. 

Równie wiele zamieszania spowodowała informacja o wyborze na siedzibę 
fi rmy miejscowości Zug, znajdującej się w „raju podatkowym” w Szwajcarii. 
W świetle prawa Nord Stream AG nie jest zatem fi rmą rosyjską lub niemiec-
ką, lecz szwajcarską. Polityk SPD Hermann Scheer określił ten wybór siedziby 
jako Ausfl uss einer typischen Mafi awirtschaft20. Reagując na tę krytykę, Schröder 
w wywiadzie dla „Die Welt” powiedział, że dla wspólnych przedsięwzięć, takich 
jak joint venture, jest zjawiskiem powszechnym, że szuka się w takich przypad-
kach państwa trzeciego z rozwiniętym systemem prawnym21.

Przebieg Gazociągu Północnego

Celem konsorcjum Nord Stream AG jest wybudowanie rurociągu łączącego 
Niemcy i Rosję oraz jego eksploatacja. Gazociąg zaprojektowano ostatecznie 

17  Glos: Mehr Fingerspitzengefühl in Beziehungen zu Russland, FAZ, Ressort: Politik, 
14.12.2005, s. 2.

18  J. Raupp, Schröder, Meer..., s. 21.
19  C. Fiedler, M. Quiring, Russischer Handschlag, „Die Welt”, Ressort: Innenpolitik, 12.12.2005, 

s. 3.
20  Ch. Schwennicke, Eine Puppenstube mit Nettovorteil, SZ, Ressort: Die Seite Drei, 10.10.2006, 

s. 3.
21  M. Quiring, „Nicht nachvollziehbar” und „schlichtweg falsch”, „Die Welt”, Ressort:

Wirtschaft, 31.03.2006, s. 3.
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jako dwie równoległe nitki – każda o przepustowości 27,5 mld m3. Rurociąg ma 
zostać poprowadzony od okolic miejscowości Wyborg w Rosji do Greifswal-
du w Niemczech, a całkowita jego długość ma wynosić nieco ponad 1220 km. 
Zakończenie budowy gazociągu jest planowane na 2012 r. Linia przesyłowa gazu 
z Rosji do Niemiec zostanie poprowadzona po dnie Bałtyku. Rura będzie prze-
biegała przez wody terytorialne lub strefy ekonomiczne Rosji, Finlandii, Szwecji, 
Danii i Niemiec22.

Przebieg Gazociągu Północnego
Źródło: http://g.forsal.pl/p/_wspolne/pliki/405000/405169-gazociag.jpg.

Świadomie podjęto decyzję, by trasa gazociągu przebiegała poza wyłączną 
strefą ekonomiczną państw bałtyckich oraz Polski. Państwa te wyrażały duże 
obawy związane z realizacją projektu23. 

Zastrzeżenia zgłaszały również Dania, Szwecja i Finlandia. Stało się to 
przyczyną zmian pierwotnie zaplanowanej trasy. Pierwsza korekta dotyczyła re-
jonu Bornholmu oraz Gotlandii. W pobliżu wybrzeży tych wysp naziści zatopili 
w 1945 r. broń chemiczną i Szwecja oraz Dania obawiały się, iż umieszczenie 
rury na tym obszarze dna Bałtyku mogłoby doprowadzić do ekologicznej kata-
strofy. „Süddeutsche Zeitung” relacjonowała: Niemiecko-rosyjska spółka Nord 

22  Ch. Tenbrock, Ostseepipeline: Pünktlicher Baubeginn?, „Die Zeit”, Ressort: Wirtschaft, 
2.07.2009, s. 27.

23  Tamże.
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Stream zapowiedziała kilka dni temu małą zmianę planowanej trasy Gazociągu 
Bałtyckiego. Zamiast na południe od Bornholmu rury gazowe będą teraz prze-
biegać na północ od duńskiej wyspy – mała zmiana dla gazociągu, ale znaczne 
ograniczenie ryzyka dla ludzi i środowiska. Jednocześnie autor artykułu zwracał 
uwagę, że nie jest to jedyny powód zmiany trasy rurociągu. Polska i Dania od 
lat prowadzą nierozwiązany na polu prawnym spór o dokładne określenie granic 
strefy ekonomicznej między obu krajami, który mogłyby opóźnić proces wyda-
wania zezwoleń na budowę gazociągu24. 

Drugą kwestią sporną był przebieg rurociągu w rejonie Zatoki Fińskiej. 
Ze względu na nierówne ukształtowanie dna, a co za tym idzie – bardziej skom-
plikowany proces układania rur na obszarze fi ńskiej strefy ekonomicznej, z proś-
bą o udostępnienie swej strefy zwrócono się do Estonii25, która jednak zabroniła 
wykonywania na swych wodach jakichkolwiek prac dla niemiecko-rosyjskie-
go gazociągu26. Tym samym Estonia zaprzepaściła szansę na zostanie jedynym 
państwem bałtyckim mogącym mieć coś do powiedzenia przy tym projekcie. 

W sprawie zmiany trasy przebiegu gazociągu aktywność wykazała również 
Polska. Na jej wniosek na linii żeglugowej przed portem w Świnoujściu trasa 
została nieznacznie zmieniona. Daje to możliwość przepływu dużych frachtow-
ców o zanurzeniu do 13,5 m27. 

Ostatecznie udało się jednak pomyślnie zakończyć etap zdobywania wyma-
ganych zezwoleń na położenie gazociągu. Jako pierwsze zgodę wydały władze 
duńskie28. Już nieco ponad dwa tygodnie później, 6 listopada 2009 r., „Frank-
furter Allgemeine Zeitung” informowała, że również rządy Szwecji i Finlandii 
zezwoliły na jego budowę. Szwecja zatwierdziła budowę rurociągu na wodach 
międzynarodowych na obszarze szwedzkiej strefy ekonomicznej29, powiedział 
szwedzki minister środowiska Andreas Carlgren i dodał, że odmowa byłaby 
naruszeniem prawa międzynarodowego. Każde państwo ma prawo do budowy 
rurociągów na wodach międzynarodowych, jeżeli wymogi ochrony środowiska 

24  F. Nienhuysen, Neue Route durch ein Minenfeld, SZ, Ressort: Politik, 28.08.2007, s. 6.
25  K.-R. Tigasson, Balten befürchten „ökologische Katastrophe”, „Die Welt”, Ressort: Außen-

politik, 5.05.2007, s. 6.
26  Estland bremst Bau der Ostsee-Pipeline, SZ, Ressort: Politik, 21.09.2007, s. 8.
27  Ostseepipeline wächst, „Die Welt”, Ressort: Wirtschaft, 7.01.2011, s. 33.
28  Ausland in Kürze, FAZ, Ressort: Politik, 21.10.2009, s. 6.
29  Schweden  und Finnland stimmen „Nord Stream” zu, tamże, 6.11.2009, s. 5.
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zostały wzięte pod uwagę30. Po Szwecji, Finlandii i Danii także władze rosyj-
skie udzieliły zezwolenia na budowę rosyjskiej części gazociągu przez Morze 
Bałtyckie31. Natomiast niemieckie władze federalne wydały pozytywną decyzję 
w styczniu 2010 r. 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zaskarżył decyzję nie-
mieckiego urzędu o pozwoleniu na budowę Gazociągu Północnego, uważając, 
że ułożenie rury na głębokości 17,5 m w miejscu, gdzie gazociąg krzyżuje się 
z północnym torem podejściowym do portu w Świnoujściu, uniemożliwi dostęp 
do tego portu statkom o zanurzeniu powyżej 13,5 m i zablokuje jego rozwój32. 
Jak poinformował dziennik „Die Welt”, po odrzuceniu skargi przez Federalny 
Urząd Żeglugi i Hydrografi i (BSH) w Stralsundzie złożono odwołanie do sądu 
administracyjnego w Hamburgu33. 10 maja 2011 r. kanclerz Merkel zapewniła, 
że wypracowano rozwiązania, które dają Polsce dużą pewność, iż Gazociąg Pół-
nocny nie zablokuje w przyszłości rozwoju portu w Świnoujściu.

Koszt projektu oraz zaplecze surowcowe

Pierwotny koszt budowy gazociągu został oszacowany na ok. 2,5 mld euro. Póź-
niejsze wyliczenia mówiły już o sumie 4 mld euro, natomiast w 2008 r. Christian 
Tenbrock, piszący dla gazety „Die Zeit”, podawał, że szacunkowy koszt projektu 
wzrósł już o więcej niż połowę i wynosi obecnie 7,4 mld €34. Zaledwie kilka dni 
po ofi cjalnym rozpoczęciu budowy nowego gazociągu podano do wiadomości, 
iż należy oczekiwać wzrostu kosztów projektu. Zgodnie z informacjami „Süd-
deutsche Zeitung” rurociąg o długości ponad 1200 km ma kosztować 8,8 mld 
euro – o 1,4 mld więcej niż dotychczas. Konsorcjum oszacowało inwestycję je-
dynie na 7,4 mld euro. Jego rzecznik powiedział, że do tej większej sumy wli-
czono także koszty fi nansowania projektu, które są wyższe ze względu na kryzys 
fi nansowy35. Rok później odbyła się debata na temat rentowności gazociągu, po-

30  Tamże.
31  Russland genehmigt Nordsee-Pipeline, tamże, 21.12.2009, s. 11.
32  Merkel: Gazociąg Północny nie zablokuje portu w Świnoujściu, za: http://forsal.pl/

artykuly/512238,merkel_gazociag_polnocny_nie_zablokuje_rozwoju_portu_w_swinoujsciu.html 
(10.05.2011).

33  G. Gnauck, Polen klagt gegen die Ostsee-Pipeline, „Die Welt”, Ressort: Wirtschaft, 4.04.2011, 
s. 9.

34  Ch. Tenbrock, Wer schaut in die Röhre?, „Die Zeit”, Ressort: Wirtschaft, 17.04.2008, s. 14.
35  Ostseepipeline wird deutlich teurer, SZ, Ressort: Wirtschaft, 15.04.2010, s. 21.
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nieważ w związku z nowymi odkryciami gazu cena błękitnego paliwa w ostat-
nich latach spadła36. W artykule dziennika „Die Zeit” czytamy, że niskie ceny wy-
warły presję na rosyjskim Gazpromie, ponieważ miliardowe inwestycje w nowe 
konwencjonalne złoża gazu mogą się teraz mniej opłacić37. Koszt całej inwesty-
cji w 30% pokryty będzie z proporcjonalnych składek członków konsorcjum, 
a pozostałe 70% ma pochodzić ze źródeł zewnętrznych. Pod uwagę brano rów-
nież możliwość współfi nansowania projektu przez Europejski Bank Inwesty-
cyjny38. Jednakże, zgodnie z informacjami „Die Welt”, planowane fi nansowa-
nie gazociągu Nord Stream grozi niepowodzeniem. Polski minister gospodarki 
Waldemar Pawlak powiedział w kuluarach targów komputerowych CeBIT, że ze 
względu na opór polityczny fi nansowanie ze środków publicznych jest nie do po-
myślenia. Nord Stream nie otrzyma dofi nansowania. Musi przetrwać bez dopłat. 
Jak dotąd, projekt powinien być w części fi nansowany przez nisko oprocento-
wane pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Zdaniem spółki 
bank musiałby dostarczyć do 50% kosztów planowanych pierwotnie na pięć mi-
liardów euro. Oprócz tego potrzeba porozumienia politycznego 27 krajów Unii 
Europejskiej. Gazeta oceniała to jako mało prawdopodobne. Według Pawlaka 
„różne kraje” opowiedziały się przeciwko fi nansowaniu przez EBI39. 

Budowa gazociągu na Bałtyku ruszyła 1 kwietnia 2010 r. i już na ko-
niec 2011 r. cenny surowiec miał po raz pierwszy popłynąć z Rosji do Europy 
Zachodniej40. Budowę drugiej nitki miano rozpocząć latem 2011 r. i zakończyć 
w kwietniu 2012 r.41

Nieustanne negocjacje, potrzeba zdobywania dodatkowych zezwoleń oraz 
nowe badania dna morskiego były powodem wzrostu kosztów całej inwestycji, 
a także przedłużenia terminu jej realizacji. Nie było to jednak przeszkodą dla 
kupców błękitnego paliwa. Jak podawała z nutką ironii „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung”: Minęły trzy lata, od kiedy niemieckie i rosyjskie przedsiębiorstwa pod-
pisały w Moskwie ramową umowę o budowie nowego gazociągu na dnie Morza 
Bałtyckiego. Pod koniec 2010 r. ma nim popłynąć gaz i chociaż do tej pory nawet 

36  Ostsee-Pipeline im Zeitplan, FAZ, Ressort: Wirtschaft, 5.03.2011, s. 17.
37  Gasprom und Erdgas, „Die Zeit”, Ressort: Wirtschaft,  3.03.2011, s. 26.
38  Ch. Tenbrock, Ostseepipeline: Pünktlicher Baubeginn?, tamże, 2.07.2009, s. 27.
39  D. Schraven, Finanzierung der Ostsee-Pipeline Nord Stream unsicher, „Die Welt”, Ressort: 

Wirtschaft, 5.03.2008, s. 12.
40  Ch. Tenbrock, Das große Rohr, „Die Zeit”, Ressort: Wirtschaft, 22.12.2010, s. 24.
41  Ostsee-Pipeline im Zeitplan...
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dokładna trasa przebiegu rurociągu nie jest znana, to jednak już dzisiaj jest on 
częściowo sprzedany. 9 mld m3 zakontraktował Wingas, także E.ON-Ruhrgas za-
rezerwował duże ilości, 1 mld m3 sprzedano Danii. Brakuje tylko rurociągu42. 

Zapleczem surowcowym Gazociągu Północnego mają być pola Jużno-Rus-
skoje oraz pola Sztokman na Morzu Barentsa43. Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że już w kwietniu 2005 r., podczas targów przemysłowych w Hanowerze, kon-
cern BASF Wintershall podpisał kontrakt z rosyjskim gigantem gazowym Gaz-
prom. Na jego mocy BASF jako pierwsza spółka zagraniczna uzyskała dostęp 
do złóż Jużno-Russkoje w zachodniej Syberii. W zamian za to Gazprom zyskał 
m.in. udział w systemie gazociągów w Niemczech oraz zwiększył swe udziały 
w istniejącej spółce joint venture z Wintershall, Wingas44. Po długotrwałych ne-
gocjacjach także E.ON otrzymał dostęp do jednego z największych złóż gazu na 
Syberii. Firma energetyczna z Düsseldorfu uzgodniła z rosyjskim Gazpromem 
zakup udziałów w lukratywnych złożach gazu Jużno-Russkoje. W zamian Gaz-
prom zdobył bezpośredni dostęp do rynku węgierskiego45.

Gazociągi NEL i OPAL

Z Lubmina gaz ziemny ma być tłoczony dalej przez dwa duże rurociągi: NEL 
(Die Norddeutsche Erdgasleitung – Gazociąg Północnoniemiecki) w kierunku 
Holandii i Wielkiej Brytanii oraz OPAL (Die Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung 
– Bałtycki Rurociąg Łączący) w kierunku Czech. NEL jest projektem fi rm Win-
gas, E.ON-Ruhrgas i Gasunie. Mijając Schwerin na północy, a Hamburg na połu-
dniu, w Bremie dołączy on do zachodnich magistrali europejskich. NEL ma być 
gotowy w 2012 r. i transportować do 25 mld m3 gazu rocznie46.

42  Das Gas der Ostseepipeline ist schon verkauft, FAZ, Ressort: Wirtschaft, 2.08.2007, s. 13.
43  A. Wasilewski,  Ropociąg..., s. 86.
44  Milliarden-Verträge zwischen Russland und Deutschland, FAZ, Ressort:Wirtschaft, 9.04.2005, 

s. 9. 
45  H.-W. Bein, W. Kramer, Eon erhält Zugang zu Gasfeld in Sibirien, SZ, Ressort: Wirtschaft, 

14.07.2006, s. 2.
46  Neue Gasleitung in Nordosten, FAZ, Ressort: Wirtschaft, 18.02.2011, s. 14.
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Przebieg gazociągów NEL oraz OPAL
Źródło: nord-stream.com.

Właścicielem rurociągu OPAL jest w 80% Wingas GmbH & Co KG (spół-
ka joint venture pomiędzy BASF Wintershall i rosyjskim koncernem Gazprom). 
Pozostałe 20% akcji posiada EON Ruhrgas AG. OPAL ma długość 470 km, 
przechodzi przez trzy kraje związkowe: Meklemburgię-Pomorze Przednie, Bran-
denburgię oraz Saksonię i kończy się w Olbernhau w Rudawach nad granicą 
z Czechami. Jego przepustowość wynosi ok. 36 mld m3 gazu rocznie. Pod koniec 
2010 r. gotowe było 270 km tego odcinka47. 

Stosunek Polski oraz państw basenu Morza Bałtyckiego 
do Gazociągu Północnego z perspektywy prasy niemieckiej

Projekt budowy Gazociągu Północnego wzbudził wiele kontrowersji i sprzeci-
wów. Najwięcej zastrzeżeń wobec rurociągu zgłosiły państwa nadbałtyckie, nie-
biorące udziału w projekcie – Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. Pewne wątpliwo-
ści miały również Szwecja oraz Finlandia. Prasa niemiecka najwięcej miejsca 
poświęca obiekcjom ze strony Polski, gdzie nie tylko całą scenę polityczną, ale 
i opinię publiczną zjednoczyło przeświadczenie o negatywnych skutkach budowy 
gazociągu dla polskich interesów narodowych. Poważne obawy w sprawie pro-

47  M. Radunski, Endspurt am Gasterminal, tamże, 15.10.2010, s. 3.
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jektu wyraził również były prezydent Polski – Aleksander Kwaśniewski. Stwier-
dził on, że chęć budowy przez Niemcy i Rosję gazociągu, który omija Europę 
Środkową, powinna zostać omówiona na forum Unii Europejskiej. O projekcie 
państwa te zdecydowały ponad naszymi głowami48. 

1. Motywy budowy gazociągu: ekonomiczne czy polityczne?

Nie tylko aspekt ekonomiczny, np. utrata opłat za tranzyt, odgrywa tu dużą rolę, 
ale przede wszystkim lęk krajów Europy Środkowo-Wschodniej o ich bezpie-
czeństwo energetyczne. Państwa te obawiają się, iż w przyszłości Nord Stream 
może posłużyć Gazpromowi, a w rezultacie rosyjskim władzom, do wywierania 
nacisku na te państwa. W przeprowadzonym „Süddeutsche Zeitung” wywiadzie 
z Rolandem Götzem (byłym współpracownikiem Instytutu Spraw Międzyna-
rodowych i Bezpieczeństwa w Berlinie) dziennikarz Matthias Kolb zadał mu 
pytanie, czy Rosja wykorzystuje energię jako broń do nagany nieprzyjemnych 
sąsiadów. Götz odpowiedział, że duże rosyjskie fi rmy, takie jak Gazprom, nie są 
narzędziami Kremla, Moskwa nie korzysta z jego zasobów energetycznych jako 
broni. Reputacja Gazpromu jako solidnego i pewnego dostawcy jest bardzo waż-
na. Podkreślił także, iż debata zmieniła się od czasu rozszerzenia Unii Europej-
skiej. Kraje bałtyckie ze względu na przeszłość mają napięte stosunki z Rosją. 
To samo tyczy się Polski. Zdaniem Götza debata wokół Gazociągu Północnego 
toczy się tam z powodów politycznych, a temat energii jest często wykorzysty-
wany do podburzania nastrojów przeciwko Rosji (um Stimmung gegen Russland 
zu machen). Götz kończy wywiad stwierdzeniem: To jest zły przykład, gdy sa-
memu czyni się to, co Rosji jest zawsze zarzucane: upolitycznianie stosunków 
gospodarczych49. 

Jednak przedstawiciele czterech rządów państw bałtyckich zgadzają się co 
do tego, że niemiecko-rosyjski projekt jest motywowany przede wszystkim po-
litycznie. Rację przyznaje im „Süddeutsche Zeitung”, argumentując, iż gazociąg 
ten czyni sektory energetyczne krajów byłego bloku wschodniego i republik ra-
dzieckich jeszcze bardziej zależnymi od Rosji. Nowe kraje Unii Europejskiej nie 

48  G. Gnauck, Polen fühlt sich wieder einmal übergangen, „Die Welt”, Ressort: Außenpolitik, 
7.09.2005, s. 3.

49  M. Kolb, Moskau nutzt seine Energie als Waffe, SZ, Ressort: Sonstiges, 9.01.2009, s. 2.



142 Karolina Klaman

chcą się znaleźć w tej samej sytuacji, co Ukraina50. Również „Frankfurter All-
gemeine Zeitung” podejmuje tę tematykę w artykule pt. Die politische Leitung, 
w którym czytamy, że zdaniem krajów nadbałtyckich to względy polityczne były 
decydujące, by gazociąg przebiegał przez Morze Bałtyckie. Bałtowie i Polacy 
są bardzo uzależnieni od dostaw energii z Rosji51. W artykule Polen fühlt sich 
wieder einmal übergangen, który ukazał się w gazecie „Die Welt”, przytoczono 
wypowiedź Andreasa Heinricha, eksperta ds. energii z Uniwersytetu w Bremie. 
Powiedział on, że decyzja rządu federalnego Niemiec o budowie gazociągu na 
dnie  Morza Bałtyckiego była przynajmniej częściowo motywowana politycznie. 
Rurociąg ten nie jest potrzebny do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii do 
Niemiec. Heinrich uspokajał również, iż Polska jako wiarygodny odbiorca nie 
musi się obawiać wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu. Ze względu na spodzie-
wany wzrost rosyjskiego eksportu Gazociąg Jamalski będzie w dalszym ciągu 
w eksploatacji52. 

Należy jednak podkreślić, że większość tekstów publikowanych na łamach 
prasy niemieckiej nadawała Gazociągowi Północnemu rangę centralnego projek-
tu o wymiarze ogólnoeuropejskim. Szczególnie często stwierdzeniami tego typu 
posługiwali się Gerhard Schröder oraz Angela Merkel – np. „Die Welt” pisał: 
Berlin nadal optuje za kontrowersyjnym rurociągiem. Jak potwierdziła kanclerz 
Merkel w Sztokholmie: „Gazociąg jest strategicznym projektem europejskim”. 
Proces zatwierdzania tego projektu będzie prowadzony we wszystkich krajach 
bałtyckich zgodnie z planem i doprowadzony do końca53. 

2. Opór Polski oraz państw nadbałtyckich wobec Gazociągu Północnego 
a przeszłość historyczna

Niemieckie dzienniki często przypominały wypowiedź Radosława Sikorskiego 
z maja 2006 r., w której ówczesny polski minister obrony przyrównał niemiecko-
-rosyjską umowę o budowie kontrowersyjnego Gazociągu Północnego do pak-
tu Ribbentrop-Mołotow. W związku z siedemdziesiątą rocznicą zawarcia tego 
paktu „Süddeutsche Zeitung” przeprowadziła rozmowę ze Stefanem Troebstem, 

50  T. Urban, C. Schwennicke, K.-H. Büschemann, Polen will an Ostsee-Pipeline beteiligt wer-
den, tamże, Ressort: Politik, 10.05.2006, s. 1.

51  M. Ludwig, Die politische Leitung, FAZ, Ressort: Politik, 17.09.2005, s. 4.
52  G. Gnauck, Polen fühlt sich..., s. 3.
53  P. Flückiger, Angst der Balten vor Moskau überschattet Merkels Besuch, „Die Welt”, Ressort: 

Politik, 26.08.2008, s. 4.
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historykiem, profesorem kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Lipsku. Udzielił 
on informacji na temat znaczenia historii dla państw Europy Wschodniej. Zauwa-
żył, że Polacy są bardzo przewrażliwieni (hypersensibel) na punkcie wszelkich 
zbliżeń niemiecko-rosyjskich. Współpraca tych państw budzi podejrzenia, ponie-
waż zawsze wiązała się z konsekwencjami dla Polski, takimi jak jej rozbiory czy 
później pakt Ribbentrop-Mołotow. Troebst stwierdził, że stosunki z państwami 
bałtyckimi są w ten sposób „poważnie uszkodzone” (schwer beschädigt), i sta-
wiał pesymistyczną prognozę, iż w najbliższym czasie prawdopodobnie nie będą 
lepsze54. 

Również „Die Welt” sygnalizował, że zastrzeżenia krajów bałtyckich oraz 
Polski wobec Gazociągu Północnego są oparte w dużej mierze na doświadcze-
niach historycznych z Rosją. Równocześnie gazeta wyjaśniała, iż obiekcje te 
mogłyby zostać zmniejszone, gdyby Polska i kraje bałtyckie zostały włączone 
do projektu budowy rurociągu. Autor artykułu zwracał uwagę na to, iż niechęć 
państw bałtyckich do Rosji jest uzasadniona, ponieważ zaufanie co do wiarygod-
ności i niezawodności [Verlässlichkeit] partnera w polityce jest ryzykowną stra-
tegią. Jednocześnie powinno się mieć jeszcze co najmniej jedną trasę alternatyw-
ną. Rosja, jeśli chodzi o duże interesy, nie gardzi  drastycznymi środkami. To staje 
się coraz bardziej widoczne55. David Schraven, reporter dziennika „Die Welt”, 
przedstawiał sytuację bardzo klarownie: Obawa państw basenu Morza Bałtyckie-
go jest prosta. Budowa gazociągu Nord Stream umocni w tym regionie dominację 
Rosjan. Ponadto, gdy dostawa gazu dla Europy Zachodniej będzie zapewniona, 
kraje te mogą się stać obiektem szantażu56. Z tego też względu Polska lansuje 
ideę przeprowadzenia gazociągu drogą lądową przez terytorium Estonii, Łotwy, 
Litwy oraz jej własne. Jako rozwiązanie alternatywne dla Gazociągu Północnego 
proponowano budowę drugiej nitki Gazociągu Jamalskiego lub gazociągu „Am-
ber”57. „Die Welt” pisał: Warszawa pod rządami Tuska nie odmawia już całkiem 
kategorycznie możliwości budowy odnogi od gazociągu w kierunku Polski (jak 
było to w przypadku Kaczyńskiego). Tym samym chce przekonać Moskwę do al-
ternatywnego projektu „Amber”. Nowy rurociąg biegłby przez Estonię, Łotwę, 
Litwę i Polskę do Niemiec. Projekt ten, według Warszawy, byłby bardziej przy-

54  M. Kolb, Eine schmerzhafte Wunde, SZ, Ressort: Sonstiges, 23.08.2009, s. 2.
55  O. Graf Lambsdorff, Auf Alternativen setzen, „Die Welt”, 8.09.2008, s. 10.
56  D. Schraven, Geschäfte gegen Russland, tamże, Ressort: Wirtschaft, 1.03.2008, s. 14.
57  Tusk na szczycie w Rydze: Stanowisko Polski wobec Gazociągu Północnego niezmienne, 

„Gazeta Wyborcza”, 4.06.2008, s. 3.
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jazny dla środowiska i kosztowałby aż o 75% mniej niż budowa Gazociągu Bał-
tyckiego. Rosyjski monopolista gazowy Gazprom nie jest jednak zainteresowany. 
Skarży się, że Polacy są przeciwko Nord Stream tylko ze względu na malejące 
przychody z tranzytu58. Po tym fi asku rząd polski próbował uzyskać poparcie dla 
planu dokończenia budowy drugiej nitki Gazociągu Jamalskiego. Gazociąg ten 
został pierwotnie zaprojektowany jako dwie równoległe nitki. Pierwszą oddano 
do użytku w 1999 r., drugiej nie wybudowano do dziś. Według ekspertów budo-
wa gazociągu po dnie Bałtyku będzie dwa–trzy razy droższa od budowy drugiej 
nitki magistrali Jamał–Europa przez terytorium Polski59. 

Inną inicjatywą Polski, a zarazem jedyną liczącą się na wewnętrznej arenie 
instytucji unijnych, jest słynny już raport eurodeputowanego Marcina Libickie-
go. Raport ten został w maju 2008 r. przyjęty przez Komisję Petycji Parlamentu 
Europejskiego, a na stępnie na jego podstawie w lipcu tegoż roku Parlament Eu-
ropejski przyjął rezolucję w sprawie wpływu planowanej budowy tzw. Gazo-
ciągu Bałtyckiego, łączącego Rosję i Niemcy, na środowisko naturalne Morza 
Bałtyckiego. Rezolucję przyjęto, jednak podczas prac w parlamencie całkowicie 
została zmieniona wymowa dokumentu60. Jak do tej pory, w sporze o gazociąg 
nie ma większych zmian pozycji. Bronisław Komorowski powiedział tylko, że 
projekt gospodarczo nie ma żadnego sensu. Radosław Sikorski niemiecką ofer-
tę budowy odnogi do Polski określa jako „skomplikowany problem technicz-
ny”. Fachowcy w Warszawie wiedzą, że Polska mogłaby czerpać duże korzyści 
z przyłącza do rurociągu. Wówczas Rosja nie mogłaby (tak łatwo) wstrzymać do-
staw gazu do Polski. Z drugiej strony Polacy chcą zmniejszyć swe uzależnienie 
od Rosji. Obawiają się również, że budowa Nord Stream Pipeline spowoduje za-
niedbanie rynku norweskiego oraz kaspijskiego61. Polska odrzuciła też wysuniętą 
przez kanclerz Angelę Merkel propozycję, zgodnie z którą wszystkie kraje Unii 
Europejskiej powinny wspierać politycznie budowę Gazociągu Północnego. Kry-
zys gazowy wzmocnił nasz opór, powiedział Mikołaj Dowgielewicz. Rurociąg 
nie poprawi bezpieczeństwa energetycznego Europy, a uczyni ją jeszcze bardziej 

58  P. Flückiger, Poland sucht entspannteres Verhältnis zu Russland, „Die Welt”, Ressort: Außen-
politik, 8.02.2008, s. 6.

59  http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/9F8109BD-5E6A-4E7A-AE4E-F6DC3ADDF623/ 
13671/BiuletynPrasowy37281.doc (25.01.2011).

60  P. Maszczyk, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, w: Unia 
Europejska wobec współczesnych problemów polityki, red. A. Nowak-Far, Warszawa 2008, s. 151.

61  N. Busse, Tusks neue Wege, FAZ, Ressort: Politik, 30.11.2007, s. 12.
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zależną od rosyjskiego gazu62. Ze względu na opór wobec gazociągu Nord Stream 
stanowisko Polski było wielokrotnie krytykowane przez Gerharda Schrödera. 
Na konferencji branży energetycznej w Kolonii powiedział on: Unia Europejska 
z egoistycznych pobudek będzie „zakładnikiem nacjonalistycznej, antyniemiec-
kiej i antyrosyjskiej polityki”. To musi zostać odrzucone przez Europę. Kraje UE 
są zobowiązane do wsparcia projektu mimo oporu jednego z jej członków63. 

W sąsiedniej Łotwie sytuacja nie była tak krytyczna. Premier Aigars 
Kalvîtis, który jesienią 2005 r. w porozumieniu z innymi przywódcami państw 
bałtyckich krytykował gazociąg jako zagrożenie dla bezpieczeństwa całego re-
gionu, obecnie szukał współpracy. Ryga skorzystała z wizyty niemieckiego mi-
nistra gospodarki Michaela Glosa, by zaoferować kooperację. Jego łotewski od-
powiednik Yuri Strode powiedział Niemcowi, że widzi Łotwę jako potencjalne 
miejsce magazynowania gazu. Propozycja Łotwy: nitka od rurociągu do łotew-
skiego magazynu64.  

Jeżeli chodzi o Litwę, to niedługo po ogłoszeniu projektu jesienią 2005 r. 
prezydent Valdas Adamkus stwierdził, że budowa gazociągu jest związana z za-
grożeniem dla środowiska. Litewskie Ministerstwo Środowiska ostrzegało przed 
możliwą katastrofą ekologiczną – tak będzie w przypadku usunięcia z dna morza 
broni chemicznej z drugiej wojny światowej. Także przecieki gazu mogą znisz-
czyć równowagę biologiczną. W związku z tym Litwa domagała się rurociągu 
lądowego65.  Litewski politolog Vytautas Radžvilas w wywiadzie dla „Die Welt” 
powiedział, że kraje bałtyckie czują się coraz bardziej opuszczone przez Niem-
cy. Przyczyniła się do tego przyjaźń niemiecko-rosyjska, a zwłaszcza budowa 
bałtyckiego rurociągu. Wstępując do UE, Litwa oczekiwała wysokiego stopnia 
solidarności europejskiej. Jednak jak pokazuje projekt Nord Stream, kraj wobec 
tak ważnych kwestii zostaje pozostawiony sam sobie66.

Estonia natomiast, jak już wspomniano, ze względów ochrony środowiska 
zabroniła na swych wodach wszelkich prac niemiecko-rosyjskiego konsorcjum, 
zmierzających do budowy gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego. Konserwatyści 
oskarżali Rosję o chęć wykorzystania projektu jako pretekstu do rozszerzenia 

62  Polen gegen Ostseepipeline, SZ, Ressort: Politik, 30.01.2009, s. 9.
63  D. Schraven, Ostsee-Pipeline: Ex-Kanzler Schröder kritisiert Polen, „Die Welt”, Ressort: 

Wirtschaft, 12.09.2007, s. 12.
64  K.-R. Tigasson, Balten befürchten..., s. 6.
65  O. Graf Lambsdorff, Auf Alternativen...
66  Tamże.
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kontroli nad Estonią67. Również „Süddeutsche Zeitung” przytoczyła wypowiedź 
szefa partii konserwatywnej Marta Laara, który stwierdził, że konsorcjum mog-
łoby wykorzystać swe prace na wodach terytorialnych Estonii do gromadzenia 
informacji na temat zasobów naturalnych tego państwa oraz prace te mogłyby 
być zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju. Dziennik dodawał, iż partia ta jest 
jednym z trzech koalicjantów w Estonii. Największym partnerem koalicji jest 
liberalna Partia Reform, która opowiedziała się na rzecz budowy Gazociągu 
Północnego68.

3. Szwecja wobec Gazociągu Północnego

Troska o środowisko jest duża także w innych krajach basenu Morza Bałtyckie-
go, w szczególności w Szwecji, Finlandii i Danii. Gazociąg przebiega przez ich 
strefy ekonomiczne. Jak donosiła prasa niemiecka, również w Szwecji planowa-
ny gazociąg wywołał ostre kontrowersje w rządzie premiera Fredrika Reinfeld-
ta. Szwedzki Urząd Ochrony Przyrody zażądał, by spółka Nord Stream wzięła 
pod uwagę alternatywne trasy biegnące lądem69. Natomiast Gunnar Herrmann 
z „Süddeutsche Zeitung” spekulował, że w grudniu w Skandynawii rozpocz-
nie się nowy etap sporu o planowany rurociąg bałtycki. Wówczas spółka Nord 
Stream ma złożyć do szwedzkiego rządu wniosek o pozwolenie na jego budowę 
i należy się spodziewać ostrego oporu. „Nie dla gazociągu w Bałtyku” [Nein zur 
Gasleitung in der Ostsee] brzmiał nagłówek artykułu opublikowanego na całej 
stronie przez liderów partii socjaldemokratycznej, Zielonych oraz Patrii Lewicy 
w gazecie „Svenska Dagbladet”. Między innymi autorzy wezwali do podjęcia 
głosowania nad projektem w parlamencie. Również wśród opinii publicznej, jak 
pokazały ankiety, rurociąg jest niepopularny70. Świetnym tego potwierdzeniem 
mogła być Gotlandia, znana przede wszystkim jako miejsce letniego wypoczyn-
ku. Od miesięcy Gotlandczycy podburzali nastroje przeciw budowie rurociągu. 
Miał on przebiegać tuż przy wybrzeżu wyspy i stał się przyczyną zamieszek 
w całym kraju. W mediach ciągle pojawiały się nowe obawy związane z projek-
tem. Poza ochroną środowiska dużą rolę odgrywał także lęk przed Rosją. Dla 

67  Estland: Arbeiten für Ostsee-Pipeline verboten, „Die Welt”, Ressort: Innenpolitik, 21.09.2007, 
s. 5. 

68  Estland bremst..., s. 8.
69  Russische Ostsee-Pipeline immer heftiger umstritten, „Die Welt”, Ressort: Außenpolitik, 

17.02.2007, s. 6.
70  G. Herrmann, Nein zur Gasleitung in der Ostsee, SZ, Ressort: Politik, 30.07.2007, s. 7.
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bezpieczeństwa należy zapobiec realizacji projektu – powiedział Rolf K. Nilsson 
(dawniej redaktor naczelny lokalnej gazety na Gotlandii, a następnie parlamen-
tarzysta). „Bardzo nieprzyjemnym” nazwał Nilsson pomysł wdrożenia budowy 
rurociągu. Natomiast minister obrony Mikael Odenberg określił to przedsięwzię-
cie jako „problem”. Jego zdaniem niepokojące jest, że spowoduje to umocnienie 
rosyjskich interesów w szwedzkiej strefi e ekonomicznej. Poza tym stwierdził 
Odenberg, iż nie jest tajemnicą, że taka struktura gazociągu może posłużyć jako 
podstawa do działań wywiadowczych. Jednak prawnicy Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w Sztokholmie doszli do wniosku, iż argumenty te nie dopro-
wadzą do wstrzymania budowy gazociągu. Międzynarodowe prawo morskie nie 
pozwala zapobiec budowie rurociągu tylko z powodu braku zaufania do swoich 
sąsiadów71. 

Szwedzki rząd został ostro skrytykowany w parlamencie za swe stanowi-
sko w sprawie rurociągu na dnie Bałtyku. Minister środowiska Andreas Carlgren 
musiał się bronić przed oskarżeniami, że nie miał odwagi sprzeciwić się sąsia-
dom z Niemiec i Rosji72. Jednak rząd Szwecji określił plany konsorcjum Nord 
Stream jako „niepełne”. Minister środowiska stwierdził, że Szwecja nie może 
na razie określić swego stanowiska, ponieważ dokumenty są niewystarczające73. 
Spory zamęt wywołał swą wypowiedzią płk Stefan Gustafsson z Wydziału Ana-
liz Strategicznych, który ostrzegł w wywiadzie prasowym, że strategiczna mapa 
się zmieniła. Kraj inwestuje więcej w swoje siły zbrojne, a ze względu na odkry-
cie ropy naftowej w Arktyce i planowany gazociąg do Niemiec Rosja ma w Euro-
pie Północnej żywotne interesy, których wcześniej nie miała74. Ostro zareagował 
na to Aleksandr Kadakin, ambasador Rosji w Sztokholmie, który w szwedzkiej 
audycji radiowej powiedział, iż dyskusja na temat Gazociągu Bałtyckiego spad ła 
do poziomu idiotów. Czystym idiotyzmem nazwał obawę, że Rosja może wyko-
rzystać gazociąg do szpiegostwa. „Co to za idiota, który powiedział coś takiego 
w sprawozdaniu dla swoich przełożonych? Rosja posiada satelity i jest w stanie 
odczytać numery każdej tablicy rejestracyjnej na ulicach Sztokholmu, nie potrze-
ba jej rurociągu do szpiegowania”. Szwedzki minister spraw zagranicznych Carl 
Bildt na konferencji prasowej skomentował wypowiedź Kadakina następująco: 

71  G. Herrmann, Abhöranlage zwischen Senfgas-Granate, tamże, 8.02.2007, s. 7.
72  Streit über Ostseepipeline, tamże, 22.12.2007, s. 6.
73  Schweden weist Pläne zur Gas-Pipeline zurück, tamże, 14.02.2008, s. 7.
74  G. Herrmann, Wutausbrüche und Spionage-Vorwürfe, tamże, 27.02.2007, s. 8.
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W Szwecji panuje wolność słowa. Oczywiście stosuje się to również do ambasa-
dora Rosji75.

Wizerunek Nord Stream w Szwecji był problematyczny. Pomóc miał „nie-
bieski autobus” odwiedzający szwedzkie gminy nadmorskie, a następnie Danię, 
Niemcy i Rosję. W Finlandii już był. Musimy u nas informować ogólnie o znacze-
niu gazu ziemnego – mówił Lars Grönstedt, reprezentant Nord Stream w Szwe-
cji. Pokazywał, w jaki sposób fi rma dba o naturę – zainwestowała już sto milio-
nów euro w badania środowiska. Grönstedt zdawał sobie jednak sprawę również 
z tego, że nie chodzi tylko o te fakty. Z jednej strony w Szwecji panuje tradycyj-
na nieufność do Rosji. Z drugiej strony natomiast Szwecja czuje się szczególnie 
odpowiedzialna za Morze Bałtyckie76. Kiedyś była ona wielką potęgą morską 
– do czasu, kiedy Rosja po kilku wojnach przejęła tę rolę.

4. Aspekty ekologiczne

Projekt gazociągu od początku był krytykowany pod względem ekologicznym, 
ponieważ trasa odcinka morskiego biegnie przez obszary, gdzie po drugiej woj-
nie światowej zatopiono miny, granaty oraz broń chemiczną. Poza tym eksperci 
w dziedzinie rybołówstwa wyrażają obawy o wcześniej nienaruszone tarło śle-
dzia, dorsza i innych bałtyckich ryb morskich. Ekosystem Morza Bałtyckiego 
jest wyjątkowy pod wieloma względami. Dotyczy to życia zwierząt i roślin, ro-
dzaju dna morskiego i dziedzictwa kulturowego – także amunicji. Jak zapewnia 
Nord Stream w prospekcie The Project & The Environment, wszystkie te czyn-
niki były dokładnie analizowane w celu zminimalizowania wpływu rurociągu na 
przyrodę77. Również były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, jako szef zarządu 
konsorcjum Nord Stream, obiecał przy budowie niemiecko-rosyjskiego gazo-
ciągu na Morzu Bałtyckim maksymalną ochronę środowiska78. Wszystkie fi rmy 
biorące udział w projekcie – Gazprom, Wintershall, E.ON-Ruhrgas oraz Gasunie 
i GdF – są doświadczonymi międzynarodowymi koncernami energetycznymi 
dysponującymi wielką wiedzą technologiczną w zakresie budowy i eksploatacji 
rurociągów. 

75  Tamże.
76  G. Herrmann, PR-Offensive für die große Röhre, tamże, 2.04.2009, s. 7.
77  Prospekt Nord Stream AG: The Project & The Environment, b.r.m.w., s. 32.
78   Schröder: „Maximaler Umweltschutz bei Ostseepipeline”, „Die Welt”, Ressort: Wirtschaft, 

19.09.2008, s. 14.
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Mimo to Nord Stream nadal boryka się z wieloma zastrzeżeniami. Rząd 
federalny ostrzegał przed zanieczyszczeniem chemicznym Morza Bałtyckiego 
przez budowę gazociągu z Rosji do Greifswaldu. Zgodnie z odpowiedzią rzą-
du na pisemne pytania Partii Zielonych mogłoby to zakłócić wrażliwe ekosyste-
my. Rzeczniczka Ministerstwa Gospodarki powiedziała, że Niemcy kilkakrotnie 
ostrzegały spółki uczestniczące w projekcie rurociągu, by stosowały się do wy-
mogów ochrony środowiska. Z powodu sporego obciążenia przez zanieczysz-
czenia fauna i fl ora Morza Bałtyckiego mogą być szczególnie wrażliwe na dalsze 
zakłócenia79. Spółka twierdziła natomiast, że Gazociąg Północny to bezpieczny 
i przyjazny dla środowiska sposób połączenia Unii Europejskiej i rosyjskich złóż 
surowców energii. Budowany jest on przy wykorzystaniu sprawdzonej techno-
logii, bezpiecznej dla środowiska. Jest on także konstruowany zgodnie z am-
bitną koncepcją bezpieczeństwa, opracowaną przez spółkę Nord Stream, która 
wyznacza nowe standardy. Gazociąg został zaprojektowany, zaplanowany, a te-
raz jest budowany z poszanowaniem środowiska naturalnego i wyjątkowych wa-
runków Morza Bałtyckiego. Wspomniany prospekt informuje również, że Nord 
Stream zainwestował sto milionów euro oraz przeprowadził szerokie konsultacje 
z rządami, władzami, ekspertami oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami 
z wszystkich państw regionu Morza Bałtyckiego. Ich celem było zapewnienie, 
że projekt, trasa, budowa i eksploatacja gazociągu są bezpieczne i przyjazne dla 
środowiska. Następnie dodatkowe 40 mln euro zainwestowano w kompleksowy 
program monitoringu środowiska, który w trakcie budowy i trzech pierwszych 
lat eksploatacji gazociągu badać będzie próbki z tysiąca stacji pomiaru pod ką-
tem szesnastu parametrów. Ponadto konsorcjum Nord Stream dostarczyło Raport 
Espoo podsumowujący transgraniczne oddziaływanie gazociągu na środowisko. 
Na zlecenie tej spółki niezależne europejskie fi rmy i instytucje badawcze prze-
prowadziły najbardziej kompleksowe badania dna Bałtyku. Ich wyniki stanowią 
cenny wkład do przyszłej eksploracji tego siedliska. Były one jednocześnie pod-
stawą do planowania technicznego i wytyczenia optymalnej trasy gazociągu, by 
miał on możliwie jak najmniejszy wpływ na środowisko80.

79  Bundesregierung rügt Gazprom wegen Ostseepipeline, tamże, 26.02.2008, s. 11.
80  Prospekt Nord Stream AG: The Project..., s. 34–40.
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5. Amunicja i broń chemiczna na dnie Morza Bałtyckiego

Według Raindera Steenblocka (Zieloni) po drugiej wojnie światowej w wodach 
Morza Bałtyckiego zatopiono ok. 400 tys. ton amunicji i bojowych środków che-
micznych, jednakże skrupulatne badania potencjalnych tras rurociągu, prowa-
dzone przez Nord Stream, umożliwiły wykrycie tylko kilku istotnych składowisk 
amunicji81. W czasie wojny ułożono także około 100 000 min morskich – mówił 
biolog morski Stefan Nehring z Koblencji. Materiały wybuchowe nie tylko za-
grażają robotnikom budującym rurociąg; prace prowadzone na dnie morza mogą 
również uwolnić amunicję dotychczas przysypaną piaskiem i spowodować jej 
wyrzucenie na nieodległe plaże. Już kilkakrotnie zdarzyło się, iż kolekcjonerzy 
bursztynu na wyspie Uznam doznali poważnych oparzeń, ponieważ zamiast nie-
go zbierali biały fosfor. Będziemy starali się ominąć złoża amunicji – uspokajał 
rzecznik prasowy spółki Stanisław Markin82. Wszyscy zaangażowani w budowę 
gazociągu zainteresowani są uzyskaniem informacji na temat materiałów wybu-
chowych wokół miejsca ułożenia rurociągu, bo nie chcą narażać swoich pracow-
ników ani zatruwać morza. Michael Sasse, rzecznik BASF Wintershall, jednej 
ze spółek uczestniczących w projekcie, stwierdził, że fi rma zdaje sobie sprawę 
z problemu i jest jednocześnie przekonana, że można go rozwiązać: To nie jest 
niczym nowym. Także przy budowie rurociągów lądowych dokładnie przeszuku-
jemy trasy83. 

Jednak nie tylko duże ilości amunicji konwencjonalnej wywoływały obawy 
krytyków budowy rurociągu, ale także zatopione w Morzu Bałtyckim gazy tok-
syczne. Broń chemiczna, która po drugiej wojnie światowej została znaleziona 
w Niemczech, ważyła ok. 288 tys. ton. Część bomb i granatów alianci zatopili 
w Morzu Północnym i Bałtyku. Dziś jest pewne, że 58 tys. ton broni chemicznej 
zatopiono w pobliżu Bornholmu. Związek Radziecki prawdopodobnie pozbył się 
300 tys. ton. Oznacza to, że od kilku dekad bomby i granaty leżą na dnie morza. 
Ich stan zależy od takich czynników, jak ilość tlenu i stopień zasolenia wody oraz 
od charakteru dna morskiego, stwierdziła Ulrike Kronfeld-Goharani z Instytu-
tu Badań nad Pokojem Uniwersytetu w Kilonii84. Jak dotąd, żaden kraj skandy-
nawski nie odważył się zająć rozwiązaniem tego problemu, być może dlatego, 

81  E. Jung, Schatzsuche auf dem Grund der Ostsee, „Die Welt”, 9.03.2010, s. 1.
82  I. Suhr, A. Boecker, Explosive Verbindung, SZ, Ressort: Wissen, 15.12.2005, s. 11. 
83  Tamże.
84  Tamże.
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że jest to kwestia „politycznie wrażliwa”, a poza tym usunięcie tej broni byłoby 
kosztowne. 

6. Rybołówstwo

Podczas układania gazociągu Nord Stream musiał usunąć stary sprzęt wojskowy, 
a także wziąć pod uwagę żeglugę oraz rybołówstwo. Biolodzy morscy niepokoili 
się o wcześniej nienaruszone tarło śledzia, dorsza oraz innych bałtyckich ryb 
morskich. Rybacy obawiali się, że rurociąg utrudni im zarzucanie sieci i poło-
wy. Nord Stream zapewniał wprawdzie, że tak się nie stanie, ale Lasse Broman, 
rzecznik Federacji Rybołówstwa na Gotlandii, mówił, że niezupełnie wierzy tej 
obietnicy. Dodatkowym aspektem wzbudzającym zastrzeżenia na Gotlandii była 
obawa, że platforma do prac przy budowie gazociągu zniszczy widok na morze 
i odstraszy turystów. Rzecznik konsorcjum Jens Mueller zapewniał, że będzie 
ona zbudowana ok. 60 km od plaży i z Gotlandii nie będzie jej widać85. Dotych-
czasowe doświadczenia wykazały, iż połowy przez zarzucanie sieci w pobliżu 
rurociągów podmorskich nie są niczym niezwykłym. Nord Stream zapewniał 
o przestrzeganiu międzynarodowych norm bezpieczeństwa rybaków. Mimo wie-
lu podwodnych rurociągów położonych w ciągu ostatnich 25 lat na Morzu Pół-
nocnym trałowanie pozostało tam prawie bez zmian. Podczas budowy Gazociągu 
Północnego połowy w bezpośrednim sąsiedztwie prac instalacyjnych są wpraw-
dzie zabronione, lecz zostaną wznowione po przemieszczeniu się statku układa-
jącego rury. Jeśli chodzi o zasoby ryb w Morzu Bałtyckim, nie należy oczekiwać 
długo utrzymujących się niekorzystnych zmian. Ryby tymczasowo będą unikać 
obszarów budowy, jednak później rurociąg będzie je przyciągać, ponieważ działa 
jak sztuczna rafa86.

7. Organizacje ekologiczne a budowa Gazociągu Północnego

Konsorcjum Nord Stream kilkakrotnie poprawiało plan budowy rurociągu, aby 
spełnić wymogi ochrony środowiska. Organizacje ekologiczne skarżyły się jed-
nak, że warunki wciąż nie są dostatecznie ostre. W Niemczech, gdzie władze 
w grudniu zapaliły zielone światło dla rurociągu gazowego, przekazano rosz-

85  G. Herrmann, Abhöranlage zwischen Senfgas-Granaten, tamże, Ressort: Politik, 8.02.2007, 
s. 7.

86  Prospekt Nord Stream AG: Zehn Antworten, b.r.m.w., s. 28.
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czenia dwóch grup ekologicznych. World Wide Fund for Nature (WWF) oraz 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) chciały, aby sąd zo-
bowiązał Nord Stream do pokrycia wszelkich kosztów naprawy szkód spowo-
dowanych przez rurociąg87. Wobec pozwolenia na budowę gazociągu organiza-
cje te wniosły pozew do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Greifswaldzie. 
WWF i BUND twierdziły, że budowa ta w rzeczywistości obciąży środowisko 
Morza Bałtyckiego bardziej, niż zostało to zaprezentowane88. Według WWF ana-
lizy dotyczące oddziaływania projektu na środowisko jak do tej pory nie od-
grywały żadnej roli w planowaniu prac nad budową rurociągu. Podczas gdy do 
budowy farm wiatrowych na morzu wszystko jest dokładnie monitorowane, to 
w sprawie kontroli organów i podmiotów Gazociągu Bałtyckiego panuje cisza 
– skarżył się szef niemieckiego oddziału WWF Jochen Lamp89. W ramach eu-
ropejskiego prawa ochrony przyrody duże i transgraniczne projekty wymagają 
tzw. strategicznej oceny środowiska naturalnego oraz badania wód w odległości 
dwunastu mil morskich od wybrzeży. Jako przykład Lamp podawał Baltic Gas 
Interconnector, podobny projekt gazociągu między Niemcami, Danią i Szwecją, 
którego realizatorzy zgodnie z analizą oddziaływania na środowisko we wrześniu 
2001 r. złożyli wniosek o wszczęcie procesu planowania regionalnego – i wciąż 
czekają. Kolejnym punktem krytyki ze strony WWF był fakt, że operator ruro-
ciągu chce zbudować najpierw pierwszą nitkę gazociągu, a budowa drugiej rury 
jest planowana dwa lata później, co oznacza to, iż obszary wrażliwe ekologicznie 
będą zakłócane dwa razy. Organizacja WWF wzywała zatem, aby – zwłaszcza 
w rejonie o dużym znaczeniu ekologicznym – na obszarach przybrzeżnych, gdzie 
głębokość wody jest mniejsza niż 20 m, budować równocześnie obie nitki ruro-
ciągu. Jest to kwestia planowania technicznego – mówił Jens Mueller, rzecznik 
konsorcjum Gazociągu Północnego. – Zapewne można o tym porozmawiać z wła-
ściwymi organami90. 

Narażone są zwłaszcza płytkie wody ekologicznie wrażliwych obszarów 
Morza Bałtyckiego. Na przykład w Greifswaldzie rurociąg ma przebiegać przez 
obszar chroniony. Na tych obszarach odbywa się tarło, prowadzi się hodowlę 
i chów śledzia bałtyckiego. Zalew jest również znany jako „ptasi raj”. U wy-
brzeży Szwecji i Finlandii Morze Bałtyckie nie jest zbadane nawet w części. 

87  G. Herrmann, Ostsee-Pipeline genehmigt, SZ, Ressort: Politik, 13.02.2010, s. 9.
88  Klage gegen Ostseepipeline, tamże, Ressort: Wirtschaft, 11.02.2010, s. 23.
89  Tamże.
90  Tamże.
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Ekolodzy obawiali się, że obszary te mogą zostać zniszczone, jeśli nie zostaną 
odwzorowane na mapach. Organizacja WWF nie odrzucała jednak kategorycznie 
budowy linii gazowej. Stowarzyszenie to zdawało sobie sprawę, że takie projekty 
są już technicznie wykonalne i z punktu widzenia zmian klimatycznych gaz jest 
o wiele bardziej korzystny niż zanieczyszczający środowisko olej napędowy. Nie-
mniej rurociąg spowoduje znaczne zakłócenia środowiska morskiego, argumen-
tował WWF. Do jego budowy zatopiono w Morzu Bałtyckim ok. 1,3 mln ton stali 
i przeczesano 60 mln m3 dna morskiego91. Z kolei organizacja Bund Naturschutz 
w Schwerinie zgłaszała obawy co do mętności wody, mogącej mieć wpływ rów-
nież na wzrost roślin morskich92. Według Arndta Müllera z BUND największą 
ingerencję w naturę spowoduje budowa gazociągu OPAL, który przecinać ma 
w sumie 172 dróg, 27 linii kolejowych i 39 wód głównych. Müller skarżył się, 
że zarzuty organizacji są po prostu ignorowane. Natomiast rzeczniczka Wingas 
GmbH Antje Knollmann uspokajała: Rurociągi nie biegną najkrótszą drogą, ale 
ze względu na potrzeby ludzi i środowiska drogą najbardziej rozsądną93. 

Wspomniane organizacje stały się przyczyną gwałtownego sporu w Me-
klemburgii-Pomorzu Przednim, dotyczącego roli tych wielkich grup ekologicz-
nych oraz rządu pod przewodnictwem SPD w budowie Gazociągu Północnego. 
Mianowicie WWF i BUND wycofały pozew przeciwko zezwoleniu na układa-
nie rury na niemieckich wodach terytorialnych, złożony przez nie wcześniej do 
Najwyższego Sądu Administracyjnego w Greifswaldzie. Według raportu NDR 
Online grupa parlamentarna CDU oskarżyła największe organizacje ekologicz-
ne w kraju o sprzedajność. Powodem tego zarzutu było założenie przez Nord 
Stream AG wartej dziesięć milionów euro Fundacji Ochrony Przyrody Niemiec-
kiego Bałtyku (Naturschutzstiftung Deutsche Ostsee). Do zarządu i rady dorad-
czej fundacji weszli głównie reprezentanci dużych organizacji ekologicznych: 
WWF, NABU (Związek na rzecz Ochrony Przyrody i Bioróżnorodności) oraz 
BUND. Jej prezesem został szef WWF Deutschland Jochen Lamp, a jego za-
stępczynią – szefowa BUND Corinna Cwielag. Siedziba fundacji mieści się 
w Greifswaldzie. Członkami zarządu i rady są także Karl Otto Kreer z Minister-
stwa Środowiska i szef prokuratury Reinhard Meyer (SPD)94. Wydaje się, że or-

91  K. Schacht, Heringe blicken in die Röhre, tamże, Ressort: Wissen, 6.06.2006, s. 22.
92  Ch. Tenbrock, Wer schaut in die Röhre, „Die Zeit”, Ressort: Wirtschaft, 17.04.2008.
93  M. Radunski, Endspurt..., s. 3.
94  S. Ludmann, Umweltverbände bestreiten Käufl ichkeit, http://www.ndr.de/regional/

mecklenburg-vorpommern/umweltstiftung105.html (23.03.2011).
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ganizacje te dały się przekupić za dziesięć milionów euro. Fundacja otrzymała od 
Nord Stream pięć milionów euro na kapitał zakładowy i kolejne pięć na „projekty 
badawcze”. Nagle zrezygnowano z wszelkich protestów i demonstracji przeciw-
ko gazociągowi. Beate Schlupp (CDU) w wywiadzie dla „Die Welt” powiedziała: 
W wielu wypadkach mniejsze przedsięwzięcia, które odpowiadają na rzeczywistą 
potrzebę obywateli i można nimi pomóc, są utrudniane przez lata działaniami or-
ganizacji ekologicznych. Jednak przy tak dużej inwestycji, jak rurociąg podmor-
ski, najwyraźniej postrzegają one to zupełnie inaczej i mają odmienny pogląd95. 
Organizacja BUND odrzuciła zarzuty oskarżenia o przekupstwo. To jest wręcz 
głupie i nieuzasadnione pod każdym względem – powiedziała Corinna Cwielag. 
Pieniądze zostały wynegocjowane w celu ochrony środowiska, ponieważ pań-
stwo nie jest w stanie zapewnić wystarczającej rekompensaty dla środowiska 
jako warunku budowy rurociągu96. 

Uwagi końcowe

Rurociąg Nord Stream to istotny projekt mający na celu zapewnienie Europej-
czykom bezpiecznych dodatkowych źródeł gazu ziemnego. Gazociąg ten stanowi 
znaczący wkład w bezpieczeństwo dostaw gazu na rynkach Europy Zachodniej. 
Budowa na dnie Bałtyku rury długości 1224 km jest wyzwaniem politycznym, 
technicznym i logistycznym. Wielkość projektu i jego międzynarodowy charak-
ter sprawiają, że zajmuje on wyjątkową pozycję wśród komercyjnych projektów 
infrastrukturalnych realizowanych obecnie. Znaczenie rurociągu łączącego Rosję 
z Niemcami jest bardzo ważne szczególnie ze względu na niepokoje w regionie 
państw arabskich. Rurociąg przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa ener-
getycznego Europy Zachodniej oraz do elastycznych dostaw gazu. Za realizację 
projektu odpowiedzialne są doświadczone międzynarodowe koncerny energe-
tyczne. W przedsięwzięcie zaangażowało się wiele podmiotów z całej Europy. 
Udział większej liczby krajów w Nord Stream obniża ryzyko geopolityczne. 

Z drugiej zaś strony prezentowane w analizowanych artykułach argumen-
ty Polski oraz państw bałtyckich uświadamiają, iż gazociąg ten zwiększa bez-
pieczeństwo energetyczne tylko i wyłącznie Europy Zachodniej. Polska, Łotwa, 
Litwa i Estonia obawiają się, że wkrótce będą się mogły stać obiektem szantażu. 

95  M. Schneider, Harter Vorwurf gegen Umweltverbände, „Die Welt”, Ressort: Wirtschaft, 
18.03.2011, s. 33.

96  Tamże.
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Lęk tych państw nie jest nieuzasadniony – gaz ziemny już nieraz posłużył wła-
dzom Kremla jako środek presji. Spór gazowy między Rosją a Ukrainą spowo-
dował osłabienie wizerunku Gazpromu jako wiarygodnego dostawcy, a problem 
długoterminowego bezpieczeństwa dostaw uczynił kwestią kluczową. Z punktu 
widzenia Moskwy spór gazowy z Ukrainą uzasadniał budowę bałtyckiego ruro-
ciągu bardziej niż kiedykolwiek. W ten sposób Gazprom uniezależni się od kra-
jów tranzytowych w Europie Wschodniej. Na Zachodzie wywołało to zupełnie 
inne wrażenie – że Kreml poprzez energię uprawia politykę. W prasie niemiec-
kiej często przywoływany jest padający zwłaszcza ze strony państw bałtyckich 
oraz Polski zarzut, iż budowa Gazociągu Północnego ma motywy polityczne. 
Gazprom podkreśla jednak, że jego zależność od państw tranzytowych jest zbyt 
duża. Przedsiębiorstwo musi ograniczyć ryzyko transportu, a zatem opierać się 
na różnych trasach. Ponadto ukraińska sieć gazociągów tranzytowych jest zużyta 
i potrzeba miliardowych inwestycji, by ją odnowić.

Także w krajach skandynawskich projekt ten do końca wzbudzał miesza-
ne uczucia, proces udzielania zezwoleń na budowę gazociągu wcale nie okazał 
się łatwy. Choć konsorcjum zapewnia, że projekt Nord Stream jest realizowany 
zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska, to krytycy twierdzą, że 
przez budowę podwodnego rurociągu narażony zostanie ekosystem Morza Bał-
tyckiego. Jednak, jak wielokrotnie podkreślały niemieckie dzienniki, pozytywne 
doświadczenia z Morza Północnego wskazują, iż transport gazu przez rurociągi 
podwodne jest obecnie dojrzałą technologią i nie ma negatywnego wpływu na 
środowisko morskie. 

Niektórzy obserwatorzy dostrzegają w tych działaniach ukryty motyw: 
próbę zatrzymania projektu politycznie niepożądanego za pomocą przepisów 
ochrony środowiska. Lepiej byłoby przedyskutować projekt gazociągu w innym 
kontekście, ponieważ z pewnością można by znaleźć przeciwko gazociągowi po-
ważne argumenty niemające nic wspólnego z ochroną zasobów morskich. Na 
przykład istnieją obawy mniejszych państw, które mają być pomijane w dosta-
wach energii. Poza tym krytykowany jest sposób, w jaki doszło do uzgodnienia 
projektu: między dwoma wielkimi państwami ponad głowami małych, takich jak 
Polska. Projekt ten stworzył szansę, by porozmawiać o tym, jak  Europa sprosta 
zaspokojeniu przyszłych potrzeb energetycznych – nie jest wcale oczywiste, że 
bezwzględnie musi być ono oparte na gazie ziemnym z Rosji. Jednak politycy, 
chowając się za argumentami ochrony środowiska, zaprzepaścili tę okazję. 
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DIE POSITION DER DEUTSCHEN PRESSE ZU DER NORD STREAM PIPELINE

ZUSAMMENFASSUNG

Der Beitrag stellt die Position verschiedener deutscher Zeitungen zu der Ostseepipeline 
dar. Das Ziel dieses Artikels ist die Analyse der Einwände der Gegner des Projektes und 
die Darstellung der darüber geführten Diskussion.

Das Projekt war von Anfang an umstritten. Umweltschützer warnten vor der Ge-
fahr einer „ökologischen Katastrophe“ – vor der chemischen Verschmutzung der Ostsee 
und der Verletzung der empfi ndlichen Ökosysteme. Experten auf dem Gebiet der Fische-
rei sorgten sich um Leichgründe von Hering und anderen Fischen. Politiker fürchteten, 
dass ihren Ländern die sichere Erdgasversorgung entzogen wird und die Abhängigkeit 
von russischem Gas größer wird. Dieses Projekt war vor allem in Polen und den balti-
schen Republiken die Ursache für heftige Proteste. Allerdings siegten wirtschaftliche, 
energopolitische, geostrategische Argumente größerer Länder, nämlich Russlands und 
Deutschlands. Der Bau der Nord Stream Pipeline ist nicht nur das Ergebnis konkurrie-
render nationaler Interessen innerhalb der Europäischen Union, sondern auch eine Folge 
fehlender gemeinsamer Energiepolitik.
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