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BTC (BAKU-TBILISI-CEYHAN PIPELINE) – ROPOCIĄG BAKU-TBILISI-CEYHAN
DOLARY – DOLARY AMERYKAŃSKIE
EBI – EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (ANG. EIB)
EBOR – EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU (ANG. EBRD)
ESIA (ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT) - OCENA SKUTKÓW 
ŚRODOWISKOWYCH I SPOŁECZNYCH PROJEKTU
IAP (IONIAN ADRIATIC PIPELINE) – GAZOCIĄG JOŃSKO-ADRIATYCKI
IEA (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY) – MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA
ITUC (INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION) - MIĘDZYNARODOWA KONFEDERACJA 
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 
KE – KOMISJA EUROPEJSKA
PCI (PROJECTS OF COMMON INTEREST) – PROJEKTY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WSPÓLNEGO 
INTERESU – WSKAZANE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ PRIORYTETOWE PROJEKTY Z DZIEDZINY 
ENERGETYKI I TRANSPORTU
PRG (POLITICAL RISK GUARANTEE) – ZABEZPIECZENIE RYZYKA POLITYCZNEGO
PSA (PRODUCTION SHARING AGREEMENT) – POROZUMIENIE O PODZIALE PRODUKCJI
SCPX (SOUTH CAUCASUS PIPELINE EXTENSION) – ROZBUDOWA GAZOCIĄGU 
POŁUDNIOWOKAUKASKIEGO
TANAP (TRANS-ANATOLIAN PIPELINE) – GAZOCIĄG TRANSANATOLIJSKI
TAP (TRANS-ADRIATIC PIPELINE) – GAZOCIĄG TRANSADRIATYCKI
TCP (TRANS-CASPIAN PIPELINE) – GAZOCIĄG TRANSKASPIJSKI
UE – UNIA EUROPEJSKA

Pojęcia
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Po latach dyskusji o dywersyfikacji dostaw gazu do Europy 
w celu zmniejszenia zależności od rosyjskiego importu, 
w ostatnim roku priorytetem dla Unii Europejskiej stał się 
Południowy Korytarz Gazowy, czy też rurociąg Euro-Caspian 
Mega Pipeline, jak często się o nim mówi. Szacowany na 45 
mld dolarów łańcuch projektów sprowadzi gaz do Europy 
z pola gazowego Shah Deniz w Azerbejdżanie, należącego 
między innymi do BP, rosyjskiego Łukoil i azerbejdżańskiego 
SOCAR. Korytarz ma przechodzić przez Gruzję, Turcję, Grecję, 
Albanię i Włochy do innych rynków europejskich i składać się 
z przedłużenia rurociągu South Caucasus Pipeline (SCPx), 
Trans-Anatolian Pipeline (TANAP), Trans-Adriatic Pipeline 
(TAP) i innych odgałęzień. Później może również obejmować 
rurociąg Trans-Caspian Pipeline (TCP), co pozwoli na 
eksport turkmeńskiego gazu do Unii. Projekt Południowego 
Korytarza Gazowego stał się częścią konfliktu pomiędzy Rosją 
a Ukrainą. Chociaż projekty prowadzone są głównie przez 
firmy z sektora prywatnego (z wyjątkiem SOCAR, który jest 
własnością Azerbejdżanu), to Unia musi zmierzyć się z wieloma 
zagrożeniami związanymi z korytarzem. Dlatego Południowy 
Korytarz Gazowy będzie wspierany ze środków publicznych 
poprzez fundusz Łącząc Europę (ang. Connecting Europe 
Facility), potencjalnie poprzez Europejski Bank Inwestycyjny 
(EBI) oraz Inicjatywę Obligacji Projektowych (ang. Project 
Bond Initiative), a pośrednio poprzez pożyczkę z Europejskiego 
Banku Odbudowy i Rozwoju dla Łukoil w drugiej fazie rozwoju 
Shah Deniz (do zatwierdzenia na początku 2015 roku). Agencje 
kredytów eksportowych z krajów Unii Europejskiej również mogą 
wesprzeć korytarz. 

Niesie to ryzyko finansowe dla Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich, które ostatecznie może być kosztem do 

poniesienia przez podatników, konsumentów gazu, oraz 
mieszkańców w krajach eksportujących i tranzytowych. 
Jeśli nowa ścieżka importu gazu jest złą odpowiedzią, to po 
części dlatego, że zadajemy złe pytania. Ktoś, kto pyta: “Ile 
energii można zaoszczędzić? Jak to robimy? Ile to kosztuje? 
Do jakiego poziomu możemy zmniejszyć zapotrzebowanie 
na energię?”, i działa w celu osiągnięcia tych celów, ten 
zaoszczędzi energię. Ktoś, kto pyta: “Z jakiego kraju poza Rosją 
możemy dostarczać gaz?”, ten skończy grając z represyjnymi 
reżimami wszelkiej maści, takimi jak w Azerbejdżanie, Turcji 
i Turkmenistanie, a jednocześnie będzie musiał rozglądać się 
za pieniędzmi na opłacenie drogich projektów rurociągów. 
Kwintesencją tego, że Unia Europejska nie daje wystarczającego 
priorytetu oszczędzaniu energii, jest ostatnia, rozczarowująca, 
decyzja w sprawie niewiążącego celu w zakresie 
efektywności energetycznej: 27% do 2030 roku. Ale nawet 
jeśli cel ten uznamy za wystarczający, Unia niedostatecznie 
przeanalizowała, ile gazu naprawdę potrzebuje, by jednocześnie 
obniżyć emisje. Dała pierwszeństwo całej serii dużych projektów 
importu gazu na liście projektów będących przedmiotem 
wspólnego interesu (Projects of Common Interest, PCI), 
z których Południowy Korytarz Gazowy jest największy. Jednak 
europejska Energy Roadmap 2050 pokazuje, że jeśli Unia ma 
zredukować zużycie paliw kopalnych, to nie potrzebujemy tak 
dużo gazu w nadchodzących dekadach. Ocena oddziaływania 
na środowisko dla przyjęcia celów w zakresie efektywności 
energetycznej na 2030 rok pokazuje to samo.

Duża część istniejącej infrastruktury importu gazu w Unii 
Europejskiej, zwłaszcza gazu ziemnego (LNG), jest nie w pełni 
wykorzystywana, a żaden ze scenariuszy unijnych Energy 
Roadmap 2050, nie przewiduje znaczącego wzrostu popytu. 

Streszczenie

Platforma Gunashli, zakotwiczona w należącej do Azerbejdżanu części pola  
Azeri-Chirag-Gunashli. Zdjęcie z archiwów BP.
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W rzeczywistości zużycie gazu w UE jest w tendencji spadkowej 
już od dziesięciu lat, a więc jeszcze zanim rozpoczęła się recesja 
gospodarcza. Wszystko to oznacza, że jeśli planowane rurociągi 
nie będą wykorzystywane z maksymalną wydajnością, mogą 
być nieopłacalne, a Unia ryzykuje stratę pieniędzy, przy czym 
koszty tej straty poniosą ostatecznie podatnicy, konsumenci 
gazu i osoby mieszkające wzdłuż trasy rurociągu. Nie można 
przeoczyć ironii, jaką jest udzielanie pożyczki rosyjskiemu 
Łukoil w celu zwiększenia niezależności od Rosji, zwłaszcza, 
że Łukoil jest jedną z firm na liście sankcji USA (grudzień 
2014). Jednak nie jest to jedyny powód, aby nie dawać 
kredytu Łukoilowi. Firma ta w 2014 roku była przedmiotem 
głosowania, mającego zdecydować czy wyrzucić ją z terytorium 
Komi w Rosji ze względu na negatywny wpływ na środowisko. 
Partnerzy konsorcjum nie są lepsi: BP prawdopodobnie ma 
większy budżet na PR, ale kto jest w stanie pomyśleć o BP 
nie myśląc o wycieku na platformie Deepwater Horizon 
w Zatoce Meksykańskiej? Wiele osób na Kaukazie i w Turcji ma 
swoje własne doświadczenia z BP i jego rurociągiem Baku-
Tbilisi-Ceyhan, którego budowa i eksploatacja przyniosła 
wiele negatywnych skutków takich jak nieproporcjonalne 
odszkodowania i militaryzacja korytarza. Wielu Azerów już teraz 
wini bogactwo ropy za wzmocnienie pozycji rządzącej rodziny 
Alijewów, a perspektywa nowych projektów oznacza dalsze 
wzmacnianie reżimu. By utrzymać władzę, Alijewowie w ciągu 
ostatniego roku z coraz większym zdecydowaniem wtrącają do 
więzienia przeciwników politycznych i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego.

Decyzje podejmowane obecnie przez Unię Europejską dają 
podwaliny infrastrukturze, która może przetrwać następne 
40-60 lat. Jednak nie jest za późno na zmiany. Zatrzymanie 

strumienia publicznych pieniędzy na ogromne projekty 
związane z paliwami kopalnymi, takie jak Południowy Korytarz 
Gazowy, może otworzyć przestrzeń dla większych działań 
w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonych 
form energii odnawialnej. Na przykład, łączna wartość 
inwestycji niezbędnych do wykorzystania potencjału w zakresie 
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, 
w siedmiu krajach Europy środkowo-wschodniej opisywanych 
przez Bankwatch w ostatnim badaniu No Half Measures, wynosi 
do 25 mld euro rocznie. To są cele, które musimy osiągnąć, 
jeśli chcemy utrzymać Unię na drodze zmniejszania emisji 
i osiągnięcia rzeczywistego bezpieczeństwa energetycznego.

Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown i prezydent Alijew obserwują 
sygnowanie umowy dot. wydobycia ropy ze złóż Azerbejdżanu; lipiec 2009. 
Zdjęcie z archiwów Downing Street.
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1. Wstęp –  
Południowy Korytarz 
Gazowy i pole gazowe  
Shah Deniz

Unia Europejska uważa projekt Południowego Korytarza 
Gazowego za kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw energii na swoim terytorium. W skład Korytarza 
wchodzi kilka projektów infrastrukturalnych, których celem 
jest zapewnienie przepływu gazu ziemnego z rejonu Morza 
Kaspijskiego do Europy. Gaz wydobywany (1) z położonego 
na szelfie Morza Kaspijskiego złoża Shah Deniz ma popłynąć 
przez terytorium Azerbejdżanu i Gruzji Gazociągiem 
Południowokaukaskim (SCPX), następnie przez Turcję 
Gazociągiem Transanatolijskim (TANAP), Grecję i Albanię 
Gazociągiem Transadriatyckim (TAP) i ostatecznie trafić 
do Włoch (2) (a następnie do innych krajów europejskich). 
Dyskutowana jest także koncepcja poprowadzenia Gazociągu 
Jońsko-Adriatyckiego (IAP), który przesyłałby gaz z 
Gazociągu Transadriatyckiego na południe Chorwacji, do 
Albanii, Kosowa, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny. 

Łączna długość gazociągów wchodzących w system 
Korytarza Południowego ma wynosić 3500 kilometrów; 
najwyższe wzniesienie osiągnie 2500 metra, a największa 
głębokość, na jakiej ma powstać infrastruktura, to 
800 metrów pod poziomem morza. Plany zakładają, 
że z regionu Basenu Morza Kaspijskiego do Europy 

trafi tą drogą 16 miliardów metrów sześciennych 
gazu rocznie. W pracę nad poszczególnymi projektami 
infrastrukturalnymi wchodzącymi w skład Korytarza 
Południowego zaangażowany jest szereg dużych koncernów 
energetycznych: BP (Wlk. Bryt.), SOCAR (Azerbejdżan), Łukoil 
(Rosja), Statoil (Norwegia), BOTAS i TPAO (oba z Turcji), 
Fluxys (Belgia), Enagás (Hiszpania), Total (Francja), Naftiran 
Intertrade (Iran), Petronas (Malezja) oraz Axpo (Szwajcaria).

Jak podaje strona internetowa projektu TAP (3), ogólna 
wartość inwestycji szacowana jest na 45 miliardów dolarów. 
Komisja Europejska stworzyła listę strategicznych dla 
bezpieczeństwa energetycznego projektów będących 
przedmiotem wspólnego interesu (PCI), zapewniających 
dodatkowe źródła dostaw gazu. Kryteriami wyboru były 
dostępność i wielkość zasobów. Jednym z projektów z tej 
listy jest Gazociąg Transkaspijski (TCP), mający liczyć 300 
kilometrów długości rurociąg o przepustowości 32 miliardów 
metrów sześciennych gazu rocznie. Według planów zostanie 
on podłączony w Turkmenistanie do Gazociągu East-West lub 
do systemu instalacji wydobywczych na Morzu Kaspijskim. 
Dzięki temu projektowi Europa może liczyć na dostęp do 
turkmeńskiego gazu (4).

SCP

TANAP

TAP

Morze Czarne 

Adriatyk

Gruzja

TurcjaGrecja

AlbaniaWłochy

Azerbejdżan
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Wstęp –  
Południowy Korytarz 
Gazowy i pole gazowe  
Shah Deniz

1.1 POLE GAZOWE SHAH DENIZ 

Znajdujące się w szelfie Morza Kaspijskiego, położone około 
70 kilometrów na południowy wschód od Baku, pole gazowe 
Shah Deniz – największe złoże tego gazu w Azerbejdżanie 
– stanie się głównym źródłem dostaw gazu ziemnego do 
Europy.

Pole Shah Deniz odkryto w 1999 roku, po tym jak w czerwcu 
1996 roku rząd Azerbejdżanu sygnował wraz z siedmioma 
koncernami naftowymi Porozumienie o Podziale Produkcji 
(PSA). Właścicielem pola jest konsorcjum, w którego skład 
wchodzą koncerny: BP (28,8%), Turkish Petroleum Overseas 
Company (19%), SOCAR (16,7%), Petronas (15,5%), Łukoil 
(10%) oraz irański NIOC (10%).

Al Cook, wiceprezes BP odpowiedzialny za zarządzanie 
polem Shah Deniz, opisał je podczas dorocznego spotkania 
EBOR w 2013 roku: „Będące w naszym posiadaniu pole Shah 
Deniz można porównać pod względem rozmiaru do wyspy 
Manhattan. Jest to największe jak dotąd złoże, jakie odkrył 
koncern BP”.

Wielkość zasobów Shah Deniz oblicza się na ponad trylion 
metrów sześciennych gazu. Łączną sumę wydatków 
związanych z przygotowaniem pierwszej fazy wydobycia 
(które rozpoczęło się w grudniu 2006 roku) oszacowano na 
6 miliardów dolarów. Licząc od 2013 roku, wydobyto 47,3 
miliarda metrów sześciennych gazu i 99,5 miliona baryłek 
kondensatu (5).

Gaz ziemny oraz kondensat transportowane są 
do położonego na południowy zachód od Baku 
terminalu Sangachal. Stamtąd kondensat tafia, za 
pośrednictwem rurociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), do 
środziemnomorskiego portu Ceyhan. Gaz ziemny pokonuje 
dłuższą drogę i dociera na rynek europejski Gazociągiem 
Południowokaukaskim: ze stolicy Gruzji, Tbilisi, do granic 
Turcji i dalej, do Erzurum (dzięki infrastrukturze tureckiego 
koncernu Botas).

Aby w pełni wykorzystać możliwości przesyłowe 
Południowego Korytarza Gazowego, planowane jest 
uruchomienie drugiej fazy projektu Shah Deniz, co pozwoli 
na wykorzystanie całości złoża. Decyzja w sprawie Shah 
Deniz II została ogłoszona przez konsorcjum w grudniu 2013 
roku i zyskała aprobatę Komisji Europejskiej (6). Rozpoczęcie 
wydobycia planowane jest na 2018 rok. Według obliczeń 
rozbudowa pola przyniesie dodatkowe 16 miliardów metrów 
sześciennych gazu rocznie. Obecnie z pola gazowego Shah 
Deniz płynie 9 miliardów metrów sześciennych gazu.

Plany zakładają:
• dwie nowe, łączone mostem platformy wiertnicze;
• 26 studni eksploatacyjnych, które będą obsługiwane przez 
dwie półzanurzalne platformy;
• 500 kilometrów podwodnych rurociągów, które połączą 
studnie eksploatacyjne z terminalem;
• modernizację statków konstrukcyjnych;
• rozbudowę terminalu Sangachal (nowe instalacje obróbki 
i kompresji gazu) (7).

LUKOIL OVERSEAS

Lukoil Overseas Shah Deniz Ltd jest spółką córką Lukoil Overseas Holding 
Ltd, firmy reprezentującej koncern Łukoil w projekcie Shah Deniz. Łukoil to 
druga co do wielkości prywatna firma w Rosji. Lukoil Overseas z kolei jest 
spółką zależną Łukoilu (100 procent udziałów).

Lukoil Overseas powstała w 1997 roku z siedzibą w Dubaju. Firma 
zarządza międzynarodowymi projektami wydobywczymi koncernu 
Łukoil (upstream). Nadzoruje wydobycie i produkcję gazu oraz ropy 
w Azerbejdżanie, Kolumbii, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Egipcie, Ghanie, 
Iraku, Kazachstanie, Rumunii, Arabii Saudyjskiej, Sierra Leone, Wenezueli, 
Wietnamie oraz Uzbekistanie. W 2013 roku zysk netto Lukoil Overseas 
wyniósł 1 miliard dolarów. W 2011 roku złoża w Azerbejdżanie przyniosły 
koncernowi trzeci pod względem wielkości dochód, zaraz po złożach 
kazachskich i uzbeckich. 
(Źródło: Roczne Sprawozdanie Łukoil 2012)
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zademonstrowało już niejednokrotnie odpowiedzialne 
podejście do kwestii ochrony środowiska naturalnego 
i kwestii społecznych” (8) w zrealizowanych do tej pory 
projektach, takich jak ropociąg Baku-Tbilisi-Ceyhan czy 
pierwszy etap budowy projektu Shah Deniz. Al Cook, 
przedstawiciel BP, podkreśla, że „nasze dotychczasowe 
dokonania w Azerbejdżanie, gdzie jesteśmy już od 20 lat, 
są kluczem do pewności, z jaką podejmujemy się realizacji 
tego projektu. Historia naszych poczynań demonstruje, że 
BP zapewnia godne zaufania źródła energii dla odbiorców 
publicznych i prywatnych” (9).

Ten dość jednostronny ogląd sytuacji ignoruje oczywisty 
związek pomiędzy budową infrastruktury Shah Deniz 
i ropociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan a istnieniem represyjnego 
reżimu Alijewów w Azerbejdżanie. Dostarczając Alijewom 
pieniędzy i wzmacniając władzę rodu, działalność koncernów 
naftowych przyczyniła się do zahamowania rozwoju 
demokracji w kraju. Obecnie krytycy reżimu Alijewów ryzykują 
więzienie lub pobyt w szpitalu (10). Rozbudowa Shah Deniz 
i Południowego Korytarza Gazowego najprawdopodobniej 
jeszcze mocniej scementuje opresyjne struktury rządu 
Alijewów.

SOUTH STREAM

South Stream miał dostarczać rosyjski gaz ziemny ze stacji 
kompresorowej Pochinki, po dnie Morza Czarnego, do Bułgarii, 
Serbii, Węgier, Słowenii, aż do miejscowości Tarvisio we Włoszech 
i Baumgarten w Austrii. Dyskutowano także wersję budowy 
odgałęzienia doprowadzającego gaz do Republiki Serbskiej 
w Bośni i Hercegowinie. 1 grudnia 2014 roku prezydent Rosji 
Władimir Putin ogłosił, że projekt nie zostanie zbudowany w tej 
formie, a gaz popłynie raczej do Turcji niż do Europy. Oświadczenie 
przyjęto ze sceptycyzmem, jednak kilka państw członkowskich UE 
nadal wspiera ten projekt. Jego przyszłość jest niejasna.

Początki idei South Stream sięgają 2006 roku, kiedy Gazprom 
i włoski koncern ENI zawiązały porozumienie o partnerstwie 
strategicznym, na którego podstawie Gazprom zobowiązał się 
do dostarczania gazu ziemnego bezpośrednio na rynek włoski 
(począwszy od 2007 roku). Zgodnie z umową istniejące kontrakty 
na dostawy rosyjskiego gazu zostały przedłużone do 2035 roku.

W styczniu 2008 roku Gazprom i ENI powołały do życia 
spółkę celową South Stream AG z siedzibą w Szwajcarii, 
w zamyśle odpowiedzialną za budowę głębinowych instalacji 
rurociągu. W kolejnych latach podpisano cały szereg umów 
międzynarodowych. Ostateczne decyzje o sposobie i podziale 
finansowania całości inwestycji potwierdzono umowami 

zawartymi między Serbią, Węgrami, Słowenią i Bułgarią, 
sygnowanymi między 29 października a 15 listopada 2012 roku. 
W czerwcu 2014 roku rząd Austrii i koncern Gazprom podpisały 
porozumienie o budowie rurociągu przebiegającego przez 
terytorium tego kraju.

W projekt zaangażowały się nie tylko te kraje, przez których 
terytorium miał przebiegać South Stream. We wrześniu 2011 roku 
porozumienie zainteresowanych stron w sprawie części inwestycji 
przebiegającej przez Morze Czarne podpisały niemiecki Wintershall 
Holding (spółka należąca do koncernu BASF) i francuski EDF, 
zdobywając tym samym odpowiednio po 15 procent udziałów 
(co stało się możliwe dzięki redukcji udziałów koncernu Eni o 30 
procent). W rezultacie akcjonariuszami zostały: Gazprom (50 
procent), Eni (20 procent), Wintershall Holding (15 procent) oraz 
EDF (także 15 procent) (11).

Komisja Europejska postrzega rosyjski South Stream jako 
bezpośrednią konkurencję Południowego Korytarza Gazowego, 
jednak stanowiska krajów członkowskich różnią się między sobą. 
SACE, włoska agencja kredytów eksportowych, rozważa wsparcie 
budowy części podwodnej projektu (12), a w Planie Współpracy 
z Zainteresowanymi Stronami (SEP) opracowanym dla bułgarskiej 
części inwestycji widnieje informacja, że ocena oddziaływania 

W początkowej fazie projektu Shah Deniz prym wiodły 
koncerny SOCAR, BP i Statoil. W projekcie uczestniczyło 
także kilka innych europejskich firm. Jednak większość 
z nich stopniowo się wycofała: włoski koncern ENI sprzedał 
w czerwcu 2004 roku 5 procent udziałów koncernowi Łukoil. 
Francuski koncern Total sprzedał udziały w maju 2014 roku. 
Norweski Statoil pozbył się 10 procent udziałów w grudniu 
2013 roku, a pozostałe 15 procent upłynnił w październiku 
2014 roku.

Łukoil zwrócił się do Europejskiego Banku Odbudowy 
i Rozwoju (EBOR) jako udziałowiec konsorcjum będącego 
właścicielem Shah Deniz z prośbą o sfinansowanie wkładu 
potrzebnego firmie do rozbudowy tego projektu. Koncern 
zaproponował, aby EBOR oraz Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) 
przyjęły rolę tzw. Upoważnionych Głównych Organizatorów 
(ang. Mandated Lead Arrangers) proponowanej transakcji. 
Wkład EBOR-u ma wynieść 500 milionów dolarów, zaś ADB – 
450 milionów dolarów.

EBOR podkreśla, że pieczę nad rozbudową projektu Shah 
Deniz będzie sprawować koncern BP. Mimo potencjalnie 
dużych konsekwencji ekologicznych tego projektu, 
bank podchodzi do tej kwestii optymistycznie, gdyż „BP 



INTRODUCTION

PIPE DREAMS   |  dlaczego dotacje ze środków publicznych dla Łukoil w Azerbejdżanie nie zmniejszą uzależnienia UE od Rosji?  |  11

na środowisko tego projektu zostanie zamieszczona na stronach Euler 
Hermes (niemiecka agencja kredytów eksportowych), SACE, Japan Bank 
for International Co-operation (JBIC) oraz Swiss Export Risk Insurance 
(SERV), z czego można wywnioskować, że te instytucje finansowe wyraziły 
zainteresowanie udziałem w projekcie (13).

Założenia projektu South Stream nie wzbudziły do tej pory tak dużego 
zainteresowania ze strony społeczeństwa obywatelskiego, jak projekt 
Południowego Korytarza Gazowego. Nie oznacza to jednak, że jego ocena 
wypadła lepiej lub że opinia publiczna uważa ten projekt za bardziej 
zasadny. Stosunkowo duże zaangażowanie instytucji unijnych, których 
uwaga skupiła się na ocenie projektu South Stream, sprawiło, że nadzór 
ze strony obywateli stał się mniej kluczowy niż w innych projektach 
o podobnej skali.

Fakt, że projekt South Stream został prawdopodobnie nieodwołalnie 
zawieszony, nie wyklarował sytuacji. Pojawiły się dyskusje nad 
przyłączeniem rurociągu TANAP do rosyjskich instalacji, co kompletnie 
podważyłoby pierwotne założenie stojące za powstaniem Południowego 
Korytarza Gazowego, czyli dywersyfikację dostaw gazu pozwalającą na 
uniezależnienie od rosyjskich źródeł (14).
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2. Południowy Korytarz 
Gazowy priorytetową 
inwestycją UE,  
ale czy słusznie?

W październiku 2013 roku Komisja Europejska opublikowała 
listę 248 projektów o znaczeniu wspólnotowym (PCI). 
Ponad 100 pozycji na liście zajmują inwestycje związane 
z przesyłem, magazynowaniem i skraplaniem gazu 
ziemnego; 15 skupia się na zwiększeniu importu gazu na 
terytorium UE, głównie przez realizację serii projektów 
infrastrukturalnych składających się na Południowy Korytarz 
Gazowy. Jedynie 2 projekty dotyczą inwestycji w inteligentne 
sieci (smart grids). Pozostałe to projekty budowy łączników 
gazociągowych i elektrycznych, inwestycje w infrastrukturę 
przesyłową i magazynową oraz 6 projektów związanych 
z branżą wydobycia ropy naftowej, między innymi terminal 
naftowy w Gdańsku i łącznik między infrastrukturą naftową 
Włoch i Niemiec.

Łączną wartość projektów PCI związanych z przesyłem 
energii elektrycznej szacuje się na 140 miliardów euro; 
łączna wartość inwestycji w infrastrukturę gazową wynosi 
70 miliardów euro. Teoretycznie całość finansowania tych 
inwestycji ma zapewnione prywatne źródła, w rzeczywistości 
jednak – o czym więcej w dalszej części tekstu – ciężar 
ryzyka spoczywa na instytucjach publicznych, takich jak 
EBOR i EBI, oraz na instrumentach unijnych, takich jak 
fundusz Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility) czy 
Inicjatywa Obligacji Projektowych (ang. Europe 2020 Project 
Bond Initiative, PBI).

W maju 2014 roku w komunikacie Komisji Europejskiej 
dotyczącym Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa 
Energetycznego wymieniono 27 projektów związanych 
z wydobywaniem i przesyłaniem gazu ziemnego i jedynie 6 
projektów dotyczących energii elektrycznej (15).
Równowaga między liczbą inwestycji infrastrukturalnych 
poświęconych gazowi ziemnemu a liczbą inwestycji 
dotyczących energii elektrycznej – konieczna, aby Europa 

mogła przygotować sieć przesyłową na potrzeby systemu 
opartego na odnawialnych źródłach energii – jest więc coraz 
bardziej zaburzona.

Niewielu uczestników dyskusji na temat dywersyfikacji źródeł 
energii zauważyło, że żaden z tych projektów gazowych 
nie znajduje oparcia w analizie potrzeb przeprowadzonej 
w unijnym „Planie działania prowadzącym do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.”, lepiej 
znanym jako Energy Roadmap 2050.

 
2.1 CZY ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY GAZOWEJ  
W DOBIE DEKARBONIZACJI ENERGETYKI MA SENS?

Wiele mówi się o konieczności dywersyfikacji dostaw 
gazu w kontekście uniezależnienia od Rosji, jednak 
w rzeczywistości nie ma wielu możliwości na zmniejszenie 
tego uzależnienia przed upływem drugiej dekady XXI 
wieku. Wtedy wygasną kontrakty zobowiązujące koncerny 
europejskie do importu minimum 115 miliardów 
sześciennych rosyjskiego gazu rocznie (czyli mniej więcej 
75 procent poziomu importu w roku 2013) (16).

To, czego Europa naprawdę potrzebuje, to dekarbonizacja 
dostaw energii. Jak skonkludowała w 2013 roku 
Międzynarodowa Agencja Energetyczna: „Aby było 
możliwe osiągnięcie założonego ograniczenia wzrostu 
temperatury o 2 stopnie Celsjusza, konsumpcja paliw 
kopalnych do 2050 roku nie może przekroczyć jednej 
trzeciej udokumentowanych zasobów” (17). Europejscy 
decydenci powinni skoncentrować się na zmniejszeniu 
uzależnienia kontynentu od importu gazu, niezależnie 
od źródła jego pochodzenia. Niestety, do tej pory 
nie traktowano tej idei wystarczająco poważnie. Na 
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szczęście efektywność energetyczna oraz dekarbonizacja 
energetyczna mogą stanowić rozwiązanie tego problemu. 
Wciąż toczy się dyskusja nad rolą gazu ziemnego 
w procesie dekarbonizacji: czy powinien służyć jako paliwo 
„pomostowe”, wykorzystywane, dopóki energia odnawialna 
nie stanie się dominującym rozwiązaniem, czy też stać 
się długoterminowym rozwiązaniem – zapleczem, po 
które należy sięgać w momentach trudnej dostępności 
energii odnawialnej, nawet po roku 2050. Przyjrzymy się 
temu problemowi w dalszej części tekstu, biorąc za punkt 
odniesienia unijny dokument Energy Roadmap 2050. 
Według wszystkich przewidzianych tam scenariuszy 
dekarbonizacja energii zmniejsza uzależnienie Unii od 
importu energii (18). To niezwykle ważne, ponieważ według 
prognoz wydobycie gazu ziemnego na terenie Unii spadnie 
drastycznie do 2050 roku. „Nie doprowadzi to jednak do 
automatycznego zwiększenia importu: według wszystkich 
przewidywanych scenariuszy poziom konsumpcji gazu 
w Unii także spadnie (jednak wciąż pozostanie na 
wyższym poziomie niż produkcja)”. We wszystkich pięciu 
scenariuszach procesu dekarbonizacji unijnej energetyki 
przewidywany jest spadek poziomu importu gazu ziemnego 
w 2050 roku (w porównaniu z poziomem z 2010 roku) (19). 
Wykresy przedstawiają przygotowany przez KE scenariusz 
niskiego udziału energetyki jądrowej (low nuclear), 
w którym przewiduje się najwyższy poziom importu gazu 
ziemnego w 2050 roku oraz scenariusz wysokiego udziału 
źródeł odnawialnych (high renewable energy sources, RES), 
w którym poziom importu gazu ma być najniższy.

Infrastruktura służąca do importu gazu jest w tej chwili 
większa niż faktyczne potrzeby Unii, mimo to wspiera 
się jej dalszy rozrost. Według naszych wyliczeń od 2014 
roku Unia jest przygotowana do importu 537,62 miliardów 
metrów sześciennych gazu ziemnego lub 446 529,5 kiloton 

oleju ekwiwalentnego, nawet z wyłączeniem Norwegii, 
w której produkcja własna ma zdecydowanie spaść 
w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Istniejące zaplecze 
nie jest w pełni wykorzystywane, szczególnie w przypadku 
infrastruktury przeznaczonej do skraplania gazu ziemnego 
(LNG) (20).

Zestawienie obecnej zdolności importowej gazu 
z prognozami zawartymi w Energy Roadmap pokazuje, że 
przy założeniu, że istniejąca już infrastruktura pozostanie 
funkcjonalna przez następnych kilka dekad, stoimy 
w obliczy infrastrukturalnej nadwyżki, która będzie się 
powiększać, nawet jeśli nie powstanie żaden znaczny 
projekt infrastrukturalny, jak na przykład Południowy 
Korytarz Gazowy.

Jeśli doliczyć planowane projekty PCI, możliwości 
importowe zwiększą się o około 69 434 kiloton oleju 
ekwiwalentnego, zwiększając tym samym ilość 
nadmiarowej infrastruktury. Nawet w prognozie 
zakładającej największy stopień wykorzystania gazu 
ziemnego, czyli scenariuszu niskiego udziału energetyki 
jądrowej (low nuclear), zakłada się, że w szczytowym 
momencie zapotrzebowania na import gazu w 2040 roku 
będziemy potrzebować około 311 090 kiloton – zaś nawet 
bez planowanych PCI zdolność importowa Unii wynosi 446 
529,5 kiloton oleju ekwiwalentnego.
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POŁUDNIOWY KORYTARZ GAZOWY

Te spostrzeżenia są jeszcze bardziej jednoznaczne 
w raporcie, który we wrześniu 2014 roku opublikowała 
organizacja pozarządowa E3G (Third Generation 
Environmentalism) (21). Możemy w nim przeczytać między 
innymi, że:

„Unijna strategia bezpieczeństwa energetycznego jest 
niespójna. Istnieje ogromna przepaść między wyceną 
ekonomiczną infrastruktury energetycznej a wyceną 
ekonomiczną poziomu efektywności energetycznej. 
W ostatniej dekadzie zapotrzebowanie na gaz 
spadło w Europie o 9%, a mimo to gazowe projekty 
infrastrukturalne ocenia się według scenariuszy 
pokazujących o 72% większe zapotrzebowanie na gaz 
w 2030 roku, niż to wynika ze scenariusza, w którym 
spełniony jest cel zwiększenia efektywności energetycznej 
o 30%. Ten rozdźwięk, o ile nie zostaną podjęte działania 
w celu jego zniwelowania, doprowadzi do fiaska 
zakładanych celów energetycznych oraz zmarnowania 
publicznych pieniędzy na kosztowne i niewykorzystane 
w pełni projekty infrastrukturalne.”

W październiku 2014 r. Rada Europejska przyjęła cel 
mniej ambitny, bo zakładający 27-procentową poprawę 
efektywności energetycznej, jednak argumenty pozostają 

te same. E3G podkreśla, że projekty wspólnego interesu 
(PCI) zostały zaprojektowane na potrzeby sprostania 
sytuacji, w której konsumpcja gazu ziemnego jest o 30 
procent wyższa niż przewidywane przez Komisję Europejską 
zużycie w scenariuszach odniesienia przygotowanych na 
2030 rok, w których nie zakłada się wprowadzenia żadnych 
nowych posunięć w polityce energetycznej ani żadnych 
większych skokowych zmian w konsumpcji gazu.

Interesujące jest także kolejne spostrzeżenie zawarte 
w raporcie przygotowanym przez E3G: przedstawiona 
przez KE kalkulacja potencjalnych oszczędności energii 
w wysokości 174 milionów ton oleju ekwiwalentnego 
rocznie dzięki zwiększeniu wydajności energetycznej 
(22) jest 20 razy większa, niż ilość gazu, który miałby 
płynąć Południowym Korytarzem. Taka sytuacja rodzi 
pytanie o ilość środków przeznaczonych na rozwój 
infrastruktury do importu gazu ziemnego w porównaniu 
do ilości środków kierowanych na poprawę efektywności 
energetycznej. Aby powstał Południowy Korytarz 
Gazowy, konieczne jest wyłożenie sumy porównywalnej 
z półtorarocznym potencjałem inwestycyjnym związanym 
z poprawą wydajności energetycznej i rozwojem 
energii odnawialnej w Europie Centralnej i Wschodniej, 
czyli regionie najbardziej narażonym na zakłócenia 

SCENARIUSZ WYSOKIEGO UDZIAŁU ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, ENERGY ROADMAP 2050
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POŁUDNIOWY KORYTARZ GAZOWY

w imporcie gazu. Jak przedstawiono w dokumencie 
podsumowującym zlecone przez KE testy warunków 
skrajnych sprawdzających bezpieczeństwo dostaw energii 
(ang. Security of Supply Stress Test, s. 8), niektóre kraje 
członkowskie są bardziej narażone na potencjalne przerwy 
w dostawach gazu ziemnego od innych. Szczególnie 
dotyczy to krajów nadbałtyckich, Węgier, Bułgarii, 
Chorwacji i kandydujących do członkostwa w Unii krajów 
bałkańskich. Przeznaczenie 45 miliardów dolarów na 
ukierunkowane działania w sektorze energetycznym w tych 
krajach pozwoliłoby osiągnąć, w perspektywie krótko-, 
średnio- i długoterminowej, bezpieczeństwo energetyczne 
Unii szybciej i taniej niż Południowy Korytarz Gazowy. Co 
więcej, takie rozwiązanie oznaczałoby zmniejszenie ryzyka 
zakłóceń w dostawie gazu Południowym Korytarzem 
Gazowym lub przerw spowodowanych niestabilnością 
polityczną w krajach źródłowych. Istotne jest też, że 
wszelkie inwestycje i korzyści z tytułu tych inwestycji 
pozostałyby w Unii. Całość inwestycji koniecznych, aby 
w pełni wykorzystać potencjał zwiększenia efektywności 
energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w siedmiu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, wynosi 
około 25 miliardów dolarów rocznie. W latach 2014–2020 
oznaczałoby to sumę 172 miliardów euro (23).

SCENARIUSZ NISKIEGO UDZIAŁU ENERGII ATOMOWEJ ENERGY ROADMAP 2050
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Produkcja 
własna Europy 
  

Import gazu 
netto 

Unijne zużycie gazu 
brutto

Zdolność importowa 
(bez Norwegii)

Zdolność importowa 
plus projekty PCI 

(2020)
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3. Wpływ na Azerbejdżan

Rodzina Alijewów sprawuje w Azerbejdżanie dyktatorską 
władzę. Fałszowanie wyborów, kary więzienia dla 
przedstawicieli opozycji, brutalne tłumienie demonstracji 
antyrządowych oraz kaganiec nałożony mediom – to 
wachlarz metod, które już od ponad 20 lat pozwalają 
Alijewom niepodzielnie rządzić krajem (24). Podczas 
wyborów prezydenckich w październiku 2013 roku 

przeprowadzono szeroko zakrojoną kampanię opartą na 
represji i zastraszaniu: rywale byli osadzani w więzieniu, 
dzieci kandydatów opozycji padały ofiarą brutalnej przemocy, 
zaś organizowanie wieców opozycji zostało zakazane.

W dniu wyborów w Azerbejdżanie za kratkami znajdowało 
się 143 więźniów politycznych (25). Wypłynęły także relacje 

REPRESJE POLITYCZNE

Od lata 2014 roku liczba aresztowań i ataków na społeczeństwo 
obywatelskie drastycznie wzrosła, a poziom represji przekroczył granice, 
do których zdążył uprzednio przyzwyczaić reżim. Wielu dziennikarzy 
i aktywistów aresztowano pod fałszywymi zarzutami, wielu pozostaje 
w ukryciu z lęku przed kolejnymi zatrzymaniami.

Przedstawiamy historie niektórych z uwięzionych:

LEYLA I ARIF YUNUSOWIE
Leyla Yunus jest jedną z najzagorzalszych krytyczek systemu. Zajmowała 
się monitorowaniem sytuacji więźniów politycznych i wspieraniem 
dialogu między społecznościami Azerów i Ormian. Między innymi za tę 
działalność została niedawno nominowana do nagrody Nobla za rok 2015 
(26). Leylę aresztowano wraz z mężem, Arifem Yunusem, historykiem 
i obrońcą praw człowieka, pod zarzutem zdrady, szpiegostwa na rzecz 
Armenii i prowadzenia nielegalnej działalności gospodarczej (27). Za 
te zarzuty małżonkom grozi kara śmieci. Poważną troskę budzi stan 
zdrowia Arifa i Leyli Yunusów, którzy od wielu lat borykają się z poważnymi 

Protesty przeciwko narastającej fali represji wobec azerskich 
opozycjonistów.  Jesień 2014, siedziba główna BP w Londynie. 
Zdjęcie z archiwów Platform.
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filmowe ukazujące urny zapełniane kartami wyborczymi 
przez przedstawicieli reżimu, co wywołało falę krytyki 
ze strony OBWE. Organizacja zarzuciła władzom kraju 
uchybienia i stwierdziła, że głosowanie nie odbyło się zgodnie 
ze standardami zapewniającymi wolne i sprawiedliwe 
wybory.

Pieniądze pozwalające utrzymać reżim Alijewów pochodzą 
niemal w całości ze sprzedaży paliw kopalnych. Jeśli budowa 
Południowego Korytarza Gazowego zostanie sfinalizowana, 
elity związane z dyktatorską rodziną zarobią miliardy euro, 
podczas gdy zwykli obywatele będą musieli zadowolić się 
infrastrukturą kraju w stanie rozsypki i kosztowną opieką 
zdrowotną, na którą nie mogą sobie pozwolić. Pieniądze 
z przemysłu naftowego miały być kontrolowane przez 
Państwowy Fundusz Naftowy Azerbejdżanu (SOFAZ). 
Zadaniem Funduszu miało być dopilnowanie, aby środki 
finansowe uzyskane dzięki wydobyciu paliw kopalnych 
zostały przeznaczone na pokrycie kosztów transformacji 
gospodarki Azerbejdżanu i uniezależnienia jej od dochodów 
z ropy i gazu. Fundusz miał także stanowić zabezpieczenie 
finansowe dla przyszłych pokoleń. Dużą część tych pieniędzy 
wykorzystano jednak na sfinansowanie przeszacowanych 
projektów budowlanych. Intencjonalne pompowanie inflacji 
pozwala firmom budowlanym zarabiać krocie; olbrzymia 
część pieniędzy z funduszu naftowego znalazła się na 
zagranicznych, prywatnych kontach bankowych. Dochodzenie 
przeprowadzone przez azerbejdżańskich dziennikarzy 
potwierdziło związki między tymi firmami a elitami skupionymi 
wokół reżimu – włączając prezydenta i jego rodzinę (38).

W grudniu 2013 roku, niespełna dwa miesiące po poddanych 
ostrej międzynarodowej krytyce wyborach, do Azerbejdżanu 
wybrali się włoski podsekretarz stanu, premier Grecji, brytyjski 

minister spraw zagranicznych oraz unijny komisarz do spraw 
energii. Zebrali się, aby sygnować finalną umowę rozbudowy 
projektu Shah Deniz II (39). Dzień przed ich wizytą Anar 
Mammadli, prawnik specjalizujący się w monitorowaniu 
wyborów w Azerbejdżanie, został aresztowany pod zarzutem 
posiadania narkotyków (40). Alijew wykorzystuje spieniężone 
bogactwo swojego kraju, aby kupować legitymację polityczną 
od europejskich polityków chętnych prowadzić z nim interesy 
pomimo przerażających statystyk dotyczących łamania praw 
człowieka w rządzonym przez niego kraju.

Zasoby paliw kopalnych dały reżimowym służbom 
bezpieczeństwa stały, bezpieczny dochód – nie muszą 
słuchać głosu społeczeństwa, gdyż to nie społeczeństwo 
finansuje ich pensje. Dają także legitymację polityczną 
przejawiającą się wsparciem zagranicznych rządów. 
W wydanym w 2014 roku przez Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy raporcie zamieszczono druzgocącą analizę 
zależności Azerbejdżanu od zasobów naturalnych. Dokument 
wskazuje, że mimo faktu, że dochody z ropy zapewniły 30 
procent wzrostu PKB około 2005 roku, rząd roztrwonił te 
pieniądze niemalże całkowicie bezkarnie i poza wszelkimi 
formami nadzoru. W ciągu 2 ostatnich lat produkcja 
zmniejszyła się, a jej szczyt przypadł na 2010 rok. Szacuje się, 
że rezerwy mogą ulec wyczerpaniu w ciągu następnych 15–20 
lat. Wprawdzie przewidywany jest wzrost produkcji gazu 
ziemnego, jednak cena sprzedaży najprawdopodobniej nie 
zrównoważy spadku dochodów ze sprzedaży ropy. Gwałtownie 
zwiększa się zależność od ropy oraz podatność na zagrożenia 
fiskalne; mimo tego tempo, w jakim reżim wydaje pieniądze, 
nie spada i pozostaje wysokie. Oznacza to, że zwiększa się 
przepływ środków z funduszy naftowych do budżetu państwa, 
a władze zakładają, że spodziewana wysoka cena ropy 
pozwoli zrównoważyć budżet. Mimo ogromnego bogactwa 
Azerbejdżanowi mogą kończyć się fundusze.

problemami zdrowotnymi wymagającymi specjalistycznej kuracji oraz 
odpowiedniej diety, których nie zapewniają władze więzienne (28). W celi 
Leyli kilkakrotnie pojawiali się mężczyźni grożący jej przemocą seksualną 
(29). Przed aresztowaniem Leyla współpracowała z Rasulem Jafarowem 
nad stworzeniem spisu więźniów politycznych – gdy listę wreszcie 
opublikowano, umieszczono na niej nazwiska obojga małżonków.

RASUL JAFAROW
Rasula aresztowano w sierpniu 2014 roku pod zarzutami uchylania się od 
płacenia podatków, prowadzenia nielegalnej działalności gospodarczej 
oraz nadużycia władzy (30). Swoje 30. urodziny spędził w więzieniu. 
Zanim go aresztowano, bronił więźniów politycznych, współorganizował 
kampanię „Sing for Democracy” podczas odbywającego się w Baku 
festiwalu Eurowizji 2012 oraz kampanię „Sports for Rights” (wycelowaną 
w Igrzyska Olimpijskie w 2015 roku) (31).

INTIGAM ALIYEW
Intigama aresztowano także w sierpniu 2014 roku i postawiono takie same 
zarzuty jak Rasulowi: uchylania się od płacenia podatków, prowadzenia 
nielegalnej działalności gospodarczej oraz nadużycia władzy (32). 
Wszystkie zarzuty zostały sprokurowane. Intigam jest przetrzymywany 
w areszcie śledczym, a przewidywana kara to 5 lat więzienia. Przed 
aresztowaniem pracował jako prawnik specjalizujący się w obronie 
praw człowieka, bronił więźniów politycznych. Zgłosił do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka 22 przypadki fałszerstw wyborczych, 

ograniczenia wolności słowa oraz naruszania prawa do sprawiedliwego 
procesu. Intigam wspierał także Rasula i Leylę w stworzeniu listy więźniów 
politycznych w Azerbejdżanie. Prawnik Khalid Bagirow, reprezentujący 
przed sądem 4 aktywistów, stwierdził, że ich aresztowanie ma podłoże 
polityczne i szanse na ich uniewinnienie są „zerowe” (33).

KHADIJA ISMAILOWA
5 grudnia 2014 roku Khadija Ismailowa, nagradzana dziennikarka śledcza, 
została aresztowana za „zachęcanie do samobójstwa” (34). Jeśli zostanie 
uznana za winną, grozi jej do 7 lat więzienia. Ismailowa poświęciła wiele 
lat, tropiąc przypadki korupcji w Azerbejdżanie, przy czym często tropy te 
wiodły do rodziny Alijewów (35). W artykule opublikowanym tuż przed jej 
aresztowaniem Ramiz Mehdijew, szef administracji prezydenta, oskarżył 
Ismailową o zdradę i szpiegostwo (36). Prawnik reprezentujący Khadiję, 
Elton Gulijew, uważa, że nie istnieją żadne dowody mogące potwierdzić 
oskarżenia i że orzeczenie było „absurdalne”. To nie pierwszy raz, gdy 
Ismailowa znalazła się na celowniku reżimu. W 2012 roku przesłano jej 
wykonane ukrytą kamerą, umieszczoną sekretnie w jej mieszkaniu, zdjęcia 
ukazujące ją podczas uprawiania seksu z partnerem. Zdjęciom towarzyszył 
list, w którym przedstawiono jej alternatywę: albo zamilknie, albo zostanie 
„upokorzona” (37). Ismailowa nie ugięła się, a nagranie upubliczniono. 
Khadiji udało się jednak przekazać z więzienia oświadczenie: „Zarzuty 
zostały sfabrykowane. Przedstawione mi zarzuty stanowią część 
brudnego, czarnego PR-u. Nie udało się mnie złamać, mimo wszystko”.
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Pieniądze pochodzące z upłynniania złóż węglowodorów 
spływają do Funduszu Naftowego. Stworzono go, aby 
zabezpieczyć ekonomicznie przyszłe pokolenia oraz 
wesprzeć dywersyfikację gospodarki. Tak się jednak nie 
stało. W 2010 roku dochód SOFAZ wyniósł 7,2 miliarda 
dolarów, zaś planowane wydatki – 6,6 miliarda dolarów, co 
pozostawiło do dyspozycji przyszłych pokoleń mniej niż 10 
procent. Z planowanych wydatków 80 procent to wydatki 
publiczne, między innymi na wojsko, policję (wymuszającą 
posłuszeństwo reżimowi Alijewów) oraz projekty budowlane. 
W 2013 roku, pierwszy raz odkąd stworzono Fundusz, 
SOFAZ musiał sięgnąć do rezerw, aby sfinansować wydatki 
publiczne. Azerski think tank - Centrum Rozwoju Społeczno-
Ekonomicznego, obliczył, że w ciągu ostatnich kilku lat SOFAZ 
przekazał do budżetu państwa sumę 45 miliardów dolarów 
amerykańskich. Według Centrum, jeśli utrzyma się obecny, 
wysoki poziom przepływu środków w kierunku SOFAZ-
państwo, rezerwy wyczerpią się już w 2017 roku (41).

Prezydent Ilham Alijew jest gorąco witany przez ważne 
osobistości świata polityki w całej Europie. Niedawno odwiedził 
Strasburg, gdzie Azerbejdżan obejmował przewodnictwo 
w Komitecie Ministrów Rady Europejskiej. Przedstawiciele 
społeczeństwa obywatelskiego nie poddają się w próbach 
zwrócenia uwagi Rady na ogromną liczbę naruszeń praw 
człowieka, istnienie więźniów politycznych i ograniczanie 
wolności wypowiedzi w Azerbejdżanie. Wydarzenia, takie jak 
objęcie przewodnictwa w Radzie, ściągają także uprawiających 
„kawiorową dyplomację” lobbystów powiązanych z reżimem. 
Wielu członków parlamentu w Radzie Europy utrzymuje zażyłe 
relacje z reżimem.

W ubiegłym roku Alijew przybył do Brukseli z obietnicą 
dostarczenia Europie 2 trylionów metrów sześciennych gazu 
ziemnego z Azerbejdżanu. Podczas tego samego spotkania 
Barosso, urzędujący przewodniczący Komisji Europejskiej, 
komentował „bardzo dobrą rozmowę z Alijewem”, 
optymistycznie wypowiadał się także o demokracji i prawach 
człowieka w Azerbejdżanie (42). Jego słowa umocniły pozycję 
Alijewa w pełnym przemocy i represji okresie przedwyborczym 
w Azerbejdżanie.

Udzielone Azerbejdżanowi poparcie Unii i firm europejskich 
to nic nowego. W 1994 roku w kraju pojawili się 
przedstawiciele 13 europejskich firm, aby podpisać kontrakt 
naftowy zwany „kontraktem stulecia”, dzięki któremu BP 
przejęło przewodnictwo konsorcjum odpowiedzialnego za 
wybudowanie ropociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan. To właśnie ten 
kontrakt zapewnił Alijewowi środki finansowe, które wzmocniły 
dyktaturę.

Mirvari Gahramanli, przedstawicielka związku zawodowego 
pracowników przemysłu naftowego, winą za trwanie reżimu 
Alijewa obciąża właśnie BP: „To BP stoi za potęgą prezydenta. 
Kim byłby bez ich pieniędzy? Gdzie podziałoby się jego 
bogactwo, gdzie byłaby policja, gdyby nie pieniądze BP? 
[Alijewowie] wzbogacili się dzięki BP i w rezultacie mają 
jeszcze większą władzę.”

Ustanawiając zasady gry obowiązujące przy podpisywaniu 
kontraktów naftowych, azerskie elity (wiele z tych osób 
utrzymuje się przy władzy od czasów sowieckich) zapewniły 
sobie aktywne wsparcie zagranicznych inwestorów w procesie 
konsolidacji władzy. Każdy pdpisany kontrakt jeszcze bardziej 
wzmacnia pozycję Alijewów. Arzu Abdullajewa, działaczka na 
rzecz ochrony praw człowieka i przewodnicząca organizacji 
obywatelskiej International Helsinki Citizens’ Assembly, 
wypowiedziała się podczas podróży do Azerbejdżanu: „W mojej 
ocenie koncern BP nie robi niczego na rzecz ochrony praw 
człowieka. Jestem wręcz głęboko zawiedziona postawą 
koncernu, który aktywnie współpracuje z reżimem; nie wspiera 
nas w procesie tworzenia demokracji. Wspaniale, że prowadzą 
szkolenia dla dziennikarzy, uczą profesjonalnego warsztatu 
– to jednak nic, w porównaniu z tym, jak wspierają represje 
reżimu.”

Represje i koncentracja władzy w rękach Heydara i Ilhama 
Alijewów pozwoliły koncernom naftowym operować 
w niezwykle zyskownym otoczeniu. Brak niezależnych 
instytucji państwowych oceniających sytuację z innej 
niż prezydencka perspektywy postrzegany jest jako 
czynnik zdecydowanie korzystny. Koncentracja władzy 
oznacza, że korporacje w znikomym stopniu poczuwają 
się do odpowiedzialności przed instytucjami rządowymi, 
zresztą żadna nie stanie w opozycji do Alijewów. Zajmujący 
się sprawami gospodarczymi think thank, używając 
eufemizmów, opisuje sytuację w Azerbejdżanie następująco: 
„projekty naftowe obchodzą wiele potencjalnych pułapek 
administracyjnych, udaje się unikać opóźnień (...) prawo 
środowiskowe i prawo pracy okazują się elastyczne” (43). 
Koncern BP i inne korporacje odegrały kluczową rolę 
w umocnieniu kontroli reżimu nad społeczeństwem – 
jednocześnie nazywając ten stan „stabilizacją”.

Tuż przed aresztowaniem w sierpniu 2014 roku Rasul 
Jafarow powiedział: „Zanim w Azerbejdżanie pojawiły się 
pieniądze z ropy i gazu, mieliśmy więcej demokracji i wolności. 
Fala naftowych pieniędzy napłynęła w 2006 roku, wraz 
z uruchomieniem projektu Baku-Tbilisi-Ceyhan. Od tamtej 
pory sytuacja systematycznie się pogarsza. Dziennikarze 
i osoby wierzące padają ofiarami aresztowań – każdy, kto 
krytykuje stronę rządową, może zostać zatrzymany oraz 
postawiony w stan oskarżenia na podstawie sfabrykowanych 
zarzutów.”

 
3.1 SHAH DENIZ – JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI 
SPOŁECZEŃSTWU? 

W broszurze reklamującej drugą fazę projektu Shah Deniz 
BP twierdzi, że dzięki tej inwestycji stworzy w regionie około 
10 tys. stanowisk pracy. Pomijając szereg nasuwających się 
pytań (na przykład: czy wliczane są tu pośrednie miejsca 
pracy?), liczba ta wydaje się zawyżona nawet gdy porównuje 
się ją z danymi liczbowymi przedstawionymi w ocenie 
skutków środowiskowych i społecznych projektu (ESIA).

W ocenie skutków środowiskowych i społecznych projektu 
rozbudowy infrastruktury pola gazowego Shah Deniz liczba 
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osób zatrudnionych przy realizacji różnych faz projektu 
oscyluje między 81 a 3 600 stanowisk pracy w przypadku 
prac lądowych oraz przewiduje dodatkowe 2000 osób 
zatrudnionych przy budowie odcinka morskiego. Największa 
liczba stanowisk pracy otworzy się w szczytowym momencie 
prac konstrukcyjno-instalacyjnych, jednak pracownicy będą 
zatrudniani głównie na czasowe umowy kontraktowe. Pod 
koniec 2015 i 2016 roku, gdy zostaną zakończone prace 
lądowe i podwodne, nastąpi redukcja obsady projektu. 
Zwolnienia będą miały poważny wpływ na poziom dochodów 
tych z pracowników, którzy nie znajdą alternatywy na rynku 
pracy.

W ocenie środowiskowo-społecznej projektu drugiej fazy 
zagospodarowania pola Shah Deniz zawarto zobowiązanie 
do zatrudnienia jak największej liczby lokalnych 
pracowników, przy czym wyznaczone cele mają być równe 
lub wyższe niż te z pierwszej fazy projektu: dla etapu 
głównych prac budowlanych i instalacyjnych wynoszą od 30 
do 50 procent specjalistów i 70 procent dla pracowników 
niebędących specjalistami. Doświadczenie pokazuje, że 
wykonawcy realizujący zlecenia w Azerbejdżanie zatrudniają 
do prac budowlanych pracowników z zagranicy. Do prac przy 
ropociągu BTC sprowadzono pracowników z Filipin i Indii 
(stanowili oni aż 25 procent obsady siły roboczej firmy).

Nieoficjalne źródła podają, że niezależnie od wyznaczonych 
limitów, SOCAR i firmy wykonawcze wolą zatrudniać 
pracowników zagranicznych, aby uniknąć masowych 
zwolnień azerskich pracowników, co mogłoby wywołać ich 
niezadowolenie. Wprawdzie cele zatrudnienia pracowników 
lokalnych znacząco rosną w fazie rozwoju i pięcioletniej fazie 
poprodukcyjnej, jednak możliwości zatrudnienia drastycznie 
spadają. Podczas fazy eksploatacyjnej ma powstać 
100 stałych miejsc pracy. ESIA nie podaje perspektywy 
długoterminowej projektu.

Rozbieżności w traktowaniu lokalnych i zagranicznych 
pracowników przez zachodnich pracodawców przejawiają się 
na szereg sposobów. Organizacje broniące praw człowieka 
i zajmujące się prawami pracowniczymi, na przykład Komitet 
Obrony Praw Pracowników Przemysłu Naftowego, wskazują 
od wielu lat, że lokalni pracownicy dostają zazwyczaj niższe 
wynagrodzenie, nie oferuje im się także opieki zdrowotnej 
i często pracują bez umów. Azerscy pracownicy zatrudnieni 
przez konsorcjum budujące ropociąg BTC zorganizowali 
w 2004 i 2005 roku serię strajków, narzekając na złe 
warunki pracy, niskie wynagrodzenia i nierówne traktowanie 
w porównaniu z pracownikami zagranicznymi.

Na azerskich pracowników może być także wywierana presja 
polityczna, gdyż SOCAR ma wpływ na proces rekrutacji. 
Umowa o podziale wpływów z wydobycia (PSA) gwarantuje 
SOCAR-owi wpływ na decyzję o wyborze kandydatów na 
dane stanowisko pracy. Firmy wykonawcze i podwykonawcy 
zobowiązani są do prezentowania wykazu osób, które 
chcą zatrudnić. SOCAR ma prawo rekomendowania 
kandydatów z listy, co daje im pierwszeństwo w procesie 
zatrudnienia. Fundusz, dzięki uczestnictwu w dorocznej 
rewizji budżetów, ma także wpływ na poziom płac. Wskutek 

tego dyskryminującego zobowiązania umownego proces 
zatrudnienia może być kształtowany przez decyzje 
polityczne.

Choć formalnie konstytucja Azerbejdżanu oraz firmy 
wykonawcze w przemyśle naftowym respektują wolność 
zrzeszania się (łącznie z prawem do tworzenia związków 
zawodowych), w praktyce wygląda to inaczej. W listopadzie 
2005 roku pracownicy amerykańskiej firmy naftowej 
McDermott, odpowiedzialnej za budowę ropociągu Baku-
Tbilisi-Ceyhan, zorganizowali dwudniowy strajk, domagając 
się wyższych wynagrodzeń, zapewnienia opieki zdrowotnej, 
lepszego traktowania i umożliwienia utworzenia związku 
zawodowego. Badanie naruszeń praw związkowych 
przeprowadzane corocznie przez Międzynarodową 
Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) wykazało w 2007 
roku, że mimo upływu czasu wiele spółek typu joint venture 
i firm zagranicznych działających na terenie Azerbejdżanu, 
a w szczególności koncern BP i jego podwykonawcy, 
utrudnia tworzenie nowych związków zawodowych oraz 
funkcjonowanie starych.

Trzy lata później ITUC potwierdziła, że sytuacja nie uległa 
zmianie i prawa pracownicze w międzynarodowych 
koncernach są regularnie łamane. W raporcie zauważono, że: 
„najpowszechniejsze formy łamania praw pracowniczych to 
odnawianie lub zawieranie kolejnych umów o pracę na czas 
określony (1 do 3 miesięcy), nieudzielanie gwarantowanych 
przez prawo dni wolnych od pracy, praca w nadgodzinach 
bez wynagrodzenia, zaniechanie odprowadzania składek na 
ubezpieczenia społeczne.”

Konfederacja dodaje także, że międzynarodowe koncerny 
operujące w Azerbejdżanie wymuszają groźbami zwolnień 
rezygnacje z prób zakładania związków zawodowych. 
Z drugiej strony mamy przypadek koncernu Łukoil, którego 
wszyscy (448 pracowników) zatrudnieni w Azerbejdżanie 
są zrzeszeni w związku zawodowym zrejestrowanym 
w Ministerstwie Sprawiedliwości od 1997 roku, co podaje 
w wątpliwość skuteczność uzwiązkowiania.

Radny Sangachal, miasta w którym mieści się terminal rurociągu BTC.
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4. Wpływ na kraje 
tranzytowe: 
Turcję i Włochy

Koszt budowy zmilitaryzowanej strefy zabezpieczeń wzdłuż 
Gazociągu Transanatolijskiego (TANAP) w Turcji wyniesie 
11,7 miliarda dolarów (44). Co taka strefa może oznaczać 
dla ludności zamieszkującej tereny, przez które będzie 
przebiegał gazociąg, można przewidzieć, opierając się 
na przykładzie rurociągu BTC: życie w tej strefie zmieni 
się całkowicie. Budowa BTC oznaczała dla mieszkańców 
utratę ziemi, od której zależała ich codzienna egzystencja. 
Proces wypłaty rekompensat był wadliwy, a odszkodowania 
nieadekwatne. Próby publicznego sprzeciwu karano niekiedy 
brutalnymi pobiciami i aresztowaniami.

Spójrzmy na przykład. Ferhat Kaya, aktywista z Calabas 
w prowincji Ardahan w Turcji, został aresztowany i poddany 
torturom przez paramilitarną policję Jandarma. W kwietniu 
2013 roku Ferhat zrelacjonował te wydarzenia następująco: 
„Mieszkałem w pobliżu rurociągu BTC i na własne oczy 
zobaczyłem, co przynosi Turkom wolny przepływ ropy i gazu 
ziemnego: degradację środowiska naturalnego, utratę źródeł 

utrzymania i ucisk mieszkańców strefy zmilitaryzowanej. 
Aresztowali mnie i torturowali za to, że publicznie 
krytykowałem rurociąg BTC. Jeśli zaczną budować Gazociąg 
Transkaspijski, ludzie żyjący wzdłuż linii jego przebiegu 
doświadczą podobnej przemocy.”

Proces konsultacji z firmami ochroniarskimi w sprawie 
sposobów zabezpieczenia przebiegu Południowego 
Korytarza Gazowego został już rozpoczęty.

Właścicielami TANAP są w tej chwili wyłącznie azerskie 
oraz tureckie firmy i instytucje: SOCAR posiada 80 procent 
udziałów, Botas – 15, a TPAO 5 procent udziałów. BP 
zadeklarowało chęć zakupu 12 procent udziałów. Wiodąca 
rola SOCAR w przygotowaniach projektu nie napawa 
optymizmem – koncern wykorzystywał w przeszłości 
jednostki paramilitarne do brutalnego uciszania 
niepokornych dziennikarzy (45).

Alijew i były premier Włoch Enrico Letta; sierpień 2013.  
Zdjęcie z zasobów flickr, własność użytkownika palazzochigi.
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PROBLEMY WE WŁOSZECH

Gazociąg Transadriatycki (TAP) wchodzi w skład Południowego Korytarza 
Gazowego. Szlak gazociągu ma biec z Kipoi w pobliżu granicy turecko-
greckiej przez północ Grecji, południe Albanii, aż do włoskiej Apulii (odcinek 
morski rozpoczyna się w miejscowości Fier). Całkowity koszt budowy nie 
został jeszcze podany do publicznej wiadomości; media donoszą, że sam 
koszt odcinka greckiego ma wynieść około 1,5 miliarda euro (46).

Przedsięwzięcie spotkało się ze zdecydowanym oporem ze strony 
mieszkańców i władz włoskiej prowincji Lecce, w której ma zostać 
wybudowany łącznik z częścią głębinową projektu oraz duża część 
infrastruktury gazociągu (łącznie ze stacją dekompresyjną). Jeden 
z mieszkańców opowiadał w styczniu 2014 roku: „Spójrz na tę zatokę, 
to jedna z najpiękniejszych plaż południowych Włoch. To wszystko 
zostanie zniszczone, jeśli powstanie rurociąg”. „Zatruje morze i zniszczy 
wybrzeże, zagrozi zasobom wody pitnej, zrujnuje sady oliwne z setkami 
drzew, z których wiele ma nawet tysiąc lat” – to z kolei słowa mieszkańca 
Melendugno, gminy, przez której teren ma przebiegać rurociąg. Miejscowy 
rybak i manager restauracji specjalizującej się w daniach z ryb twierdzi: 
„Nigdy nie zrealizują TAP, to zbyt szalony projekt. Nikt nie może myśleć na 
serio o realizacji tego rurociągu w tym miejscu”.

Ocena środowiskowa projektu, przedstawiona przez konsorcjum TAP 
włoskiemu Ministerstwu Ochrony Środowiska we wrześniu 2013 roku, 
zawiera kilka uchybień, które muszą zostać poprawione. Negatywnie 
zaopiniowały ją komisja techniczna gminy Melendugno, władze Apulii, 
a także niezależni eksperci reprezentujący grupy mieszkańców oraz 
duże organizacje ekologiczne, na przykład WWF. W listopadzie 2013 roku 
zorganizowano konsultacje publiczne w parlamencie Włoch, podczas 
których omawiano kwestię ratyfikacji umowy międzynarodowej między 
Włochami, Albanią i Grecją. Padły też wówczas kolejne zastrzeżenia 
w stosunku do ekonomicznych i finansowych aspektów projektu (47). 
Jak dotąd już 38 gmin zagłosowało przeciwko temu projektowi. Wiosną 
2014 roku komisja Ministerstwa Ochrony Środowiska, wydająca opinię 
środowiskową TAP, sporządziła listę koniecznych uzupełnień; część 
dotyczyła najbardziej fundamentalnych aspektów projektu. W czerwcu 
tego samego roku przedstawiciele gminy Melendugo oraz organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego wchodzące w skład koalicji „Nie dla TAP” 
przekazały mediom, że większość uwag Ministerstwa pozostała bez 
odpowiedzi.

Ministerstwo Kultury także wystawiło negatywną ocenę. W odpowiedzi, 
12 września 2014 roku, rząd zwołał w trybie pilnym posiedzenie Rady 
Ministrów, którego celem było przekonanie Rady do przyjęcia oceny 
środowiskowej TAP, mimo negatywnej rekomendacji wystawionej przez 
uprawnione do współdecydowania o przyszłości projektu Ministerstwo 
Kultury. Jedną z omawianych kwestii był brak oceny ryzyka inwestycyjnego, 
obowiązkowy dla projektów infrastrukturalnych rangi TAP. Władze Apulii 
zaalarmowały sąd administracyjny, że z powodu tego uchybienia cała 
ocena oddziaływania na środowisko powinna zostać uznana za nieważną 
(48).

Jeszcze więcej problemów pojawiło się w ostatecznej fazie ubiegania 
się o pozwolenie na realizację projektu. Podczas pierwszego spotkania 
przedstawicieli władz krajowych, regionalnych i gminnych, które odbyło 
się 3 grudnia 2014 roku, władze Apulii całkowicie odrzuciły wniosek 
o autoryzację projektu, zaś gmina Melendugno i prowincja Lecce wyraziły 
opinię negatywną, podobnie jak Ministerstwo Kultury – co pozostawia 
projekt w sprzeczności wobec stanowiska strony rządowej. Media lokalne 
i krajowe podały, że nad oceną projektu pochyliły się organy podatkowe 
oraz sądownicze (49).

Promotorem projektu TAP jest konsorcjum zarejestrowane w mieście Baar 
w szwajcarskim kantonie Zug – osławionym raju podatkowym. Udziały 
w konsorcjum należą do koncernów: BP (20 procent), SOCAR (20 procent), 
Statoil (20 procent), Fluxys (19 procent), Enagás (16 procent) i Axpo (5 
procent). Niektóre z tych firm są zaangażowane także w projekt rozbudowy 
pola gazowego Shah Deniz. Total oraz E.ON posiadały w przeszłości udziały 
w TAP, ale opuściły konsorcjum w drugiej połowie września 2014 roku (50). 
Wysokość transportu gazu ziemnego rurociągiem TAP oblicza się na 10 
miliardów metrów sześciennych gazu rocznie; po sfinalizowaniu drugiej 
fazy projektu Shah Deniz transfer ma wzrosnąć do 20 miliardów metrów 
sześciennych.

Projekt Gazociągu Transadriatyckiego cieszy się poparciem Komisji 
Europejskiego i EBOR-u już od etapu analizy wykonalności tego projektu. 
Ciała te wspierają także progres dwóch innych nitek Południowego 
Korytarza Gazowego. Operatorzy TAP, wsparci przyznanymi w 2005 i 2006 
roku grantami, w ocenie oddziaływania na środowisko odwoływali się do 
standardów EBOR-u (51). EBOR nie kryje zainteresowania wsparciem 
finansowym Gazociągu Transadriatyckiego (52), mimo to operatorzy 
projektu TAP prezentują go jako inwestycję „sektora prywatnego” (53).

Projekt Gazociągu Transadriatyckiego figuruje na liście projektów PCI, 
a także w opublikowanym 28 maja 2014 roku Komunikacie Komisji 
Europejskiej dotyczącym Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa 
Energetycznego (54), w którym opisywany jest jako kluczowy projekt 
infrastrukturalny w kwestii bezpieczeństwa energetycznego (55). Oznacza 
to, że w przyszłości projekt może zostać beneficjentem pilotażowych 
instrumentów finansowych przygotowanych przez Komisję i EBI, czyli 
Inicjatywy Obligacji Projektowych w ramach strategii „Europa 2020” (ang. 
Project Bond Initiative, PBI) oraz Wsparcia Jakości Kredytowej za pomocą 
obligacji projektowych (ang. Project Bond Credit Enhancement, PBCE).
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5.

Nie da się nie dostrzec ironii w sytuacji, w której Unia 
Europejska, usiłując od wielu lat znaleźć sposób dywersyfikacji 
dostaw gazu ziemnego, ostatecznie udziela wsparcia 
finansowego koncernowi Łukoil w Azerbejdżanie. 

Ironia jest tym większa, że Łukoil to jedna z rosyjskich firm, 
w które wycelowane są sankcje wymierzone przez UE (56) 
i Stany Zjednoczone (57). We wrześniu 2014 roku nałożono 
sankcje obejmujące zakaz sprzedaży zaawansowanych 
technologii, sprzętu i usług potrzebnych do wydobycia oraz 
przetwórstwa ropy ze złóż głębinowych, złóż w Arktyce oraz 
z łupków. Wprawdzie sam koncern nie został umieszczony 
na liście przedsiębiorstw obłożonych unijnymi sankcjami, 
jednak konsekwencje sięgają także jego jako jednej z firm 
prowadzących działalność w obszarach objętych sankcjami: 
Łukoil wystąpił do władz Rosji z prośbą o wydanie licencji na 
prace wydobywcze w rejonie szelfu arktycznego.

Prezes przedsiębiorstwa, Vagit Alekperov, przyznał, że sankcje 
odbiły się na kondycji rosyjskich firm energetycznych (58). 
Z innych doniesień wynika, że od czasu wprowadzenia sankcji 
w życie Łukoil stara się o dostęp do nieprzydzielonych pól 
gazowych na terenie Rosji w celu złagodzenia efektu sankcji 
(59). Wiadomo także, że konsekwencje dotkną spółkę joint 
venture koncernów Total i Łukoil (60) oraz że Łukoil sprawdza 
różne możliwości zaciągania pożyczek w związku z mniejszą 
dostępnością usług kredytowych (co wynika z sankcji 
nałożonych na niektóre rosyjskie banki) (61).

Wprawdzie nałożone we wrześniu 2014 roku sankcje nie 
ograniczają wprost dostępu do usług finansowych, jednak 
niektórzy obserwatorzy twierdzą, że utrudniają one rosyjskim 
firmom energetycznym możliwość zaciągania kredytów 

międzynarodowych, niezbędnych przy finansowaniu 
projektów zagranicznych. Przewidują oni, że Łukoil musi 
skoncentrować się na zdobyciu rynków azjatyckich, licząc się 
przy tym z ryzykiem wahań stóp procentowych (62). W takim 
przypadku kredyt proponowany przez EBOR z pewnością 
pomoże złagodzić skutki sankcji, tym samym podważając ich 
skuteczność.

W jaki sposób 
finansowanie działalności 
Łukoil może pomóc 
zmniejszyć zależność 
energetyczną od Rosji?
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6. Łukoil i jego 
dotychczasowa 
działalność w Rosji

W streszczeniu projektu Łukoil Shah Deniz II, EBOR pisze, 
że „projekt zapewnia wysoki poziom przejrzystości i spełnia 
surowe standardy międzynarodowe i krajowe” (63).

Jeśli weźmieny pod uwagę dotychczasowy stosunek 
koncernu do standardów międzynarodowych w projektach, 
które kredytował EBOR, takie zapewnienie wydaje się 
nieusprawiedliwione. W 2007 roku bank zainwestował 300 
milionów dolarów w strategiczny program środowiskowy 
Łukoilu. Program przewidywał: remediację terenów wokół 
inwestycji, usunięcie zanieczyszczeń, wymianę odcinków 
rurociągu oraz ograniczenie spalania gazu w pochodniach (64).

Pod koniec 2013 roku, tuż przed tym, jak kredyt udzielony przez 
EBOR dla Łukoil uzyskał ostateczną akceptację, koncern został 
ukarany grzywną w wysokości 614 milionów rubli (18,5 miliona 
dolarów) za 9 wycieków ropy, do których doszło na przestrzeni 
2 lat w republice Komi w północnej części Rosji. Dotknięty 
wyciekami obszar obejmował 20,5–21 hektarów. Łukoil 
zapewniał, że przeznaczył na rekultywację zanieczyszczonego 
terenu 15 milionów rubli, jednak sąd uznał, że podjęte środki nie 
były wystarczające (65).

Rosyjski Greenpeace wyprodukował szokujący film (66) 
dokumentujący skutki katastrofy, zebrał także doniesienia 
rdzennych mieszkańców Komi, którzy nie dostrzegli wprawdzie 
żadnych „korzyści środowiskowych” sfinansowanych z kredytu 
od EBOR-u, narzekali za to na brak konsultacji dotyczących 
umiejscowienia szybów naftowych i próbę zatuszowania 
wycieków z pękniętego rurociągu. Podczas spotkania 
zorganizowanego w marcu 2014 roku 150 mieszkańców 13 
różnych wsi w okręgu Izhma jednogłośnie przegłosowało 
uchwalenie rezolucji skierowanej do władz regionalnych 
w sprawie zawieszenia wszelkiej działalności produkcyjnej 
koncernu Łukoil, dopóki ten nie naprawi szkód (67). W kwietniu 
2014 roku władze Izhmy poparły żądania mieszkańców (68).

Zdrowie i warunki życiowe rdzennych społeczności 
ucierpiały w wyniku zanieczyszczenia powietrza, wody 
i żywności spowodowanych spalaniem gazu w pochodniach 
i wyciekającą z rozszczelnionego ropociągu ropą naftową, 
która przedostała się do wód gruntowych i podziemnych. Patrol 
Greenpeace’u (69) wykrył latem 2014 roku w okolicznych 
lasach, bagnach, łąkach i wzdłuż brzegów rzek ponad 100 
świeżych i starszych wycieków ropy. Udokumentowano 
skorodowane i popękane części rurociągu, przeciekające 
łączniki i urządzenia kalibrujące, nieuprzątnięty szlam oraz 
nielegalne składowiska szlamu. To tylko część z uchybień, jakich 
dopuścił się na tym terenie Łukoil.

Mieszkańcy wiosek w republice Komi skarżyli się 
przedstawicielom organizacji Greenpeace na wzrost liczby 
śmiertelnych przypadków zachorowań na raka, a także na 
to, że jedynie co 10. mieszkaniec znalazł pracę w przemyśle 
naftowym. Uznali także za absurdalną sytuację, w której 
się znaleźli – ich zdaniem powietrze, którym oddychają, 
przepełnione jest gazem ziemnym w niezdrowym stężeniu, 
a oni są zmuszeni ogrzewać domy, opalając je drewnem, gdyż 
nie trafiają do nich żadne dostawy gazu.

18 listopada 2014 roku rdzenni mieszkańcy republiki Komi 
zorganizowali w Petersburgu protest przeciwko zniszczeniom, 
jakich dopuścił się w ich ojczyźnie Łukoil (70).

Podczas spotkania z grupami obywatelskimi, które odbyło 
się w maju 2014 roku, przedstawiciele EBOR-u stwierdzili, że 
300-milionowa pożyczka była jedynie „kroplą w morzu potrzeb”. 
Łukoil to nie jedyna firma wydobywająca ropę w republice Komi, 
jednak jest oczywiste, że zamierzony cel tego strategicznego 
i kredytowanego przez EBOR programu ochrony środowiska, 
czyli – według założeń banku – „demonstracja odtwarzalnego, 
wielkoskalowego programu mitygacji szkód środowiskowych 
będącego punktem odniesienia dla innych rosyjskich 
podmiotów gospodarczych w sektorze zasobów naturalnych”, 
nie został osiągnięty.
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KONCERN BP A KWESTIE ŚRODOWISKOWE I SPOŁECZNE
Koncern BP jest odpowiedzialny za szereg katastrof społecznych  
i ekologicznych. Oto kilka przykładów:  
 
− 1990 rok – BP jest zmuszone do przyjęcia ugody w sądzie za 
wylewanie odpadów z rafinerii w Marcus Hook do rzeki Delaware. Kara 
wyniosła 2,3 miliona dolarów. Potwierdzono, że BP pozbywał się nadmiaru 
olejów technicznych, amoniaku, ciał stałych, siarczków i innych substancji 
chemicznych redukujących zawartość tlenu w wodzie, zmieniających 
jej kwasowość oraz powodujących choroby i śnięcie ryb. Agencja 
Ochrony Środowiska (EPA) stwierdziła, że w latach 1979–1990 firma BP 
przekroczyła ilość zrzutów ścieków dozwolonych w koncesji 6500 razy 
(71).

− 1991 rok – wybuch w rafinerii w Ferndale, w USA zabił 1 osobę, a 6 
zostało rannych. Trwające 6 miesięcy śledztwo wykazało 20 przypadków 
naruszeń ustawy „Washington Industrial Safety and Health Act”, w wyniku 
czego koncern został ukarany grzywną w wysokości 135 710 dolarów (72).

− 1994 rok – koncernowi przypada odpowiedzialność za proceder 
3-letniego nielegalnego usuwania niebezpiecznych odpadów w rejonie 
North Slope, na Alasce. Firma Doyon Drilling, kontraktor BP, nielegalnie 
pozbywała się olejów odpadowych, rozcieńczalników i innych toksycznych 
i niebezpiecznych substancji, wtłaczając je pod ciśnieniem po zewnętrznej 
krawędzi szybu. BP Exploration Alaska nie doniósł odpowiednim władzom 
o nielegalnym wstrzykiwaniu odpadów, nawet gdy proceder został wykryty. 
W 1999 roku koncern zapłacił karę w wysokości 22 milionów dolarów (73).

− 1997 rok – rozpoczęta eksploatacja ropociągu Ocensa w Kolumbii 
o długości 800 kilometrów oznaczała dla miejscowej ludności utratę pól 
uprawnych i zbiorów, stawów rybnych i lokalnych źródeł dochodu. Setki 
mieszkańców pozbawionych środków utrzymania zmuszono do emigracji 
do miast. Lokalni rolnicy oparli się jednak represjom i groźbom śmierci, 
by ostatecznie skierować pozew przeciwko koncernowi. W 2006 roku 
BP zgodził się na ugodę, w której wyniku miał zapłacić wielomilionowe 
odszkodowanie (74).

− 1999 rok – informatorzy-pracownicy zatrudnieni do obsługi 
rurociągu na Alasce poddali ostrej krytyce zarząd firmy Alyeska, której 
współwłaścicielem (50 procent udziałów) jest koncert BP. Grupa starszych 

rangą pracowników skontaktowała się z gazetą Guardian, aby opowiedzieć 
o „nieuchronnej katastrofie związanej z obsługą rurociągu oraz dowodach 
na sfałszowane raporty kontrolne, kulturę zastraszania i fikcyjne zasady 
bezpieczeństwa”. Informatorzy przyrównują zachowanie firmy Alyeska do 
„zakładu o śmierć i życie” z ludnością Alaski i jej kruchym ekosystemem. 
„Trwała walka między zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a uzyskaniem 
wyniku końcowego – zarząd i kontraktorzy myśleli tylko o budżetach 
i premiach, aktywnie utrudniali pracę i zastraszali techników i inspektorów 
odpowiedzialnych za procedury bezpieczeństwa.” (75)

− 2005 rok – w marcu eksplozja w rafinerii Texas City pochłonęła 
życie 15 pracowników, a 170 odniosło rany. Firma BP potwierdziła, że do 
katastrofy doprowadziła seria wewnętrznych, „głęboko niepokojących” 
błędów. Koncern przyznał się do winy. Karą za naruszenie federalnego 
prawa o czystym powietrzu (Clean Air Act) był 3-letni okres próbny 
i grzywna w wysokości 50 milionów dolarów (76).

− 2006 rok – w marcu odkryto wyciek 267 tys. galonów ropy do zatoki 
Prudhoe na Morzu Arktycznym. To największy do tej pory wyciek ropy 
w regionie North Slope. Oskarżyciele stwierdzili podczas procesu, że kadra 
zarządzająca BP zignorowała „wiele ostrzeżeń i sygnałów alarmowych” 
świadczących o tym, że kluczowe rurociągi uległy korozji. W 2011 roku 
władze federalne oznajmiły, że koncern zapłaci grzywny cywilne w łącznej 
wysokości 25 milionów dolarów w ramach odszkodowań za 2 wycieki 
w 2006 roku oraz umyślne uchylanie się od stosowania rządowych 
regulacji nakazujących odpowiednie utrzymanie infrastruktury w celu 
zapobieżenia korozji (77).

− 2010 rok – w kwietniu eksplozja platformy wiertniczej Deep Horizon 
w Zatoce Meksykańskiej zabiła 11 pracowników. Wycieku ropy nie udało 
się opanować aż do lipca tego samego roku. Strona rządowa ocenia, że 
podczas 3-miesięcznego wycieku do Zatoki przedostało się 4,9 miliona 
baryłek ropy. Koncern podaje zaś liczbę 3,26 miliona baryłek (78).

− 2014 rok – wyciek z rafinerii Whiting w Indianie. Do jeziora 
Michigan, będącego źródłem wody pitnej dla 7 milionów mieszkańców 
Chicago, wyciekło od 470 do 1228 galonów ropy naftowej. Koncern 
krytykowano także za składowanie ogromnych hałd „silnie zasiarczonego 
koksu ponaftowego” wzdłuż rzeki Calumet. Koks ponaftowy jest 
produktem ubocznym wydobycia ropy z piasków bitumicznych (79).

 

7. Koncerny BP, SOCAR 
i ich dotychczasowa 
działalność

Koncern BP prezentuje się jako firma odpowiedzialna,  
z dobrą historią ochrony zasobów przyrodniczych, zdrowia 
i bezpieczeństwa. Rzeczywistość jest jednak zupełnie 
inna. Historia koncernu mówi sama za siebie – ponosi on 

odpowiedzialność za całą listę wycieków ropy i gazu, za 
eksplozje oraz śmierć ludzi. Ta sytuacja ukazuje BP jako firmę 
nieodpowiedzialną, niebędącą w stanie zapewnić ochrony ani 
środowisku naturalnemu, ani swoim pracownikom.
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BP jest odpowiedzialne za wiele katastrof 
ekologicznych. Koncern może się także „poszczycić” 
odpowiedzialnością za największą tego typu katastrofę 
naszych czasów: zmiany klimatu. Według badania 
recenzowanego metodą peer-review (przez niezależnych 
i anonimowych specjalistów) koncern jest 4. co do 
wielkości emiterem gazów cieplarnianych, licząc od 
zarania rewolucji przemysłowej. Badanie pokazuje, 
że BP jest odpowiedzialny za emisję 38,84 gigaton 
równoważnika dwutlenku węgla (CO2e), co równa się 
2,47 procent wszystkich antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych od 1750 roku (80).

Wprawdzie kredyt od EBOR-u nie zostanie przekazany 
bezpośrednio koncernowi SOCAR, jednak firma jest 
jednym z największych udziałowców pola gazowego Shah 
Deniz oraz właścicielem największej części udziałów (80 
procent) w Gazociągu Transanatolijskim (TANAP), co 
oznacza, że należy przyjrzeć się uważnie historii także 
tego koncernu. Ryzyko związane z działalnością firmy 
oznacza, że projekt Shah Deniz i inne nitki Południowego 
Korytarza Gazowego mogą nie spełniać wymogów 
organizacji kredytujących – ani w zakresie dotyczącym 
ochrony środowiska i praw człowieka, ani pod względem 
polityki uczciwości biznesu.

O jednym z problemów budzących najwyższe 
zaniepokojenie pisaliśmy powyżej: SOCAR dysponuje 
uzbrojonymi oddziałami, które wykorzystuje do 
pacyfikowania wszystkich, którzy sprawiają problemy.

SOCAR ma także na koncie udokumentowane przypadki 
korupcji: handlowcy firmy sprzedawali azerską ropę 
poniżej ceny z chęci osobistego zysku, częściowo 
poprzez spółkę zależną Socar Trading (zarejestrowaną 
w Szwajcarii i należącą w połowie do prywatnych 
inwestorów; przy czym sposób, w jaki weszli w posiadanie 
udziałów, pozostaje tajemnicą) (81). Podmioty 
zainteresowane potencjalnym finansowaniem działalności 
koncernu SOCAR powinny przyjrzeć się uważniej kwestii 
transparentności koncernu.
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8. Ryzyko finansowe

Z wydobyciem ropy i gazu zawsze łączy się ryzyko – czynnik, 
który podmioty prywatne i państwowe powinny wziąć pod 
uwagę. Kluczowy jest w tej sytuacji sposób, w jaki to ryzyko 
rozkłada się pomiędzy partnerami. Mimo że projekty Shah 
Deniz i Korytarza Południowego to w większej części projekty 
firm sektora prywatnego (chociaż SOCAR jest koncernem 
państwowym), to wiele wskazuje na to, że publiczne instytucje 
finansowe najprawdopodobniej poniosą część ryzyka, za to 
firmy prywatne przejmą cały zysk.

Niewiele wiadomo na temat strony finansowej drugiej fazy 
zagospodarowania pola Shah Deniz. Gdy w grudniu 2013 roku 
ogłoszono finalną decyzję w sprawie finansowania drugiej fazy 
projektu Shah Deniz oraz projektu przedłużenia Gazociągu 
Południowokaukaskiego, ogólny koszt inwestycji oszacowano 
na 28 miliardów dolarów (82). Nie podano przy tym 
żadnych istotnych informacji na temat struktury finansowej 
i gospodarczej (ani planu zapewnienia trwałości projektu). 
Duża liczba podmiotów azerskich i zagranicznych określa 
projekt jako „prywatne przedsięwzięcie”.

Wspomnieliśmy we wstępie, że kilka podmiotów wycofało 
się już z drugiej fazy projektu Shah Deniz. Statoil ogłosił, 
że sprzedaje 10 procent udziałów w projekcie (83), zaś 
w październiku 2014 roku firma pozbyła się całości udziałów 
w obu projektach (84). Fakt pozbycia się przez dużą 
norweską firmę naftową udziałów w projekcie drugiej fazy 
zagospodarowania pola Shah Deniz został w oświadczeniu 
prasowym BP zmarginalizowany (85). W październiku 2014 
roku koncert Statoil oświadczył, że firma „jest zdecydowana 
kontynuować działalność w Azerbejdżanie” (86).

Brak danych na temat finansowych i gospodarczych 
aspektów projektu jest wysoce problematyczny, w sytuacji 
gdy EBOR i inne publiczne instytucje finansowe deklarują 
zainteresowanie wsparciem projektu. Doświadczenia 
przemysłu naftowego i gazowego oraz przegląd niektórych 
projektów Łukoilu poza granicami Rosji pozwala wysnuć 
wnioski na temat ryzyka finansowego oraz kwestii publicznych 
subsydiów takich projektów.

ZMIENNE CENY ROPY I GAZU
Zmienność cen paliw węglowodorowych – nieuchronne 
ryzyko sektora gazowo-naftowego – staje się coraz 
większa w ostatnich miesiącach, przy czym ceny ropy 
jeszcze nigdy nie były tak niskie. W opublikowanym przez 
Łukoil dokumencie prezentującym podstawowe ryzyko 
i niepewności przedsięwzięć koncernu firma przewiduje, 
że ceny energii będą podlegać jeszcze gwałtowniejszym 
wahaniom; przyczyną tych wahnięć będzie brak pewności 
ciągłości dostaw oraz poziomu popytu na rynkach 
światowych (86).

W sierpniu 2014 roku Międzynarodowa Agencja 
Energetyczna raportowała o nasyceniu rynków po obu 
stronach Atlantyku oraz o presji na obniżenie poziomu 
cen spowodowanej nadwyżką produkcji z Libii. W grudniu 
tego samego roku ceny ropy (z którymi powiązane są ceny 
gazu) spadły do poziomu poniżej 70 dolarów za beczułkę 
nieprzetworzonej ropy Brent (87). Stan ten może ulec 
gwałtownej zmianie w związku z niestabilną sytuacją 
w Iraku i Libii, gdzie trwają walki o kontrolę nad zasobami 
ropy oraz w związku z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. 
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Ryzyko finansowe Eksperci przewidują, że obniżenie zapotrzebowania na gaz 
ziemny w Europie, w połączeniu z niskimi cenami tego gazu, 
może oznaczać problemy ekonomiczne projektu Korytarza 
Południowego. Raport Oxford Institute for Energy Studies 
(OIES) przewiduje, że popyt na gaz ziemny w Europie może 
nie powrócić do poziomu z 2010 roku przed upływem roku 
2025 (88).

Podczas konferencji, która odbyła się w czerwcu 2014 roku 
w londyńskim biurze BP, Jonathan Stern, szef programu 
badawczego nad gazem ziemnym w OIES, stwierdził, że 
niski popyt na gaz we Włoszech podważa sens ekonomiczny 
TAP. Według Sterna większość gazu z rurociągu TAP trafi do 
Turcji, nie zaś do Europy (89).

NIEPEWNE SZACUNKI REZERW I ZASOBÓW
Ocena dostępnych zasobów zawiera zawsze element 
niepewności, gdyż zależy od rzetelności danych geologicznych 
i inżynieryjnych oraz ich prawidłowej interpretacji. 
Zmniejszające się wydobycie z azerskich pól naftowych Chirag 
i Guneshli (ACG) przełożyło się na pogorszenie stosunków 
między rządem Azerbejdżanu a koncernem BP (90). Łukoil 
był początkowo członkiem konsorcjum eksploatującego pola 
gazowe ACG, jednak sprzedał udziały japońskiej firmie Inpex 
dosłownie na kilka dni przed kryzysem. Spekuluje się, że ruch 
Łukoilu wynikał z rachunku ekonomicznego: dochodowość 
inwestycji spadała, zaś złoża Shah Deniz dawały lepszą 
perspektywę biznesową (91).

ZAGROŻENIE GEOLOGICZNE
Kurczą się niewykorzystane rezerwy ropy i gazu ziemnego, 
co sprzyja wdrażaniu niekonwencjonalnych technik 
wydobywczych i wykorzystaniu zasobów położonych 
w trudnych warunkach geologicznych. Firmy sektora 
naftowo-gazowego ponoszą ryzyko finansowe związane 
z wykorzystaniem trudniejszych technik wydobywczych 
oraz zdarzającym się przeszacowaniem ilości zasobów. 
Komplikacje technologiczne wstrzymały próby wydobycia 
złóż morskich należących do Azerbejdżanu i Dagestanu. 
W listopadzie 2004 roku Łukoil musiał zamknąć szyb 
wydobywający ropę ze złoża Yalama ze względu na problemy 
techniczne związane z przeciekaniem (92).

ZAGROŻENIA OPERACYJNE
Wycieki ropy czy uwalnianie się gazu to tylko niektóre 
z zagrożeń operacyjnych wszechobecnych w przemyśle 
wydobywczym. Koszty zabezpieczeń, grzywien i kar oraz 
inwestycji w środki zapobiegawcze podnoszą ogólny koszt 
inwestycji. Na przykład w styczniu 2014 roku spółka zależna 
Łukoil została ukarana grzywną w wysokości 14,7 milionów 
euro za dopuszczenie do 9 wycieków ropy w 2011 roku na 
terenie republiki Komi (93).

RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI
Podobnie jak w przypadku każdej innej działalności 
biznesowej, firmy sektora naftowo-gazowego potrzebują 
środków na zakup sprzętu i usług. Łukoil zajmuje 15 
pozycję w sektorze pod względem nakładów inwestycyjnych 
w segmencie wydobycia, wydając na ten cel miliard dolarów 
w 2013 roku (94). Koncern nie miał do tej pory problemów 
z pozyskiwaniem środków na rynkach kapitałowych, chociaż 

sytuacja może ulec zmianie, jeśli zaostrzą się sankcje 
związane z kryzysem rosyjsko-ukraińskim. W sierpniu 2014 
roku Łukoil porozumiał się z bankami Citi i JPMorgan co do 
warunków umowy kredytowej opiewającej na 1,5 miliarda 
dolarów (95), co rodzi pytania o sens kredytu z EBOR-u.

PRZEPISY ŚRODOWISKOWE
Związane z działalnością operacyjną wymogi dotyczące 
ochrony środowiska mogą przełożyć się na podwyższenie 
kosztu inwestycji. W 2005 roku Łukoil wycofał się 
z eksploatacji azerskiego pola naftowego Zykh-Gowsany, 
uzasadniając to faktem, że „wyniki ekonomiczne projektu 
nie mieszczą się w stawianych przez koncern wymogach 
dotyczących efektywności finansowej. Powodem są znaczące 
koszty rekultywacji i rehabilitacji środowiska przyrodniczego 
terenu inwestycji, a same złoża są silnie wyeksploatowane.” 
(96)

Szef azerskiego oddziału koncernu już 2 lata przed oficjalną 
rezygnacją z eksploatacji pola Zykh-Gowsany wyjaśniał, że 
z 300 milionów dolarów przeznaczonych na inwestycję około 
100 milionów trzeba byłoby przeznaczyć na rekultywację 
poważnie zanieczyszczonych terenów wokół złoża (97). 
Koncern każdego roku wpłaca jedynie minimalną składkę na 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, płaci także najniższy 
pułap grzywien i kar. W 2011 roku azerskie Ministerstwo 
Środowiska wymierzyło firmie grzywnę za zanieczyszczanie 
środowiska w wysokości 1116 dolarów. To absolutnie 
marginalna kwota (98).

REGULACJE PODATKOWE
Zmiany i luki w przepisach podatkowych mogą nałożyć na 
firmy sektora naftowo-gazowego dodatkowe, nieoczekiwane 
obciążenia finansowe. W 2003 roku rząd Azerbejdżanu 
i koncern Łukoil weszły w spór o 250-milionowy podatek od 
zysków ze sprzedaży udziałów w polu naftowym ACG. Łukoil 
zyskał na sprzedanych udziałach 1,13 miliardów dolarów 
(99). Należąca do koncernu, znajdująca się w Rumunii, 
rafineria została poddana śledztwu w sprawie uchylania się 
od zobowiązań podatkowych na kwotę 112 milionów euro 
oraz procederu prania brudnych pieniędzy w wysokości 118 
milionów euro (100).
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9. Finansowanie projektu 
Shah Deniz i Południowe-
go Korytarza Gazowego  
ze środków publicznych

Koncerny z branży naftowo-gazowej osiągają ogromne 
zyski dzięki wsparciu ze środków publicznych. Nie tylko są 
odpowiedzialne za degradację środowiska naturalnego 
i naruszanie praw człowieka, ale także drenują państwowe 
budżety z pieniędzy, które powinny być przeznaczone 
na poprawę usług publicznych i infrastruktury służącej 
obywatelom. W następnej części raportu pokazujemy, 
że rządy i państwowe instytucje finansowe zapewniły już 
Łukoilowi szczodre, długoterminowe pożyczki, gwarancje 
kredytowe i inne zachęty finansowe. Prawdopodobnie będą 
się chciały zaangażować w budowę Korytarza Południowego 
na podobnych zasadach.

KREDYTY I GWARANCJE UDZIELANE PRZEZ RZĄD ROSYJSKI
Rządy udzielają państwowym firmom z branży energetycznej 
długoterminowych kredytów po preferencyjnych stawkach, 
chcąc pomóc w zrefinansowaniu długów zagranicznych. 
Rząd rosyjski wykorzystuje subsydia federalne jako narzędzie 
politycznego nacisku. W październiku 2008 roku Łukoil 
znalazł się na liście 4 firm z branży naftowo-gazowej, 
którym udzielono rządowego wsparcia w wysokości do 9 
miliardów dolarów na zrestrukturyzowanie zagranicznych 
pożyczek (101). Nałożone przez UE i USA sankcje ograniczyły 
koncernowi dostęp do rynków kapitałowych, co wiąże się ze 
zmniejszoną zdolnością do spłaty zadłużeń i finansowania 
inwestycji. W związku z zaistniałą sytuacją Łukoil zwrócił 
się o wydanie licencji na eksploatację niewykorzystywanych 
do tej pory złóż na terenie Rosji (102). Można oczekiwać, że 
problemy z płynnością finansową otworzą drzwi dalszemu 
wsparciu finansowemu przez stronę rządową.

AGENCJE KREDYTÓW EKSPORTOWYCH
Utrzymywane przez rząd agencje kredytów eksportowych 
(ang. ECA) zapewniają finansowane ze środków publicznych 
wsparcie dla eksporterów i importerów. W zależności 
od mandatu danej agencji, oferują kredyty krótko- lub 
długoterminowe, ubezpieczenia bądź usługi mieszane. 
Oferują też usługi podobne do banków i zapewniają 
finansowanie firmom zagranicznym podejmującym 
wielkoskalowe projekty w krajach rozwijających się. 
Ocenia się, że agencje kredytów eksportowych zapewniają 

projektom infrastruktury gazowej, naftowej i węglowej 
co najmniej dwukrotnie wyższy poziom finansowania niż 
wielostronne banki rozwoju (103). Trwa dyskusja, czy 
finansowane przez rząd kredyty eksportowe są formą 
subsydiów eksportowych; my przychylamy się do zdania, że 
tak właśnie jest. Poniższe przykłady wskazują, że decyzje 
agencji w dużym stopniu podlegają wpływom politycznym 
i ekonomicznym.

We wrześniu 2002 roku amerykańska agencja Export-Import 
Bank udzieliła Łukoilowi pożyczki w wysokości 26,4 miliona 
dolarów na zakup sprzętu do odwiertów ropy (104). Miesiąc 
później Em-Ix Bank podpisał porozumienie z Łukoilem, 
Jukosem i Sibnieftem, gwarantujący każdej z wymienionych 
firm środki w wysokości 100 milionów dolarów na zakup 
amerykańskiego sprzętu i usług (105). Nie ma pewności, czy 
to porozumienie weszło kiedykolwiek w życie.

W styczniu 2014 roku włoska agencja kredytów 
eksportowych SACE we współpracy z pięcioma komercyjnymi 
bankami otworzyła dla spółki zależnej koncernu Łukoil 
linię kredytową o wartości 420 milionów euro na wsparcie 
modernizacji rafinerii naftowej w Bułgarii (106). SACE 
zapewniło 95 procent wartości kredytu w związku 
z zaangażowaniem w projekt włoskiej firmy inżynieryjno-
budowlanej.

WIELOSTRONNE BANKI ROZWOJU
Wielostronne banki rozwoju to kolejne podmioty publiczne 
odgrywające ważną rolę w przepływie państwowych 
pieniędzy w formie kredytów dla firm z branży gazowo-
naftowej. Poza zapewnianiem kapitału wielostronne banki 
rozwoju ułatwiają zdobywanie innych źródeł finasowania, 
szczególnie banków komercyjnych. Łukoil i jego spółki 
zależne otrzymali począwszy od 1998 roku kredyty 
w wysokości niemal miliarda dolarów: w sumie 12 pożyczek 
i gwarancji kredytowych od należącej do Banku Światowego 
Międzynarodowej Korporacji Finansowej (ang. IFC), 
Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych (ang. MIGA), 
Azjatyckiego Banku Rozwoju (ADB), EBOR-u oraz Islamskiego 
Banku Rozwoju.
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POŻYCZKI WIELOSTRONNYCH BANKÓW ROZWOJU DLA ŁUKOIL, 1998–2014 (ZATWIERDZONE) (107) 

Kraj Projekt Klient Wielostronny 
Bank Rozwoju

Rok Suma (w euro)

Azerbejdżan Lukoil Overseas: Shah Deniz 
Gas Condensate Field
Development II

Lukoil Overseas Shah 
Deniz Ltd

EBOR 2014 145 mln
(USD 200 mln)

Azerbejdżan Lukoil Overseas: Shah Deniz 
Gas Condensate Field
Development

Lukoil Overseas Shah 
Deniz Ltd

EBOR 2005 79.8 mln

Azerbejdżan Chirag Early Oil – Lukoil 
Overseas

Spółki specjalnego 
przeznaczenia należące 
do Amoco, Exxon, LUKoil 
JSC, Türkiye Petrolleri AO 
i Unocal

EBOR 1998 14 mln

Kazachstan Lukoil Overseas Lukoil Overseas
Karachaganak B.V.

IFC 2002 69 mln
(USD 75 mln)

region Lukoil Overseas: South 
Caucasus Gas Pipeline

Lukoil Overseas Shah
Deniz Midstream Ltd

EBOR 2005 29,4 mln

Rumunia Lukoil Petrotel S.C. Petrotel-Lukoil S.A. IFC 2005 60 mln  
(USD 82 mln)

Rosja LUKoil Environmental Loan Lukoil JSC EBOR 2007 108,8 mln

Rosja Lukoil-Perm ZAO Lukoil-Perm EBOR 2003 16.6 mln

Rosja Lukoil Medium Term
Working Capital Facility

Lukoil JSC EBOR 2000 54,4 mln

Uzbekistan LUKOIL Overseas  
Uzbekistan Ltd – gwarancja 
kredytowa dla szwajcar-
skiego BNP Paribas jako 
zabezpieczenie pożyczki dla 
LUKOIL Overseas
Uzbekistan Ltd. na 
inwestycję w projekt
Kandym-Khausak-Shady-
Kungrad

LUKOIL Overseas 
Uzbekistan Ltd.

MIGA 2012 82,8 mln
(119,5 mln USD)

Uzbekistan Brak danych – według 
doniesień prasowych IDB 
udzielił kredytu w wysokości 
100 mln USD. Kredyt jest 
częścią większej pożyczki  
w wysokości 500 mln 
dolarów,którą Lukoil Over-
seas Lukoil otrzymał od 
konsorcjum kilku banków

LUKOIL Overseas 
Uzbekistan Ltd.

Islamic 
Development 
Bank

2012 69,4 mln

Uzbekistan Uzb: Kandym Gas Field 
Development. 

LUKOIL Overseas 
Uzbekistan Ltd.

ADB 2011 208,3 mln
(200 mln USD)
gwarancji obe-
jmującej ryzyko 
polityczne i 100 mln 
pożyczki

OGÓŁEM 937,5 mln 
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POŻYCZKI WIELOSTRONNYCH BANKÓW ROZWOJU DLA ŁUKOIL, 1998–2014 (NEGOCJOWANE) (108) 

Kraj Projekt Klient Wielostronny 
Bank Rozwoju

Rok Suma (w euro)

Azerbejdżan Lukoil Shah Deniz (faza 2) Lukoil Overseas Shah 
Deniz Ltd.

EBRD 2015
393,6 mln (ok. 500 
mln USD)

Azerbejdżan Shah Deniz Stage II Gas 
Condensate Field Project

Lukoil Overseas Shah 
Deniz Ltd.

ADB 2015 354,3 mln
(450 mln USD,
finansowanie kapi-
tałowe i dłużne)

Uzbekistan Kandym LUKOIL Overseas 
Uzbekistan Ltd.

ADB 2014-2015 111,9 m
(150 mln USD,
finansowanie kapi-
tałowe i dłużne)

OGÓŁEM 859,8 mln 

KOMISJA I EBI
Łukoil może stać się beneficjentem unijnych funduszy 
rozwojowych. Umożliwiają to wypracowane przez Unię 
instrumenty finansowe służące do wspierania niezależności 
energetycznej i integracji rynku. Projekty PCI, czyli 
wskazane przez Komisję Europejską w październiku 
2013 roku priorytetowe projekty z dziedziny energetyki 
i transportu (109), dysponują, w ramach instrumentu 
Łącząc Europę (CEF), budżetem 5,85 miliarda euro na 
rozwój transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. 
Pomocy udzielają instytucje takie jak EBI, między innymi za 
pośrednictwem pilotażowych instrumentów finansowych 
przygotowanych przez Komisję i EBI, czyli Inicjatywy Obligacji 
Projektowych w ramach strategii „Europa 2020” (PBI) 
oraz Wsparcia Jakości Kredytowej za pomocą obligacji 
projektowych (PBCE).

Według Komisji projektem wspólnego interesu może 
zostać uznany każdy projekt, który przyniesie znaczące 
korzyści co najmniej 2 krajom członkowskim, wspomaga 
integrację rynków, zwiększa bezpieczeństwo dostaw 
energii i przyczynia się do redukcji emisji CO2. Listę PCI 
krytykuje się za nieprzejrzysty proces selekcji i niejasne 
kryteria doboru, przez co znajdują się na niej projekty 
charakteryzujące się negatywnym wpływem na środowisko 
naturalne i ekonomiczne, a niektórym towarzyszą skandale 
związane z naruszeniami praw człowieka i korupcją. Na 
dodatek, mimo że unijna Energy Roadmap 2050 podkreśla 
konieczność zwiększenia wydajności energetycznej i sięgania 
po odnawialne źródła energii, na liście znajdują się projekty 
infrastrukturalne zwiększające możliwości importowe gazu 
ziemnego do UE, co jest bezpośrednim zagrożeniem unijnych 
celów dotyczących obniżenia emisyjności.

GWARANCJE STABILNOŚCI I ZACHĘTY PODATKOWE  
W AZERBEJDŻANIE
Aby zachęcić zagranicznych inwestorów do wydobywania 
ropy naftowej i gazu, Azerbejdżan – podobnie jak inne 
bogate w zasoby naturalne kraje rozwijające się – proponuje 

gwarancję stabilności i zachęty podatkowe. Takie inicjatywy 
kładą się ciężarem na polityce fiskalnej i podatkowej kraju oraz 
drenują pieniądze z państwowej kasy. Co więcej, zagraniczne 
inwestycje w Azerbejdżanie są chronione 10-letnim 
moratorium na zmiany legislacyjne wpływające negatywnie na 
działalność podmiotów gospodarczych (110).

Klauzula stabilizacyjna zawarta w umowach regulujących 
wydobycie gazu i ropy określa, jak zmiany prawne 
wprowadzone już po wejściu omawianej umowy w życie 
mogą wpłynąć na inwestora. Klauzule stabilizacyjne 
krytykowane są za ograniczanie legislacyjnej suwerenności 
państw oraz za swego rodzaju nakładanie metki z ceną 
na środowisko naturalne i prawa człowieka, przez to, 
że pozwalają inwestorom nie liczyć się z zasadami 
bezpieczeństwa. Podpisana w 1996 roku przez SOCAR i 6 
innych podmiotów (m.in. Łukoil i BP) umowa o podziale 
wpływów z wydobycia (PSA) regulująca kwestie związane 
z eksploatacją pierwszej fazy zagospodarowania pola 
gazowego Shah Deniz, jest modelowym przykładem 
kontrowersyjności takiego rozwiązania. Umowa o podziale 
wpływów z wydobycia zasobów pola Shah Deniz zawiera 
klauzulę równowagi ekonomicznej. Według zapisów tej 
klauzuli, w przypadku zmian legislacyjnych, zapisy umowy 
zostaną zmienione w taki sposób, aby „przywrócić równowagę 
ekonomiczną stron zainteresowanych” (111). Klauzula 
zobowiązuje także koncern SOCAR do wypłaty odszkodowania 
w przypadku poniesienia przez inwestorów strat i kosztów 
poniesionych w wyniku wejścia w życie zmian prawnych. 
Klauzula, która w zamierzeniu miała wspierać utrzymanie 
ekonomicznego status-quo projektu, w rezultacie powoduje, 
że rząd, pragnąc wpłynąć na inwestora lub krajową politykę 
fiskalną i podatkową, musi liczyć się z ekonomicznymi 
konsekwencjami takich ruchów.

ULGI PODATKOWE W AZERBEJDŻANIE
Według obowiązującej umowy o podziale wpływów 
z wydobycia zasobów pola Shah Deniz kontraktor zobowiązany 
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Może się wydawać, że szukanie nowych źródeł dostaw gazu 
i zwiększanie tempa budowy nowej infrastruktury umożliwiającej 
jego import powinno stanowić naturalną odpowiedź UE na 
trwający konflikt rosyjsko-ukraiński. Bliższe przyjrzenie się 
obecnej sytuacji pokazuje szereg wad takiego podejścia.

Po pierwsze, warto się zastanowić, czy faktycznie projekt drugiej 
fazy zagospodarowania pola Shah Deniz i projekt budowy 
Korytarza Południowego są Unii potrzebne. Popyt na gaz ziemny 
spada w UE już od 10 lat. Według prognoz zużycie pozostanie 
na obecnym poziomie przez najbliższe dziesięciolecia, a po 
2050 roku spadnie (co zakładają wszystkie scenariusze 
Roadmap 2050). Obecnie UE nie wykorzystuje w pełni istniejącej 
infrastruktury, szczególnie terminali skroplonego gazu 
ziemnego (LNG). Istnieje przestrzeń na polepszenie połączeń 
międzysystemowych infrastruktur niektórych krajów, jednak 
Unia nie potrzebuje projektów skali Korytarza Południowego. 
Jeśli powstaną, w najlepszym razie ich potencjał nie będzie 
w pełni wykorzystywany i staną się przykładem marnotrawstwa 
środków. W najgorszym razie staną się zagrożeniem dla 
unijnego programu dekarbonizacji. Ich istnienie stanie się także 
pretekstem, aby nie stawiać ambitniejszych celów w zakresie 
wydajności energetycznej i oszczędności energii.

Kolejne problemy związane z realizacją obu projektów dotyczą 
wspierania okrutnego reżimu w Azerbejdżanie (a być może także 

10. Wnioski

w Turkmenistanie) oraz utworzenia strefy zmilitaryzowanej 
w obrębie korytarza, którym miałby przebiegać rurociąg w Turcji 
i innych krajach tranzytowych.

Projekty tej skali nie obejdą się bez wsparcia środków 
publicznych. Ich forma może być różna: pożyczki udzielane 
przez EBOR i EBI, instrumenty gwarancyjne takie jak obligacje 
projektowe, zachęty podatkowe i gwarantowane pożyczki od 
agencji kredytów eksportowych. Termin rozpatrzenia przyznania 
pożyczki przez EBOR dla projektu drugiej fazy zagospodarowania 
pola Shah Deniz przypada na koniec stycznia 2015 roku. 
Wspieranie publicznymi pieniędzmi koncernów takich jak 
BP, Łukoil i SOCAR, biorąc pod uwagę ich wielkość, bogactwo 
i dotychczasową historię uchybień i naruszeń w dziedzinie 
ekologii i kwestii społecznych, wydaje się wątpliwe.

Pozytywnym aspektem potencjalnego zaangażowania 
finansowego Unii jest fakt, że decydenci będą mieli szereg okazji, 
aby nie dopuścić do marnotrawienia publicznych pieniędzy na 
projekty niepotrzebne i potencjalnie szkodliwe dla wyznaczonych 
celów klimatycznych, praw człowieka oraz unijnych założeń 
w zakresie poprawy wydajności energetycznej i oszczędności 
energii.

jest do odprowadzania 25-procentowego podatku od zysku. 
To dolna granica spektrum; większość PSA podpisywanych 
w Azerbejdżanie nakłada wyższe podatki (112). Firmy 
opłacają także ubezpieczania społeczne. PSA Shah Deniz 
zwalnia kontraktorów i podwykonawców z konieczności 
uiszczania opłat celnych i odprowadzania podatku VAT za 
sprzęt i usługi sprowadzane do Azerbejdżanu na potrzeby 
eksploracji złóż (113). Umowa gwarantuje także całkowite 

zwolnienie z pozostałych podatków, na przykład podatków 
od nieruchomości i gruntów, czy należności licencyjnych. 
Pracownicy muszą płacić podatek dochodowy. PSA dla 
projektu drugiej fazy zagospodarowania Shah Deniz ma 
obowiązywać aż do 2048 roku. Warunki umowy nie zostały 
podane do publicznej wiadomości.
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11. Rekomendacje

DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ:

− Konieczne jest przeprowadzenie analizy potrzeb 
infrastruktury energetycznej Unii pod kątem dekarbonizacji 
energetyki. Podejście, w którym określa się priorytety 
unijne na podstawie listy zamówień poszczególnych krajów 
członkowskich, nie przyniesie pożądanych rezultatów. 
Wszechstronna ocena wpływu poszczególnych projektów 
z listy PCI na cele redukcji emisji gazów cieplarnianych na 
rok 2030 i 2050 musi zostać poddana głębokiej analizie 
i dyskusji ze wszystkimi interesariuszami.

− Należy przerwać finansowanie dużych projektów 
dotyczących importowania gazu z funduszy EBOR-u, EBI 
i instrumentu Łącząc Europę (CEF). CEF może finansować 
jedynie takie projekty, które wspierają wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych i wzrost efektywności energetycznej.

− Zamiast przypochlebiać się represyjnemu 
reżimowemu rządowi Azerbejdżanu w zamian za dostęp do 
złóż gazu, Unia Europejska powinna skrytykować dyktaturę 
za naruszenia praw człowieka oraz wesprzeć ofiary represji.

− Wsparcie finansowe dla rozwiązań na rzecz 
wydajności energetycznej powinno stanowić priorytet polityki 
energetycznej Unii, zwłaszcza w sektorze mieszkalnictwa; 
podobnie wsparcie dla zrównoważonych, odnawialnych 
źródeł energii zamiast projektów gazowych czy związanych 
z wydobyciem innych paliw kopalnych.

− Komisja powinna monitorować krajowe procedury 
zatwierdzania projektów PCI i dopilnować, aby szybsza 
ścieżka procedowania nie oznaczała w ich przypadku 
złagodzenia norm dotyczących ochrony środowiska 
i partycypacji społecznej.

− Konsultacje społeczne przy tworzeniu obowiązującej 
listy PCI miały bardzo ograniczony zasięg. Ze względu na 
fakt, że PCI będą prawdopodobnie korzystać z publicznych 
funduszy, koniecznie należy rozszerzyć możliwość publicznej 
dyskusji nad poszczególnymi projektami i ich zasadnością, 
zanim zostanie skonstruowana lista nowych projektów.

− Podstawa prawna mandatu Komisji do negocjacji 
z Turkmenistanem musi zostać podana do publicznej 
wiadomości.

DLA CZŁONKÓW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:

− Rekomendujemy przygotowanie sprawozdania 
z inicjatywy własnej w sprawie listy projektów wspólnego 
interesu wraz z rekomendacjami uwzględniającymi 
potrzeby infrastruktury energetycznej ukierunkowanej na 
dekarbonizację energetyki.

− W przypadku projektów sprzecznych z prawem 
unijnym, celami klimatycznymi lub prawami człowieka 
konieczne jest domaganie się od Komisji usunięcia takich 
projektów z listy PCI – szczególnie tych, które mają wejść 
w skład Południowego Korytarza Gazowego. Rewizja listy 
nastąpi za 2 lata, pojawi się więc szansa powstrzymania 
realizacji szczególnie problematycznych projektów.

DLA EBOR I EBI:

− Należy wycofywać się stopniowo z finansowania 
projektów związanych z eksploatacją paliw kopalnych, 
szczególnie w rodzaju projektu rozbudowy drugiej fazy 
zagospodarowania pola Shah Deniz, TAP lub TANAP. Skala 
tych projektów jest tak duża, że ich realizacja stanowi 
zagrożenie dla celów wyznaczonych dla dekarbonizacji 
UE. Cele związane z dekarbonizacją powinny znaleźć się 
w polityce klimatycznej EBI.

− Należy utrzymać ograniczenia działalności 
finansowej EBOR w Turkmenistanie (podobnie jak na 
Białorusi, w Uzbekistanie i w Rosji). Podobne ograniczenia 
należy zastosować w Azerbejdżanie ze względu na coraz 
poważniejsze naruszenia praw człowieka w tym kraju.
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