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Unia Europejska, Rosja a konflikty
energetyczne na Wschodzie –
perspektywy zmian
Joanna Kamińska

Obecny konflikt gazowy między Rosją a Ukrainą nie
jest niczym nowym, gdyŜ podobne sytuacje zdarzały
się juŜ wiele razy, nie tylko na Ukrainie, ale równieŜ w
szerzej rozumianym „wspólnym sąsiedztwie” Unii
Europejskiej oraz Rosji. Nowy element tej gry stanowi
czeska prezydencja UE, bezpośrednio dotknięta
zmniejszeniem dostaw surowca, i w związku z tym
aktywnie zaangaŜowana w rozwiązanie konfliktu oraz
nagłośnienie istniejącego stanu rzeczy. Jako jeden z
byłych krajów satelickich Związku Radzieckiego
Republika Czeska zdaje sobie sprawę, Ŝe gra toczy się
nie o gaz, ale o wypracowanie nowego modelu
współpracy między Unią Europejską a Rosją – modelu,
w którym to Rosja chce być silniejszym partnerem.
NaleŜy zauwaŜyć, iŜ polityka ta moŜe zakończyć się
sukcesem Federacji Rosyjskiej, jeśli Unia nie
wypracuje w końcu wspólnego podejścia do stosunków
z Rosją, a takŜe do kwestii bezpieczeństwa
energetycznego.
Unijny podział
energetyczne

Nowe

Wschód-Zachód

oraz

kwestie

kraje członkowskie juŜ wielokrotnie podkreślały
potrzebę spójnej unijnej polityki energetycznej, w
szczególności w stosunku do Rosji, jednak do tej pory
głos ten nie został usłyszany w Brukseli. W kwestii
polityki energetycznej consensus jest niewątpliwie
trudny do osiągnięcia, gdyŜ państwa członkowskie
mają rozbieŜne punkty widzenia. Specjalne stosunki
niektórych starych krajów członkowskich UE z Rosją w
sferze sektora energetycznego uniemoŜliwiają podjęcie
bardziej radykalnych kroków w tym zakresie, gdyŜ
państwa te obawiają się przede wszystkim pogorszenia
kontaktów z Moskwą.
Dla nowych członków jest jednak jasne, iŜ spór gazowy
jest konfliktem politycznym, a Rosja ciągle uwaŜa, iŜ
kraje z obszaru postsowieckiego naleŜą do rosyjskiej
strefy wpływów, w związku z czym stosuje ‘paliwowogazowy terroryzm’, aby zmusić rządy państw
postsowieckich do większej uległości. Dla członków UE
z Europy Środkowej i Wschodniej, system ten brzmi
dość
znajomo,
gdyŜ
podobna
‘dyplomacja
energetyczna’ była stosowana w stosunku do krajów
bałtyckich w 1992, w odwecie za wezwanie do
wycofania wojsk rosyjskich z ich terytoriów. 1 Obecny
konflikt jest więc w znacznym stopniu nakierowany na
UE, celem zaprezentowania odrodzonej siły Rosji, a
takŜe na byłe kraje sowieckie, aby przypomnieć im,
kto jest głównym graczem w regionie.

Kwestie bezpieczeństwa energetycznego stały się
jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej,
przede wszystkim z powodu rosnącej niestabilności
poczynań producentów oraz wzrostu zapotrzebowania
na surowce na światowych i europejskich rynkach.
Bezpieczeństwo energetyczne, czyli ‘dostęp do
zasobów
energetycznych
niezbędnych
do
nieprzerwanego rozwoju potęgi państwa’ 2 , a w
szczególności
‘do
udostępnienia
tanich,
zróŜnicowanych oraz rzetelnych dostaw gazu oraz
paliw’ 3 danemu państwu, lub grupie państw, oraz
zapewnienie
infrastruktury
dostarczających
te
surowce, stało się priorytetem dla UE, odkąd kraje
będące niemal w całości zaleŜne od jednego
producenta zostały jej członkami w 2004 roku.
Wysokie ceny ropy, niewielka produkcja surowców
energetycznych w UE, podzielony rynek energetyczny,
niebezpieczeństwo
ataków
terrorystycznych
na
infrastrukturę gazowo-paliwową, a takŜe rosyjska
zdolność do uŜywania zasobów energetycznych w
celach politycznych w duŜym stopniu wpływa na wzrost
obaw dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w
UE.4
Zagadnienie
europejskiego
bezpieczeństwa
energetycznego jest związane właśnie z tymi trzema
problemami: kwestią transportu oraz infrastruktury
dostaw
surowców,
uzaleŜnieniem
od
jedynego
producenta oraz równowagą między interesami i
potrzebami UE i jej członków z jednej strony, a
prywatnymi firmami w krajach europejskich z drugiej.5
Ponadto kraje członkowskie UE niechętnie podchodzą
do scedowania odpowiedzialności za narodowe polityki
energetyczne na rzecz Unii, co powoduje brak spójnej i
wspólnej strategii bezpieczeństwa energetycznego.
Rosnąca
zaleŜność
od
rosyjskich
źródeł
energetycznych spotyka się z duŜym oporem ze strony
nowych
krajów
członkowskich,
pragnących
zdywersyfikować dostawy gazu do UE. Oczywistym
jest, iŜ Rosja pozostanie głównym dostawcą energii na
rynki europejskie, więc zarówno spójna polityka UE
wobec tego partnera, jak i określenie jasnych zasad
dotyczących rynku paliwowego jest niezbędne.
Niezaprzeczalnie Rosja jest jednym z głównych graczy
na światowej scenie energetycznej, oraz największym
producentem i eksporterem gazu. W roku 2004 29%
gazu ziemnego w Unii Europejskiej pochodziło z Rosji,
w roku 2007, po akcesji nowych państw – juŜ 50%.6
ZaleŜność niektórych nowych członków UE od
rosyjskiego gazu sięga nawet 100% (patrz Aneks 1).
W związku z wysoką wzajemną zaleŜnością na linii UE i
Rosja, współpraca na jasno określonych regułach
pozostaje kluczowym elementem polityki zewnętrznej
UE.
Głównym problemem w stosunkach UE-Rosja w
zakresie współpracy energetycznej pozostaje cel, który
przyświeca zaangaŜowaniu obu partnerów w dialog
dotyczący rynków energetycznych. Unia pragnie, by
Rosja otworzyła swój rynek energetyczny i zbudowała
klimat przyjazny zagranicznym inwestycjom. Rosja
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chce przede wszystkim ochronić swój rynek, ale
pragnie takŜe zdobyć fundusze na modernizację
sektora paliwowego. Nie da się ukryć, iŜ dialog
dotyczący energii cierpi z powodu niejednolitej
postawy krajów członkowskich. Niektóre państwa
pozwoliły sobie na zbyt duŜą penetrację rodzimych
rynków paliwowych przez Gazprom, mimo silnego
sprzeciwu pozostałych partnerów unijnych.
Rosyjska ‘tajna broń’: Gazprom

Głównym

filarem rosyjskiej polityki zagranicznej jest
promocja Gazpromu, firmy dominującej w rosyjskim
sektorze paliwowym, której przedsięwzięcia we
‘wspólnym sąsiedztwie’ juŜ od dawna stanowią
instrument polityki zagranicznej Rosji.7 Rosnący apetyt
Gazpromu na przejęcie infrastruktury paliwowej nie
tylko w Europie Wschodniej, ale równieŜ Zachodniej, a
w szczególności transakcje zawarte w ciągu ostatnich
lat nakazują stawiać wiele pytań dotyczących
dominacji Gazpromu w Europie.
Jako Ŝe Rosja tradycyjnie oferowała tani gaz swoim
postsowieckim sąsiadom 8 , sprzedając go za cenę
niŜszą niŜ rynkowa, spodziewano się, iŜ w erze
globalnego wzrostu cen surowców energetycznych
równieŜ te kraje będą musiały stawić czoła podwyŜce.
Jednak rosyjska metoda aplikowania nowych cen
republikom postsowieckim udowodniła, iŜ ceny
surowców stały się narzędziem politycznym, a nie
ekonomicznym. Nagłe przerywanie dostaw gazu, i
towarzyszące im ogłoszenie nowych, ‘europejskich’
cen, wraz z bardzo krótkim okresem spłacenia długów
stały się niemalŜe regułą dla Ukrainy, która od 2006
roku corocznie boryka się z tym problemem. W 2006
roku Gazprom w ciągu nocy zmienił cenę z 50$ na
230$ za 1000 metrów sześciennych, ignorując umowę
zawarta z rządem Kuczmy w roku 2004, według której
cena 50$ powinna pozostać niezmieniona do roku
2010.9
Rosja wydaje się być wyjątkowo surowa dla tych
państw, które przejawiają proeuropejskie aspiracje i
deklarują chęć zbliŜenia z UE. Gruzja doświadczyła
przerwania dostaw surowców w 2006 roku, niedługo
po ukonstytuowaniu się rządu proamerykańskiego
prezydenta Saakaszwilego. Z podobnym problemem
zetknęła się Mołdawia w 2006 roku, gdy niektórzy
liderzy zaczęli głośniej ujawniać swoje europejskie
aspiracje. Dostawy zostały wznowione, gdy Mołdawia
zgodziła się oddać 13% udziałów w MoldovaGaz
Rosji. 10 Nawet Białoruś, najbardziej lojalny sojusznik
Rosji, nie uniknęła gróźb przerwania dostaw, które
doprowadziły do zwiększenia udziałów Gazpromu w
Beltransgaz.
Wymienione wydarzenia wywołują stałe zaniepokojenie
nowych członków UE, którzy próbują ograniczyć
ekonomiczne wpływy Gazpromu w całej Europie, zaś
polityczne w Europie Wschodniej, na Kaukazie oraz w
Azji. To właśnie nowe państwa członkowskie są w
stanie zrozumieć, iŜ UE potrzebuje novum w postaci

atrakcyjnej oferty dla wschodnich partnerów, aby
ograniczyć rosyjskie wpływy i pokazać, iŜ UE jest
obecna równieŜ w tej części świata. Jednak do tej pory
UE nie znalazła odpowiedzi na obawy zarówno nowych
państw, jak i swoich wschodnich partnerów.
Wnioski

Bezpieczeństwo

energetyczne w regionie ‘wspólnego
sąsiedztwa’ stanie się wkrótce głównym tematem
wschodniej agendy UE, poniewaŜ Gazprom – ze
względu na ograniczone zasoby krajowe, kryzys
ekonomiczny w Rosji spowodowany spadkiem cen ropy
i gazu mających znaczny wpływ na gospodarkę
narodową – planuje dalszą ekspansję na terytorium
krajów postsowieckich. śadna zmiana w ekspansywnej
polityce rosyjskiej nie będzie moŜliwa, dopóki Unia nie
wypracuje wspólnej wizji polityki energetycznej oraz
wspólnej polityki wobec Rosji.
*****
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The EU, Russia and energy wars in
the EU Eastern neighbourhood –
prospects for change
Joanna Kamińska

Current

gas dispute between Russia and Ukraine is
nothing novel as similar events had taken place many
times before, not only in Ukraine but also in wider EURussia ‘shared neighbourhood’. What is novel is the
context, as the EU Czech Presidency, directly touched
by the cut off of the gas supplies made the conflict
more visible within the EU. As one of the post-soviet
satellites, Czech Republic knows that the UkraineRussia dispute in not about the gas, but about
establishing new relationship between the EU and
Russia, the relationship in which Russia is a stronger
partner. Russia will succeed unless the EU finally
reaches the common approach towards Russia and
energy security issue.

East-West EU Division and Energy question

The

new EU members have raised their voice already
many times calling for more coherent EU policy
towards Russia, specifically concerning the energy
security, but their voice was not listened. It is difficult
to reach consensus on the issues connected with the
energy security, as the positions and approaches of
various member states differ. Many of the so called old
EU countries also have special relations in the energy
sector with Russia established long time ago, and
oppose any actions that could have negative impact on
this relationship.
For the new EU members it is clear however, that it is
all political, as Russia still perceives post-soviet
countries as their sphere of influence and is exerting
the ‘gas and oil terrorism’ to influence the
governments. It also sounds familiar to them, as the
‘energy diplomacy’ was, for example, used against the
Baltic States in 1992, in retaliation for Baltic demands
that Russia have to remove its military forces from the
region. 11 The current dispute is aimed at the EU, to
show the strength of Russia, and at the former Soviet
states, to remind them who is the key player in the
region.
The question of energy security hits currently the top
of the EU agenda, as it an issue of the major
importance for the European Union due to the growing
instability of the major producers and rising demand
from the global and European markets. Energy
security, so the ‘assurance of ability to access the
energy resources required for the continued
development of national power’ 12 , and more
specifically ‘its provision of affordable, reliable,
diverse, and ample supplies of oil and gas’ 13 to the
state or group of states and an infrastructure to deliver
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those raw materials to the markets became a key term
for the EU, as the majority of its members since 2004
are completely dependent on one supplier. High
energy prices, declining European energy production,
fragmented internal European energy market, as well
as the threat of terrorist strikes against energy
infrastructure, and Russia’s willingness to use its
energy power to realize political aims highly affect the
growing concern about the energy security in the EU.14
The question of the European energy security is
connected with those three major problems: the issues
of transport and infrastructure of energy supplies,
dependence on main and singular producers, as well
as the balance of the needs of the EU and its member
states on one side and private companies on the
other. 15 The EU members are also reluctant to cede
national sovereignty over the energy security issues to
the EU level which stops the EU from building more
coherent and unified energy security strategy.
Growing dependence on the Russian resources meets
strong opposition coming from new EU members,
arguing that Russia is not a reliable partner for the EU
and that the EU energy sector needs to be diversified.
It is clear that Russia will remain the main EU energy
supplier for decades, and therefore achieving coherent
EU policy towards Russia as well as clarification of
main issues concerning the energy sector is crucial.
Russia is a major player on the world energy scene,
and both the world’s largest gas producer and
exporter. In 2004 European Union’s member states
imported from Russia 29% of their natural gas, in
2007 the number reached 50% for the EU-27. 16 The
dependence on the Russia natural gas reaches even
100% in some of the Eastern European states, as the
diagram below shows (Annex 1). Due to the strong
interdependence between those two partners the good
and clearly defined cooperation with Russia remains
crucial part of the EU external relations.
The main problem here remains the major objective of
the EU and Russia involvement in the dialogue on the
energy. The EU wants Russia to open the energy
market and create investment friendly climate and
Russia wants to protect its market, but also gain funds
for its modernization. It also needs to be mentioned
that the EU-Russia energy dialogue suffers from the
lack of unified position on the EU side, as some of the
EU members enabled GAZPROM influence in their
energy sector, even though there was a strong
opposition from others Europeans.
Russian ‘secret weapon’: Gazprom

The

main pillar of the Russian foreign policy is the
promotion of the major gas company, Gazprom, as its
major purchases in the Russian neighbourhood
become the part of the Russian foreign policy 17 and
major instrument of influence. Gazprom’s growing
appetite on the Eastern European and European
pipelines and gas networks, and recent purchases

raise many concerns over the company’s domination in
Europe.
Russia has ‘traditionally given dirt cheap gas to its
former Soviet neighbours’ 18 allowing them to buy
energy on low prices, therefore it was expected that
growing global energy prices was also be extended on
the Soviet former states. However, the method that
Gazprom is using to adopt higher energy prices in
Eastern Europe, demonstrates rather that the actions
are rather policy that profit driven. The gas supplies
are suddenly cut off and new ‘European’ prices
announced with a very short time ultimatum for new
prices, as it has been annually in the case of Ukraine
since 2006. In 2006 Gazprom has increased the price
overnight reaching from $50 to $230 per 1,000 cubic
meters, ignoring the 2004 agreement between the
Kuchma government and Gazprom, according to which
the price should remain $50 until 2010.19 It was also
spotted that Russia has been especially harsh on those
countries that have pro-European aspirations and
declare the will of rapprochement in relations with the
EU. Georgian energy supplies from Russia were cut off
in 2006, not long after the establishment of proWestern government of Saakashvili. Also Moldovan
energy supplies were cut off by Russian supplier in
January 2006, after the objection to the double gas
prices and not long after the European declarations of
some of the country’s leaders. The supplies were
restored after Moldova agreement to give Gazprom,
already the majority shareholder, Transnistria’s 13%
stake in MoldovaGaz. 20 Even Belarus, the most loyal
Russian ally, was subjected to energy cut off
pressures, which resulted with a price agreement but
also Gazprom’s stake in Beltransgaz.
All those actions cause major concerns amongst the
new EU members, which try, to alert the EU against
the major influences of Gazprom in Europe and also
political influences in Eastern Europe and Central Asia.
The EU new comers seem to understand that the EU
needs to offer new, attractive options to the Eastern
Neighbourhood, such as for example the European
membership perspective to be able to limit the Russian
influences in the region and to highlight EU growing
actorness in the region. But the EU fails to respond to
both the fears of the new EU members as well as
Eastern neighbours.
Conclusion

The energy security in the ‘shared neighbourhood’ will
become one of the major themes on the EU agenda
soon, as Gazprom is expected to expand more due to
the limitation to its own recourses and economic
decline because of the drop of the oil and gas prices
which had a significant impact on the Russian
economy. No change in the Russian policy is expected
unless the EU sands united and will work out a
coherent vision and policy towards Russia and energy
policy.
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Wykres 1: Dane z 2007 IEA, Natural Gas Information 2008 (za Ośrodek Studiów Wschodnich)
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Figure 1: Data for 2007 IEA, Natural Gas Information 2008 (Centre for Eastern Studies, Warsaw)
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