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Polityka Federacji Rosyjskiej wobec gazu ³upkowego
w Europie
Bran¿a energetyczna o gazie ³upkowym wiedzia³a ju¿ od kilkudziesiêciu lat, lecz wœród
koncernów naftowych panowa³a powszechna opinia, ¿e eksploatacja tego surowca bêdzie
nieop³acalna. Najwiêksze spó³ki energetyczne nie podejmowa³y znacz¹cych inwestycji
w rozwój technologii zwi¹zanych z poszukiwaniem i wydobyciem gazu ³upkowego, co
zosta³o z powodzeniem wykorzystane przez mniejsze firmy, które konsekwentnie
inwestowa³y w poszukiwanie coraz lepszych rozwi¹zañ. Sukces mniejszych firm
amerykañskich w latach 90. spowodowa³ wiêksze zainteresowanie potêg naftowych, które
zaczê³y wykupywaæ te mniejsze, aby uzyskaæ dostêp do technologii, doœwiadczeñ i badañ.
Ten proces wp³yn¹³ na sytuacjê amerykañskiego rynku energii. Stany Zjednoczone
Ameryki (USA), wskutek wydobywania gazu ³upkowego w sposób przemys³owy,
zwiêkszy³y samowystarczalnoœæ energetyczn¹ oraz obni¿y³y import „b³êkitnego paliwa”,
a tak¿e zapocz¹tkowa³y „rewolucjê energetyczn¹”.
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W najnowszym numerze „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego” Research Fellow
FKP dr Mariusz Ruszel analizuje politykê Rosji wobec gazu ³upkowego w Europie.
„W³odarze Kremla zdaj¹ sobie sprawê, ¿e na terytorium Federacji Rosyjskiej znajduj¹ siê
ogromne iloœci niekonwencjonalnej ropy naftowej i gazu ziemnego. Rosja szybko
postawi³a na wspó³pracê z najsilniejszymi graczami w bran¿y ³upkowej, którzy nie tylko
dysponuj¹ technologiami, lecz równie¿ ogromnym doœwiadczeniem. Rosyjski Rosneft
(szefem jest Igor Sieczin) podpisa³ umowê o strategicznej wspó³pracy z amerykañskim
ExxonMobil. Posiada on odpowiednie technologie, które mog¹ pomóc Rosji
w eksploatacji pól ³upkowych Bazhenov, które zlokalizowane s¹ w zachodniej czêœci Syberii
i, których potencja³ szacuje siê na 13,2 mld bary³ek ropy naftowej. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
w czerwcu 2012 r. ExxonMobil zdecydowa³ siê na rezygnacjê z poszukiwania gazu
³upkowego w Polsce. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e na tê decyzjê wp³ynê³o strategiczne
porozumienie z rosyjskim Rosneftem”.
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma!
Redakcja „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym think tankiem
specjalizuj¹cym siê w polityce
zagranicznej, którego misj¹ jest
propagowanie wolnoœci,
sprawiedliwoœci i demokracji.
Dzia³ania Fundacji obejmuj¹
prowadzenie badañ naukowych,
opracowywanie publikacji i analiz,
przygotowywanie seminariów oraz
konferencji, edukowanie i wspieranie
liderów. Fundacja jest jedn¹ dwóch
polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji
partnerskiej Rady Europy oraz jest
cz³onkiem „Grupy Zagranica”
zrzeszaj¹cej najwiêksze polskie
organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce
siê wspó³prac¹ z zagranic¹.
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Bran¿a energetyczna o gazie ³upkowym wiedzia³a ju¿ od kilkudziesiêciu lat, lecz wœród koncernów
naftowych panowa³a powszechna opinia, ¿e eksploatacja tego surowca bêdzie nieop³acalna.
Najwiêksze spó³ki energetyczne nie podejmowa³y znacz¹cych inwestycji w rozwój technologii
zwi¹zanych z poszukiwaniem i wydobyciem gazu ³upkowego, co zosta³o z powodzeniem
wykorzystane przez mniejsze firmy, które konsekwentnie inwestowa³y w poszukiwanie coraz
lepszych rozwi¹zañ. Sukces mniejszych firm amerykañskich w latach 90. spowodowa³ wiêksze
zainteresowanie potêg naftowych, które zaczê³y wykupywaæ te mniejsze, aby uzyskaæ dostêp do
technologii, doœwiadczeñ i badañ. Ten proces wp³yn¹³ na sytuacjê amerykañskiego rynku energii.
Stany Zjednoczone Ameryki (USA), wskutek wydobywania gazu ³upkowego w sposób
przemys³owy, zwiêkszy³y samowystarczalnoœæ energetyczn¹ oraz obni¿y³y import „b³êkitnego
paliwa”, a tak¿e zapocz¹tkowa³y „rewolucjê energetyczn¹”.
Nale¿y przypuszczaæ, ¿e Federacja Rosyjska zdawa³a sobie sprawê od wielu lat, jakie s¹ konsekwencje
wydobywania gazu ³upkowego w USA. W 2009 r. Gazprom opracowa³ raport dotycz¹cy polityki
marketingowej w obliczu nowej sytuacji na rynkach œwiatowych gazu ziemnego. Tezy raportu poda³
w styczniu 2010 r. rosyjski dziennik „Kommiersant”, który wskaza³, ¿e wzrost gazu skroplonego
LNG, który dotychczas kupowany by³ przez USA, zostanie skierowany g³ównie na rynek europejski
powoduj¹c nadmiar „b³êkitnego paliwa”. Nadmiar gazu na rynkach œwiatowych mo¿e negatywnie
wp³yn¹æ na wieloletnie rosyjskie projekty wydobywcze tego surowca. Doœwiadczenia kolejnych lat
udowodni³y, ¿e tezy wskazane w raporcie okaza³y siê s³uszne.
Rosyjski lobbing przeciw eksploatacji gazu ³upkowego w UE
Strategia Gazpromu wobec pozyskiwania gazu ³upkowego opiera siê na kontestowaniu jego
znaczenia w UE oraz podkreœlaniu jego szkodliwego znaczenia dla œrodowiska naturalnego
i cz³owieka. Jednoczeœnie Gazprom d¹¿y do uzyskania technologii wydobycia i rozpoczêcia
odpowiednich dzia³añ na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jednoczeœnie Rosjanie staraj¹ siê wchodziæ
w d³ugoterminowe i strategiczne sojusze z potêgami energetycznymi daj¹c im udzia³y w swoich
konwencjonalnych z³o¿ach. Wszystko to realizowane jest z myœl¹ o podtrzymaniu znaczenia
rosyjskich zasobów na œwiatowych rynkach oraz spowolnieniu eksploatacji gazu ³upkowego w samej
UE. Niektóre dzia³ania realizowane s¹ bezpoœrednio przez rosyjski Gazprom, inne zaœ przez
strategicznych partnerów koncernu oraz firmy lobbingowe i PR. Oczywistym jest, ¿e rosyjski
koncern wydaje znaczne œrodki finansowe na skoordynowane dzia³ania marketingowe i lobbingowe,
które realizowane s¹ w wielu stolicach pañstw UE.
Wœród pañstw unijnych w tym zakresie Niemcy pozostaj¹ zdecydowanym partnerem Rosji.
Oczywistym jest zatem fakt, ¿e wspó³praca w zakresie polityki energetycznej przynosi wymierne
korzyœci biznesowe obu pañstwom, w tym przede wszystkim ich koncernom energetycznym oraz
okreœlonym grupom przedsiêbiorców. Tak bliskie relacje powoduj¹, ¿e Berlin w pewnych sprawach
nierzadko jest rosyjskim orêdownikiem w meandrach unijnego procesu decyzyjnego. Potwierdza to
znany partykularyzm interesów w sektorze energii, który z du¿¹ skutecznoœci¹ realizowany jest przez
pañstwa Europy Zachodniej. Istotnym elementem rosyjskiego lobbingu jest European Business
Congress (EBC), podczas którego zapada wiele wa¿nych decyzji w zakresie rosyjsko-europejskiej
wspó³pracy energetycznej. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e prezesem EBC jest szef rosyjskiego Gazpromu
Aleksiej Miller. Spoœród firm lobbingowych Gazprom korzysta z us³ug znanej w Brukseli firmy
lobbingowej/PR GPlus Europe. Jednoczeœnie Rosjanie d¹¿¹ do wp³ywania na opiniê publiczn¹
w pañstwach unijnych, w których potencja³ gazu ³upkowego jest najwiêkszy oraz w pañstwach
maj¹cych najwiêkszy wp³yw na unijne decyzje. Wielokrotnie wiceprezes rosyjskiego Gazpromu
Aleksandr Miedwiediew udziela³ wywiadów, w których deprecjonowa³ znaczenie
niekonwencjonalnego „b³êkitnego paliwa”. W lutym 2010 r. domaga³ siê on od unijnych
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przywódców, aby zakazali wydobywania tego niekonwencjonalnego surowca w Europie, zaœ
w kwietniu tego samego roku podkreœla³, ¿e po eksploatacji gazu ³upkowego krajobraz wygl¹da jak
na ksiê¿ycu.
Stosowanym od d³u¿szego czasu instrumentem jest wykorzystywanie restrykcyjnej polityki
klimatycznej UE. Za poœrednictwem organizacji ekologicznych mo¿na podkreœlaæ szkodliwoœæ
eksploatacyjn¹ gazu ³upkowego przejawiaj¹c¹ siê zatrutymi wodami gruntowymi, wstrz¹sami ziemi
oraz dewastacj¹ œrodowiska naturalnego. Organizacje ekologiczne bêd¹ podkreœlaæ, ¿e zagro¿ona
jest nie tylko przyroda, lecz równie¿ okoliczna ludnoœæ zamieszkuj¹ca miejscowoœci znajduj¹ce siê
w pobli¿u zasobów surowcowych.
Bardzo skuteczn¹ form¹ oddzia³ywania jest strategiczne partnerstwo z zachodnimi koncernami
energetycznymi. Zazwyczaj spó³ki te posiadaj¹ monopolistyczn¹ pozycjê na krajowych rynkach
energetycznych. Oznacza to, ¿e niechêtnie odnosz¹ siê do planów liberalizacji sektora energii, zaœ
poprzez d³ugofalowe projekty realizowane wspólnie z rosyjskim Gazpromem zwiêkszaj¹ wzajemn¹
skalê korzyœci z realizowanej wspó³pracy.
Komu nie zale¿y na eksploatacji gazu ³upkowego?
W pierwszej kolejnoœci nale¿a³oby wskazaæ europejskie koncerny energetyczne, które zdecydowa³y
siê zainwestowaæ kapita³ zarówno w wydobycie rosyjskiego gazu ziemnego (wspólne projekty na
z³o¿ach), jak i w infrastrukturê przesy³ow¹ (gazoci¹gi). Bior¹c pod uwagê, ¿e bêd¹ chcia³y odzyskaæ
zainwestowany kapita³, który zosta³ ulokowany w projekty wieloletnie, to konkurencyjny gaz
³upkowy – który móg³by obni¿aæ stopê ich zysków – nie jest w ich interesie. Tym bardziej, ¿e
surowców energetycznych jest w Europie coraz wiêcej, zaœ w obliczu alternatywnych form
pozyskiwania i magazynowania energii w kolejnych latach wiêkszym problemem bêdzie znalezienie
klienta.
Po drugie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e obecna polityka energetyczno-klimatyczna UE wytworzy³a
okreœlonych beneficjentów, którzy produkuj¹ instalacje do wytwarzania „czystej energii”. Chodzi
przede wszystkim o energetykê j¹drow¹, której najwiêkszym orêdownikiem w Europie s¹ Francuzi
oraz odnawialne Ÿród³a energii, z których najwiêksze zyski czerpi¹ Niemcy. Pojawienie siê
konkurencyjnego gazu ³upkowego na rynku unijnym oznacza³oby potencjalne zagro¿enie dla tych
beneficjentów. O ile jednak energetyka odnawialna jest w stanie siê obroniæ poprzez odpowiednie
przepisy unijne, o tyle energetyka j¹drowa nie jest a¿ tak wspierana na szczeblu legislacyjnym. Dlatego
te¿ nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e Francja przyjê³a moratorium na wydobywanie tego surowca. Niemniej po
niedawnym og³oszeniu przez Niemcy informacji o potencjale gazu ³upkowego mo¿na
przypuszczaæ, ¿e Francja zdecyduje siê ponownie „zbadaæ szkodliwoœæ” gazu ³upkowego i mo¿e
cofn¹æ dotychczasowe moratorium.
Strategiczna wspó³praca rosyjskich koncernów
Niektóre dzia³ania KE mog¹ okazaæ siê skutecznym hamulcem rozwoju bran¿y wydobywczej gazu
³upkowego na terytorium UE. Na pocz¹tku lipca 2012 r. KE og³osi³a otwarty przetarg na analizê
dotychczasowych przepisów prawnych w kontekœcie zagro¿eñ dla œrodowiska naturalnego
wynikaj¹cych z eksploatacji gazu ³upkowego. Je¿eli wybrana firma przekona KE, ¿e nale¿y
wprowadziæ dodatkowe przepisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska naturalnego, to mo¿e to
w konsekwencji opóŸniæ poszukiwania i eksploatacjê gazu ³upkowego na terytorium Unii. Zapewne
Rosja bêdzie poprzez swoich strategicznych partnerów w Europie oddzia³ywaæ na kszta³t tych
decyzji. Jednoczeœnie strategiczna wspó³praca z najwiêkszymi zachodnimi koncernami
energetycznymi daje jej mo¿liwoœæ przejmowania koncesji poszukiwawczych i wydobywczych
w poszczególnych pañstwach. Wed³ug nieoficjalnych informacji pochodz¹cych z Komisji
Europejskiej czêœæ polskich koncesji na poszukiwanie gazu ³upkowego posiadaj¹ rosyjskie podmioty.
Rosjanie przejmuj¹ udzia³y spó³ek, które naby³y koncesje na poszukiwanie tego surowca. Niemniej
nale¿y zaznaczyæ, ¿e podobnie robi¹ zachodnie koncerny energetyczne, które staraj¹ siê przejmowaæ
koncesje od polskich spó³ek. Z pewnoœci¹ polskie podmioty na odsprzeda¿y koncesji du¿ym
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koncernom energetycznym znacznie siê wzbogaci³y, lecz nie jest to dzia³anie zgodne
z interesem strategicznym Polski. Rosjanie dziêki wykupowi koncesji mog¹ swobodniej
wp³ywaæ na kszta³towanie europejskiej polityki energetycznej, realizuj¹c jednoczeœnie
swoje cele strategiczne i polityczne.
W³odarze Kremla zdaj¹ sobie sprawê, ¿e na terytorium Federacji Rosyjskiej znajduj¹ siê
ogromne iloœci niekonwencjonalnej ropy naftowej i gazu ziemnego. Rosja szybko
postawi³a na wspó³pracê z najsilniejszymi graczami w bran¿y ³upkowej, którzy nie tylko
dysponuj¹ technologiami, lecz równie¿ ogromnym doœwiadczeniem. Rosyjski Rosneft
(szefem jest Igor Sieczin) podpisa³ umowê o strategicznej wspó³pracy z amerykañskim
ExxonMobil. Posiada on odpowiednie technologie, które mog¹ pomóc Rosji
w eksploatacji pól ³upkowych Bazhenov, które zlokalizowane s¹ w zachodniej czêœci
Syberii i, których potencja³ szacuje siê na 13,2 mld bary³ek ropy naftowej. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e w czerwcu 2012 r. ExxonMobil zdecydowa³ siê na rezygnacjê z poszukiwania
gazu ³upkowego w Polsce. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e na tê decyzjê wp³ynê³o strategiczne
porozumienie z rosyjskim Rosneftem. Ostatnie decyzje polityczne Rosji po ponownym
wyborze W³adimira Putina na prezydenta wskazuj¹, ¿e bêdzie on osobiœcie, wraz z Igorem
Sieczinem, sprawowa³ nadzór nad sektorem energii. Przyjêta niedawno strategia
prywatyzacji sektora energetycznego na lata 2013-2015 wskazuje na konsolidacjê aktywów
sektora naftowego. Dzia³ania te mog¹ stanowiæ przygotowania do prywatyzacji
mniejszoœciowych pakietów akcji w przedsiêbiorstwa energetycznych, w celu rozwijania
strategicznej wspó³pracy i œci¹gania do Rosji kapita³u i technologii. Rosja chce jak najsilniej
zwi¹zaæ ze swoimi surowcami energetycznymi zachodnie koncerny oferuj¹c im wieloletnie
umowy i podzia³ zysków.
Wnioski
1. Przemys³owa eksploatacja gazu ³upkowego w USA spowodowa³a zwiêkszenie iloœci
„b³êkitnego paliwa” w Europie oraz doprowadzi³a do rewizji planów rosyjskiego
Gazpromu w kontekœcie eksportu gazu ziemnego na rynek amerykañski.
2. Federacja Rosyjska bêdzie prowadzi³a lobbing na szczeblu politycznym UE, aby
zaostrzyæ przepisy prawne dotycz¹ce ochrony œrodowiska w zakresie wydobycia gazu
³upkowego. Jednoczeœnie w swoich planach strategicznych dotycz¹cych inwestycji
d³ugoterminowych Gazprom uwzglêdnia eksploatacjê gazu ³upkowego.
3. Rosja bêdzie rozwijaæ wspó³pracê z najwiêkszymi koncernami naftowo-gazowymi, aby
pozyskaæ niezbêdne technologie do realizacji projektów na terytorium Federacji Rosyjskiej
zasobnej w ³upkow¹ ropê naftow¹ i gaz ziemny.
4. Niektóre koncerny energetyczne, bêd¹ce strategicznymi partnerami rosyjskich
koncernów, bêd¹ sprzyja³y polityce prowadzonej przez Rosjê, gdy¿ w ich interesie bêdzie
uzyskanie profitów z zainwestowanego kapita³u w wydobycie rosyjskiego gazu.
5. Federacja Rosyjska bêdzie w sposób poœredni przejmowaæ koncesje wydobywcze gazu
³upkowego w UE oraz bêdzie wp³ywaæ na tempo prac na poszczególnych koncesjach.
Mo¿e tak¿e manipulowaæ wynikami prowadzonych badañ.

Strona 4

Fundacja im. Kazimierza Pulaskiego | Casimir Pulaski Foundation
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel. +48 22 658 04 01, office@pulaski.pl

9/2012

Polityka Federacji Rosyjskiej wobec gazu ³upkowego w Europie

Rekomendacje dla Polski
1. Polskie spo³eczeñstwo powinno byæ odporniejsze na dezinformacje dotycz¹ce zagro¿eñ
zwi¹zanych z wydobywaniem gazu ³upkowego. Szczególn¹ rolê w zakresie rzetelnego
informowania o szansach i zagro¿eniach powinny odegraæ Ministerstwo Œrodowiska oraz
Pañstwowy Instytut Geologiczny we wspó³pracy z oœrodkami akademickimi w kraju.
2. Polska powinna aktywnie przeciwstawiaæ siê lobbingowi podmiotów niechêtnych
eksploatacji gazu ³upkowego na poziomie unijnym. Wskazane jest zbudowanie
nieformalnej koalicji sk³adaj¹cej siê z pañstw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy,
S³owacja, Wêgry), pañstw ba³tyckich (Litwa, £otwa i Estonia) oraz Bu³garii, Danii
i Wielkiej Brytanii, a tak¿e uœwiadamianie opinii publicznej o wadach i zaletach gazu
³upkowego poprzez rzetelne przedstawianie faktów oraz kampanie marketingowe.
Kampania informacyjna powinna byæ realizowana zarówno w pañstwach unijnych
posiadaj¹cych gaz ³upkowy, jak równie¿ krajach pozbawionych potencjalnych zasobów.
3. Polska musi przezwyciê¿yæ opóŸnienia w budowie terminalu LNG w Œwinoujœciu
i zbudowaæ instalacje do importu skroplonego gazu ziemnego do 2014 r. Jednoczeœnie
zasadne jest, aby gazoport by³ rozbudowany w perspektywie 2015-2016 r. o instalacje do
eksportu gazu ziemnego.
4. Polskie firmy energetyczne powinny intensyfikowaæ wspó³pracê poszukiwawcz¹ na
posiadanych koncesjach. Szczególnie istotne s¹ skoordynowane dzia³ania polskich spó³ek,
które wspó³pracuj¹ na koncesji Wejherowo.
5. Polska powinna rozwijaæ technologie zwi¹zane z wydobywaniem gazu ³upkowego, zaœ
polskie spó³ki energetyczne powinny skutecznie ubiegaæ siê o koncesje poszukiwawcze na
Litwie i Ukrainie.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezaleýnym think tankiem specjalizujàcym siæ w polityce zagranicznej. Fundacja
dostarcza strategiczne analizy i rozwiàzania dla decydentów rzàdowych, sektora
prywatnego i spoùeczeñstwa obywatelskiego, które dajà wglàd w przyszùoúã i przewidujà
nadchodzàce zmiany.
Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje siæ gùównie na dwóch wektorach:
transatlantyckim w wymiarze politycznym i bezpieczeñstwa oraz Rosji i obszarze
postsowieckim. Ponadto obszarem analiz sà Azja, Afryka, Bliski Wschód oraz kraje
Europy.
Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po
1989 r. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja)
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów
(www.instytutprzywodztwa.pl).
Fundacja by³a organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl). Obecnie jest wspó³organizatorem Akademii
M³odych Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla
Organizacji Pozarz¹dowych (www.non-gov.org).
Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzymali profesor
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander
Kwaœniewski, Valdas Adamkus, wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana oraz by³y minister spraw zagranicznych
Francji i za³o¿yciel nagrodzonej Pokojow¹ Nagrod¹ Nobla organizacji Lekarze Bez Granic
Bernard Kouchner.
Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na
www.pulaski.pl.

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego
to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej,
gospodarki œwiatowej oraz bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z redakcj¹ KMP
(office@pulaski.pl). ¯eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój
e-mail na stronie www.pulaski.pl.
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