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KonfliKt zbrojny w Gruzji nie wpłynął na zmianę szla-
Ków eKsportu ropy i Gazu z azerbejdżanu. pozostają 
one zdeterminowane przez istniejącą infrastruKtu-
rę przesyłową, w tym zwłaszcza dwa Kluczowe ru-
rociąGi – ropociąG baKu–tbilisi–ceyhan (btc) oraz Ga-
zociąG baKu–tbilisi–erzurum (bte). dla Kazachstanu 
trasa południowoKauKasKa od dawna była przedmio-
tem zainteresowania. realnym szlaKiem eKsportu su-
rowców stała się stosunKowo niedawno.

znaczenie KauKazu 
południoweGo jaKo 
trasy eKsportu ropy 
i Gazu dla KaspijsKich 
państw producentów 
po KonfliKcie w Gruzji

Konrad Zasztowt
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obecnie eksport ropy przez Kaukaz południowy 
stanowi niewielki udział w całościowym eksporcie tego 
surowca przez Kazachstan. w 2007 r. około 80 proc. 
ropy z Kazachstanu było eksportowane przez rosję1. 
pozostałe 20 proc. eksportu było przesyłane w kierun-
ku wschodnim – do chin, a także drogą morską przez 
morze Kaspijskie do iranu i azerbejdżanu2. znaczący 
wzrost eksportu ropy kazachskiej przez Kaukaz 
południowy może mieć miejsce po 2012 r., kiedy 
produkcja ropy azerbejdżańskiej zmaleje, natomiast 
rozpoczęta zostanie eksploatacja kazachskiego złoża 
Kaszagan (planowana na 2013 r.). jednak już obecnie 
Kazachstan zwiększa eksport trasą południowokauka-
ską – zarówno ropociągiem btc, jak i trasą z baku do 
gruzińskich portów nad morzem czarnym. 
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skala zaangażowania Kazach-
stanu w transport surowców przez 
Kaukaz południowy będzie zale-
żała od kilku czynników, między 
innymi od powodzenia projektów 
rozbudowy tras przesyłu kazach-
skiej ropy przez rosję. znaczne 
zwiększenie przepustowości ro-
pociągu tengiz–noworosyjsk 
(caspian pipeline consortium 
– cpc) i/lub atyrau–samara mo-
głoby ograniczyć zainteresowanie 
Kazachstanu trasą południowo-
kaukaską. w chwili obecnej pro-
jekty rozbudowy rosyjskich szla-
ków transportu kazachskiej ropy 
znajdują się jednak w impasie. 
nie wydaje się też, aby polityczna 
presja rosyjska – w tym pokaz 
siły militarnej w Gruzji – wpły-
nęły na decyzje Kazachstanu 
dotyczące szlaków eksportu 
węglowodorów.

wojna w Gruzji pokazała skalę 
zagrożenia dla infrastruktury prze-
syłowej na Kaukazie południowym. 
rosyjską interwencję w Gruzji 
należy więc dodać do czynników 

ryzyka, które muszą brać pod 
uwagę rządy państw kaspijskich, 
rozważając projekty eksportu ropy 
i gazu. mimo to nie wydaje się, 
aby wpłynął on zasadniczo na ich 
strategie rozwoju tras eksportu 
węglowodorów.

azerbejdżan nie ma poważnej 
alternatywy wobec szlaku połu-
dniowokaukaskiego. Kluczowymi 
trasami eksportu surowców ener-
getycznych pozostają dla baku ro-
pociąg baku–tbilisi–ceyhan oraz 
gazociąg baku–tbilisi–erzurum. 
o stopniu zainteresowania strony 
azerbejdżańskiej eksportem gazu 
w kierunku zachodnim świad-
czy między innymi chęć współ-
finansowania budowy gazociągu 
nabucco. jak dotąd azerbejdżan 
był w tym projekcie postrzegany 
jedynie jako potencjalny dostawca 
surowca.

dla Kazachstanu trasa połu-
dniowokaukaska jest tylko jednym 
z możliwych wariantów eksportu 
ropy z pominięciem terytorium 

1) ropociągami atyrau–samara i tengiz–noworosyjsk (caspian pipeline consortium 
– cpc).

2) portami odbierającymi kazachską ropę są oprócz baku, także irańska neka oraz 
rosyjska machaczkała. zob.: Kazakhstan. Country Analysis Brief, http://www.eia.doe.
gov/emeu/cabs/Kazakhstan/pdf.pdf, luty 2008; a. jarosiewicz, Transport ropy przez 
Kaukaz jako priorytet w kazachskiej polityce eksportu ropy, http://www.osw.waw.pl/
pub/Komentarze/2008/080624/Komentarze06.htm, 23.06.2008.
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rosji. jest to jednak opcja atrak-
cyjna ze względu na możliwość 
sprzedaży surowców po wysokich 
cenach europejskich. nie gwaran-
tuje tego wariant rosyjski ani jego 
azjatyckie alternatywy. Kazachska 
ropa ze złoża tengiz już obecnie 
płynie do ceyhanu. na początku 
września 2008 r. wznowione zosta-
ły dostawy ropy kazachskiej koleją 
do portu batumi nad morzem 
czarnym. wydaje się zatem, 
że znaczenie południowokaukaskie-
go szlaku eksportu ropy dla astany 
będzie wzrastać.

turkmenistan nie ekspor-
tuje swoich surowców trasą 
kaukaską. od ponad dekady 
istnieją projekty eksportu gazu 
turkmeńskiego planowanym 
gazociągiem transkaspijskim 
(trans-caspian Gas pipeline 
– tcGp) do azerbejdżanu i stam-
tąd przez Gruzję oraz turcję na 
rynki europejskie. realizacja tych 
planów pozostaje jednak niepewna 
ze względu na szereg czynników, 
takich jak: spór turkmeńsko-azer-
bejdżański o podział dna morza 
Kaspijskiego, aktywność rosyj-
skiej i chińskiej polityki w re-
gionie, ograniczona skuteczność 
dyplomacji państw zachodnich. 
nie wydaje się też, aby kwestia 
konfliktu w Gruzji należała do 
najważniejszych czynników hamu-
jących realizację projektu tcGp. 

warunkiem dalszego rozwo-
ju tras eksportu węglowodorów 
z regionu kaspijskiego jest zwięk-
szenie zaangażowania europejskich 
państw – konsumentów w projekty 
energetyczne takie jak nabucco.

bezpośrednie sKutKi 
konfliktu zbrojnego 
dla transportu 
węGlowodorów

wojna w Gruzji spowodowa-
ła przerwy w eksporcie surowców 
azerbejdżańskich oraz przesyła-
nych przez morze Kaspijskie do 
azerbejdżanu i koleją do Gruzji 
surowców kazachskich. negatywne 
skutki objęły uszkodzenia infra-
struktury przesyłowej, a także 
stworzenie ryzyka jej zniszczeń, 
które skłoniło operatorów sieci prze-
syłowych do zawieszenia dostaw. 
w rezultacie przepływ gazu ruro-
ciągiem bte został wstrzymany na 
dwa dni3. ze względu na zniszczenie 
mostu kolejowego w Kaspi zawieszo-
ne zostały dostawy ropy kazachskiej 
koleją do terminalu w batumi nad 
morzem czarnym. wznowiono je 
na początku września4. transport 
ropy trasą btc został wstrzymany 
przed wybuchem wojny w Gruzji, 
6 sierpnia, z powodu pożaru na 
odcinku tureckim5. ropociąg został 
ponownie uruchomiony po trzech 
tygodniach przerwy 25 sierpnia 
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2008 r.6 12 sierpnia ze względów 
bezpieczeństwa został zamknięty 
ropociąg baku–supsa. przez niemal 
trzy miesiące trasa ta pozostawa-
ła nieczynna, mimo że nie została 
uszkodzona w trakcie konfliktu. 
Kierownictwo azerbejdżańskiego 
państwowego koncernu socar tłu-
maczyło tę zwłokę oczekiwaniem na 
przekazanie przez stronę gruzińską 
dokumentów dotyczących eksploata-
cji rurociągu7. 5 listopada przesył 
ropy szlakiem baku–supsa został 
wznowiony8.

reaKcja azerbejdżanu

w rezultacie sierpniowej wojny 
w Gruzji azerbejdżan zdecydował 

się na przekierowanie eksportu 
niewielkiej części surowców z trasy 
południowokaukaskiej na inne kie-
runki – do rosji i iranu. zastępca 
szefa azerbejdżańskiego państwo-
wego koncernu socar elhar 
nasirow, odnosząc się do sytuacji 
w Gruzji, stwierdził, że „nie jest 
dobrze trzymać wszystkie jajka 
w jednym koszyku, zwłaszcza jeśli 
ten koszyk jest bardzo delikatny”. 
dodał też, że strona azerbejdżań-
ska zdawała sobie sprawę z ryzyka 
niepokojów politycznych w Gruzji, 
nie spodziewała się jednak wojny9. 
podobne deklaracje strony azer-
bejdżańskiej mają na celu podkre-
ślenie jej niezależności w wyborze 
najlepszego kierunku tranzytu su-
rowców. ropociąg btc pozostaje 

3) transport gazu trasą bte został wstrzymany w dniach 12–14 sierpnia. BP turns on 
Georgia gas taps, http://www.upstreamonline.com/live/article161060.ece, 14.08.2008.

4) Kazakhs Drop Georgian Port Plan, Citing Instability, 22.09.2008.

5) do zniszczenia rurociągu przyznała się terrorystyczna partia pracujących Kurdystanu 
(pKK). fakt ten nie został oficjalnie potwierdzony przez stronę turecką. PKK as-
sumes responsibility for explosion of BTC, http://en.apa.az/news.php?id=86325, 
06.08.2008.

6) http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=811879&ct=news

7) Rovnag Abdullayev: Baku-Supsa Pipeline is technically ready for use, 
http://en.apa.az/news.php?id=89011, 20.09.2008.

8) e. watkins, Baku–Supsa line reopens, BTC ships Kazakh oil, http://www.ogj.com/
display_article/344565/7/onart/none/trasp/1/baku-supsa-line-reopens,-btc-
ships-Kazakh-oil/, 05.11.2008.

9) i. Gorst, Baku oil export switch likely to trouble west, „financial times”, 24.09.2008.
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jednak kluczową dla azerbejdżanu 
trasą eksportu ropy, dla której nie 
ma poważnej alternatywy10.

Gruzja pozostaje dla azerbej-
dżanu nie tylko strategicznie 
ważnym krajem tranzytowym, 
ale także rynkiem zbytu. o stałym 
zainteresowaniu strony azerbej-
dżańskiej Gruzją może świadczyć 
między innymi decyzja socar 
o rozbudowie sieci stacji benzyno-
wych w tym kraju w celu zwiększe-
nia sprzedaży paliwa z obecnych 
100 tys. do 150 tys. litrów na 
dobę11.

znaczenia dla baku zachodnie-
go kierunku eksportu gazu dowodzi 
niezmienne poparcie azerbejdżanu 
dla projektu nabucco. we wrze-
śniu 2008 r. azerbejdżański mi-
nister przemysłu i energetyki 
natik alijew nie wykluczył udziału 
azerbejdżanu w projekcie nabucco 
nie tylko jako dostawcy surowca, 
ale także jako inwestora12.

jednocześnie strona azerbej-
dżańska rozważa możliwość dy-
wersyfikacji dróg eksportu gazu. 
na początku czerwca 2008 r. szef 
Gazpromu aleksiej miller w trakcie 
spotkania z prezydentem ilhamem 
alijewem wyraził chęć kupna azer-
bejdżańskiego gazu po cenie ryn-
kowej (tj. obowiązującej na rynku 
europejskim). w końcu września 

azerbejdżański portal ekonomiczny 
trend capital podał, że socar 
rozważa podpisanie umowy swapo-
wej z rosją. transakcja polegałaby 
na eksporcie azerbejdżańskiego 
gazu do rosji w zamian za otrzy-
manie przez socar w turcji 
rosyjskiego gazu z gazociągu 
błękitny potok. surowiec ten zo-
stałby wykorzystany przez zakłady 
petrochemiczne petkim, współnale-
żące do socar13. przedstawiciele 
socar wymieniają też iran 
wśród potencjalnych nabywców 
azerbejdżańskiego gazu. nie 
można wykluczyć, że azerbejdżan 
zdecyduje się na eksport pewnej 
ilości gazu do rosji i/lub iranu. 
wydaje się jednak, że podobnie 
jak w przypadku ropy, podkreśla-
nie przez azerbejdżan możliwości 
dywersyfikacji eksportu gazu jest 
przede wszystkim formą nacisku 
na zachodnich partnerów i elemen-
tem przetargowym. strategicznym 
celem dla azerbejdżanu pozostaje 
rozwój eksportu w kierunku za-
chodnim, w tym projekt nabucco.

nie bez znaczenia pozostaje 
dla strony azerbejdżańskiej sprze-
daż gazu na rynku gruzińskim. 
14 listopada, w trakcie szczytu 
energetycznego w baku, socar 
podpisał z gruzińskim ministrem 
energetyki aleksandrem chetaguri 
pięcioletnie memorandum o dosta-
wach gazu do Gruzji. zgodnie z tą 
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umową socar utworzy przedsię-
biorstwo – „córkę”, które zajmie 
się dystrybucją gazu na rynku 
gruzińskim, skupując uprzednio po 
ustalonych cenach surowiec otrzy-
mywany przez Gruzję z tranzytu 
gazociągiem bte i z tranzytu gazu 
rosyjskiego14.

reaKcja Kazachstanu

początkowa reakcja Kazach-
stanu na konflikt zbrojny w Gruzji 
w sferze energetycznej nie była 

przesadnie znacząca. świadczy 
o tym chociażby przywrócenie 
dostaw kazachskiej ropy do ter-
minalu batumi już na początku 
września mimo ciągle napiętej 
sytuacji w Gruzji, w tym obecności 
wojsk rosyjskich w strategicznie 
ważnych regionach tego kraju. 
w końcu września Kazachstan 
wycofał się jednak z dwóch waż-
nych inwestycji w Gruzji: budowy 
terminalu zbożowego w poti oraz 
budowy rafinerii w batumi15. 
7 października Kairgeldy Kabyldin, 
szef kazachskiego państwowego 

10) roczna przepustowość btc wynosi 50 mln ton ropy, podczas gdy w przypadku 
ropociągu baku–noworosyjsk przebiegającego przez terytorium rosyjskie jest 
to tylko 5 mln ton. również ilości surowca eksportowane z bakijskiego terminalu 
sangaczal do irańskiego portu neka (5 do 10 tys. baryłek ropy dziennie) nie są 
porównywalne z eksportem trasą btc (1 mln baryłek ropy dziennie) czy nawet po-
tencjalnym eksportem – po wznowieniu dostaw – trasą baku–supsa (przepustowość 
– 145 tys. baryłek dziennie). zob.: 5,000 to 10,000 b/d swap of Azeri oil through Iran, 
http://www.shana.ir/newsprint.aspx?lang=en&newsid=133639, 30.08.2008.

11) SOCAR Georgia do konca 2008 g. płanirujet uweliczit’ objom prodawajemogo na gru-
zinskom rynkie topliwa, http://www.oilru.com/news/81289/, 01.08.2008. 

12) Azierbajdżan możet uczastwowat’ w projektie Nabukko w kaczestwie inwiestora, 
http://www.day.az/print/news/oilgas/129654.html, 05.09.2008.

13) s. aliyev, Azierbajdżanskij gaz: iz Rossii w Turcyju, 
http://capital.trendaz.com/print.shtml?newsid+1304249&lang=ru, 25.09.2008.

14) s. aliyev, SOCAR Signs Five Years Memorandum on Gas Supply to Georgia, http://
capital.trendaz.com/?show=news&newsid=1346123&catid=519&subcati-
d=481&lang=en, 14.11.2008.

15) m. laurelle, Is Kazakhstan Disengaging from Georgia?, http://www.cacianalyst.org
/?q=node/4961/print, 15.10.2008.
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koncernu energetycznego 
KazmunaiGaz, nie wykluczył 
sprzedaży przedsiębiorstwa dys-
trybuującego gaz w stolicy Gruzji 
– KaztransGaz–tbilisi. Kabyldin 
zapewnił jednak, że KazmunaiGaz 
nie zamierza wycofywać się z in-
nych inwestycji w Gruzji, w tym 
ze „strategicznego” terminalu 
naftowego w batumi16. posunięcia 
KazmunaiGazu i rządu kazach-
skiego były podyktowane wzglę-
dami bądź ekonomicznymi, bądź 
politycznymi. wśród tych pierw-
szych podwyższony stopień ryzyka 
inwestycji z względu na konflikt 
rosyjsko-gruziński wcale nie musiał 
być jedynym motywem. rezygnację 
z budowy rafinerii w batumi strona 
kazachska tłumaczyła między in-
nymi wystarczającą na jej potrzeby 
wydajnością rafinerii rompetrolu 
– rumuńskiego koncernu naf-
towego należącego w 75 proc. 
do KazmunaiGazu17. polityczne 
motywy rezygnacji Kazachstanu 
z inwestycji w Gruzji z pewnością 
wiązały się z chęcią wykonania ge-
stu wobec rosji oczekującej popar-
cia swojej antygruzińskiej polityki. 
Kazachskie posunięcia można 
ocenić jednak jako taktyczne ustęp-
stwo w celu realizacji długotermi-
nowej strategii. nie oznaczają one 
w żadnym wypadku trwałego wy-
cofania się z planów wykorzystania 
Gruzji jako strategicznie ważnego 
korytarza transportu ropy. 

obecnie ropa eksportowana 
trasą południowokaukaską stanowi 
nieznaczny udział w całościowym 
eksporcie Kazachstanu. eksport 
kazachskiej ropy tym szlakiem 
będzie jednak wzrastał. trasa 
kolejowa z baku do gruzińskiego 
terminalu batumi pozostaje atrak-
cyjną dla strony kazachskiej opcją 
eksportu. nie można wykluczyć 
w bliskiej przyszłości zgody baku 
na eksport kazachskiej ropy trasą 
baku–supsa18. jednym z waż-
nych elementów zwiększających 
zainteresowanie KazmunaiGazu 
przesyłem ropy do gruzińskich 
portów nad morzem czarnym 
jest możliwość ich dalszego 
transportu do rumunii do wspo-
mnianych rafinerii rompetrolu. 
inną atrakcyjną opcją dla strony 
kazachskiej jest transport ropy 
btc. w chwili obecnej ropociąg 
ten jest niemal w pełni wykorzy-
stywany na potrzeby transportu 
ropy azerbejdżańskiej. mimo to 
już w pierwszych dniach listopada 
kazachska ropa ze złoża tengiz 
popłynęła btc19. baku będzie 
zainteresowane znacznym zwięk-
szeniem tranzytu ropy kazachskiej 
tą trasą po 2012 r., kiedy pro-
dukcja ropy ze złóż kaspijskich 
azerbejdżanu zacznie się zmniej-
szać. jednocześnie na 2013 r. 
planowany jest początek eksplo-
atacji złoża Kaszagan. wówczas 
produkcja ropy w Kazachstanie 
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znacznie wzrośnie, co będzie się 
też wiązało z potrzebą eksportu 
nowymi trasami (w tym potencjal-
nie najatrakcyjniejszą btc) lub 
rozbudową starych przez teryto-
rium rosji. w najbliższym czasie 
zwiększenie przepustowości tras 
rosyjskich nie będzie możliwe, gdyż 
cele rosji i Kazachstanu (i obec-
nych w regionie zachodnich koncer-
nów energetycznych) są rozbieżne. 
strona rosyjska opóźnia rozszerze-
nie ropociągu tengiz–noworosyjsk 
(cpc) w celu skoordynowania go 

z realizacją korzystnego dla niej 
projektu by-passu cieśnin tureckich 
ropociągu burgas-aleksandropolis. 
opóźnianie przez moskwę decy-
zji o zwiększeniu przepustowości 
cpc sprzyja aktywizacji działań 
Kazachstanu i amerykańskiego 
koncernu chevron mających na 
celu eksport kazachskiej ropy przez 
morze Kaspijskie do btc tzw. 
Kaspijsko-Kazachskim systemem 
transportu20. roz-poczęcie dostaw 
ropy kazachskiej ze złoża tengiz do 
ropociągu btc, na razie w stosun-

16) Kazakhstan to Sell Georgian Gas Asset, 
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=19691, 07.10.2008.

17) Kazachskie firmy zrywają kontrakty gospodarcze z Gruzją, „rzeczpospolita”, 
25.09.2008.

18) a. jarosiewicz, Transport ropy…, s. 4.

19) rosyjska „niezawisimaja gazieta”, powołując się na źródło w koncernie bp, po-
dała, że ropociągiem btc ma popłynąć rocznie 5 mln ton ropy, a nie 2 mln, jak 
planowano wcześniej. informacje te potwierdzają także przedstawiciele socar. 
zob.: 1st Kazakh oil shipment goes through BTC pipeline, http://www.iht.com/bin/
printfriendly.php?id=17475777, 03.11.2008; s. mamiedow, Tengiz orientirujetsia 
na Zapad, „niezawisimaja gazieta”, http://www.ng.ru/printed/217392, 17.10.2008; 
e. watkins, BP to flow Kazakh oil through BTC pipeline, „oil diplomacy”, http://
www.ogj.com/display_article/342087/7/onart/none/trasp/1/bp-to-flow-Kazakh-
oil-through-btc-pipeline/, 08.10.2008; Chevron to start Kazakh oil flow to BTC in 
October, http://www.reuters.com/article/marketsnews/idinla52434520081010?rp-
c=33, 10.10.2008.

20) projekt Kaspijsko-Kazachskiego systemu transportu obejmuje zwiększenie prze-
pustowości portu w aktau oraz budowę nowego portu Kuryk i rurociągu do 
przesyłu ropy ze złóż tengiz i Kaszagan położonych w północnej części morza 
Kaspijskiego. przepustowość nowego ropociągu (eksene–Kuryk) ma wynosić 
początkowo 25 mln ton ropy rocznie i wzrastać aż do 56 mln. a. jarosiewicz, 
Transport ropy…, s. 2.
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kowo niewielkich ilościach, świad-
czy o tym, że projekt ten przecho-
dzi z etapu planów do realizacji.

jednocześnie Kazachstan roz-
wija także chiński i irański kieru-
nek eksportu ropy. trwa budowa 
środkowej nitki rurociągu, który 
umożliwi transport tego surowca do 
chin z zachodniego Kazachstanu 
(planowana realizacja – 2010 r.). 
w grudniu 2007 r. ruszyła budowa 
linii kolejowej z Kazachstanu przez 
turkmenistan do iranu. planuje się 
eksport 15 mln ton ropy rocznie tym 
szlakiem. strony kazachska i irań-
ska prowadzą również rozmowy na 
temat budowy ropociągu łączącego 
oba kraje. nie ulega wątpliwości, że 
Kazachstan, dążąc do dywersyfika-
cji odbiorców surowca, będzie zain-
teresowany współpracą z iranem21. 
nie wydaje się jednak, aby miało to 
decydujący wpływ na stopień zain-
teresowania eksportem ropy przez 
Kaukaz południowy. współpraca 
z iranem wiąże się też z pewnym 
ryzykiem ze względu na napiętą 
sytuację międzynarodową wokół 
irańskiego programu jądrowego.

wniosKi i proGnozy

Konflikt rosyjsko-gruziński 
zmusił azerbejdżan i Kazachstan 
do podjęcia kroków sugerujących 
zmniejszenie zainteresowania 

współpracą energetyczną z Gruzją. 
azerbejdżan zadeklarował chęć roz-
woju alternatywnych wobec Gruzji 
tras eksportu, a Kazachstan wyco-
fał się z projektu budowy rafinerii 
w batumi. posunięcia te należy 
jednak rozpatrywać jako element 
gry politycznej mającej na celu 
uspokojenie rosji. podkreślanie 
możliwości eksportu węglowodorów 
do rosji i iranu służy również jako 
karta przetargowa i sygnał wobec 
partnerów zachodnich. w rzeczy-
wistości oba państwa kaspijskie są 
nadal zainteresowane tranzytem 
swoich surowców przez Gruzję.

dla azerbejdżanu rurociągi 
btc i bte pozostają kluczowy-
mi trasami eksportu ropy i gazu. 
transport innymi szlakami (rosyj-
skim i irańskim) będzie miał nadal 
znaczenie drugorzędne. baku jest 
zainteresowane realizacją projektu 
nabucco i jest gotowe pełnić nie 
tylko rolę dostawcy surowca, ale 
także inwestora. sprzedaż gazu 
na rynkach zachodnich jest dla 
azerbejdżanu najbardziej opłacalna 
ze względu na wysokie ceny za gaz 
płacone przez państwa ue. 

większość surowców energetycz-
nych Kazachstanu jest obecnie eks-
portowana przez terytorium rosji. 
astana dąży jednak do dywersy-
fikacji tras eksportu ropy, będzie 
więc rozwijać nierosyjskie kierunki 
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eksportu: do chin, iranu, a także 
najbardziej atrakcyjny kierunek 
zachodni – szlak południowokau-
kaski do portów morza czarnego 
i śródziemnego.

 
powodzenie kluczowych projek-

tów zwiększających bezpieczeństwo 
energetyczne europy środkowej 
i wschodniej, takich jak gazociąg 
nabucco czy ropociąg odessa–

–brody–płock–Gdańsk (obpG), 
nie zostało poważnie zagrożone 
przez sierpniowy konflikt w Gruzji. 
wydaje się, że większą przeszko-
dą na drodze do ich realizacji jest 
niewystarczające zaangażowanie 
państw ue, a także światowy 
kryzys gospodarczy. w przypadku 
obpG problemem pozostaje także 
niejednoznaczne stanowisko pań-
stwa tranzytowego – ukrainy. 

21) Kazachstan jest zainteresowany transakcjami swapowymi: sprzedażą ropy kaspij-
skiej do iranu w zamian za ekwiwalent w ropie irańskiej w zatoce perskiej.


