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Turcja a kwestia importu
kaspijskiej ropy i gazu do Europy.
Wieloaspektowy zarys problemu

STRESZCZENIE. Choæ Turcja nie dysponuje w³asnymi potê¿nymi zasobami naturalnymi ropy nafto-
wej i gazu ziemnego, trudno nie dostrzec rosn¹cego z roku na rok znaczenia danego pañstwa
w œwiatowym handlu tymi surowcami. Wynika ono z geopolitycznego po³o¿enia Turcji
czyni¹cego z niej drugie – obok Federacji Rosyjskiej – naturalne Ÿród³o redystrybucji surowca
kaspijskiego na kontynent europejski. Istotne przes³anki natury politycznej wynikaj¹ce
z sytuacji miêdzynarodowej w regionie Œrodkowego Wschodu kreœl¹ niezwykle korzystne
prognozy pod tym wzglêdem dla Turcji, nadaj¹c ca³emu procesowi niekoniunkturalnego,
trwa³ego charakteru. Sprzyjaj¹ mu bardzo konsekwentne i pe³ne determinacji dzia³ania rz¹du
w Ankarze inicjuj¹cego i czynnie anga¿uj¹cego siê we wszelkie projekty i przedsiêwziêcia
sektora naftowo-gazowego, z naciskiem na ten ostatni. Nadzwyczajna aktywnoœæ, jak¹ wy-
kazuje siê tu turecka polityka zagraniczna, szczególnie w relacjach z pañstwami kaspijskimi,
ma, na co wiele wskazuje, równie¿ pozaekonomiczny wymiar. Nie trudno dostrzec w niej
zapêdy do stosowania schematu dzia³añ Federacji Rosyjskiej, ze wszystkimi polityczno-
-gospodarczymi konsekwencjami, które jednak¿e wdro¿one mog¹ zostaæ w ¿ycie dopiero po
umocnieniu pozycji Turcji jako obszaru, z którego zaopatrywana jest Europa w gaz.

S£OWA KLUCZOWE: ropa naftowa, gaz ziemny, ruroci¹gi, Turcja, Iran, Azerbejd¿an, Kazachstan,
Turkmenistan, import, Europa
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Turcja nie nale¿y do œwiatowych potentatów w zakresie wydobycia ropy naftowej
i gazu ziemnego. Udokumentowane zasoby pierwszego z wymienionych surowców to
300 milionów bary³ek [1], czyli 4% tego, czym dysponuje s¹siedni Azerbejd¿an, b¹dŸ
zaledwie 2 promile tego, co posiada granicz¹cy z ni¹ od po³udniowego wschodu Iran.
Nie jest to nawet przys³owiowa kropla w morzu potrzeb Turcji, która przy w³asnym
wydobyciu na poziomie 46 tys. bary³ek dziennie [2], a konsumpcji rzêdu 676 tys. bary³ek
dziennie [3], zmuszona jest do uzupe³niania 95% swych potrzeb, importuj¹c ponad
600 bary³ek dziennie [4].

Niemal identycznie przedstawia siê sytuacja z gazem ziemnym, którego Turcja zu-
¿ywa 17,5 mld m3 [5]. Zasoby naturalne Turcji s¹ zupe³nie znikome [6]. Produkcja
gazu odpowiada 15% wydobycia w Polsce przy przesz³o dwukrotnie wiêkszej kon-
sumpcji [7].

Pozycjê i miejsce Turcji na rynku surowców energetycznych okreœla nie tyle jej potencja³
jako konsumenta, ile po³o¿enie geopolityczne sytuuj¹ce j¹ miêdzy pañstwami producentami
surowców energetycznych a nastawion¹ na ich zakup Europ¹. Potencja³ eksportowy bezpo-
œrednich s¹siadów Turcji tj.: Iraku, Iranu i Azerbejd¿anu przestawia siê imponuj¹co tak pod
wzglêdem zasobów naturalnych, jak i wydobycia.

Brane pod uwagê w tym przypadku musz¹ byæ tak¿e zdolnoœci eksportowe dwóch
kolejnych pañstw kaspijskich: Turkmenistanu i Kazachstanu, które nie s¹ pañstwami
oœciennymi dla Turcji, ale jej terytorium mo¿e pos³u¿yæ jako obszar transferu wydoby-
wanych tam surowców.

334

TABELA 1. Udokumentowane zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego: Iran, Irak, Azerbejd¿an

TABLE 1. Proved reserves crude oil and natural gas (2007): Iran, Iraq, Azerbaijan.
(Thousand million barrels/Trillion cubic metres)

Pañstwo Iran Irak Azerbejd¿an

Udokumentowane zasoby ropy naftowe w mld bary³ek 138,4 115 7

Udokumentowane zasoby gazu ziemnego w bln m3 27,8 3,17 1,28

Dane: BP Statistical Review of World Energy

TABELA 2. Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego (2007 ): Iran, Irak, Azerbejd¿an

TABLE 2. Gross crude oil and natural gas production (2007): Iran, Iraq, Azerbaijan.
(Thousand barrels daily/Billion cubic metres )

Pañstwo Iran Irak Azerbejd¿an

Wydobycie tys. bary³ek dziennie 4401 2145 868

Wydobycie gazu ziemnego w mld m3 111,9 1,8 (8) 10,3

Dane: BP Statistical Review of World Energy



Dla Starego Kontynentu z³o¿a ropy naftowej i gazu ziemnego znajduj¹ce siê w posia-
daniu pañstw regionu Morza Kaspijskiego, szczególnie w kontekœcie ostatniego z wymie-
nionych surowców, maj¹ fundamentalne znaczenie. W przeciwieñstwie do ropy naftowej,
której transfer logistycznie jest znacznie prostszy i mniej zale¿ny od Ÿród³a pochodzenia,
kaspijski gaz z powodu swej wzglêdnej bliskoœci stanowi istotne Ÿród³o zaopatrzenia
Europy. Aktualnie wydobywany w Turkmenistanie i Kazachstanie trafia tu za poœred-
nictwem Gazpromu i znajduj¹cej siê w jego dyspozycji sieci przesy³owej, co nie pozostaje
bez wp³ywu tak na wielkoœæ poda¿y gazu, jak i jego ceny.

Dominuj¹ca pozycja tego¿ koncernu w regionie za spraw¹ rosyjskich wp³ywów poli-
tycznych nie podlega dyskusji, tak na chwilê obecn¹, jak i w przysz³oœci. Sprawê przes¹dza
budowa tzw. nadkaspijskiej linii przesy³owej z Turkmenistanu przez Kazachstan do Fe-
deracji Rosyjskiej [9]. W myœl za³o¿eñ Gazprom po³o¿y 360 km odcinek ruroci¹gu wzd³u¿
turkmeñskich, a nastêpnie kolejny oko³o 150 km kazachstañskich wybrze¿y kaspijskich,
gdzie po³¹czy siê z funkcjonuj¹cym systemem Œrodkowa Azja – Centrum na granicy
z Federacj¹ Rosyjsk¹. Nowy gazoci¹g bêdzie pozwala³ na dodatkowy przesy³ 20 mld m3

turkmeñskiego gazu w stosunku do stanu obecnego. Uruchomienie go przy jednoczesnej
modernizacji systemu Œrodkowa Azja – Centrum posiadaj¹cego obecnie potencja³ pozwala-
j¹cy transferowaæ 50 mld m3, a po przebudowie 70 mld m3, zwiêkszy wielkoœæ eksportu do
Rosji pochodz¹cego z tego pañstwa surowca a¿ o 80 mld m3. Dojdzie do tego wraz
z oddaniem magistrali do u¿ytku, czyli w 2012 roku [10] choæ oficjalnie wymienia siê
i wczeœniejsze terminy [11].
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TABELA 3. Udokumentowane zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego: Turkmenistan, Kazachstan

TABLE 3. Proved reserves crude oil and natural gas (2007): Turkmenistan, Kazakhstan.
(Thousand million barrels/Trillion cubic metres)

Pañstwo Turkmenistan Kazachstan

Udokumentowane zasoby ropy naftowe w mld bary³ek 0,6 38,5

Udokumentowane zasoby gazu ziemnego w bln m3 2,67 1,9

Dane: BP Statistical Review of World Energy

TABELA 4. Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego: Turmenistan i Kazachstan

TABLE 4.Gross natural gas and crude oil production(2007): Turkmenistan, Kazakhstan
(Thousand barrels daily/Billion cubic metres)

Pañstwo Kazachstan Turkmenistan

Wydobycie tys. bary³ek dziennie 1490 198

Wydobycie gazu ziemnego w mld m3 27,3 67,4

Dane: BP Statistical Review of World Energy



Kaspijski gaz ma tak¿e zasiliæ gazoci¹g South Stream – planowane wspólne przedsiê-
wziêcie Gazpromu i Eni, polegaj¹ce na po³o¿eniu na dnie Morza Czarnego magistrali
o przepustowoœci 63 mld m3 rocznie, która ma zaopatrywaæ Ba³kany i W³ochy [12].

Obecnie nie sposób wskazaæ jakiekolwiek okolicznoœci, które mog³yby pozbawiæ Gaz-
promu wiod¹cej pozycji w kwestii zaopatrzenia Europy w gaz, niemniej supremacja ta nie
musi przybraæ rozmiarów absolutnej hegemonii i to w³aœnie za spraw¹ Turcji. Rz¹d
w Ankarze zdaje siê byæ jedynym podmiotem, który jest w stanie tego dokonaæ. Takie te¿
nadzieje pok³ada w nim UE pragn¹ca, jak siê wydaje, przynajmniej dywersyfikacji szlaków
transportowych gazu ziemnego do Europy, na co wskazuje choæby aneks do przygo-
towanego przez Komisjê Europejsk¹ dokumentu Green Paper, gdzie stwierdza siê: Turcja
ma znaczenie strategiczne dla bezpieczeñstwa zaopatrzenia UE w energiê z racji jej po³o-
¿enia na przeciêciu wielu istniej¹cych i przysz³ych ruroci¹gów do transportu ropy i gazu
z wielu istotnych regionów producenckich, takich jak: Rosja, Morze Kaspijskie, Bliski
Wschód i Pó³nocna Afryka [13].

Obecnie Turcja zale¿na jest od rosyjskich dostaw gazowych w nie mniejszym stopniu, ni¿
Europa. Surowiec trafia do niej bezpoœrednio przez biegn¹cy po dnie Morza Czarnego
ruroci¹g B³êkitny Potok oraz za poœrednictwem ruroci¹gów ba³kañskich. Ten stan rzeczy
wkrótce siê zmieni za spraw¹ bêd¹cego na ukoñczeniu gazoci¹gu Baku–Tbilisi–Erzurum.
Niew¹tpliwie poprawi on bezpieczeñstwo energetyczne samej Turcji i poœrednio stworzy
mo¿liwoœæ dywersyfikacji dróg dostaw surowca dla Europy. Przepustowoœæ B.T.E. to bowiem
pocz¹tkowo 8 mld m3, a docelowo 20 mld m3 rocznie [14]. Gdyby ca³a iloœæ surowca dociera³a
do Turcji, pozwoli³oby to wstêpnie w po³owie, a po uzyskaniu pe³ni mocy ca³kowicie
zaspokoiæ jej potrzeby. Teoretycznie Turcja stanie siê wówczas ca³kowicie niezale¿na od
dostaw rosyjskiego surowca, w praktyce przejmie rolê oœrodka redystrybucji dostarczanego
st¹d gazu, tworz¹c dla Gazpromu alternatywny wobec Ukrainy szlak zaopatrzeniowy dla
po³udniowej i œrodkowej Europy. Czêœciowe potwierdzenia tych zamiarów odnaleŸæ mo¿na
w nowych umowach podpisanych w czerwcu 2009 roku przez Gazprom na zakup surowca
z Szach Deniz oraz porozumieniu parafowanym podczas sierpniowej wizyty premiera
W. Putina w Ankarze o budowie drugiej równoleg³ej do B³êkitnego Potoku magistrali
B³êkitny Potok 2, za spraw¹ której rosyjski gaz trafiaæ ma docelowo na Cypr, do Syrii, Libanu
i Izraela [15]. W trakcie wizyty szefowi rosyjskiego rz¹du uda³o siê uzyskaæ akceptacjê
Ankary dla budowy odcinka South Stream przez tureck¹ strefê ekonomiczn¹ Morza Czarnego.

Dobre, a niekiedy wrêcz doskona³e relacje Federacji Rosyjskiej i Turcji maj¹ swe
potwierdzenie w danych. Na dzieñ dzisiejszy Turcja jest trzecim po Niemczech i W³oszech
partnerem Federacji Rosyjskiej, a 70% eksportowanych przez ni¹ dóbr to w³aœnie surowce
energetyczne. Wspomniana bliskoœæ rosyjsko-turecka nie ogranicza siê wy³¹cznie do wza-
jemnych relacji ekonomicznych czy te¿ handlowych. Turcja bardzo wyraŸnie zamierza
pod¹¿aæ drog¹ wytyczon¹ przez Federacjê Rosyjsk¹ w handlu rop¹ i gazem ziemnym,
czerpi¹c z tego tak profity finansowe, jak i polityczne. Niewiele wskazuje na to, by
wykorzystuj¹c swe po³o¿enie, ograniczy³a siê wy³¹cznie do bycia pañstwem tranzytu tych
surowców i czerpania korzyœci z op³at za przesy³ ropy i gazu przez swoje terytorium.

Potencjalne Ÿród³a zaopatrzenia, prócz wspomnianych dostaw z Federacji Rosyjskiej, to
oczywiœcie obszar kaspijski z Iranem w³¹cznie. To w³aœnie ostatnie z wymienionych pañstw
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zdaje siê byæ przys³owiowym jêzyczkiem u wagi Ankary ostatnimi czasy. W maju tego roku
w Teheranie odby³o siê kolejne posiedzenie Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej (ang.
Economic Cooperation Organization, ECO), utworzonej niemal æwieræ wieku temu z inicja-
tywy Iranu, Turcji i Pakistanu. Obecnie skupiaj¹cej prócz wymienionych tak¿e Afganistan
oraz azjatyckie republiki powsta³e po rozpadzie ZSRR: Azerbejd¿an, Kazachstan, Kirgistan,
Tad¿ykistan, Turkmenistan i Uzbekistan. Oficjalny powód przybycia na szczyt prezydenta
Turcji Abdullaha Gula i jego udzia³u w obradach OWG to pomoc w obs³udze eksportu
surowców energetycznych do Europy z pominiêciem Federacji Rosyjskiej. Temat zdo-
minowa³ Nabucco – planowany gazoci¹g, który powinien wed³ug projektu transportowaæ
kaspijskie surowce do Europy Po³udniowej i Œrodkowej. Mo¿liwoœci¹ dostarczania swego
surowca zainteresowany jest tu tak¿e Katar, st¹d w obradach bra³ udzia³ tak¿e minister ds.
gazu tego pañstwa.

Piêt¹ achillesow¹ gazoci¹gu, którego plan budowy silnie wspiera Bruksela i Bia³y Dom,
s¹ niesprecyzowane do koñca Ÿród³a zaopatrzenia w surowiec. Mimo parafowania w sierp-
niu tego roku umowy o jego budowie pozornie nadal nie wiadomo, sk¹d i czyj gaz mia³by do
niego trafiæ. Wzmianki o azerbejd¿añskim gazie z przyczyn obiektywnych nie mog¹ byæ
traktowane powa¿nie – jak wspomniano, po osi¹gniêciu pe³nych mocy w Szah Deniz
wydobywany st¹d surowiec trafi do B.T.E. w iloœci, któr¹ jest w stanie zagospodarowaæ dla
w³asnych potrzeb Turcja, dalszy jego reeksport móg³by byæ mo¿liwy wy³¹cznie przy wyko-
rzystaniu przez ni¹ dostaw z Federacji Rosyjskiej b¹dŸ na odwrót wype³nienia Nabucco
importowanym w³aœnie z niej surowcem. Podobnie rzecz siê ma z zapowiedziami skiero-
wania do Nabucco z pominiêciem obszarów Federacji Rosyjskiej surowca z Kazachstanu
czy Turkmenistanu. Powód jest prozaiczny: nie ma linii przesy³owych, a pozostaj¹ca od bez
ma³a dwóch dekad w sferze projektów prowadzenia po kaspijskim dnie Trans Caspian
Pipeline nie mo¿e powstaæ, zwa¿ywszy na status tego akwenu bêd¹cego morzem jedynie
z nazwy, wobec sprzeciwu Federacji Rosyjskiej i Iranu nie godz¹cych siê na budowê trasy
omijaj¹cej ich terytoria [16].

W kwestii zaopatrzenia Nabucco, jak i szeroko eksportu kaspijskiego surowca na
Zachód, kluczowe znaczenie posiada ostatnie z wymienionych pañstw. Mo¿liwoœæ wyko-
rzystania go w zaopatrzeniu Nabucco jak i uczynienia zeñ korytarza dla kaspijskich su-
rowców, czemu oficjalnie opieraj¹ siê Stany Zjednoczone, rozwi¹zuje w du¿ej mierze oba
problemy. Dodatkowo stwarza nowe mo¿liwoœci w postaci w³¹czenia do projektów gazo-
ci¹gów zaopatruj¹cych Europê surowca katarskiego, st¹d te¿ na wspomnianym szczycie
OWG obecnoœæ przedstawiciela tego kraju. Ankara jako g³ówny beneficjant Nabucco
dostrzega otwieraj¹c¹ siê przed ni¹ szansê poœrednictwa w dialogu z Iranem, tak po-
litycznego, jak i gospodarczego, ze wszystkimi p³yn¹cymi st¹d dla Turcji korzyœciami.
Zreszt¹ sam Iran ostatnimi czasy wykazuje niema³¹ determinacjê, aby w³¹czyæ siê w ini-
cjowane przez Turcjê dzia³ania na rzecz poprawy bezpieczeñstwa energetycznego Europy.
W pocz¹tku marca b.r. podpisa³ kontrakt gazowy z Turkmenistanem na zakup 350 mln m3

rocznie, komunikuj¹c jednoczeœnie o mo¿liwoœci przejêcia roli ³¹cznika miedzy Turcj¹
a Turmenistanem. Dodatkowo nieugiêcie proponuje te¿ przekszta³cenie swoich zasobów
naturalnych jako podstawowej bazy rezerw surowca dla Nabucco. Turcja pragnie jednak dla
siebie zachowaæ funkcjê g³ównego dystrybutora surowców zza jej wschodnich granic.
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We wspomnianym szczycie OWG Turcja stara siê udowodniæ Iranowi, i¿ ten nie mo¿e wyjœæ
z miêdzynarodowej izolacji. Turecka ofensywa w tej sprawie prowadzona jest z niema³ym
impetem. Dzia³ania kierowane s¹ w dwóch kierunkach: pierwszym skierowanym w stronê
œwiata islamskiego, co ma pozwoliæ pozyskaæ mu przychylnoœæ Iranu dla roli Ankary jako
dostawcy, a drugim na rzecz z³agodzenia stanowiska administracji amerykañskiej w w³¹-
czenia Iranu do projektów energetycznych, takich jak Nabucco.

W pierwszym z wymienionych kontekstów zwracaj¹ uwagê bardzo aktywnie dzia³ania
na rzecz poprawy swego wizerunku w œwiecie islamskim. Choæ nie jest to rzecz nowa, gdy¿
Ankara niemal od zawsze stara³a siê utrzymaæ ciep³e stosunki z pañstwami Bliskiego
Wschodu, a szczególnie obszarów dawnego imperium osmañskiego, st¹d te¿ np. nie tylko
odmówi³a swego udzia³u w ocenianej negatywnie w regionie operacji wojennej w Iraku, ale
te¿ zamknê³a sw¹ przestrzeñ powietrzn¹ dla uczestników operacji, to ostatnimi czasy nie
brak gestów wykraczaj¹cych poza ramy zwyk³ej aktywnoœci w tej sferze. Sporym echem
w pañstwach islamskich obi³a siê postawa tureckiego premiera Red¿epa Erdogana na forum
w Davos, kiedy to w czasie izraelskiej operacji w Gazie demonstracyjnie opuœci³ kon-
ferencjê, odmawiaj¹c udzia³u w dyskusji z prezydentem Szymonem Peresem [17]. Zdaniem
Ankary premier w ¿aden sposób nie chcia³ uraziæ osobiœcie g³owy pañstwa ¿ydowskiego
i zgodnie z prawd¹ wzajemne relacje turecko-izraelskie na tym nie ucierpia³y, niemniej
w Iranie, tak zreszt¹ jak i w pañstwach arabskich, postawa R. Erdogana zyska³a poklask.
Bodaj po raz pierwszy od czasów rozpadu osmañskiego imperium w krajach tych popro-
wadzono demonstracje pod tureckimi flagami.

Natomiast w drugim przypadku rzecz dzieje siê przy pe³nej akceptacji, a byæ mo¿e
i z inicjatywy Bia³ego Domu. Po ostatniej kwietniowej wizycie w Ankarze sekretarz stanu
H. Clinton przyzna³a, i¿ Waszyngton bardzo przychylnie postrzega rolê Turcji jako po-
œrednika w rozmowach z rz¹dem w Teheranie. Nieco wczeœniej zreszt¹ z podobnymi
deklaracjami wystêpowa³a te¿ strona irañska. Zmiana administracji waszyngtoñskiej zdaje
siê okolicznoœci¹ sprzyjaj¹c¹ tureckim zamiarom. Choæ jak to jeszcze w lutym przyzna³
premier R. Erdogan mo¿liwoœæ poœrednictwa w irañsko-amerykañskim dialogu omawiana
by³a tak¿e w czasach G.W. Busha, to – jak siê wydaje – dopiero teraz nasta³a atmosfera
sprzyjaj¹ca uskutecznieniu tych zamiarów. Potwierdzaj¹ to s³owa Ali Babacana, wówczas
szefa tureckiej dyplomacji, pe³ni¹cego obecnie funkcjê odpowiedzialnego za gospodarkê
wicepremiera: formalnego wniosku o legitymacjê uprawniaj¹c¹ Turcjê do prowadzenia
dialogu póki co Ankara nie otrzyma³a, lecz mimo to gotowa jest ona pe³niæ tê rolê. Wed³ug
niepotwierdzonych oficjalnie przez czynniki rz¹dowe informacji w czasie szczytu OWG,
goszcz¹c w Teheranie, Abdullah Gul przyby³ z pos³aniem od prezydenta Baracka Obamy,
które wrêczy³a mu Hillary Clinton, co poœrednio znajduje swe potwierdzenie w spotkaniu
g³owy tureckiego pañstwa nie tylko z prezydentem Mahmudem Ahmadine¿adem, lecz tak¿e
z duchowym przywódc¹ Iranu ajatollahem Ali Chamenei. Rozmowy te zdaj¹ siê znacznie
bardziej zaawansowane ni¿ pozornie mo¿na by s¹dziæ. W ubieg³ym roku prezydent Iranu
Mahmud Ahmadine¿ad odwiedzi³ Turcjê, a ministrowie spraw zagranicznych obu krajów
spotkali siê a¿ dziewiêciokrotnie. Kalendarz tegorocznych wzajemnych spotkañ irañsko-
-tureckich jest nie mniej napiêty. Po wizycie w Teheranie A. Gula, równie¿ Mahmud
Ahmadine¿ad goœci³ w Turcji.

338



Rosn¹ce ambicje polityczne Turcji realizowane w du¿ej mierze poprzez aktywne w³¹-
czenie tego pañstwa w dzia³ania zwi¹zane z handlem surowcami energetycznymi, zdaj¹ siê
w ¿adnym razie nie kolidowaæ z amerykañsk¹ racj¹ stanu. Przeciwnie, nowa amerykañska
administracja wydaje siê stawiaæ w³aœnie na Ankarê, czyni¹c z niej swego kluczowego
sojusznika w regionie. Tak te¿ podczas swej wizyty w Turcji H. Clinton podkreœla³a
znaczenie, jakie przypisuje Bia³y Dom Turcji, co zreszt¹ znalaz³o swe potwierdzenie w wi-
zycie Baracka Obamy. Amerykañski prezydent swoj¹ pierwsz¹ europejsk¹ wizytê nieprzy-
padkowo zakoñczy³ w³aœnie w Stambule. Zgodnie z wczeœniejszymi deklaracjami pani
sekretarz stanu Barack Obama podj¹³ kwestie dostaw surowców energetycznych przez
Turcjê do Europy. Stany Zjednoczone niemal od narodzin projektu Nabucco by³y jednym
z jego g³ównych orêdowników, dot¹d ostro sprzeciwiaj¹c siê zarazem mo¿liwoœci pod-
³¹czenia do niego Iranu. Tureckie sukcesy w poœrednictwie na linii Teheran-Waszyngton
coraz widoczniej zmieniaj¹ ten stan rzeczy.

Iran zdaje siê wrêcz oczekiwaæ na prze³om. Trudno siê zreszt¹ temu dziwiæ. Pañstwo to
ma powa¿ne problemy i to nie tylko natury politycznej, jak wykaza³y to wydarzenia
towarzysz¹ce czerwcowym wyborom prezydenckim. Bol¹czk¹ nie mniej groŸn¹ dla tamtej-
szego uk³adu w³adzy s¹ trudnoœci gospodarcze, z jakimi siê boryka. Wed³ug opubliko-
wanych danych po pierwszym kwartale inflacja w kraju siêga 26%, a wielkoœæ deficytu
bud¿etowego siêgnie 44 mld USD [18].

Tureckie d¹¿enia s¹ dla Iranu jedyn¹ dostrzegaln¹ na horyzoncie szans¹ poprawy kon-
dycji gospodarczej w utrzymuj¹cej siê obecnie sytuacji na rynkach naftowych [19].
Pomyœlna realizacja zamierzeñ Ankary wzglêdem Iranu to te¿ jedyna realna mo¿liwoœæ
skierowania do Nabucco turkmeñskiego gazu z nie rosyjskiej sieci przesy³owej. Nie-
bezpieczeñstwo kryj¹ce siê jednak dla Europy zwi¹zane z uskutecznieniem tureckich
planów s¹ ambicje Ankary. Turcja nie chce byæ, jak ju¿ wspomniano, pañstwem tran-
zytowym, lecz wzorem Federacji Rosyjskiej poœrednikiem; chce kupowaæ gaz od wszyst-
kich swoich wschodnich s¹siadów, a nastêpnie sprzedawaæ go dalej, czyli robiæ dok³adnie
to co Moskwa.

W swych d¹¿eniach do samodzielnej sprzeda¿y gazu Turcja odnios³a ju¿ pierwsze
sukcesy. Jeszcze w koñcu lutego b.r. turecka kompanii Botas po piêciu latach ¿mudnych
procesów wygra³a pozew wniesiony przeciw rz¹dowi irañskiemu w szwajcarskim s¹dzie.
Iran od 2003 roku stara³ siê, by zakwalifikowaæ 10 mld m3 swoich dostaw gazu do Turcji
jako tranzyt, poniewa¿ dok³adnie taka sama iloœæ surowca dostarczana jest z Turcji do
Grecji. Botas, kategorycznie odmawiaj¹c zawarcia transakcji Swap, wymaga³a obni¿enia
ceny. Strony siê nie porozumia³y i Iran od grudnia do lutego regularnie ogranicza³ dostawy
gazu do Turcji, t³umacz¹c to ch³odnymi zimami. Miêdzynarodowy s¹d uzna³, ¿e Teheran
powinien dostarczyæ Ankarze gaz po ni¿szej cenie, a tak¿e zrekompensowaæ straty
wywo³ane ograniczeniem dostaw. Dziêki temu wyrokowi Turcja uzyska³a precedensowe
orzeczenie, robi¹c powa¿ny krok do tego, by staæ siê nie tylko pañstwem tranzytowym lecz
pe³noprawnym dostawc¹ gazu do Europy.

Kwesti¹ otwart¹ pozostaje sposób wykorzystania potencjalnej mocarstwowej pozycji na
rynku sprzeda¿y gazu przez Turcjê, zwa¿ywszy na jej ambicje i wyraŸne naœladownictwo
dzia³añ Federacji Rosyjskiej.
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Turkey: the issue of Caspian import of gas and oil to Europe.
Overall and detailed view of a problem

Abstract

Even though Turkey does not own huge natural stores of oil, it is highly difficult not to notice
its importance in world’s oil trade. This phenomenon is the result of geopolitical location of Turkey,
what places this country (right after the Russian Federation) as the second source of Caspian oil
redistribution to Europe. Significant circumstances of political kind, which are a result of international
situation in the Middle East region, create a highly profitable prognosis for Turkey in this matter. The
process seems to become not passing, but ever-lasting, and if not so, at least a permanent condition.
It is favoured by actions of the government in Ankara, consequent and full of determination.
The authorities initiate and are actively engaged in various projects and undertakings of oil & gas
sector, especially of the second one. Outstanding activity being shown here by Turkish foreign policy,
especially towards the other Caspian countries, has an aim, but not only the economic one. It is quite
easy to notice there an adaptation of Russian actions schema, with its all political and economical
consequences. These actions can be brought to life not before Turkey’s position as an area supplying
Europe with gas consolidates.

KEY WORDS: crude oil, natural gas, pipeline, Turkey, Iran, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan,
import, Europe




