Ewa Fischer

ORGANIZACJA SEKTORA GAZOWEGO
I JEGO PRYWATYZACJA

Sektor gazowy w Rosji zosta zdominowany przez koncern Gazprom,
który zajmuje si obecnie wydobyciem, przetwarzaniem i transportem gazu
ziemnego, a tak e pracami poszukiwawczymi.
Gazprom jest pionowo zintegrowanym przedsi biorstwem, do którego
nale y ponad 60% rosyjskich rezerw, a wydobycie si ga 90% procent krajowej
produkcji. Jest on najwi kszym przedsi biorstwem gazowym wiata z 25%
udzia em w wiatowym wydobyciu, kontroluj cym 23,5 % wiatowych zasobów
gazu. Zasoby Gazpromu oceniane s na 31 bln m3 gazu tj. 20 razy wi cej ni
wynosz z o a norweskie. Gazprom wydobywa wi cej gazu ziemnego ni
zu ywa go cznie 21 najbardziej rozwini tych przemys owo pa stw Europy
(europejskie kraje OECD), zaspakajaj c dzisiaj ponad ¼ zapotrzebowania tej
grupy pa stw. W asno ci koncernu Gazprom jest równie ca a rosyjska sie
gazoci gowa o d ugo ci 150 tys. km i 247 stacji kompresuj cych. Aktualnie
Gazprom znajduje si na li cie 500 najwi kszych firm wiata (The Global 500).
Zajmuje on do odleg e 403 miejsce z warto ci rynkow akcji  6,2 mld USD
i dochodem w 2000 r. w wysoko ci 12,5 mld USD. Dla porównania kapitalizacja najwy ej notowanego mi dzynarodowego koncernu naftowego Exxon
Mobil (3 miejsce na li cie 500) wynosi 302 mld USD tj.ok. 50 razy wi cej ni
Gazpromu (Polityka 12/2001-Zdzis aw Raczy ski- Z r k na kurku).
Uwzgl dniaj c energetyczne zasoby Gazpromu, który posiada prawa do
66 % odkrytych rosyjskich zasobów gazu ziemnego ca kowit warto firmy
winno szacowa si na warto ca 2 bln USD. Niestety obecna sytuacja koncernu Gazprom, a co za tym idzie i ca ego sektora gazowego jest wyj tkowo
trudna i wymaga szybkich reform.
Pa stwowy koncern gazowy Gazprom powsta w 1989 r. z przekszta cenia Ministerstwa Przemys u Gazowego. W 1992 r. prezydent Borys Jelcyn
wyda dekret (numer1333 z 5 pa dziernika 1992 r.) na podstawie którego
Gazprom przej kontrol nad krajowym systemem dostaw gazu i zosta upowa niony do wype nienia zobowi za wynikaj cych z kontraktów eksportowych zawartych przez WNP z krajami Zachodniej i rodkowej Europy. W 1993
r. Gazprom zosta spó k akcyjn skarbu pa stwa. W kwietniu 1994 r. rozpocz a si jego prywatyzacja. Akcje zosta y podzielone pomi dzy pracowników
Gazpromu i krajowych inwestorów. Dla inwestorów zagranicznych przewidziano 9% akcji.
Skarb pa stwa posiada aktualnie 35% udzia ów, 35,99% nale y do rosyjskich osób prawnych  firm i w adz regionalnych. W r kach rosyjskich osób
fizycznych znajduje si obecnie 18,7% akcji. Pozosta ymi 10,31% dysponuj
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akcjonariusze zagraniczni, z których najwi kszym jest strategiczny partner
Gazpromu niemiecka firma Ruhrgas AG, zajmuj ca si dystrybucj gazu
ziemnego. Ruhrgas posiada sie ok. 10 tys. km gazoci gów i 12 podziemnych
magazynów gazu. Kupuje gaz w Holandii, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii
i Rosji.
Docelowo udzia inwestorów zagranicznych w kapitale akcyjnym
Gazpromu ma wynie
20%. (Share Capital, 1998 Annual Report,
www.gazprom.ru).
W Rosji podejmuje si próby os abienia monopolistycznej pozycji
Gazpromu. W kwietniu 1997 r. prezydent podpisa dekret nakazuj cy przeprowadzenie reform w wyniku których Gazprom straci monopol na eksploatacj
nowych z ó , niezale ne firmy otrzymaj dost p do sieci gazoci gowej
na takich samych zasadach, jak Gazprom. Gazprom zosta zobowi zany
do przedstawiania dok adnych rocznych sprawozda finansowych. Wyniki
finansowe Gazpromu za rok 1996 by y przygotowane zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami Rachunkowo ci. A od roku 1997 s publikowane. Do
reform sektora gazowego zmusza Rosj tak e Bank wiatowy, który od post pów w tej dziedzinie warunkuje udzielanie dodatkowych funduszy.
Niestety sytuacja koncernu jest obecnie wyj tkowo trudna. Wydobycie
gazu ziemnego systematycznie spada. W 1992 r. wynosi o ono 569,2 mld m3,
w 1995 r.  560 mld m3, w 1999 r. wydobycie spad o do 545,6 mld m3 Natomiast w 2000 r. wydobyto 523,1 mld m3 Spadek wydobycia zwi zany jest
z wyczerpywaniem si dotychczas eksploatowanych z ó w Karelii czy eksploatowanych od 1982 r. z ó Miedwie e i od 1986 r. Nowe Urengojskoje. Zbyt
wolno ze wzgl du na brak rodków finansowych zagospodarowywane s nowe
miejsca wydobycia np. z o a na pó wyspie Jama i ostatnio Zapolarnoje.
Gazprom traci kolejne segmenty rynku, wzrasta jego zad u enie, które wynosi
obecnie 9,5 mld USD, z czego 2,5 mld USD to kredyty krótkoterminowe. Wi kszo kredytów zaci gana jest w zachodnich bankach pod zastaw przysz ych
dostaw gazu do Europy Zachodniej. (Polityka 12/2000 op.cit.), która jest
od trzydziestu lat g ównym odbiorc rosyjskiego gazu, a jej zapotrzebowanie
na dostawy gazu w najbli szych latach b dzie systematycznie rosn .
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju odmówi ostatnio koncernowi
Gazprom udzielenia kredytu na sum 250 mln USD nie widz c celowo ci
finansowania rozsypuj cego si giganta.
Dodatkowo Gazprom zalega z podatkami wobec bud etu pa stwa, które naros y do sumy przesz o 1 mld USD.
Wyczerpuj si od wielu lat eksploatowane z o a, a na zagospodarowanie nowych z ó Zapolarnoje, które mog zwi kszy wydobycie o 100 mld m3
gazu i 861 tys. t ropy rocznie potrzebne jest wg. specjalistów 40 lat i ogromne
rodki finansowe.
Za powsta trudn sytuacj finansow Gazpromu trudno obarcza tylko
i wy cznie kierownictwo koncernu. Nale y pami ta , e w pierwszej po owie
lat dziewi dziesi tych wiele przedsi biorstw ze wzgl du na trudno ci finansowe p aci o za dostawy gazu akcjami prywatyzowanych przedsi biorstw.
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W wi kszo ci przypadków akcje te przynosi y straty i Gazprom cz
zysków pochodz cych e, swojej podstawowej dzia alno ci przeznacza na podtrzymywanie nierentownych przedsi biorstw.
Drug przyczyn trudno ci finansowych w jakich znalaz si Gazprom
jest prowadzona przez pa stwo przez lata polityka utrzymywania niskich cen
wewn trznych na dostarczany gaz dla odbiorców krajowych.
Trzecie miejsce w ród czynników maj cych bezpo redni wp yw na aktualn trudn sytuacj Gazpromu zajmuje z pewno ci polityka fiskalna pa stwa,
która traktuje sektor paliwowo-energetyczny jako podstaw dochodów bud etowych. Sektor gazowy zabezpiecza ponad ¼ dochodów bud etowych. Struktura podatków jakim jest obci ony sektor paliwowy w Rosji zosta a omówiona
w rozdziale 1.1.2.
Sytuacja monopolisty w dziedzinie wydobycia, przetwórstwa, transportu
i dystrybucji gazu koncernu Gazprom pokazuje, e nadszed czas na zmiany
w rosyjskim sektorze gazowym.
1.

Aktualna sytuacja w rosyjskim przemy le gazowym

Rosyjski przemys gazowy po latach dynamicznego rozwoju prze ywa
obecnie du e trudno ci. Od czasu rozpadu ZSRR spada poziom wydobycia,
którego nie powstrzyma y przeprowadzone w ostatnich latach zmiany organizacyjne w tym sektorze.
Tab. 1. Wydobycie gazu w Rosji w latach 19902020 (w mld m3)
Lata

Rosja

Gazprom

1990
1995
1998
2000
2005*
2010*
2015*
2020*

647
596
591
584
645-660
680-700
690-725
700-750**

560
554
523
520-530
575-600
Brak danych
Brak danych

Opracowanie w asne na podstawie :
(*) prognozy zawarte w Energetycznej strategii Rosji do 2020 r. oraz prognozy
Gazprom
3
(**) w tym 170 mld m z obecnych z ó
ród o: Russian Oil and Gas Exports Fact Sheet

Post puj cy od 1990 r. spadek wydobycia gazu ziemnego w Rosji doprowadzi w 2000 r. do zachwiania równowagi energetycznej kraju. Kraj dysponuj cy najwi kszymi na wiecie z o ami gazu ziemnego (43% wiatowych
zapasów) zmuszony zosta w 2000 r. do uzupe nienia powsta ego deficytu
gazu w wysoko ci 20 mld m3 zakupami w Turkmenistanie.
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W najbli szych latach przewiduje si w Rosji wzrost zapotrzebowania na
gaz ziemny do 650-680 mld m3, równie odbiorcy zagraniczni przewiduj
wzrost importu rosyjskiego gazu. W Europie popyt na gaz ziemny ro nie
w tempie 3,5% rocznie, co oznacza dla rosyjskich eksporterów 2,5 krotny
wzrost zapotrzebowania na ich gaz nawet przy zachowaniu przez kraje europejskie bariery bezpiecze stwa tj. ograniczeniu zakupów w Rosji do 50%
zu ywanego gazu. Najwi kszy odbiorc rosyjskiego gazu s Niemcy. Mo na
mia o stwierdzi , e rozwój gospodarczy tego kraju uzale niony jest
od dostaw rosyjskiego gazu.
Powsta a wyj tkowo trudna dla rosyjskiego przemys u gazowego sytuacja zmusza do rozpocz cia w jak w najbli szym czasie eksploatacji ju odkrytych nowych z ó , zintensyfikowania poszukiwa w szelfach Arktyki, Morza
Kaspijskiego, w Zachodniej Syberii oraz na Dalekim Wschodzie. Podj cie
poszukiwa nie jest jednak mo liwe bez ogromnych nak adów finansowych
zarówno krajowych, jak i pozyskania róde finansowania z zagranicy. Rozwi zaniem by oby rozszerzenie wspó pracy z Uni Europejsk , która odbiera
obecnie z Rosji 25% zu ywanego przez siebie gazu i która mog aby przeznaczy miliardy dolarów na niezb dne inwestycje. Kraje Unii cho zainteresowane zwi kszeniem w przysz o ci importu gazu z Rosji mimo deklaracji o wspó pracy wstrzymuj si z inwestycjami. Uznaj obecny klimat inwestycyjny
w Rosji za niesprzyjaj cy i czekaj na zapowiedziane reformy. Oczekuj ,
e monopol Gazpromu b dzie z amany i powstanie mo liwo bezpo redniego
udzia u w pozyskaniu rosyjskiego gazu.
Jedynym sposobem uzyskania rodków finansowych od Unii i zainteresowanych inwestowaniem w Rosji koncernów jak BP, Exxon/Mobil, Shell,
British Gas, Wintershall iin jest liberalizacja rosyjskiego sektora gazu.
2.

Dzia ania na rzecz liberalizacji rosyjskiego rynku gazu ziemnego

G ównym obiektem reform jest monopolista na rosyjskim rynku gazowym
koncern Gazprom. Mo na stwierdzi , e od jego woli podzielenia si wp ywami
zale y przysz o rosyjskiego rynku gazowego.
Przewidywana restrukturyzacja winna doprowadzi do podzia u koncernu
Gazprom na firmy zajmuj ce si poszukiwaniem, wydobyciem, transportem
i sprzeda gazu ziemnego. Liberalizacj rosyjskiego rynku gazowego wymusza od pewnego czasu presja niezale nych producentów gazu do równoprawnego dost pu do istniej cej infrastruktury gazowej. Niezale ni producenci s
w stanie uzupe nia spadaj ce wydobycie koncernu Gazprom. wiadcz o tym
wyniki przedstawione w poni szym wykresie.
W 2000 r. udzia niezale nych przedsi biorstw w wydobyciu gazu ziemnego w Rosji osi gn 10% rocznego wydobycia. Ministerstwo Energetyki Rosji
przewiduje, e wska nik ten wzro nie w 2001 r. o dalsze 5% aby w 2010 r.
osi gn 20%.
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Tab. 2. Wydobycie gazu ziemnego w Rosji w latach 1999-2000 wed ug
przedsi biorstw wydobywczych (w mln metrów sze c.)
Lp.

Przedsi biorstwo

1999

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gazprom
Surgutneftegaz
Rosneft
LUKOIL
TNK
JUKOS
SIDANKO
ONAKO
Sibneft
Tatneft
Slavneft
Baszneft
ITERA
(Mi dz.Korporacja
Gazowa.)
Spó ki akcyjne z rosyjskim kapita em
Spó ki akcyjne
z udzia em
kapita u zagranicznego
Operatorzy CP
OGÓ EM ROSJA

545637,3
11118,0
4920,1
3368,1
1834,0
1520,5
2093,3
1569,7
1344,5
742,4
712,7
420,9

523150,8
11144,0
5628,4
3601,7
2670,0
1583,1
1535,5
1531,6
1428,2
748,8
715,7
391,2

95,88
100,23
114,40
106,94
145,58
103,96
73,35
97,57
106,23
100,86
100,42
92,94

6700,0

18100,0

162,98

------------

8292,2

------------

------------

3597,0

------------

-----------589690,3

58,0
584176,2

-----------99,06

13.
14.
15.
16.

2000

2000/1999 %

ród o: Opracowanie w asna na podstawie danych ww. przedsi biorstw.

Udzia koncernu Gazprom w wydobyciu gazu spada z roku na rok aczkolwiek w dalszym ci gu pozostaje dominuj cy z wielko ci 89,7%.
Systematycznie ro nie rola przedsi biorstw naftowych, których czny
udzia w wydobyciu wynosi w 2000 r.  5,31%. Warto podkre li szczególn
dynamik wzrostu wydobycia koncernu TNK  145,58, który wykupi nale ce
do pa stwa akcje naftowego koncernu ONAKO za 1 mld USD. Mimo jeszcze
niewielkiego udzia u w wydobyciu rosyjskiego gazu wynosz cego 0,46% ten
rozwijaj cy si szybko koncern planuje szersze wej cie na rosyjski rynek gazowy. Warto zaznaczy , e wydobyciu ropy naftowej TNK zajmuje obecnie
4 miejsce.
Drug pozycj po koncernie Gazprom zajmuje Mi dzynarodowa Korporacja Gazowa ITERA z 3,1% udzia em w wydobyciu rosyjskiego gazu ziemnego i dynamik wzrostu wydobycia w roku 2000 w stosunku do roku 1999 
162,98.
ITERA jest holdingiem z o onym z 52 firm maj cych swoje siedziby
w wielu krajach wiata. Obliczono, e w 2000 r. dochód ITERY wyniós przesz o 3 mld USD. Jest to b d cy w r kach prywatnych koncern, który rozpoczyna swoj dzia alno od sprzeda y gazu z Turkmenistanu do krajów WNP.
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Dopiero w 1988 r. rozpocz wydobycie gazu na terytorium Rosji, które w 2000
r. osi gn o wielko ponad 18 mld m3 Koncern ma daleko id ce plany zwi kszenia wydobycia gazu nie tylko w tradycyjnym dla niego okr gu Jama Nenets, ale równie planuje zagospodarowanie z ó Zachodniej Syberii aby
móc 2005 r. wydobywa 50 mld m3 gazu i do 2010 r. osi gn wielko 80 mld
m3, co stanowi oby 12% wydobywanego w Rosji gazu.
Obecnie praktycznie wszystkie w/w przedsi biorstwa przewiduj dalsze
z nich pracuje ju nad realizacj
zwi kszenie wydobycia gazu. Wi kszo
konkretnych projektów, posiada niezb dne licencje i zarz dza odpowiednio
przygotowanymi i nie le wyposa onymi przedsi biorstwami wydobywczymi.
Przyk adem mo e by naftowy koncern Rosneft, który z wydobyciem w wysoko ci 5,6 mld m3. i udzia em w wysoko ci 0,97% w wydobyciu rosyjskiego gazu
w 2000 r. uplasowa si na trzecim miejscu. Koncern naftowy planuje w najbli szej przysz o ci sta si w po owie koncernem gazowym. S u y temu maj
liczne projekty, których realizacja ju si rozpocz a. Realizowane s przygotowania do rozpocz cia wydobycia gazu ze z ó Charampurskich. Przewiduje
si , e w 2003 r. wydobycie gazu e, z ó Charampur osi gnie 12 mld m3
Rosneft planuje w najbli szej przysz o ci rozpocz cie wydobycia w okr gu
Irkuckim, w Jakucji i na Sachalinie.
Najwi kszy koncern naftowy Lukoil z udzia em 0,625 w wydobyciu rosyjskiego gazu równie planuje zwi kszenie wydobycia gazu e, z ó Jama oraz
rozpocz cie eksploatacji z ó po o onych w pó nocnej cz ci Morza Kaspijskiego i na Powo u. Koncern planuje zwi kszenie wydobycia z 3,6 mld m3
w 2000 r. do100 mld m3 w ci gu najbli szych kilku lat. Tylko w przygotowanie
do eksploatacji z ó Jama koncern Lukoil planuje zainwestowa w ci gu najbli szych pi ciu lat oko o 1 mld USD.
Tab. 3. Udzia w wydobyciu gazu ziemnego w Rosji wg przedsi biorstw
wydobywczych w %
Lp. Przedsi biorstwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gazprom
Surgutneftegaz
Rosneft
LUKOIL
TNK
JUKOS
SIDANKO
ONAKO
Sibneft
Tatneft
Slavneft
Baszneft
ITERA (Mi dzyna-

1999
545637,3
11118,0
4920,1
3368,1
1834,0
1520,5
2093,3
1569,7
1344,5
742,4
712,7
420,9
6700,0

2000
523150,8
11144,0
5628,4
3601,7
2670,0
1583,1
1535,5
1531,6
1428,2
748,8
715,7
391,2
18100,0

2000/1999
(%)
95,88
100,23
114,40
106,94
145,58
103,96
73,35
97,57
106,23
100,86
100,42
92,94
162,98

Udzia w
wydobyciu
w 2000 (%)
89,71
1,91
0,97
0,62
0,46
0,27
0,26
0,26
0,24
0,13
0,12
0,07
3,10

90

Polityka Gospodarcza nr 5-6 (2001-2002), s. 84-92

rodowa. Korporacja. Gazowa.)
14. Spó ki akcyjne
z rosyjskim
kapita em
15. Spó ki akcyjne
z udzia em kapita u
zagranicznego
16. Operatorzy SRP
OGÓ EM ROSJA

------------

8292,2

------------

1,43

------------

3597,0

------------

0,62

-----------589690,3

58,0
584176,2

-----------99,06

0,01
100,00

ród o: Opracowanie w asna na podstawie danych ww. przedsi biorstw.

Mo na stwierdzi , e wi kszo wymienionych wy ej koncernów naftowych jak Sibneft, Tatneft, Slavneft, Basznefti in., których udzia w wydobyciu
rosyjskiego gazu nie osi ga obecnie nawet 0,5 % ca o ci wydobycia planuje
dywersyfikacj swojej dzia alno ci i podj cie projektów umo liwiaj cych zwi kszenie wydobycia gazu ziemnego.
Nale y jednak mie na uwadze, e zagraniczne koncerny od kilku ju lat
podkre laj swoje zainteresowanie eksploatacj rosyjskiego gazu i ropy naftowej czekaj c tylko na sprzyjaj cy klimat inwestycyjny. Niektóre z nich s ju
udzia owcami wspólnych przedsi biorstw ale jak na razie zakres ich dzia alnoci jest niewielki w stosunku do mo liwo ci inwestycyjnych.
Aktualnie najwi kszym problemem dla niezale nych producentów gazu
jest transport i zbyt surowca. I je li z dystrybucj gazu musz radzi sobie
we w asnym zakresie to problem dost pu do sieci gazoci gów mo e by rozwi zany tylko przy udziale pa stwa. Brak gwarancji, e wydobyty gaz b dzie
móg by przepompowany do centralnej sieci gazoci gów Rosji jest czynnikiem
wp ywaj cym na ograniczanie wydobycia gazu przez niezale ne przedsi biorstwa naftowe. Do 2000 r. mia y one prawo do wykorzystania jedynie 15 %
technicznych
mo liwo ci
centralnego
systemu
gazoci gów
Rosji.
W maju 2001 r. warunek ten przesta by obowi zuj c norm prawn ,
w zwi zku z tym wzrós nacisk niezale nych producentów na w adze rosyjskie
dla umo liwienia im dost pu do rosyjskiego systemu transportowego gazu
ziemnego.
Jak wida z powy szego liberalizacja rosyjskiego rynku gazu ziemnego
sta a si konieczno ci dla rosyjskiego rz du je li chce on powstrzyma spadek wydobycia i przyci gn zagraniczne inwestycje do kompleksu paliwowoenergetycznego.
Zabezpieczenie dostaw gazu na rynek wewn trzny, wzrost jego sprzeda y na rynki zagraniczne ma strategiczne znaczenie dla rosyjskiej gospodarki. Jak ju wspomnia am potrzeby energetyczne Rosji s w 50 procentach
zabezpieczane dostawami gazu. (60% rosyjskich elektrowni pracuje na gazie).
W niektórych regionach udzia gazu w bilansie energetycznym si ga nawet
80 %.
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Je li uda oby si w sposób bezkonfliktowy doprowadzi do liberalizacji
rosyjskiego sektora gazowego to do 2005 r. mo na by oby powstrzyma post puj cy od 1991 r. spadek wydobycia tego surowca. Prawdopodobne jest,
e w najbli szych latach rynek rosyjskiego gazu b dzie coraz bardziej przypomina sektor naftowy z jego ostro konkuruj cymi mi dzy sob zintegrowanymi
pionowo przedsi biorstwami i ze sprowadzon do minimum wp ywem pa stwa
na ich dzia alno .
Maj na to wp yw trzy g ówne czynniki:
pojawienie si w Rosji niezale nych producentów i eksporterów gazu
liberalizacja europejskiego rynku gazu
rozpocz cie eksploatacji tanich kaspijskich z ó (w pierwszej kolejno ci
kazachsta skich)
Gazprom czuj c zaostrzaj c si konkurencj rozpocz dywersyfikacj
eksportu gazu. Przyk adem mo e by gazoci g Lube Steram Rosja Turcja
biegn cy poprzez Morze Czarne (ponad 2000metrów pod powierzchni ziemi).
Przez gazoci g b dzie przesy ane ponad 17 mld m3 gazu rocznie. W planach
na lata 2006-2008 jest projekt transportu gazu pod dnem Ba tyku. Gazprom
rozpocz rozmowy z partnerami chi skimi na temat budowy gazoci gu Zachód Wschód dostarczaj cego gaz ze z ó zachodniosyberyjskich do pó nocno-wschodnich prowincji Chin.
Rozpocz cie liberalizacji rosyjskiego rynku gazu ziemnego winno wi za
si
e, zmian istniej cych przepisów prawnych. Dotychczas obowi zuj ca
ustawa O zaopatrzeniu Rosji w gaz ziemny zabrania rozdzia u istniej cej
centralnej sieci zaopatrzenia Rosji w gaz.
My l c o liberalizacji rynku gazowego w Rosji nale y wzi pod uwag
fakt, e Gazprom jest w trakcie uzgodnie nowych kontraktów na dostawy
rosyjskiego gazu do odbiorców zagranicznych na sum ca. 1 mld USD. Koncern zaci gn równie bankach zagranicznych kredyty na oko o 7 mld USD.
W przypadku prób przeprowadzenia reformy koncernu Gazprom i liberalizacji
rosyjskiego rynku gazu, zachodnie banki b d oczekiwa y gwarancji rz dowych sp aty zaci gni tych przez Gazprom kredytów.
W zwi zku z powy szymi zobowi zaniami Gazpromu pojawia si pytanie
 kto w przypadku podzia u koncernu we mie na siebie zobowi zanie realizacji kontraktów eksportowych oraz kto b dzie gwarantem sp aty d ugów?
Gazprom jest równie w a cicielem najwi kszej w wiecie sieci gazoci gów o d ugo ci 150 tys. km, które dostarczaj gaz do odbiorców krajowych
i zagranicznych. Gazprom zainteresowany jest równie wykupieniem znacznych udzia ów w prywatyzowanych przedsi biorstwach zajmuj cych si przesy aniem rosyjskiego gazu do krajów Europy Zachodniej. Na przyk ad prywatyzacja S owackiego Koncernu Naftowego (SPP) wzbudza du e zainteresowanie
w ród wielu europejskich i mi dzynarodowych koncernów. Udzia Gazpromu
w transporcie gazu przez gazoci gi s owackie wynosi 70 % tj. oko o 60 mld m3
rocznie) dlatego te maj one strategiczne znaczenie dla rosyjskiego koncernu. Chc c zabezpieczy swoje interesy Gazprom zawar kontrakt ze S owac-
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kim Koncernem Naftowym do 2008 r., w którym zabezpiecza sobie transport
rosyjskiej ropy do Europy Centralnej i Zachodniej. S owacki gazoci g nabiera
dla Gazpromu dodatkowego znaczenia w zwi zku z udzia em koncernu
w projekcie budowy Kobry  Wielkie Kapuszany. Projekt ten przewiduje budow dwóch nitek gazoci gu przez terytorium Bia orusi, Polski i S owacji.
Ka da z nitek gazoci gu ma d ugo ok. 665 km. i mo na przez nie przepompowa do 60 mld m3 gazu rocznie.
Podobnie w Czechach przygotowywana jest prywatyzacja firmy
Transgaz, odpowiedzialnej za transport gazu ziemnego przez terytorium tego
kraju. Do czasu rozpadu Czechos owacji obecne sieci gazoci gów Czech
i S owacji stanowi y jedn ca o . I dlatego te ze wzgl du na, strategiczne
znaczenie czeskich gazoci gów dla transportu rosyjskiego gazu do Europy
Zachodniej Gazprom chce
tak jak w przypadku S owacji
uczestniczy
w prywatyzacji czeskiej firmy Transgaz.
Dlatego te aczkolwiek prowadzona jest dyskusja na temat konieczno ci
zreformowania rosyjskiego sektora gazowego, to mo na mie obawy, e rozwa ania te mog mie charakter raczej teoretyczny i pozycja Gazpromu prze
d ugi jeszcze czas pozostanie niezagro ona. Je li nawet dosz oby do podzia u
Gazpromu, to nowo powsta e firmy b d raczej zainteresowane koordynacj
swojej dzia alno ci w dziedzinie poszukiwa , wydobycia, transportu i eksportu
gazu ni walk o rynek.
Nale y równie mie na uwadze, e rz d rosyjski nie tak atwo pozb dzie
si przedsi biorstwa dostarczaj cego 1/3 dochodów bud etowych.
Dzia aj ca przy Prezydencie Rosji robocza grupa do spraw liberalizacji
rynku gazu ziemnego podj a ostatnio decyzj o zwi kszeniu do 20 % udzia u
zagranicznych przedsi biorstw w kapitale akcyjnym Gazpromu. Obecnie zagraniczne przedsi biorstwa posiadaj pakiet 10,31 % akcji. Decyzja ta zosta a
przyj ta z zadowoleniem przez zachodnich akcjonariuszy. Nale y mie nadziej , e wp ynie ona na podniesienie kapitalizacji koncernu i wzrost cen akcji
w Rosji i poza jej granicami.

