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Pakistan Stream Gas Pipel ine. Powolny 

rozwój partnerstwa Rosji z Pakistanem  

 

W maju br. Rosja i Pakistan dokonały korekty swojego porozumienia nt. budowy 

gazociągu Pakistan Stream Gas Pipeline, dzięki czemu zwiększyły się szanse na 

rozpoczęcie realizacji tego projektu. Gazociąg powstanie na terenie Pakistanu, od 

terminala LNG w Karaczi do miasta Lahaur, a zbudują go firmy rosyjskie. Jednakże 

według mediów w stosunku do oryginalnego porozumienia na ten temat (zawartego  

w 2015 r.) udział finansowania ze strony Rosji ma wynieść 26%, a zatem znacznie mniej 

niż wcześniej obiecywano. Islamabad będzie musiał zapewnić resztę finansowania sam, 

ale za to uzyska pełniejszą kontrolę nad projektem. Pakistan liczy ponadto, że 

zwiększenie udziału Rosji pozwoli uniknąć amerykańskich sankcji. 

Wydarzenie to ma szansę stać się jednym z najważniejszych w stosunkach dwóch 

państw w ostatnich kilku lat, w których bardzo powoli, ale znacząco rośnie znaczenie 

dwóch aspektów: energetyki i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Od kiedy  

w 2015-2017 Rosja dwa razy sprzedała Pakistanowi śmigłowce, o nowych transferach 

uzbrojenia nie informowano. Podsumowując: po tym, jak Moskwa i lslamabad 

zdecydowały się wynieść swoje stosunki na nowy poziom 2015 r. nic nie świadczy o tym, 

by partnerstwo to ucierpiało w wyraźny sposób, ale także nic nie świadczy o tym, by 

doprowadziło już do realizacji projektów o przełomowym i strategicznym charakterze. 
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W maju br. Rosja i Pakistan dokonały korekty swojego porozumienia nt. budowy 

gazociągu Pakistan Stream Gas Pipeline, dzięki czemu zwiększyły się szanse na 

rozpoczęcie realizacji tego projektu. Gazociąg powstanie na terenie Pakistanu, a zbudują 

go firmy rosyjskie. Wydarzenie to ma szansę stać się jednym z najważniejszych  

w stosunkach dwóch państw w ostatnich kilku lat, w których bardzo powoli, ale znacząco 

rośnie waga dwóch aspektów: energetyki i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa1. 

Oryginalnie porozumienie zawarto w 2015 r. Na jego mocy Moskwa miała pożyczyć 

Islamabadowi 2 miliardy dolarów na budowę gazociągu na terenie Pakistanu, a projekt 

zrealizować miała rosyjska firma RT Global Resources (część koncernu Rostec). Później 

jednak długo nie pojawiały się informacje o postępach projektu. W 2017 r. informowano, że 

problemem stały się wymierzone w Rosję sankcje, a strony miały być wciąż na etapie 

negocjacji; według mediów zmieniały następnie ustalenia przez kolejne kilka lat2. 

Tymczasem projekt zmienił także nazwę z North-South Gas Pipeline na Pakistan Stream 

Gas Pipeline Project. 

Wreszcie w maju tego roku oba państwa poinformowały, że podpisały protokół poprawek 

do wyżej wspomnianego międzyrządowego porozumienia i że tym samym projekt będzie 

mógł faktycznie się rozpocząć. Umowa w sprawie podziałów udziałów ma być dopiero 

podpisana. Waga zmian wprowadzanych teraz do porozumienia zmian jest według 

mediów bardzo duża, co też wyjaśniałoby, dlaczego negocjacje trwały tak długo. Należy 

jednak podkreślić, że źródła rządowe obu stron stwierdzają jedynie, że teraz droga do 

realizacji projektu jest otwarta i potwierdzają podpisanie nowego dokumentu3, ale nie 

przedstawiają jego ustaleń i dokonanych zmian – te znamy jedynie z mediów i musimy  

w związku z tym odnosić się do tych informacji ostrożnie.  

Pierwszą kwestią jest rozkład udziałów w projekcie. Udział finansowania ze strony 

rosyjskiej – a tym samym udział w zyskach z inwestycji – ograniczono do 26%4. Redukcja 

udziału Rosji poniżej 49% miała być właśnie spowodowana chęcią ominięcia sankcji5. 

Według pakistańskiego dziennikarza Khalida Mustafy, który najdokładniej opisał sprawę, 

przy obecnym rozkładzie udziałów finansowania wartość pożyczki ze strony rosyjskiej 

miałaby wynieść ok. 700 mln USD, podczas gdy Pakistan ma zapewnić pozostałe 

finansowanie o wartości ok. 2 mld USD6 (oryginalnie, według umowy z 2015 r., Rosja miała 
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pożyczyć 2 mld USD). Według niektórych mediów strona pakistańska ma także mieć 

większą pieczę nad procesem konstrukcyjnym7. Innymi słowy, Pakistan uzyskał teraz 

większą kontrolę nad projektem, ale także stoi przed wyzwaniem sfinansowania go  

w znacznie większym stopniu. 

Kolejnym istotnym ustaleniem jest przebieg gazociągu. Oryginalnie miał on prowadzić  

z Karaczi do Lahaur (Lahore) i taki przebieg ma z punktu widzenia gospodarki sens: Karaczi 

to największy port w Pakistanie, a Lahaur to jedno z największych miast państwa, a także 

serce Pendżabu. Pendżab zaś to dalece najludniejsza prowincja państwa i jego najbardziej 

uprzemysłowiony region. W Karaczi już teraz funkcjonują dwa terminale LNG, a budowane 

są dwa kolejne, a do Lahaur od południa obecnie docierają dwa gazociągi, chociaż żaden 

nie łączy go z portu w Karaczi (sprowadzają one gaz z krajowych źródeł)8. Budowa nowego 

połączenia jest jednak konieczna od lat ze względu na rosnące zapotrzebowanie na 

energię.  

Obecnie jednak część mediów, a nawet niektóre think tanki, informuje o tym, że gazociąg 

miałby prowadzić do Lahaur nie tylko z portu w Karaczi, ale także w Gwadarze9 (a zatem 

miałyby się na niego składać dwie nitki). Wydaje się to jednak bardzo mało 

prawdopodobne z kilku powodów. Gwadar to jak dotąd mały, odległy port  

w nierozwiniętym mieście, chociaż Pakistan i Chiny inwestują w niego znaczny kapitał 

finansowy i polityczny. Przeprowadzenie gazociągu stamtąd przez mało ludny i niestabilny 

region Beludżystanu nie wydaje się mieć większego sensu, skoro znacznie łatwiej  

i bezpieczniej jest dostarczać Pendżabowi gaz z Karaczi. Ponadto w zasadzie wszystkie 

kluczowe projekty infrastrukturalne w Gwadarze realizują obecnie podmioty chińskie  

i wejście tam firm rosyjskich wymagałoby ustaleń w trójkącie Islamabad-Pekin-Moskwa10. 

Warto zatem podkreślić, że co najmniej strona rosyjska (poprzez portal Ministerstwa 

Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej) potwierdza, że porozumienie dotyczy 

jedynie budowy gazociągu z Karaczi do Lahaur, zgodnie z oryginalnym projektem. 

Połączenie takie ma mieć długość ponad 1000 km11. 

Obecnie zatem niewątpliwa korzyść dla gospodarki rosyjskiej to fakt, że projekt ma być 

realizowany dzięki pożyczce ze strony Moskwy i wykonywany przez podmioty rosyjskie.  

Z perspektywy Islamabadu wybór Rosjan na partnera miał być dyktowany nie tylko ofertą 
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kredytu na projekt z ich strony, ale także ich doświadczeniem technologicznym z tego typu 

przedsięwzięciami12. Być może jednak zwiększenie się możliwości Pakistanu w zakresie 

przyjmowania LNG i przesyłania gazu wewnątrz kraju otworzy szansę na import tego 

surowca z Rosji. Przy okazji podpisana oryginalnego porozumienia w 2015 r. nadzieję na to 

wyrażał Gazprom13. Należy jednak podkreślić, że przy okazji obecnych ustaleń nie ma  

o tym mowy. 

Ogólnie można zatem skonstatować, że jeśli chodzi o energetykę, między Rosją  

a Pakistanem występuje komplementarność popytu i podaży. Rozwój współpracy w tym 

zakresie jest zatem dalej możliwy, chociaż faktycznie wciąż się ona nie rozpoczęła: 

przełomem będzie dopiero rozpoczęcie budowy gazociągu. Na dodatek energetyka nie 

jest aspektem, który powinien powodować tarcia polityczne między Moskwą a Nowym 

Delhi (a stosunki Rosji z Indiami są dalej znacznie bardziej rozwinięte niż z Pakistanem). 

Wpływ sankcji wymierzonych w Rosję na projekt gazociągu sprawia natomiast, że trudno 

ocenić, na ile negocjacje byłyby łatwiejsze gdyby ten zewnętrzny czynnik nie wystąpił. 

Można zatem zapewne przedstawić konkluzję, że partnerstwo Rosji z Pakistanem dalej się 

rozwija, ale dzieje się to powoli i wciąż nie jest ono wielkiej skali; od okresu 2015-2016 nie 

doszło w nim do kolejnych przełomów.  

Ten sam wniosek dotyczy tak współpracy w dziedzinie energetyki jak i bezpieczeństwa. 

Podpisana w 2015 r. umowa między dwoma państwami ustanowiła początek współpracy  

w tej dziedzinie, łamiąc tym samym wieloletnią politykę Moskwy jednoznacznej bliskości  

z Indiami (wyrażającej się m.in. niesprzedawaniem uzbrojenia Pakistanowi). Rezultatem 

otwarcia tej bramy było rozpoczęcie handlu uzbrojeniem, obustronne wizyty wysokich 

stopniem oficerów i początek wspólnych ćwiczeń wojskowych. Te ostatnie państwa 

realizują zarówno w formule dwustronnej, jak i w ramach Szanghajskiej Organizacji 

Współpracy (do której Pakistan został przyjęty w 2017 r.), a ostatnio również jeszcze 

szerszej i bardziej wielostronnej (ćwiczenia Kaukaz 2020)14.  

Jednakże jeśli chodzi o handel uzbrojeniem, doszło zaledwie do dwóch sprzedaży 

śmigłowców: w 2015 r. podpisano umowę o sprzedaży Islamabadowi czterech śmigłowców 

Mi-35, zaś w 2017 r. o sprzedaży kilku maszyn Mi-171E (cywilnych, ale potem używanych 

przez Pakistan w operacjach antyterrorystycznych). Były to bez wątpienia politycznie 
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przełomowe wydarzenia, zarówno w stosunkach Moskwy z Islamabadem, jak i Nowym 

Delhi, ale ich znaczenie gospodarcze i strategiczne nie było jednak aż tak wielkie. Przede 

wszystkim zaś publicznie nie wiadomo nic o tym, by w kolejnych latach doszło do 

podobnych transakcji. Przy okazji wizyty ministra spraw zagranicznych S. Ławrowa  

w Pakistanie na początku kwietnia tego roku – a zatem przed podpisaniem protokołu 

poprawek do porozumienia o gazociągu – minister ten zadeklarował gotowość sprzedaży 

temu państwu sprzedaż wojskowego dla celów zwalczania terroryzmu15. Podkreślanie 

użycia go do tego właśnie celu może służyć politycznemu uspokajaniu Indii przez Rosję. 

Tak czy inaczej, wciąż nie ogłoszono żadnej umowy w tej sprawie ani nie sprecyzowano,  

o jaki sprzęt może chodzić. 

Ponadto w tym roku rząd rosyjski podarował Pakistanowi 50 000 dawek szczepionki 

Sputnik-V, zapowiedział podarowanie kolejnych 150 000 dawek, a Islamabad ma zabiegać 

o kupno w Rosji znacznie większej liczby dawek16. Podsumowując: po tym, jak Moskwa  

i lslamabad zdecydowały się wynieść swoje stosunki na nowy poziom 2015 r. nic nie 

świadczy o tym, by partnerstwo to ucierpiało w wyraźny sposób, ale także nic nie świadczy 

o tym, by doprowadziło już do realizacji projektów o przełomowym i strategicznym 

charakterze. 

Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji 
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Pakistan Stream Gas Pipeline. Russia-Pakistan Partnership  

Continues to Grow Slowly 

 

Krzysztof Iwanek 

 

In May this year, Russia and Pakistan have signed a protocol on the amendments to their 

agreement pertaining to the construction of the Pakistan Stream Gas Pipeline. This should 

raise the chances of commencing the stalled project. The pipeline is to be built by Russian 

firms in Pakistan, from the LNG terminal in Karachi to the city of Lahore. However, 

according to the media, Russia’s share of financing (i.e., the value of Russian loan) is to be 

decreased to 26%, a much lower sum than what was being promised in the original 

agreement of 2015. Islamabad will have to secure the rest of the funds by itself but it will 

gain fuller control of the project. Pakistan is also apparently hoping that reducing Russia’s 

share will allow it to avoid American sanctions. 

This event may become one of the most important developments in the history of recent 

Russia-Pakistan relations. Two aspects appear to be growingly important in their ties: 

energy and defence cooperation. However, since the 2015-2017 period, when Moscow sold 

two batches of helicopters to Islamabad, there have been no news of arms transfer. It may 

be thus summed up that ever since Russia and Pakistan decided to bring their relations to  
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a new level in 2015, there has been no evidence that their ties suffered any major decline. 

Yet, there has also been no evidence that any further breakthrough took place, and that any 

new project of strategic significance has been realized. 


