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Czym jest projekt Nord Stream 2?

Nord Stream 2 to projekt infrastruktural-
ny, celem którego jest wybudowanie dwu-
nitkowego gazociągu łączącego Federację 
Rosyjską z Unią Europejską. Rolą takiego 
połączenia stać się ma przesył gazu ziem-
nego przez Morze Bałtyckie, z największych 
na świecie zasobów gazu naszego wschod-
niego sąsiada na rynek wewnętrzny gazu 
UE (Wojtaszewska, 2020).

Najbliższe dwie dekady według obec-
nych prognoz przyniosą na obszarze Unii 
aż pięćdziesięcioprocentowy spadek wy-
dobycia gazu. Z tej przyczyny projekt po-
zostaje niezwykle istotny dla niektórych 
państw unijnych. Nord Stream 2 zapewnił-
by gaz dla 26 mln gospodarstw domowych 
(Nord-Stream2.com, 2017). Dzięki temu 
projektowi europejskie kraje zaintereso-
wane rosyjskim gazem miałyby możliwość 
otrzymywania go w konkurencyjnych ce-
nach, choć kosztem energetycznego uza-
leżnienia od jednego głównego dostawcy 
w postaci Federacji Rosyjskiej. 

W jaki sposób USA chcą zablokować bu-
dowę Nord Stream 2?

Budowie Nord Stream 2 towarzyszą licz-
ne problemy. Najistotniejszym z nich, jak 
również potencjalnie najbardziej proble-
matycznym jest negatywne stanowisko 
władz w Waszyngtonie. Administracja 
amerykańska od początku była przeciwna 
temu przedsięwzięciu. USA w Nord Stream 
2 upatrują bowiem dla siebie konkurencję 
w walce o europejski rynek energii. Ponad-
to Biały Dom obawia się uzyskania przez 
Moskwę politycznej przewagi na Starym 
Kontynencie wskutek uzależnienia państw 
europejskich od rosyjskiego gazu (Forsal.pl, 

2019). 

Stany Zjednoczone walczą z projektem 
Nord Stream 2 przede wszystkim za pomo-
cą sankcji. Skutkiem tego, od momentu ich 
wprowadzenia w grudniu 2019 roku budo-
wa gazociągu pozostaje faktycznie zamro-
żona, choć całkowicie jej nie porzucono. 
Rury w większej części leżą już na dnie Bał-
tyku i do ukończenia połączenia pozostało 
jedynie 160 km. Wszakże z powodu nało-
żonych sankcji Rosjanie nie mogą współ-
pracować z zachodnimi spółkami inżynie-
ryjnymi. Federacja Rosyjska podejmuje 
jednak starania nacelowane na samodziel-
ne dokończenie projektu. Zachodzi więc 
konieczność użycia przez Rosjan własnego 
statku do ułożenia brakującego odcinka 
rur. Podawany obecnie przez Moskwę ter-
min zakończenia budowy Nord Stream 2 to 
przełom 2020 i 2021 roku (Biznes.newseria.
pl, 2020). 

W 2019 roku z udziału w przedsięwzię-
ciu wycofała się szwajcarska firma Allse-
as, a obecnie zrezygnowało nawet rosyj-
skie przedsiębiorstwo MRTS. Podmioty te 
okazały się nieskore do budowy gazocią-
gu będącego przedmiotem sankcji USA. 
Przedstawiciele rosyjskiej spółki stanowczo 
oświadczali, iż nie biorą i nie zamierzają 
brać udziału w układaniu rur przy wykorzy-
staniu barki „Fortuna”, czy też w jakikolwiek 
inny sposób. Jasnym jest, że wycofujące się 
z projektu firmy obawiają się reakcji strony 
amerykańskiej (Orlikowski, 2020).

Amerykanie, oprócz nakładania na budo-
wę Nord Stream 2 sankcji, próbują wpły-
wać na losy projektu na inne jeszcze spo-
soby. Za przykład służyć mogą tu działania 
trzech amerykańskich senatorów: Teda 
Cruza, Toma Cottona i Rona Johnsona, któ-
rzy w liście do Fährhafen Sassnitz GmbH, 
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zarządcy portu w Sassnitz i Mukran (cen-
trum logistycznego Nord Stream 2), stra-
szyli nieodwracalnymi szkodami dla owe-
go niemieckiego portu i miasta w razie 
kontynuowania prac nad Nord Stream 2. 
Senatorowie ostrzegli, że będą śledzić po-
czynania przy projekcie i „każda wkopana 
łopata” doprowadzi do nałożenia sankcji 
na niemiecki port (WNP.pl, 2020). 

Przypomnieć tutaj warto, że podobny 
w swym wydźwięku list senatorowie ame-
rykańscy wysłali do poprzedniego wyko-
nawcy pracującego nad tym projektem1.   
18 grudnia 2019 roku napisali mianowicie 
do wspomnianego już Allseas: „przedsię-
biorstwo stanie w obliczu dotkliwych i po-
tencjalnie zagrażających jego egzysten-
cji sankcji prawnych i gospodarczych”. Co 
więcej, zasugerowali również sposób zrezy-
gnowania z budowy pisząc: „Wasz kontrakt 
zapewne przewiduje możliwość wycofania 
się, jeżeli przepisy prawne bądź sankcje 
przeszkadzają w ukończeniu gazociągu” 
(Widzyk, 2019). Nie bez znaczenia jest tu 
również fakt, iż jedną z sankcji nałożonych 
przez USA jest zakaz wjazdu do Stanów 
osób powiązanych w jakikolwiek sposób ze 
spółkami zaangażowanymi w prace przy                 
Nord Stream 2.

Waszyngton w ostatnim czasie, będąc 
świadomym jak niewiele czasu zostało do 
ukończenia budowy gazociągu, zintensy-
fikował swe działania wymierzone w pro-
jekt. W tym celu Departament Stanu od-
świeżył wytyczne znajdujące się w ustawie 
CAATSA2, która nosi miano „ustawy o prze-
ciwdziałaniu wrogom Ameryki poprzez 

1 Oryginał listu: https://www.cruz.senate.gov/files/documents/Letters/2019.12.18%20Letter%20to%20Allseas%20CEO.pdf

2 Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act.

3 Protecting Europe’s Energy Security Act.

4 The National Defense Authorization Act.

sankcje”. Dzięki jej nowym zapisom Ame-
rykanie mogą nałożyć restrykcje retroak-
tywnie, wskutek czego zaostrzone zostają 
sankcje wobec Federacji Rosyjskiej, choć 
nie tylko. Ustawa ta odnosi się również bo-
wiem do Iranu czy Korei Północnej. Prze-
widziane są w niej sankcje dotyczące kara-
nia firm operujących w rosyjskim sektorze 
energetycznym. Zmiana ustawy powodo-
wana była wprowadzeniem możliwości 
uderzenia również w firmy amerykańskie, 
które realizują międzynarodowe projekty, 
w tym także w sektorze rosyjskiej gospo-
darki (Forbes.pl, 2018). 

Kongres Stanów Zjednoczonych włączył 
natomiast nową wersję ustawy PEESA3  do 
ustawy budżetowej Pentagonu (NDAA4) 
(Marszałkowski, 2020). Nowowprowadzone 
do budżetu obronnego USA zapisy doty-
czą sankcji odnoszących się do Nord Stre-
am 2. Szczegółowo opisane regulacje do-
tyczą układania rur na głębokościach 100 
stóp (30 metrów) oraz większych. Ustawa 
obejmuje również statki, które realizują te 
prace, jak również podmioty je udostępnia-
jące. Pojawił się ponadto zapis mówiący o 
tym, iż prezydent może po 60 dniach zade-
cydować czy dany podmiot wykazał „dobrą 
wolę” odnośnie zaprzestania budowy Nord 
Stream 2. Nie będzie to jednak niestety ła-
twe do udowodnienia (PolskieRadio24.pl, 
2019).

W tym miejscu należy jednak wyraźnie 
zaznaczyć, że Amerykanie są w stanie spo-
wolnić proces budowy węzła Nord Stream 
2, lecz nie mogą go powstrzymać. Głów-
nym argumentem przejawiającym za po-
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twierdzeniem tej tezy jest samowystarczal-
ność Federacji Rosyjskiej w kwestii budowy 
gazociągu. Jak wcześniej wspomniano, już 
tylko realizacja niewielkiej części inwestycji 
dzieli budowę od zakończenia. Amerykanie 
przyczynili się do pewnego jej opóźnienia, 
nie są jednak w stanie przeszkodzić samo-
dzielnemu ukończeniu budowy przez Mo-
skwę, która wykorzysta ku temu podmioty 
rosyjskie i im zależne. 

Początkowo na temat nakładanych przez 
USA sankcji wypowiadała się m.in. Ange-
la Merkel, która krytykowała postawę ad-
ministracji Donalda Trumpa. Według nie-
mieckiej kanclerz jak i ministra gospodarki 
i energetyki RFN Petera Altmaiera, Niemcy 
miały podjąć kroki nacelowane na odpar-
cie amerykańskich sankcji dotyczących 
gazociągu, który biec ma z terenu Fede-
racji Rosyjskiej właśnie do Niemiec. Berlin 
zamierzał interweniować w tej kwestii w 
strukturach UE. Zapewnienia te ukazywa-
ły, że to przede wszystkim Niemcom zależy 
na ukończeniu budowy Nord Stream 2 (Ja-
kóbik, 2020a). 

Sytuację zmieniła jednak sprawa otrucia 
rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawal-
nego. 20 sierpnia 2020 roku Nawalny w 
trakcie lotu z Tomska do Moskwy źle się po-
czuł i został przewieziony do szpitala w Om-
sku na Syberii. Dwa dni później przetrans-

5 Europejski Zielony Ład - strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, której głównym celem jest osiągnięcie neutralno-
ści klimatycznej (co wiążę się z koniecznością przebudowy struktury unijnej gospodarki)

portowano go lotniczym ambulansem do 
berlińskiego szpitala. Po dokładnych bada-
niach niemieckich ekspertów Angela Mer-
kel poinformowała, że rosyjski opozycjoni-
sta został otruty. Środek, którego działanie 
wykryto w organizmie Nawalnego pocho-
dził z grupy nowiczoków  (TVN24.pl, 2020).

Nawet jeżeli Niemcy nie podejmą kon-
kretnych działań obliczonych na wstrzy-
manie budowy gazociągu, „sprawa Na-
walnego” i tak wpłynie na przyszłość Nord 
Stream 2. Należy zakładać, że w obecnej 
sytuacji Unii Europejskiej dużo trudniej 
będzie krytykować amerykańskie sankcje 
nakładane na projekt, z kolei Amerykanom 
o wiele łatwiej będzie forsować kolejne re-
strykcje omawiane przez Kongres (ECPP.
org.pl, 2020). Choć z jednej strony otrucie 
Nawalnego może spowodować całkowi-
te „zamrożenie” projektu, to z drugiej naj-
prawdopodobniej prace nad nim zostaną 
wznowione przy kolejnej odwilży w rela-
cjach świata zachodniego z Rosją. Niem-
cy będą musiały przyjąć bardziej zdecydo-
waną postawę wobec Federacji Rosyjskiej. 
Należy spodziewać się, że w perspektywie 
kilku najbliższych lat zwycięży „podejście 
biznesowe” motywowane koniecznością 
intensyfikacji prac nad wdrażaniem „Zielo-
nego Ładu”5.



Jakimi politycznymi narzędziami Federa-
cja Rosyjska odpowiada USA w związku z 
sankcjami na Nord Stream 2?

 Federacja Rosyjska w związku z na-
kładanymi przez Stany Zjednoczone sank-
cjami odpowiada ze swojej strony m.in. 
straszeniem Starego Kontynentu wyższy-
mi cenami gazu. Decyzją niemieckiego re-
gulatora Bundesnetzagentur projekt Nord 
Stream 2 nie może być wyłączony spod 
prawa unijnego (dyrektywy „gazowej”). W 
tej kwestii Minister Spraw Zagranicznych 
Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow będzie 
rozmawiał ze swoim niemieckim odpo-
wiednikiem Heiko Massem. Rosyjski poli-
tyk deklaruje jednak, że nie będzie postę-
pował tak jak Amerykanie – nie zamierza 
naciskać na podjęcie takiej czy innej decy-
zji. W istocie Rosjanom z pewnością zależy 
nie tyle na skutecznej polityce cenowej, ale 
(podobnie jak w czasach zimnej wojny) na 
wygraniu każdego sporu w który włącze-
ni są Amerykanie (Jakóbik, 2020b). W tym 
przypadku stawką jest energetyczna zależ-
ność Unii Europejskiej od Rosji. 

 W tym celu Federacja Rosyjska m.in. 
stara się zbudować wizerunek strony po-

szkodowanej, nie uderzając zbytnio w Sta-
ny Zjednoczone. Moskwa chce pokazać, że 
Rosjanie są po prostu takimi samymi ofia-
rami jak firmy europejskie. Projekt Nord 
Stream 2 jest bowiem przez stronę rosyjską 
pokazywany jako z założenia europejski, w 
który prawa ingerencji Ameryka nie ma, co 
mimo wszystko jednak czyni (Dąbrowski, 
2017).

 Ponadto Federacja Rosyjska uderza 
w Stany Zjednoczone ich własną bronią, tj. 
opłacaniem lobbystów. Jak ustalił Reuters, 
właściciele Nord Stream 2 zapłacili $1,69 
mln lobbystom z BGR Group, Roberti Glo-
bal LLNC oraz Sweeney & Associates. Co 
najważniejsze, ze względu na zmienione 
prawo amerykańskie ich dane personalne 
nie muszą zostać ujawnione, jeśli nie przy-
noszą korzyści administracji zagranicznej. 
Dzięki temu Rosjanie mogą lobbować w 
Waszyngtonie przeciwko sankcjom USA, 
które sprawiają im problemy podczas 
kończenia budowy Nord Stream 2 (cire.pl, 
2020). 
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Czy Stany Zjednoczone są w stanie za-
grozić ukończeniu Nord Stream 2?

 Amerykanie poprzez swoje sank-
cje są w stanie zagrozić projektowi Nord 
Stream 2 poprzez jego wydłużenie, ale nie 
zdołają powstrzymać ostatecznie jego bu-
dowy. Nakładane restrykcje, amerykań-
ska gra międzynarodowa czy wręcz próby 
wpłynięcia na wykonawców gazociągu 
poskutkowały już zamrożeniem budowy. 
Jednak Nord Stream 2 ukończony został 
w 93%, zatem Rosja tak niewielki odcinek 
będzie w stanie dokończyć już bez jakiego-
kolwiek obcego wsparcia.

 W lutym 2020 roku wiceminister 
spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej 
stwierdził, że gazociąg zostanie ukończo-
ny pomimo amerykańskich sankcji. Do sa-
modzielnego jego dokończenia Rosjanie 
mogą wykorzystać przykładowo należą-
cy do Gazpromu statek Akademik Czersk 
(PAP, 2020). Tego samego zdania jest mi-

nister spraw zagranicznych Niemiec, który 
mówiąc o Nord Stream 2 nie zastanawia się 
czy zostanie on ukończony, lecz kiedy się to 
stanie (Biznes.Interia.pl, 2020).

 Należy zauważyć, że Ameryka stara 
się zablokować budowę Nord Stream 2 nie 
tylko ze względu na chęć zaproponowa-
nia Staremu Kontynentowi swojego wła-
snego gazu (konkurencja energetyczna), 
lecz również z chęci „ukarania” Moskwy za 
wtrącanie się w wewnętrzne sprawy Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
A tutaj chodzi oczywiście o ingerencję w 
amerykańskie wybory (Kinkartz, 2020).
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