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Maciej MINDUR 

ROZWÓJ TRANSPORTU RUROCIĄGOWEGO W CHINACH, INDIACH I JAPONII  

ISTOTNĄ PRZESŁANKĄ WZROSTU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO REGIONU 

 

W artykule omówiono podstawowe czynniki determinujące wzrost konsumpcji ropy naftowej i gazu ziemnego w Azji Połu-

dniowo-Wschodniej. Podkreślono istotne znaczenie budowy infrastruktury zdolnej do masowego przemieszczania tych surow-

ców oraz zapewniającej niezawodność dostaw. W oparciu o analizę zapotrzebowania na energię Chin, Indii i Japonii dokona-

no badania kształtowania się infrastruktury rurociągowej w tych krajach w latach 1982–2013. Rozpatrzono kierunki polityki 

gospodarczej tego regionu świata w aspekcie perspektyw dalszego rozwoju gospodarczego.  

 

WSTĘP 

Funkcjonowanie gospodarek wszystkich państw świata oparte 
jest głównie na ropie naftowej, gazie ziemnym i węglu kamiennym. 
Jednym z kryteriów rozwoju społeczno-gospodarczego państw jest 
poziom zużycia tych surowców, a zwłaszcza ropy naftowej, przy 
czym ogromne znaczenie ma kształtowanie się cen ropy, ponieważ 
droższa energia prowadzi do ograniczenia wzrostu PKB, a duży ich 
wzrost może stać się nawet przyczyną recesji gospodarki światowej, 
jak to miało miejsce w połowie lat 70. i na początku 80. Od ceny 
ropy naftowej zależą również ceny pozostałych surowców energe-
tycznych.  

Szybki wzrost gospodarczy w latach 90. głównie Chin i Stanów 
Zjednoczonych sprawił, że zapotrzebowanie na ropę naftową sys-
tematycznie rosło. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Chin 
stała się największym konsumentem energii na świecie i importerem 
ropy naftowej. W 2013 r. Chiny po raz pierwszy nieznacznie wy-
przedziły Stany Zjednoczone pod względem udziału w światowych 
obrotach towarowych w handlu zagranicznym, a ich udział w two-
rzeniu globalnego PKB wzrósł z 9,3% w 2005 r. do 15,4% w 2013 r. 
(wyniósł 9,5 bln USD) [9].  

 

 
Rys. 1. Produkt Krajowy Brutto Chin, Indii i Japonii w latach 1980–
2013, w mld USD 
Źródło: The World Bank; http://data.worldbank.org/indicator/ 
NY.GDP.MKTP.CD (data odsłony 18.08.2015) 

 

Obok Chin szybkim rozwojem charakteryzowała się gospodar-
ka Indii, wywierając istotny wpływ na rozwój całego regionu Azji. Od 
1989 r., dzięki kredytom zagranicznym, w Indiach jest realizowany 
program liberalizacji i modernizacji gospodarki, w ramach którego 
przeprowadzono prywatyzację wielu przedsiębiorstw państwowych. 
W rezultacie od lat 90. gospodarka Indii podlega procesowi inten-
sywnego rozwoju – w 2013 r. kraj ten znalazł się w rankingu naj-
większych gospodarek świata na 10. miejscu, osiągając wartość 
globalną PKB w wysokości 1,8 bln USD [17].  

Do największych potęg gospodarczych świata należy również 
Japonia, która w latach 1968-2009 zajmowała drugie miejsce  
w świecie po Stanach Zjednoczonych, natomiast obecnie jest trze-
cią gospodarką po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Mimo trwają-
cej od 20 lat stagnacji i zanotowanego w 2013 r. spadku PKB Japo-
nii w skali globalnej o 1,3%, kraj ten nadal utrzymywał się na bardzo 
wysokim poziomie z PKB na poziomie 4,9 bln USD [11]. 

Kształtowanie się PKB Chin, Indii i Japonii w latach 1980–2013 
przedstawiono na rysunku 1. 

Zwiększony popyt na surowce wymusza budowę infrastruktury 
zdolnej do ich masowego przemieszczania oraz zapewniającej 
niezawodność dostaw. Transport rurociągowy, ze względu na dużą 
przepustowość, jest jedynym ekonomicznie opłacalnym sposobem 
transportu ropy naftowej i gazu ziemnego na lądzie. Realizacja  
i utrzymanie rurociągów wymaga jednak wysokich kosztów inwesty-
cyjnych, a ponadto uwzględnienia zmiennych warunków geotech-
nicznych i klimatycznych. 

1. INFRASTRUKTURA RUROCIĄGOWA W CHINACH  

Pomimo wydobycia w 2013 r. 572,7 tys. t/d ropy naftowej  
i 112,7 mld m³ gazu ziemnego [15], Chiny, aby zaspokoić potrzeby 
konsumpcji krajowej, są zmuszone do importu tych surowców. Za 
realizację zarówno krajowych, jak i międzynarodowych projektów 
rurociągów odpowiedzialna jest założona w 1973 r. państwowa 
firma China Petroleum Pipeline Bureau (CPP) [2]. Od 2000 r. CPP 
zbudowała ponad 40 rurociągów dalekiego zasięgu o łącznej długo-
ści ponad 50 tys. km, przy czym były to inwestycje zarówno krajo-
we, jak i zagraniczne. W 2013 r. Chiny posiadały 23,5 tys. km ropo-
ciągów i 48,5 tys. gazociągów [12]. Rozmieszczenie ropociągów  
w Chinach przedstawiono na rysunku 2, a gazociągów na  
rysunku 3. 

http://data.worldbank.org/indicator/%20NY.GDP.MKTP.CD
http://data.worldbank.org/indicator/%20NY.GDP.MKTP.CD
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Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego skłoniło Chiny 
do realizacji projektów budowy rurociągów międzynarodowych, 
które będą przesyłać ropę i gaz z Rosji, Azji Środkowej i Birmy. 

 

 
Rys. 2. Rozmieszczenie ropociągów w Chinach  
Źródło: http://www.sia-energy.com/maps/china-oil-map/ (data odsło-
ny 20.09.2015) 
 

 
Rys. 3. Rozmieszczenie gazociągów w Chinach 
Źródło: http://www.gasandoil.com/news/2014/02/china-coal-to-gas-
projects-1 (data odsłony 20.09.2015) 

 
Jedną ze zrealizowanych inwestycji jest gazociąg i ropociąg 

Birma (Myanmar)–Chiny z portu Kyaukryu na zachodnim wybrzeżu 
Birmy do chińskiego miasta Ruili. Całkowita długość gazociągu o 
przepustowości 18,7 mld m3 wynosi 2500 km, w tym 1727 km prze-
biega przez Chiny. Ropociąg rozciąga się na długości około 2402 
km, przemierzając 771 km przez Birmę i 1631 km przez obszar 
Chin. Kolejnym międzynarodowym przedsięwzięciem jest ukończo-
ny w 2011 r. ropociąg Kazachstan (Atyrau)–Chiny Alashankou)  
o długości 2228 km i zdolnościach przesyłowych 10 mln ton rocznie.  

W 2014 r. został oddany do użytku gazociąg Turkmenistan 
(Saman Depe)–Chiny (na granicy w Khorgos połączony z gazocią-
giem Zachód–Wschód o długości 8700 km i przepustowość 55 mld 
m3. Gazociąg ten składa się z 3 równoległych linii. Jego częścią  
o długość 1800 km jest gazociąg Uzbekistan–Chiny zdolny dostar-
czać 10 mln m3 gazu [10]. 

Pierwszym ropociągiem, który połączył Syberię z Chinami, jest 
rurociąg Skoworodino–Daqing, stanowiący odgałęzienie magistrali 
Eastern Siberia – Pacific Ocean (ESPO) o długości ok. 4700 km.  

W 2015 r. Chiny rozpoczęły budowę gazociągu, który będzie stano-
wił odcinek rosyjskiego ropociągu Siła Syberii przebiegającego  
z Jakucji do portowego miasta Kozmino w okolicach Władywostoku 
(o długości 3500 km). W 2018 r. przez odnogę do Chin będzie 
przesyłane 38 mld m3 gazu. Planowana jest również budowa bie-
gnącego z zachodniej Syberii do północno-zachodnich Chin gazo-
ciągu Ałtaj o przepustowości 30 mld m3 i długości około 2000 km, 
który mógłby dostarczać gaz z Rosji do Chin po 2020 r.  

Infrastruktura rurociągowa Chin rozciąga się także na rejony 
Morza Południowochińskiego. Ze znajdującego się tam pola nafto-
wego ropa (Liuhua 11-1) i gaz (Liwan 3-1) są transportowane ruro-
ciągami głębinowymi o długości około 270 km do zakładu przetwór-
czego położonego na lądzie [10]. 

W badanym horyzoncie czasowym w Chinach nastąpił istotny 
wzrost długości rurociągów rozprowadzających ropę naftową i gaz 
ziemny wewnątrz kraju, a także połączeń międzynarodowych. 

2. INFRASTRUKTURA RUROCIĄGOWA W INDIACH 

W 2013 r. Indie posiadały 8,9 tys. km ropociągów i 13,6 tys. km 
gazociągów [12] (rys. 4). Wydobycie ropy naftowej w tym kraju 
osiągnęło wówczas poziom 103,1 tys. t/d, a gazu ziemnego  
36,1 mld m³ [15], przy czym Indie dążą do zwiększenia w bilansie 
energetycznym udziału gazu ziemnego, uznając, że rosnące ceny 
paliw płynnych spowalniają dynamiczny rozwój.  

Pierwszym rurociągiem zbudowanym w Indiach (1962 r.) był 
ropociąg Naharkatia–Nunmati, przedłużony do rafinerii w Barauni,  
o łącznej długości 1167 km. Rurociąg ten posiada wiele przepom-
powni i rurociągów pomocniczych. W 1966 r. został on przedłużony 
do portu Haldia w Zatoce Bengalskiej. Innymi ważnymi ropociągami 
są Bombaj–Ankleshwar–Kayoli o długości 210 km oraz liczący 1256 
km Salaya–Koyali–Mathura. Najdłuższym ropociągiem Indii jest 
Kandla–Bhatinda o długości 1443 km, zaopatrujący w produkty 
naftowe północno-zachodnią część kraju [8].  

 

 
Rys. 4. Rozmieszczenie ropociągów i gazociągów w Indiach 
Źródło: http://www.mapsofindia.com/maps/oilandgasmaps/crude-oil 
(data odsłony 21.09.2015) 

http://www.sia-energy.com/maps/china-oil-map/
http://www.gasandoil.com/news/2014/02/china-coal-to-gas-projects-1
http://www.gasandoil.com/news/2014/02/china-coal-to-gas-projects-1
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Duże wyzwanie dla projektantów i budowniczych stanowiła rea-
lizacja 1750-kilometrowego gazociągu Hazira–Bijapur–Jagdishpur 
(HBJ) o docelowej zdolności przesyłowej 18 mln m3 rocznie. Jest to 
największy na świecie podziemny rurociąg przebiegający przez 
tereny skaliste, leśne, liczne przejazdy kolejowe oraz 75 małych  
i dużych rzek. Gazociąg Jamnagar–Loni o długości 1269 km jest  
z kolei najdłuższym rurociągiem LPG na świecie. LPG jest odbiera-
ny do rozlewania w różnych punktach rozmieszczonych na trasie 
przesyłu. Faza I gazociągu została zakończona w 2001 r., a faza II 
w 2003 r. Docelowa roczna przepustowość gazociągu zostanie 
zwiększona z obecnego poziomu 1,7 mln ton do 2,5 mln ton [3]. 

Oprócz wyżej wymienionych ważnych rurociągów, istnieje kilka 
innych rozmieszczonych w różnych częściach kraju.  

Odpowiedzialna w Indiach za budowę gazociągów spółka 
skarbu państwa Gail India Ltd. (GAIL) opracowała projekty mające 
na celu integrację sieci gazociągów poprzez zwiększenie mocy 
produkcyjnych i rozbudowę istniejącej sieci o nowe rurociągi.  
W trakcie budowy znajduje się dziewięć projektów. Sześć z nich jest 
sponsorowanych przez GAIL (Indie) Ltd. (są to: Dadri–Bawana–
Nangal, Chhainsa–Jhaijjar–Hisar, Dabhol–Bangalore, Kochi–
Koottanad–Bangalore Mangalore, Jagdishpur–Haldia, i Surat–
Paradip). Nad realizacją gazociągu łączącego Mallavaram, Bhopal, 
Bhilwara i Vijaipur nadzór sprawuje Gujarat State Petronet Ltd. 
(GSPL). Ponadto GSPL Indie Gasnet odpowiada za budowę dwóch 
rurociągów: Mehsana–Bhatinda i Bhatinda–Jammu–Srinagar. 
Zwiększające się w Indiach wykorzystanie należącego do ekolo-
gicznych surowców gazu ziemnego jest zgodne z polityką rządu, 
której założenia przewidują przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu. 
Ponadto z ekonomicznego punktu widzenia budowa gazociągów 
jest znacznie bardziej opłacalna niż ropociągów. Z powyższych 
względów interesującym dla Indii dostawcą gazu jest Iran – posia-
dający drugie co do wielkości złoża tego surowca na świecie, jednak 
planowana budowa rurociągu Iran–Pakistan–Indie (IPI) jak na razie 
pozostaje w fazie projektu.  

3. INFRASTRUKTURA RUROCIĄGOWA W JAPONII 

Przed trzęsieniem ziemi w 2011 r. Japonia była trzecim krajem 
na świecie pod względem zużycia energii jądrowej, po USA i Fran-
cji. W następstwie uszkodzenia elektrowni atomowej w Fukushimie 
polityka energetyczna uległa zmianie poprzez odstąpienie od pla-
nów redukcji emisji gazów cieplarnianych o 25% do 2020 r. Zaistnia-
ła sytuacja wymusiła zastąpienie paliwa jądrowego większym zapo-
trzebowaniem na gaz ziemny, ropę naftową oraz energię odnawial-
ną. Japonia była w 2013 r. trzecim co do wielkości konsumentem 
oraz importerem netto ropy naftowej na świecie (po Stanach Zjed-
noczonych i Chinach), a także największym na świecie importerem 
skroplonego gazu ziemnego (LNG). Krajowe zasoby energetyczne 
zaspokajają bowiem jedynie 16% zapotrzebowania na energię [4].  

Japonia posiada 174 km ropociągów i 4,5 tys. km gazociągów 
[12]. Spośród istniejących rurociągów należy wymienić znajdujące 
się w prowincji Fukushima (środkowo-północna część Japonii) 
gazociągi: eksploatowany od 1996 r. Niigata–Sendai o długości 261 
km i uruchomiony w 2007 r. 95-kilometrowy Shiroishi–Koriyama 
(rys. 5). W tym regionie planowana jest również budowa nowego 
gazociągu pomiędzy Motomiya i Koriyama, który znacząco zwiększy 
możliwości dostarczania gazu ziemnego do miasta Koriyama i 
jednocześnie przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego oraz 
stymulacji gospodarczej w regionie. 

 
Rys. 5. Gazociągi w prowincji Fukushima - istniejące i planowany 
Źródło: JAPEX to Build Koriyama North Pipeline (Japan). LNG 
World News The industry’s LNG news terminal 2013; 
http://www.lngworldnews.com/japex-to-build-koriyama-north-

pipeline-japan/ (data odsłony 1.10.2015) 
 

 
Rys. 6. Przebieg projektowanego gazociągu Japonia–Rosja 
Źródło: http://www.jpdo.co.jp/eproject.html (data odsłony 1.10.2015) 
 

W 1974 r. narodził się projekt budowy gazociągu z Sachalina 
do Japonii. W celu jego urzeczywistnienia strona japońska powołała 
Japan Pipeline Development Organization (JPDO) mającą za zada-
nie współpracę ze stroną rosyjską w zakresie projektu budowy 
rurociągu, jego realizację oraz wypracowanie warunków dostaw 
gazu. Przeprowadzone w 2005 r. studium wykonalności wykazało 
techniczną wykonalność inwestycji oraz jej ekonomiczną opłacal-
ność [5]. Planowana trasa 1350-kilometrowego rurociągu (rys. 6) 
miałaby początek w Sachalinie, następnie przebiegałaby wzdłuż 
dna oceanu do japońskiej wyspy Hokkaido i przez północne rejony 
wyspy Honsiu do miasta Hitachi oddalonego o 150 kilometrów od 
Tokio. Gazociąg miałby roczną przepustowość 15–30 mld m3. Prze-
szkodą w realizacji budowy gazociągu może być istniejący od 1945 
r. konflikt o okupowane przez Rosję wyspy kurylskie.  

Duże zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny skłania 
Japonię do sukcesywnej rozbudowy infrastruktury rurociągowej, 
zwłaszcza gazowej. Mimo to japoński rząd zamierza wdrożyć nową 

http://gailonline.com/final_site/index.html
http://www.gspcgroup.com/index.php
http://www.lngworldnews.com/japex-to-build-koriyama-north-pipeline-japan/
http://www.lngworldnews.com/japex-to-build-koriyama-north-pipeline-japan/
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politykę energetyczną, zakładającą, że do 2030 r. odnawialne źró-
dła energii będą stanowić 22–24% bilansu energetycznego kraju. 

4. PORÓWNANIE INFRASTRUKTURY RUROCIĄGOWEJ 
W CHINACH, INDIACH I JAPONII 

Chiny, Indie i Japonia posiadały w 2013 r. łącznie 66,6 tys. km 
gazociągów i 32,5 tys. km ropociągów [12]. Dynamikę wzrostu 
długości rurociągów w Chinach, Japonii i Indiach w latach 1982–
2013 przedstawiono w tabelach 1 i 2. 

 
Tab. 1. Długość gazociągów w Chinach, Japonii i Indiach w latach 

1982–2013, w km [12] 
Rok Chiny Indie Japonia 

1982 b.d. 854 1728 

1985 3600 260 1800 

1990 6200 902 1800 

1995 6200 902 1800 

2000 9383 1700 1800 

2005 15 890 6171 2719 

2006 15 890 6171 2719 

2007 22 664 6171 8015 

2008 22 664 6171 8015 

2009 28 132 6171 3862 

2010 28 132 6171 3862 

2011 32 545 7542 3879 

2012 38 566 9596 4135 

2013 48 500 13 600 4500 

 
Tab. 2. Długość ropociągów w Chinach, Japonii i Indiach  

w latach 1982–2013, w km [12] 
Rok Chiny Indie Japonia 

1982 b.d. 1980 50 

1985 6000 3497 84 

1990 6500 3497 84 

1995 6500 3497 84 

2000 9700 3005 84 

2005 15 143 5613 170 

2006 15 143 5613 170 

2007 15 256 6500 170 

2008 15 256 6500 170 

2009 20 204 7678 170 

2010 20 204 7678 170 

2011 20 204 7659 170 

2012 23 470 7448 171 

2013 23 470 8900 174 

 
W ponad 30-letnim okresie wszystkie trzy badane kraje charak-

teryzują się bardzo znaczącym rozwojem sieci rurociągowej. W tym 
czasie infrastruktura gazociągowa wzrosła: w Chinach 13,5-krotnie, 
Indiach 16-krotnie, Japonii 2,6-krotnie. Mimo że nieco mniej dyna-
micznie kształtowała się budowa nowych ropociągów (w Chinach 
nastąpił 4-krotny wzrost ich długości, w Indiach 4,5-krotny, a w 
Japonii 3,5-krotny), to proces ten następował systematycznie. 

5. PERSPEKTYWY DALSZEGO ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO 

Utrzymaniu szybkiego tempa wzrostu gospodarczego, które 
osiągnęły kraje Azji Wschodniej, sprzyja integracja gospodarcza  
i zwiększenie wymiany handlowej. W celu zapewnienia konkuren-
cyjności w światowym handlu Chiny i Japonia podjęły w 1999 r. 
współpracę ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-
Wschodniej, zrzeszającym Indonezję, Malezję, Filipiny, Singapur, 
Tajlandię, Bruneę, Wietnam, Laos, Birmę-Myanmar oraz Kambod-
żę, tworząc wraz z Koreą ASEAN+3 [1]. Organizacja ta, poprzez 
wprowadzenie strefy wolnego handlu, a tym samym zachęt finan-
sowych dla międzynarodowych przedsiębiorstw, które nie obawiają 

się inwestowania w tym regionie, stała się konkurencyjna dla Unii 
Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Do ASEAN+3 w 2005 r. 
przystąpiły również Indie wraz z Australią i Nową Zelandią (tworząc 
ASEAN+6). Zamierzeniem ASEAN+3 jest utworzenie Wspólnoty 
Wschodnioazjatyckiej (East Asian Community), która miałaby funk-
cjonować na zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej. Jej 
zadaniem byłaby pogłębiona współpraca finansowa chroniąca 
należące do niej państwa przed ogólnoświatowym kryzysem gospo-
darczym. Przeszkodą w realizacji tej inicjatywy jest wzajemna nieuf-
ność między Japonią a Chinami, uwarunkowana konfliktami teryto-
rialnymi. 

Założona w 2001 r. Central Asia Regional Economic Coopera-
tion (CAREC), skupiająca Afganistan, Azerbejdżan, Chiny, Kazach-
stan, Kirgistan, Mongolię, Pakistan, Tadżykistan, Turkmenistan  
i Uzbekistan, ma na celu promowanie regionalnych projektów  
w dziedzinie energii, transportu i ułatwień w handlu. W programie 
CAREC zawarto wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez obję-
cie transportu ropy naftowej i gazu ziemnego siecią rurociągów 
obsługujących Azję Środkową i rejon Morza Kaspijskiego. Jeden  
z projektów przewiduje dostarczanie gazu ziemnego z Kazachstanu 
i Turkmenistanu do Europy Środkowej, z pominięciem Rosji i Iranu. 
Program CAREX zyskał poparcie m.in. Azjatyckiego Banku Rozwo-
ju (ADB), Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego [16]. 

PODSUMOWANIE 

Zwiększenie zużycia ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie 
Azji i Pacyfiku wniosło znaczący wkład w dynamiczny rozwój go-
spodarek państw tej części świata, zwłaszcza Chin i Indii. Oczekuje 
się, że region ten w najbliższych latach stanie się głównym rynkiem 
konsumpcji ropy naftowej i gazu ziemnego. Fakt ten chce wykorzy-
stać Rosja, kierując swoje zainteresowanie w stronę Chin, Japonii  
i Korei. Poprzez rozbudowę infrastruktury przesyłowej we wschod-
nim kierunku, a także współpracę w tym zakresie z zagranicznymi 
korporacjami zamierza zdywersyfikować swój rynek energetyczny 
oraz unowocześnić przestarzałe rozwiązania technologiczne.  

Proponowane rurociągowe trasy azjatyckie, takie jak np. Iran–
Pakistan–Indie (IPI), mogą pobudzić współpracę na obszarach 
zagrożonych konfliktami, a ponadto – co nie mniej ważne – zapew-
nić bardzo tam potrzebne zatrudnienie i przychody. Jednak ustabili-
zowanie sytuacji w tym regionie, które zapewniłoby bezpieczeństwo 
tranzytu surowców energetycznych, jest bardzo niepewne.  
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The development of the pipeline transport in China, India and 
Japan as an essential condition for a social and economic 

growth of this region  

The basic factors determining the growth for a consump-

tion of a crude oil and a natural gas in South-East Asia was 

discussed in this article. It was underlined in this article the 

substantial importance for a construction of the infrastruc-

ture capable to the mass dislocation of these raw materials 

and securing the deliveries reliability. On the basis of the 

analysis made for the demands of energy in China, India and 

Japan it was made some researches to form the pipeline 

infrastructure in these countries in 1982-2013. The directions 

for the economic policy for this region with the point of view 

for the prospects of the further economy growth was taken 

into consideration in this article. 
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