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Od Redakcji 

Szanowni Czytelnicy, 

Polecamy Waszej uwadze siódme wydanie biuletynu informacyjno-
analitycznego „The Kazakhstan insider”. 

W wydaniu: 

Jakie ryzyka niesie korzystanie z instrumentów korupcyjnych przez 
zachodnie korporacje na rozwijających się rynkach? Przykładem włoski 
gigant naftowo-gazowy ENI. O tym – w artykule “Ryzyka nieczystej 
gry”. 

Tragedia na kazachstańskim posterunku granicznym. Jak śmierć 14 
żołnierzy i leśniczego może wpłynąć na równowagę sił w elitach poli-
tycznych? Sprzeczności w oficjalnej wersji wydarzeń: brak kompetencji 
czy umyślne działanie? Temat ten omówiony jest w materiale “Pionki w 
grze o władzę”. 

Będziemy wdzięczni za Wasze komentarze i życzenia, co do następnych 
wydań. 

Z poważaniem,  

Dział Analityczny,  Fundacja „Otwarty dialog”  
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 Ryzyko nieuczciwej gry 

Dla wielu zachodnich spółek, Kazachstan jest 
wysepką stabilności gospodarczej i politycznej, gdzie 
można robić pieniądze, nie poświęcając szczególnej 
uwagi odpowiedzialności społecznej i nawet 
skutecznie „stymulując” rozwiązanie pewnych 
kwestii nieformalnymi opłatami.  Ale czasami takie 
„zalety” prowadzenia biznesu mogą się obrócić 
przeciwko samej spółce, o czym świadczą świeże 
doświadczenia włoskiego giganta naftowo-
gazowego Eni. 

Problemy ENI powstały w związku z Kaszagańskim 
złożem ropy naftowej, jednym z największych na 
świecie złóż zbadanych w ciągu ostatnich 30 lat 
(potencjał – ponad 35 miliardów baryłek ropy), 
które zagospodarowuje konsorcjum spółek pod 
kierownictwem strony włoskiej. 

Brak odpowiedzialności ekologicznej 

Według informacji prasy kazachstańskiej [1], Agip 
KCO, spółka-córka Eni S.p.A., w sierpniu 2011 
zaczęła testowanie wodne rur na naziemnych 
obiektach Zakładu Przetwórstwa Gazu „Bolaszak”. 
Ale  zamiast wody technologicznej, Agip KCO 
wykorzystała wodę pitną z głównego wodociągu 
Astrachań (Kigacz) – Aktau, przez co złamała 
przepisy prawa, oraz zwiększyła i bez tego 
problematyczne zaopatrzenie w wodę zależnych od 
wodociągu miejscowości. 

Oprócz tego, według informacji dziennikarzy, 
wykorzystanej wody nie oczyszczano w 
przewidzianych do tego oczyszczalniach, a 
wylewano do kanalizacji miasta Atyrau oraz do 
najbliższych jezior. Łącznie ponad 120 tysięcy ton 
zostało wylane do niewielkiego naturalnego 
zbiornika o powierzchni 3-5 hektarów, położonego 
na wschodniej granicy zakładu „Bolaszak”,  46 
tysiecy ton – na pola odparowywania Atyrauskiego 
Zakładu Rafineryjnego.  

Wylewana woda jest pełna niebezpiecznych dla 
zdrowia ludzi reagentów, które zatruwają zarówno 
glebę, jak atmosferę. Co ciekawe, w wodzie wykryto 
również ropę, co wskazuje na uprzednie używanie 
rur, ponieważ kaszagańskiej ropy rury te jeszcze 
pompować nie mogły. Wychodzi na to, że ogromne 
przedsięwzięcie, na które wydawane są miliony 
dolarów, nie mogło zakupić nowych rur, tylko 
korzysta z używanych, co zwiększa 

prawdopodobieństwo katastrofy technologicznej. 

W odpowiedzi na zapytanie redakcji gazety 
„Respublika”, która przeprowadziła śledztwo 
ekologiczne, od obsługi prasowej Agip KCO żadne 
komentarze nie wpłynęły, tak samo jak nie było 
żadnych oświadczeń ze strony państwowych 
resortów ochrony środowiska. Jak się ta sytuacja 
będzie rozwijała i czy będą próby jej rozwiązania „po 
cichu” i mniej formalnie, jak rozwiązuje się wiele 
problemów w Kazachstanie, - na razie nie wiadomo. 
Ale taka taktyka jest niebezpieczna dla Eni zarówno 
w formie konsekwencji poza granicami kraju, o czym 
świadczy śledztwo korupcyjne wobec spółki 
prowadzone przez prokuraturę w Mediolanie, jak w 
formie ryzyk, ponoszonych w kontekście jej udziału 
w eksploatacji samego złoża Kaszagan. 

Wejście przez pałac angielski 

W maju bieżącego roku włoska gazeta Сorriere della 
Sera opublikowała informację, że prokuratura 
mediolańska podejrzewa spółkę Eni o dawanie 
łapówek w czasie zawierania kontraktów na 
eksploatację złoża kaszagańskiego (wiosna 2007 
roku) [2]. Wysokość łapówki – co najmniej 20 mln 
USD, jako możliwy jej adresat wymieniany jest 
Timur Kulibayev, zięć Prezydenta Kazachstanu N. 
Nazarbajewa i kierujący kazachstańską spółką 
narodową „KazMunajGaz”, który zajmuje 5 miejsce 
na liście najbogatszych ludzi w kraju według 
magazynu Forbes [3]. 
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Jak twierdzi prokurator [4], część tych środków była 
przeznaczona na zakup przez Timura Kulibayeva 
posiadłości księcia Andrzeja, znanej pod nazwą 
„Sunning Hill Park”, którą w tej chwili dysponuje 
Goga Ashkenazi (nazwisko panieńskie Gaukhar 
Berkalieva) [5], kochanka zięcia Prezydenta. Jednym 
z żądań prokuratury było wysłanie do Agip Kco 
państwowego zarządcy kryzysowego lub zakazanie 
spółce zawierania kontraktów w Kazachstanie.  

Wyniki działania sądu w tej sprawie na razie nie 
trafiły do mediów.  Również nie wiadomo, czy 
rodzina N. Nazarbajewa poniesie konsekwencje na 
mocy wyroku tego sądu. W najgorszym dla nich 
przypadku zostaną użyte przepisy prawa włoskiego 
o korupcji międzynarodowej, to znaczy, że będzie 
skonfiskowany cały majątek, znajdujący się we 
Włoszech, a nawet w całej Unii Europejskiej. Spółka 
Eni skandalu korupcyjnego nie skomentowała. 

Rosnący udział „KazMunajGazu”     

Ponieważ kaszagańskie złoże ropy naftowej jest 
jednym z najtrudniejszych do eksploatacji (w ropie 
jest wysokie stężenie siarkowodoru, który jest 
zgubny dla wszystkiego, co żyje, a także istnieje 
możliwość tworzenia się kry w okresie zimowym, co 
komplikuje proces wydobywania ropy), Astana na 
samym początku zwróciła się do inwestorów 
zagranicznych i wydobywców. Ale teraz, kiedy 
najważniejsze prace zostały już zrobione, 
kierownictwo postanowiło usztywnić swój stosunek 
do partnerów. 

W szczególności, ciągle prowadzone są działania, 
skierowane na zwiększenie udziału przedsiębiorstwa 
„KazMunajGaz” w eksploatacji złoża. Na początku 
kazachstański sąd wyparł z koncernu filię Chevron, 
skazawszy ją na zapłatę kary w wysokości kilkuset 
milionów dolarów za wyrządzenie szkody 
środowisku naturalnemu. Później, na tle ogłoszenia 
о przesunięciu terminów rozpoczęcia wydobycia 
ropy, doszło do zwiększenia udziału do poziomu 
spółki Eni, a mianowicie – do 16,81%.  

Można prognozować, że skandale w Kaszaganie 
będą na rękę kierownictwu kraju i pozwolą na 
zwiększenie udziału „KazMunajGazu”, jak to już 
uczyniono w rezultacie konfliktu, który zaczął się w 
2007 [6].  

Należy również oczekiwać zwiększenia nacisku na 
inne korporacje zagraniczne w Kazachstanie, 
przecież kraj otwarcie dąży do pełnej niezależności 

w zagospodarowaniu ropy: na przykład, już się 
planuje, że „KazMunajGaz” samodzielnie będzie 
zagospodarowywał leżące najbliżej od Kaszkaganu 
złoże „Nursułtan”. To znaczy, że narodowa spółka 
kazachstańska otrzymała wszystko, co niezbędne 
dla wydobycia ropy również w każdym innym 
miejscu.  

Na początku lat 90. Kazachstan, jak inne republiki 
regionu kaspijskiego, nie miał ani środków, ani 
technologii wydobycia ropy naftowej. Dlatego w tej 
branży prowadzona była polityka aktywnego 
pozyskiwania inwestycji zagranicznych. Teraz zaś w 
Republice wiatr wieje w stronę samodzielnej 
eksploatacji złóż (a, co za tym idzie, również 
samodzielnego dysponowania zyskiem). I taktyka 
nieczystej gry, która wcześniej pomagała w 
prowadzeniu biznesu w krajach rozwijających się, 
teraz staje się coraz bardziej ryzykowna. 

——— 
Źródła: 
 
1. Тайный слив от Аджип ККО / http://

www.respublika-kaz.biz/news/
polit_process/8778/ 

2. Commissariare l'Eni in Kazakhstan / http://
www.corriere.it/cronache/12_maggio_10/
commissariare-eni-in-kazakhstan_cb2c55bc-
9a87-11e1-9cca-309e24d49d79.shtml 

3. Kazakhstan: Counting the Fat Cats’ Millions / 
http://www.eurasianet.org/node/65393 

4. E il kazako comprò la casa del principe Andrea 
«Con tangenti Eni» / http://www.corriere.it/
cronache/12_giugno_01/kazako-compro-casa-
principe-andrea-con-tangenti-eni-luigi-ferrarella
-giuseppe-guastella_957da6b8-aba9-11e1-b908-
fbecd0c99c6b.shtml  

5. Прокуроры подозревают, что Кулибаев при-
обрел поместье в Англии на "грязные день-
ги" / http://rus.azattyq.org/content/kulibaev-
ashkenazi-goga-andrew-/24595555.html 

6. Казахстан получит 10% Карачаганака в обмен 
на мир / http://ru.reuters.com/article/
businessNews/idRURXE7BD02420111214 
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Pionki w grze o władzę 

W czasie pokoju, w niewyjaśnionych okolicznościach 
w Kazachstanie zginęli żołnierze. 31 maja w rejonie 
ałakolskim obwodu ałmatyńskiego znaleziono ciała 
14 funkcjonariuszy straży granicznej i leśniczego [1]. 
Wkrótce o zabójstwo 15 osób oskarżono ich kolegę 
— Vladislava Chelakha, który został zatrzymany 5 
czerwca. V. Chelakh był ubrany w odzież cywilną 
oraz miał przy sobie broń nieżyjącego dowódcy [2]. 

Wydawałoby się, że to zwykłe „porachunki” 
wewnątrz jednostki, prawie nieszczęśliwy wypadek, 
lub, jak opisały tę sytuację rosyjskie media [3] i szef 
MSW Kazachstanu [4] zaraz po wydarzeniu – 
„rezultat nieregulaminowych stosunków”. To 
tragiczne wydarzenie wywołuje zbyt dużo pytań, na 
które odpowiedzi oficjalna wersja, łagodnie mówiąc, 
nie daje.  

Zbyt dużo pytań 

Po pierwsze, Nursułtan Nazarbajew pospieszył się z 
oświadczeniem, z którego wynikało, że wydarzenie 
jest jednocześnie „zamachem terrorystycznym” i 
„konfliktami wewnętrznymi” [5]. W jaki sposób 
zamach terrorystyczny jest konsekwencją 
„konfliktów wewnętrznych” prezydent, oczywiście, 
nie wyjaśnił. Wydarzenie to można by było przypisać 
niedostatecznemu poinformowaniu prezydenta lub 
szokowi z powodu wydarzenia. Ale istnieją ważkie 
przyczyny do przypuszczania, że problem wcale nie 
polega na stanie psychologicznym przywódcy 
narodu, o czym opowiemy dalej.  

Po drugie, 5 czerwca w Kazachstanie ogłoszono 
żałobę narodową [6], co, niewątpliwie, jest 
normalnym ludzkim uczczeniem pamięci tych, 
którzy zginęli. Ale i ten fakt zwraca uwagę  — 
dlaczego nikt na szczeblu państwowym nie bolał 
nad ofiarami tragedii w mieście Zhanaozen, 
wybuchów w Atyrau, Aktobe i Astanie? Czy ta 
żałoba nie jest metodą przyciągnięcia uwagi do 
wydarzenia? Jeśli tak, to, dlaczego władza, która 
zwykle w podobnych przypadkach nie podtrzymuje 
szumu w prasie, tym razem postanowiła zrobić 
inaczej? 

Po trzecie, dlaczego ciała na posterunku straży 
granicznej, zniszczonym przez pożar, znaleziono 
dopiero po 48 godzinach po tym, jak stracono z nim 
łączność? [7] Przecież zabójstwa dokonano na 
posterunku wojskowym. Dlaczego w ciągu całych 48 

godzin nikogo nie interesowało, co się dzieje na 
granicy państwa? Czy było to zwykłe niedbalstwo? 

Po czwarte, dlaczego dziennikarzowi „Kanału 31” 
Vładisłavowi Dlinnovowi, który odmówił 
wystąpienia z oświadczeniem, że winnym śmierci 
żołnierzy straży granicznej i leśniczego jest Vladislav 
Chelakh, grozi się sądem? [8]  Oczywiście, krytyka, 
którą umieścił Dlinnov na swoim mikroblogu, była 
dość ostra, ale nie na tyle poważna, żeby mogła stać 
się przyczyną sprawy sądowej.  

Ale najważniejsza jest następująca kwestia: jeśli 
śmierć 15 osób nie jest nieszczęśliwym wypadkiem, 
to dlaczego ta tragedia się wydarzyła? 

Przywrócenie straconych pozycji 

Jak już pisaliśmy [9], konfrontacja między grupami 
tak zwanych „gołębi” i „jastrzębi” w kręgach 
kazachstańskich elit politycznych jest dość ostra. Po 
tragedii w Zhanaozen i wywołujących rozgłos 
prześladowaniach opozycyjnych aktywistów i 
dziennikarzy Parlament Europejski wydał dość 
surową rezolucję w sprawie Kazachstanu [10], co 
pozwoliło grupie „gołębi” (jednym z jej liderów jest 
przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa 
Narodowego Nurtay Abykayev) na jakiś czas przejąć 
inicjatywę.  

Prawdopodobnie, zabójstwo żołnierzy straży 

Vladislav Chelakh / KP.ru 



 5 

The Kazakhstan insider - Nr 7, Lipiec 2012 

www.odfoundation.eu 

granicznej stało się dobrym pretekstem dla grupy 
„jastrzębi” (która jest kojarzona z szefem 
Administracji Prezydenta А. Musinem) do 
przywrócenia sobie straconych pozycji w walce o 
władzę. Administracja Prezydenta, która się nie 
spieszyła z ogłoszeniem żałoby po tym, jak w 
Zhanaozen zginęło według oficjalnych danych co 
najmniej 16 osób cywilnych, widocznie, postanowiła 
wzmocnić znaczenie wydarzenia na posterunku 
granicznym, żeby przechylić szalę -  Nazarbajewa – 
na swoją stronę.  

Wojska ochrony pogranicza, które stały się 
miejscem wydarzeń, są częścią struktury Komitetu 
Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu. Tragedia 
zwróciła uwagę prasy na ubóstwo i zaniedbanie 
kazachstańskich jednostek straży granicznej, 
przestarzały sprzęt i ekwipunek żołnierzy [11], co 
zadało dodatkowy cios reputacji nieformalnego 
lidera „gołębi”.  

Sprzeczność: brak kompetencji czy umyślne 
działanie? 

Wyraźnym świadectwem czy to niezdolności władzy 
do informowania społeczeństwa w warunkach 
sytuacji nadzwyczajnej, czy to umyślnego 
przeinaczania faktów stały się sprzeczności w 
oficjalnych oświadczeniach dotyczących wydarzenia, 
co stało się przyczyną szybkiego rozpowszechnienia 
nieprawdopodobnej ilości pogłosek [12]: na 
początku twierdzono, że wojskowi używali alkoholu, 
potem, że śladów alkoholu w ich krwi nie wykryto; 
do 4 czerwca liczba zabitych była sporna; pojawiły 
się całkiem nie na miejscu komentarze, że leśniczy 
był ubrany w damską bieliznę [13]. 

Co więcej, dla każdego uważnego obserwatora 
oczywisty staje się zamęt w historii samego 
Czełacha. W pierwszej informacji o nim mówiono, 
że wrócił on na posterunek graniczny sam. Dalej 
architekci wersji о „19-letnim maniakalnym zabójcy” 
pod naciskiem społeczeństwa zmienili zeznania, 
zdecydowali o pokazaniu światu nowej wersji 
wydarzenia: przecież jakoś było nielogicznie po 
pomyślnie dokonanym przestępstwie wracać z 
powrotem prosto w ręce wymiaru sprawiedliwości. 
Natychmiast przekazali informację do prasy, że 
Chelakha znaleziono 25 kilometrów od posterunku. 
Tak samo „konsekwentna” była władza również w 
kwestii miejsca zabójstwa leśniczego oraz w sprawie 
sprzętu technicznego, należącego do dowódcy 
żołnierza straży granicznej [14], który przeżył.  

Należy odnotować, że 4 czerwca, kiedy „sprawa 
Chelakha” w zasadzie zatrzęsła przestrzenią 
informacyjną Kazachstanu, sąd wydał wyrok w 
sprawie „zamieszek w Zhanaozen” [15]. Wyrok ten 
okazał się o wiele bardziej surowy wobec tych 
nafciarzy, którzy nie bali się mówić o torturach i 
wywieraniu na nich nacisków podczas śledztwa. W 
tym przypadku, tragedia na posterunku granicznym 
stała się bardzo wygodną możliwością odwrócenia 
uwagi społeczeństwa od niesprawiedliwości wyroku 
i, wreszcie, zakończenia procesu, który ciągnie się 
od 27 marca. 

Cena ludzkiego życia 

Nawet, jeśli zabójstwo 15 niewinnych osób nie było 
winą „jastrzębi” i nie zostało wykonane na 
bezpośredni rozkaz „grupy Musina”, stało się ono 
bardzo dobrym atutem w porachunkach z 
„gołębiami”. W przypadku, jeśli prawdy o 
wydarzeniu na posterunku straży granicznej 
„Arkankergen” nie uda się wyjaśnić, jest bardzo 
prawdopodobne, że grupa „gołębi” odda cios.  

Tymczasem, o tym, że konserwatyści znów 
nabierają siły, świadczą aresztowania 
opozycjonistów, które zaczęły się prawie od razu po 
tragedii. Drugiego czerwca za „udział w nielegalnym 
wiecu” zostali zatrzymani aktywiści ruchu 
obywatelskiego Kairat Erdybayev i Galym Ageleuov 
[16], 15 czerwca został zatrzymany reżyser Bolat 
Atabayev i młody dziennikarz oraz polityk 
opozycyjny Zhanbolat Mamay [17]. Jest to tylko 
wierzchołek góry lodowej łamania praw 
obywatelskich Kazachstańczyków. Na przykład, w 
biurze obrończyni praw człowieka Bakhtyzhan 
Toregozheny znaleziono „pluskwę” [18], a w celach 
Vladimira Kozlova i Serika Sapargali dokonywano 
przeszukań.  

Należy przyznać: możliwe, że tym razem 
Nazarbajew powiedział prawdę. Tragedia jest 
rezultatem „konfliktów wewnętrznych”. Tylko 
konfliktów nie w jednostce straży granicznej, a 
między tak zwanymi „elitami politycznymi” 
Kazachstanu.  

Konflikty miedzy elitami są sprawą codzienną i 
normalną nawet w najbardziej demokratycznych 
krajach. Ale nie wtedy, gdy, według celnego 
określenia kazachstańskiego emigranta politycznego 
Yerzhana Dosmukhamedova [19], pionkami w grze o 
władzę stają się ludzie i cierpią niewinni.  
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