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WYKAZ STOSOWANYCH POJĘĆ SKRÓTÓW, OZNACZEŃ I SYMBOLI 

(kolejność alfabetyczna) 

 

Skrót  Objaśnienie Uwagi 

APX/APCI Air Products & Chemicals Inc.  Skróty nazwy własnej firmy 

BoG Boil of Gas 

Zjawisko stale wrzącego ładunku LNG; 

ciągłe wytwarzanie się par metanu np. podczas 

transportu cieczy (proces parowania odbiera 

energię cieczy, co obniża jej temperaturę)  

CAGR Compound Annual Growth Rate Złożona roczna stopa wzrostu 

 Commodity Towar masowy 

 Commodity charge Opłata przesyłowa 

CoP ConocoPhillips Company Skrót nazwy własnej firmy 

CCS Carbon Capture and Storage 
Technologia przechwytywania i składowania 

dwutlenku węgla we wnętrzu ziemi 

CERA Cambridge Energy Research Associates 
Skrót nazwy własnej firmy Cambridge Energy 

Research Associates 

CNG Compressed Natural Gas Gaz ziemny sprężony 

CPI Consumer Price Index 

Wskaźnik wzrostu cen towarów 

konsumpcyjnych; powszechnie stosowany 

wskaźnik konsumpcyjny 

 Counterflow Przepływ wsteczny 

 Downstream 

Downstream - "dolny strumień"  łańcucha 

węglowodorowego; obejmuje obszar  

od dostawy węglowodorów, przez ich rafinację, 

uzdatnienie produktów, logistykę wtórną, 

sprzedaż hurtową i detaliczną 

ERGEG 
European Regulators' Group  

for Electricity and Gas 

Grupa Europejskich Regulatorów Energii 

Elektrycznej i Gazu - regionalne stowarzyszenie 

urzędów nadzoru 

FCFS First Come, First Served 
Kto pierwszy, ten lepszy - jedna z metod 

(zasad) przydzielania zdolności przesyłowych 

FST Федеральная служба по тарифам 

Federalna Służba ds. Taryf;  

rosyjski regulator w zakresie cen i taryf 

produktów, towarów i usług 

CRE Commission de Regulation de L'Energie 
Francuski regulator  

w zakresie rynku energetycznego 

GCV Gross calirific value Ciepło spalania 

GPS Global Positioning System Światowy system nawigacji i pozycjonowania  

GTS Gasunie Transmission Services Operator systemu przesyłowego (Holandia) 

GdF Gaz de France 

Skrót nazwy własnej firmy;  

obecnie GDF SUEZ  

(po połączeniu GdF i SUEZ) 

 Gazociąg  w/c; ś/c Gazociąg wysokiego ciśnienia; 
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średniego ciśnienia 

 Goodwill wartość (dobre imię) firmy 

GGPGB Guidelines of Good Practice for Gas Balancing 
Wytyczne dla Dobrych Praktyk  

w Zakresie Bilansowania Gazu 

H-Gas Gaz wysokometanowy  

L-Gas Gaz zaazotowany  

LNG Liquefied Natural Gas gaz ziemny w postaci ciekłej 

 Load factor Współczynnik obciążenia systemu 

LPG Liquefied Petroleum Gas 

Gaz skroplony; paliwo będące mieszaniną 

propanu i butanu (w różnych proporcjach); 

stosowane jest głównie jako paliwo opałowe  

do domowych kuchenek gazowych,  

paliwo silnikowe, gaz nośny do kosmetyków  

w aerozolu oraz jako paliwo lub surowiec  

przy wielu procesach chemicznych  

i przemysłowych 

 Load profiles Wystandaryzowane profile obciążenia systemu 

LRMC Long Run Marginal Costs 
Krańcowe Koszty Przesyłów 

Długodystansowych (Wlk. Brytania) 

hub Hub Gazowy 
Centrum handlu gazem i jego instrumentami 

pochodnymi; węzeł gazowy 

MFC Mixed Fluid Cascade   Kaskada z mieszaniną płynów 

MR Mixed Refigerant   Mieszanina chłodziwa 

NPD Norwegian Petroleum Directorate 

Specjalna agencja rządu Norwegii 

odpowiedzialna za zarządzanie zasobami  

ropy naftowej i gazu ziemnego na szelfie 

kontynentalnym. 

 

Do kompetencji NPD należy ustalanie  

w imieniu norweskich władz zasad eksploatacji 

zasobów szelfowych tak, aby przy korzyściach 

płynących dla społeczeństwa z eksploatacji 

złóż, środowisko naturalne w najmniejszym 

możliwym stopniu dotknięte zostało 

negatywnymi skutkami tej eksploatacji. 

 

NPD podlega norweskiemu Ministerstwu  

ds. Ropy i Energii. 

NCV Net calorific value 

Wartość opałowa gazu  

(nie mylić z ciepłem spalania);  

NVC=0,9*GCV 

NTUA National Technical University of Athens Uniwersytet Ateński 

 Open Season 

Procedura zaproszenia do składania zamówień, 

alokacji pojemności magazynowej, zdolności 

przesyłowej lub przeładunkowej 

OECD 
Organization for Economic Co-operation  

and Development 

Organizacja Współpracy Gospodarczej  

i Rozwoju 

OSD Operator Systemu Dystrybucyjnego  
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OSLNG Operator Systemu LNG  

OSM Operator Systemu Magazynowego  

OSP Operator Systemu Przesyłowego  

OZE Odnawialne źródła energii  

PE Parlament Europejski  

PEP 2030 Polityka Energetyczna Polski do 2030 r.  

 Revamping Reorganizowanie, usprawnianie, ulepszanie 

RWPG Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 

Regionalna organizacja gospodarcza (styczeń 

1949 - czerwiec 1991) utworzona dla próby 

integracji ekonomii krajów komunistycznych 

będących pod wpływem Związku Radzieckiego 

 Safety Monitors Levels 

Kontrolne poziomy zapasów w magazynach 

gazu w Wielkiej Brytanii do utrzymania 

określonego poziomu ciśnienia sieci 

przesyłowej 

 Shale Gas 
Potoczne określenie dla gazu ziemnego 

wydobywanego z łupków 

SMR Single Mixed Refrigerant (Process) 
Proces skraplania gazu z użyciem turbiny 

gazowej i mieszanym czynnikiem chłodzącym  

SPE Society of Petroleum Engineers Stowarzyszenie Inżynierów Petrochemicznych  

spot  
Pojęcie z dziedziny ekonomii;  

natychmiastowa transakcja kupna-sprzedaży 

SWHE Spiral wound heat Exchange Wymiennik ciepła nawijany spiralnie 

 Take-or-Pay; Ship-or-Pay Zasada "bierz lub płać"; "prześlij lub płać" 

TPA Third Party Access 
Regulacje w zakresie dostępu  

do infrastruktury stron trzecich 

toe Tonne of oil equivalent 

Tona ekwiwalentu ropy - miara używana  

dla celów porównawczych (głównie 

statystycznych);  

zdefiniowana jako ilość energii uzyskanej  

ze spalenia 1 tony ropy;  

1 toe = 41,868 GJ 

 Unbundling Rozdzielenie pionowe usług 

UE 2020 Polityka Energetyczna Unii Europejskiej  

UE / UE27 Unia Europejska  

 Upstream 
Poszukiwanie i wydobycie surowca  

(ropy naftowej, gazu ziemnego) 

VNG Verbundnetz Gas AG Skróty nazwy własnej firmy 

Zawór J-T  
Zawór stosowany w kriogenice umożliwiający 

gazom skraplanym rozszerzanie (rozprężanie) 

WACC Weighted Average Cost of Capital Średni Ważony Koszt Kapitału 
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WSTĘP 

 

W Krakowie, 127 lat temu, w dzisiejszym Collegium Kołłątaja przy ul. Św. Anny 6, Wróblewski  

i Olszewski skroplili składniki powietrza, wielokrotnie powtarzając eksperyment. Data 29 marca  

1883 r. dzień, kiedy to skroplili tlen, a kilka dni później azot i tlenek węgla, dziś traktowana jest  

jako początek fizyki niskich temperatur, kriogeniki, ale również fizyki kwantowej. Dziś trudno sobie 

wyobrazić współczesną naukę, fizykę bez nadprzewodnictwa, nadpłynności helu czy zjawiska 

nadciekłości. Dziś trudno sobie wyobrazić, że bez tych badań i odkryć nie mielibyśmy gazu ziemnego 

w postaci ciekłej
1
 LNG (ang. Liquefied Natural Gas), czyli światowego globalnego rynku gazu.  

Węglowodory praktycznie od początku XX w., a na pewno od II Wojny Światowej stały się 

podstawowymi surowcami energetycznymi na świecie. Wykorzystanie tych surowców, ale przede 

wszystkim rozwój technik ich pozyskania, wydobycia i przetwórstwa, było jednym z czynników 

globalizujących.  

Koniec pierwszej dekady XXI wieku, to czas kolejnej zmiany strukturalnej. To moment, kiedy  

gaz ziemny, szczególnie w  postaci ciekłej, ale i ten przesyłany gazociągami, stał się towarem 

masowym w pełnym, globalnym (światowym) tego słowa znaczeniu, a dostawy o charakterze 

natychmiastowym (tzw. spot) zaczęły dyktować warunki dla stabilnego dotychczas rynku kontraktów 

długoterminowych. Pojawił się nieskrępowany światowy system – rynek gazu ziemnego,  

w którym zaczęła uczestniczyć również Europa. 

 

Celem nadrzędnym niniejszej pracy była chęć poznania i odpowiedzenia na pytanie: jaki wpływ  

na bezpieczeństwo energetyczne mają dostawy gazu ziemnego w postaci skroplonej do UE,  

do Europy Środkowej i szczególnie do Polski oraz wpływ tychże na bezpieczeństwo energetyczne 

Unii Europejskiej w kontekście dostępnych technologii skraplania gazu. Praca miała na celu  

znalezienie odpowiedzi na pytanie czy w dobie kryzysu i gwałtownego rozwoju wydobycia  

tzw. gazu ze źródeł niekonwencjonalnych (shale gas w USA), ewoluować będzie zatwierdzona 

„Polityka energetyczna Rosji do 2020‖ i jakie są koncepcje jej zmiany w perspektywie 2030 r.  

czyli przede wszystkim w perspektywie Polskiej Polityki Energetycznej PEP 2030 oraz Polityki UE 

2020 (możliwość kompletnej zmiany postrzegania gazu ziemnego w Europie Środkowej). 

Do końca przełomu IV kwartału 2008 r. i I kw. 2009 r.  sytuacja energetyczna UE w zakresie dostaw 

gazu ziemnego wydała  się być jasna dla wszystkich: 

 W UE-27 brak było pojęcia zintegrowanego systemu przesyłu gazu ziemnego, a jego przepływy 

mogły odbywać się głównie w jednym kierunku,  

                                                           
1  Skroplony gaz ziemny - ciecz bez zapachu o gęstości około 450 kg/m³ przechowywana pod ciśnieniem  od 0,17 MPa 

do 1,7 MPa. w temperaturze około 111 K. Ciecz jest nietoksyczna i nie powoduje korozji. W procesie skraplania 

objętość gazu zmniejsza się około 600 razy. 
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 Zdefiniowany został brak efektywnej, wspólnej infrastruktury (sieci) jako kluczowy problem 

adresowany w kierunkach rozwoju EU 27, 

 Rosja wyrastała na dominującego dostawcą gazu ziemnego do większości krajów Europy;  

LNG stawało się jednym z najbardziej pożądanych surowców energetycznych, a gaz 

niekonwencjonalny nie był brany pod uwagę w bilansach energetycznych żadnego państwa! 

 Podtrzymywane były indywidualne negocjacje przez każde państwo UE z  Gazprom‘em,  

które  mogły doprowadzić do upadku tworzonej wspólnej polityki EU, 

 Pojawiła się decyzja o budowie gazoportu w Polsce (dostawy LNG z Kataru), a jednocześnie 

podpisanie/parafowanie kontraktu długoterminowego na dostawy gazu z Rosji natrafiało  

na kolejne rafy nie tylko biznesowe ale i polityczne, 

 Wydano blisko 70 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce. 

 

Założenia, którymi kierowano się podczas wykonywania niniejszej pracy były następujące: 

– stale rozwijane technologie skraplania gazu ziemnego nie są barierą dla rozwoju rynku płynnego 

gazu ziemnego, 

– zastosowanie właściwych metod statystycznych jest kluczem do opracowania wiarygodnych  

i wystarczająco dokładnych prognoz oraz ocen zmian otoczenia rynkowego, 

– stosowanie nowoczesnych technik komputerowych, szczególnie tych do konstruowania modeli 

rzeczywistości ekonomicznej znacznie przyspiesza i ułatwia znalezienie najbardziej 

prawdopodobnego jej modelu, 

– globalny rynek gazu ziemnego charakteryzuje się występowaniem licznych, odrębnych  

(ale w różnym stopniu zależnych od siebie) rynków lokalnych, posiadających zarówno  

własnych uczestników, jak i własne regulacje cen i przepływów finansowych, 

– polityka energetyczna państwa jest narzędziem do kształtowania modelu rynku, 

– globalizacja gospodarki światowej powoduje wymuszanie zachowań prorynkowych. 

 

Drastyczny spadek cen w II i III kw. 2009 r. i pojawienie się dość znacznych nadwyżek  

gazu w postaci skroplonej (przy wcześniejszych jego niedoborach i rynku dostawcy) wskazało  

na  możliwą zmianę nie tylko tendencji, ale na zmianę strukturalną. 

Zakończenie prac nad brytyjskimi i włoskim projektami w połowie 2009 roku oraz planowane  

na koniec 2009 oddanie do użytku terminala Fos Cavaou sprawiło, iż pod koniec bieżącego roku  

moce regazyfikacyjne unijnych terminali wzrosną do ponad 144 mld m
3
 gazu/rok, co stanowi  

blisko 30% zużycia gazu w całej Unii w 2008 roku i ponad 47% importu.  

Biorąc pod uwagę tylko rozpoczęte projekty, w 2011 roku zdolności regazyfikacji wzrosną o kolejne 

17 mld m
3
 gazu ziemnego/rok, a najbardziej prawdopodobny scenariusz sugeruje, iż do końca  

2015 roku moc odbioru może wzrosnąć o następne 65-70 mld m
3
 gazu rocznie, do łącznej wielkości 

226-231 mld m
3
 gazu/ rok co, według prognoz [2] [W3], będzie stanowić około 39-40% zużycia gazu 
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w UE i około 53-54% importu gazu spoza UE. Autor rozprawy jest głęboko przekonany  

o konieczności zwiększenia wydolności infrastruktury logistycznej w tym przesyłowej. Warunkiem 

koniecznym liberalizacji rynku polskiego i zwiększenia jego atrakcyjności jest budowa terminala LNG 

w Świnoujściu. Terminal ten powstać musi  dlatego, że technologie skroplonego gazu ziemnego jak  

i infrastruktura regazyfikacyjna LNG nie stanowią i nie mogą stanowić żadnej bariery dla importu 

LNG w UE. Są one podstawowym ogniwem w łańcuchu zaopatrzenia w surowce energetyczne  

i zwykle poprawiają zdolność do dywersyfikacji zaopatrzenia, w tym także szeroko rozumiany poziom 

bezpieczeństwa dla 5-7 krajów – wieloletnich importerów LNG.   

Nie oznacza to jednak automatycznego wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Unii, a szczególnie 

Polski. Problemem zasadniczym dla wykorzystania LNG jako czynnika zwiększającego 

bezpieczeństwo gazowe UE, prócz oczywistej dywersyfikacji kierunków dostaw,  jest jego dostępność 

w regionie basenu Oceanu Atlantyckiego oraz arbitraż cenowy z rosyjskim gazem przesyłanym 

gazociągami, na który rynek europejski ma wpływ znikomy.  

 

W pracy przyjęto tezę, że: 

 

ze względu na położenie geograficzne dostępnych złóż gazu ziemnego oraz brak możliwości 

uczestnictwa Polski w pełnym łańcuchu dostaw, skroplony gaz ziemny jest ważnym czynnikiem 

dywersyfikacji dostaw, ale nie decydującym elementem bezpieczeństwa energetycznego kraju.   

 

Udowodnienie postawionej tezy i osiągnięcie założonego celu pracy było możliwe dzięki realizacji 

badań modelowych i programu badawczego, który obejmował: 

– próbę przygotowania własnego modelu ekonometrycznego europejskiego rynku gazu ziemnego 

(RYNEK GAZU EU 27), 

– badanie i analizę istniejących i wykorzystywanych dla EU 27 modeli rynków gazu ziemnego, 

– dokonanie prac modelowych na wykonanej nakładce do modelu PRIMs stosowanego przez UE 

[2], 

– analizę źródeł importu wraz z badaniem dostępności surowca na rynku spotowym, 

– analizę źródeł gazu w perspektywie roku 2030, 

– wykonanie obliczeń statystycznych dla analizy struktury i stopnia zdywersyfikowania importu  

od strony dostawców, gdzie wykorzystano wskaźniki miary koncentracji danego rynku 

(populacji): wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) oraz indeks Shannon-Wienera, 

– badanie wpływu dostępnej infrastruktury logistycznej na bezpieczeństwo dostaw. 
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1. Łańcuch wartości dla gazu ziemnego i LNG. Globalny rynek gazu. 
 

Na świecie istnieją różne relacje  pomiędzy właścicielami złóż, gazociągów i sieci dystrybucyjnych,  

co więcej, relacje te zmieniają się w czasie (na skutek działania mechanizmów rynkowych,  

lub wymuszane są przez rządy lub agendy rządowe). W skrajnym przypadku cały krajowy  

łańcuch dostaw gazu może być opanowany przez jedną firmę, państwową lub prywatną  

(vide: Rosja i Gazprom dziś, lub dawne kraje RWPG). Zwykle jednak model rynku jest bardziej 

skomplikowany i składa się zarówno z elementów monopolistycznych, jak i konkurencyjnych.  

W efekcie na świecie mamy do czynienia z wieloma różniącymi się od siebie rynkami,  

na których współdziała i konkuruje ze sobą liczna grupa podmiotów zajmujących się różnymi 

obszarami działalności. Poniżej przedstawiono sytuację modelową dla łańcucha wartości gazu 

ziemnego (rys. 1).  

Podany przykład kładzie nacisk na opis infrastruktury i operacji gospodarczych możliwych  

do przeprowadzenia na jej bazie, nie zajmuje się natomiast kwestiami własnościowymi,  

czy też relacjami między poszczególnymi elementami i podmiotami łańcucha wartości.  

 

 

 

Rys. 1. Łańcuch wartości dla gazu ziemnego - rurociągi.  
Źródło:  Opracowanie własne. 
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W sytuacji, gdy zamiast przesyłania gazu rurociągiem mamy do czynienia z transportem LNG (rys. 2), 

ogólny model działania jest analogiczny do przypadku „rurociągowego‖.  

Łańcuch wartości wygląda wtedy następująco: 

 

 

 

 

Rys. 2. Łańcuch wartości dla gazu ziemnego - LNG.  
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

W przypadku łańcucha wartości dla LNG, gaz po wydobyciu ze złoża i ewentualnym wstępnym 

przygotowaniu jest przesyłany do zakładu skraplającego, a następnie – już w postaci skroplonej  

czyli LNG – przesyłany do terminala załadunkowego, gdzie jest ładowany do tankowca LNG  

(tzw. gazowca). Następnie skroplony gaz transportowany jest statkiem do terminala wyładunkowego, 

gdzie LNG podlega regazyfikacji, standaryzacji jakości i już w postaci „zwykłego‖ gazu 

wprowadzany jest do sieci dystrybucyjnej (lub – ewentualnie – przesyłowej). Tak więc morski 

transport gazu w postaci LNG pełni rolę analogiczną do transportu rurociągiem, z tą różnicą,  

że nie występuje tu problem monopolizacji infrastruktury transportowej.  

Regazyfikacja najczęściej  dokonywana jest bezpośrednio w terminalu wyładunkowym.  

LNG jest wypompowywane ze statku do zbiorników, a następnie poddawane ogrzaniu i rozprężeniu. 

Uzyskiwany gaz ziemny jest odprowadzany do sieci dystrybucyjnej. Instalacje regazyfikacyjne 

dobiera się w zależności od rodzaju pracy (ciągłej lub szczytowej). Podstawowymi instalacjami  

są odparowalniki rurowe o różnej konstrukcji, wydajności i sposobie ogrzewania. Mogą być one 

ogrzewane wodą morską, rzeczną albo powietrzem, a także za pomocą palników gazowych  

lub ogrzewania elektrycznego czy też parą wodną. 

Z myślą o przyszłości, większość budowanych dotychczas  instalacji ma wydajność zdecydowanie 

większą od bieżącego zapotrzebowania (w Azji zwykle dwukrotnie, w USA nawet trzykrotnie). 

Lokalizacja terminala musi spełniać kilka warunków:  

– ze względów bezpieczeństwa powinien być oddalony od skupisk ludności,  

– musi być zabezpieczony przed atakami terrorystycznymi, 

– tor wodny musi być odpowiednio głęboki (zanurzenie obecnie budowanych statków dochodzi  

do 15 m) i umożliwiać swobodne manewrowanie, 

Wydobycie           Skraplanie           Terminal załadunkowy                      Tankowiec LNG                      Terminal wyładunkowy     Regazyfikacja      Dystrybucja   
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– port musi być wyposażony w urządzenia niezbędne do rozładunku (lub załadunku) LNG  

oraz zbiorniki do jego magazynowania, 

– w pobliżu portu musi znajdować się zakład regazyfikujący (lub skraplający), 

– terminal odbiorczy powinien znajdować się w pobliżu wystarczającej ilości odbiorców gazu 

ziemnego (lub mieć dogodne połączenie z magazynami powierzchniowymi i/lub podziemnymi.). 

 

Polski terminal LNG usytuowano w Świnoujściu. Najbliższe instalacje skraplania gazu ziemnego 

przewidywane są do wybudowania w okolicach portu Primorska koło rosyjskiego Sankt Petersburga. 

Warto w tym miejscu odnieść się do długości szlaków komunikacyjnych dla dostaw LNG do Polski  

i do Europy. Jeszcze w latach 80 XX wieku LNG dostarczany był z Afryki Północnej do Włoch, 

Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Rynek azjatycki to głównie dostawy z ZEA do Japonii, 

Indonezji, Brunei i na Alaskę. 

Sytuację w roku 2009 obrazuje poniższy schemat:  

 

 

Rys. 3.  Główne szlaki transportowe dla gazu ziemnego – rurociągi (czerwone) i LNG (niebieskie).  
Źródło:  BP Statistical Review of World Energy June 2010 [5] 

 

Jak powszechnie wiadomo dostawy LNG są ekonomicznie uzasadnione, gdy odległość od punktu 

skraplania do miejsca regazyfikacji jest większa niż 5000 km. Dla odległości mniejszych bardziej 

efektywne są dostawy rurociągowe (2000 km dla rurociągu podmorskiego). Rozwinięty rynek 

brytyjski z hubem NBP czy rozbudowywane pojemności magazynowe i regazyfikacyjne w Holandii 

są znakomitym odnośnikiem kosztowym
2
 dla ewentualnych dostaw LNG do Świnoujścia.  

 

                                                           
2  Autor szacuje, że dla przejścia gazowca z zakontraktowanym z Kataru LNG przez Cieśniny Duńskie  

trzeba doliczyć dodatkowo 36-48 godzin oraz minimum koszty frachtu dodatkowego w stosunku do portów ARA  

(ARA - Amsterdam/Rotterdam/Antwerpia), czyli ok. 0,3-0,4 USD/MBTU (na każdą transportowaną brytyjską 

jednostkę termiczną). 



 14 

Jak już wspomniano wszystkie pozostałe elementy łańcucha wartości, podmioty i elementy rynku 

działają analogicznie do transportu za pomocą gazociągów. 

 

Koszty
3
 w typowym „projekcie LNG‖ rozkładają się następująco (szacunkowo): 

– Produkcja gazu – wydobycie, przesył gazu ziemnego do terminala LNG (15–20% kosztów), 

– Terminal załadunkowy LNG – obróbka gazu, skraplanie, załadunek i magazynowanie LNG  

(30–45% kosztów), 

– Transport morski – koszt wynajęcia lub budowy statku (10–30% kosztów), 

– Terminal odbiorczy LNG – wyładowanie, magazynowanie, regazyfikacja i dystrybucja  

(15–25% kosztów).  

Tabela 1 Pokazuje przykładową matrycę kosztów inwestycyjnych dla gazoportu
4
. 

 

 

 

Tabela 1. Matryca kosztów inwestycyjnych dla gazoportu  

(koszty  inwestycyjne  terminala jako % całości inwestycji). 

 

 
Urządzenia 

portowe 

Magazyny 

LNG 

Oczyszczanie 

LNG 

Regazyfikacja  

i wysyłanie gazu 
Media RAZEM 

Wyposażenie  1% 34% 2% 6% 4% 47% 

Materiały  4% 5% 1% 1% 3% 14% 

Koszty budowy  7% 6% 4% 2% 7% 26% 

Zaprojektowanie 

i zarządzanie 

projektem  

2% 2% 2% 1% 7% 14% 

RAZEM 14% 47% 9% 10% 21% 100% 

Źródło:  IHS CERA, czerwiec 2006, CERA.[W6] 

 

 

                                                           
3  Od sierpnia 2008 żaden armator nie zamówił nowego gazowca. Budowa nowej jednostki trwa ok. 3 lat.  

Obecnie nie istnieją ”nowe projekty LNG”. Żaden inwestor nie podjął decyzji od ok. dwóch lat.  

Przy obecnie prognozowanych poziomach konsumpcji LNG, istniejące i realizowane projekty zaspokoją popyt 

 co najmniej do 2013-15 roku.  

4  Obserwowany spadek kosztów do 2008 r. wynikał ze zmiany technologii oraz ze względu na „dojrzewanie‖  

przemysłu (produkcja „seryjna‖). Potem przyszedł wzrost cen surowców. 

We wrześniu 2008 roku światowe rynki finansowe załamały się. W efekcie kryzysu, praktycznie z dnia na dzień  

(brak popytu), zanikł giełdowy obrót LNG (ok. 10% rynku). Światowy obrót LNG spadł o 5%, po raz pierwszy  

od „zawsze‖.  Obserwowany jest również spadek cen na giełdach i obecnie obrót giełdowy jest o ok. 20% niższy  

niż w pierwszej połowie 2008. Przykładowo Japonia, zużywa 95% tego, co w roku 2007. 

 



 15 

Globalny rynek gazu ziemnego i jego europejskie oblicze zostało dość dokładnie opisane  

w dostępnej literaturze ([50], [52], [77]). Szczególnie okres od początku lat 2008-2009 (gwałtowny 

rozwój rynku gazu niekonwencjonalnego w USA i ostatni kryzys gazowy Rosja-Ukraina), a także 

proekologiczna polityka Unii Europejskiej, spowodowała „odnowienie‖ niejako zainteresowania 

gazem ziemnym, jako jednym z podstawowych surowców energetycznych  

i źródeł wodoru, między innymi dla procesów chemicznych. Pojawiły się bardzo dobrze przygotowane 

i na bieżąco aktualizowane interaktywne strony internetowe ([W17], [W23], [86]).  

 

Mając na uwadze bardzo bogatą literaturę tematu w niniejszej pracy autor stara się skoncentrować  

na gazie ziemnym w postaci skroplonej traktując go zgodnie z tytułem pracy jako „inne źródło 

importu i  zaopatrzenia UE‖.  
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2. Technologie skroplonego gazu ziemnego. 
 

LNG jest gazem ziemnym w postaci ciekłej, skroplonym w temperaturze -163°C. (ochłodzonym  

do takiej temperatury przy ciśnieniu atmosferycznym; jest to temperatura wrzenia metanu, głównego 

składnika LNG). W czasie procesu schładzania następuje zmniejszenie objętości gazu o ok. 600 razy, 

a przy okazji gaz ziemny używany do procesu jest oczyszczany praktycznie ze wszystkich 

„zanieczyszczeń‖ od azotu i dwutlenku węgla począwszy na gazach szlachetnych jak hel i argon 

kończąc. Wartość opałowa LNG w przeliczeniu na jednostkę objętości zbliżona jest do wartości 

opałowej benzyny
5
 czy oleju napędowego, jednakże konieczność przechowywania go w zbiornikach 

kriogenicznych ograniczała znacząco zakres stosowania tego surowca energetycznego jako paliwa. 

Początkowo właśnie dzięki zastosowaniu procesów kriogenicznych (chłodzenie/sprężanie) –  

w zależności od składu gazu ziemnego (obecność między innymi azotu, helu) pochodzącego  

ze złóż - był to podstawowy sposób tzw. „odazotowania‖ gazu ziemnego wraz z pozyskaniem  

helu lub innych gazów szlachetnych. Literatura opisująca technologie skraplania gazu ziemnego  

jest bardzo bogata ([W16], [W17], [W23], [W29]). Jednym z podstawowych dzieł, właściwie 

encyklopedią LNG [W17],  jest wydawany sukcesywnie od 2007 roku „LNG AND THE WORLD  

OF ENERGY‖ pod redakcją Yoga P. Suprapto. 

 

Niepewność towarzysząca jakości zastosowanej technologii, możliwości jej implementacji  

w zadanych warunkach surowcowych i ekonomicznych, jak również wielkość floty do transportu,  

to tylko niektóre z warunków biznesowych, które stoją w momencie wyboru technologii  

przed decydentami. W rozprawie zupełnie pominięto między innymi rozważania fiskalne (zwolnienia 

podatkowe, gwarancje itp.), czy właścicielskie, jakie mogą towarzyszyć wyborowi, zastosowaniu  

i transferowi danej technologii.  

 

Podstawowym zagadnieniem, jakie musi być rozważone i jasno zdefiniowane przed wyborem 

właściwej technologii dla skraplania gazu ziemnego jest typ (struktura surowca), jaki ma zostać 

poddany procesowi skroplenia oraz jego pochodzenie (np. złoża odosobnione, dedykowane złoże gazu 

ziemnego do procesu skroplenia, czy może gaz stowarzyszony z wydobyciem ropy naftowej). 

Lokalizacja i położenie geograficzne złoża jest drugim podstawowym czynnikiem, jaki ma zasadniczy 

wpływ na wybór technologii.  

 

Po zdefiniowaniu typowego składu surowca rozpoczyna się proces wyboru - rozważenia technologii 

(ilości cykli chłodzenia, działania (efekty) ruchowe, materiały powierzchniowe, energetyka - typ 

zasilania, sposoby cumowania statków, zbiorniki LNG itd.), a także sposób transferu technologii  

od dostawcy do inwestora. 

                                                           
5  Liczba oktanowa LNG wynosi ok. 130. 

http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/pojecia/cieplo-spalania.php
http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/pojecia/benzyna.php
http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/pojecia/olej-opa%B3owy.php
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Gaz ziemny może być skraplany przy wykorzystaniu jednej z dwóch formuł fizycznych.  

Pierwszą z nich jest proces chłodzenia do ok. -162ºC w ciśnieniu atmosferycznym. Drugą to zmiana 

(podwyższenie) ciśnienia - sprężanie gazu i jednoczesne jego chłodzenie. Wtedy proces skroplenia 

rozpoczyna się w znacznie wyższych temperaturach. Zastosowania przemysłowe wykorzystują 

właśnie tą drugą alternatywę, ze względu na mniejszą energochłonność łączną procesu, który można 

podzielić na trzy etapy: 

– chłodzenie wstępne do temperatury ok. -63 –  -93 ºC,  

– skraplanie w podwyższonym ciśnieniu, 

– dalsze chłodzenie, gdzie ciecz jest już poddawana chłodzeniu do ok. -153 ºC,  

a następnie rozprężana do ciśnienia atmosferycznego i przygotowana do przechowania  

w zbiorniku lub do transportu. 

Proces chłodzenia jest sterowany cyklami obniżania temperatur, w czasie którego ciepło odbierane jest 

przez chłodziwo (zwykle azot, a także węglowodory jak etan, propan, również metan). 

 

Efektywność energetyczna procesu skraplania LNG silnie zależy od zastosowanej krzywej chłodzenia 

(rys. 4.) w stosunku do krzywej cieplnej chłodziwa. Odbywa się to przez właściwe projektowanie 

wymienników cieplnych, składu chłodziwa, stosowanego ciśnienia oraz przy użyciu 

wielowymiarowych skomputeryzowanych technik optymalizacyjnych.  

Niezwykle ważne jest zastosowanie dokładnego i realnego modelu opisującego termodynamiczne 

właściwości węglowodorów (temperatura, ciśnienie, objętość) oraz stabilnych charakterystyk 

wymienników ciepła.   

 

Wyzwaniem stojącym przed projektantami jest uzyskanie jak największej zdolności skraplania  

przy jak najmniejszym wydatku energetycznym i zastosowaniu niezbędnego sprzętu na określonej  

optymalnej powierzchni, przy najniższych nakładach finansowych.  
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Rys. 4. Typowa krzywa schładzania (rozkład temperatur) gazu ziemnego w wymiennikach ciepła. 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie [W23][W24]. 

 

 

Opisy technologii i metod skraplania gazu ziemnego nie są podstawowym przedmiotem niniejszej 

pracy. Procesy sprężania i rozprężania gazów i cieczy oraz konieczność stosowania niskich temperatur 

wymagają jednak krótkiego komentarza. „Skraplanie lub kondensacja to zjawisko zmiany stanu 

skupienia, przejścia substancji z fazy gazowej w fazę ciekłą. Może zachodzić przy odpowiednim 

ciśnieniu i w temperaturze niższej od temperatury krytycznej / otoczenia. Kondensacja wiąże się  

ze zmniejszeniem odległości między cząsteczkami danej substancji. Spadek temperatury powoduje,  

że cząsteczki poruszają się wolniej. Siły oddziaływania między nimi wzrastają, aż do momentu 

uzyskania nowego stanu równowagi. Zachodzi przy tym wydzielanie energii w postaci ciepła.  

Proces skraplania zachodzi inaczej, gdy w gazie znajdują się zanieczyszczenia.‖ [48]. 

 

Istnieją trzy podstawowe metody skraplania: 

 

1. Klasyczny cykl kaskadowy  

Oczyszczony z dwutlenku węgla i wody gaz ziemny pod odpowiednim ciśnieniem przepływa 

przez instalację i jest ochładzany w trzech cyklach chłodniczych, w których czynnikami 

chłodniczymi są propan, etan i metan. Propan z pierwszego cyklu wykorzystuje się 

jednocześnie do skroplenia etanu z drugiego cyklu, natomiast etan z drugiego cyklu  

do schłodzenia metanu w trzecim cyklu. Zaletą tej metody jest to, że jest ona relatywnie 
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energooszczędna. Wadą natomiast duża liczba instalacji potrzebnych do przeprowadzenia 

procesu, a także spore zapotrzebowanie na czysty etan i propan.  

 

2. Cykl kaskadowy z mieszanym czynnikiem chłodzącym 

Jest to modyfikacja klasycznego cyklu kaskadowego z zastosowaniem tylko jednej sprężarki  

i jednego czynnika chłodzącego, którym jest mieszanina węglowodorów. Gaz ziemny  

jest najpierw wstępnie chłodzony za pomocą propanowego cyklu chłodniczego, a następnie 

chłodzony mieszaniną węglowodorów. Metoda ta jest nieco bardziej energochłonna  

niż klasyczny cykl kaskadowy, jednakże jej zaletą jest mniejsza liczba instalacji potrzebnych 

do przeprowadzenia procesu. Ze względu na niższe koszty eksploatacji różne warianty  

tej metody są stosowane częściej niż klasyczny cykl kaskadowy.  

 

3. Cykl rozprężenia z zastosowaniem turboekspandera
6
  

Instalacje skraplające gaz ziemny metodą opartą na cyklu rozprężenia działają na zasadzie 

zbliżonej do klasycznej metody Joule'a i Thompsona oraz instalacji produkujących  

ciekły tlen i azot metodą niskotemperaturowego frakcjonowania powietrza. W procesie tym 

część gazu ulega rozprężeniu w urządzeniu zwanym turboekspanderem, a następnie 

ochłodzeniu do bardzo niskiej temperatury. Schłodzony gaz wykorzystuje się następnie  

do skroplenia kolejnej porcji gazu przepływającej przez instalację. Metoda ta jest stosunkowo 

prosta i nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Jednakże charakteryzuje się dużym 

zużyciem energii potrzebnej do sprężania gazu. Z tego względu metoda ta jest stosowana  

w miejscach, gdzie energia potrzebna na sprężanie gazu jest tania. Jest ona najbardziej 

przydatna w przypadku małych instalacji skraplających gaz dla pokrywania szczytowych 

zapotrzebowań.  

 

Ogólna poprawa efektywności energetycznej procesów kriogenicznych wraz z rozwojem  

technik chłodzenia mechanicznego oraz implementacja tych technik dostosowana praktycznie 

każdorazowo do warunków lokalnych (próby monetyzacji gazu ziemnego takie jak energetyka  

w tym CHP, także CNG, technologie Gas to Liquid, Gas to Methanol, w tym także techniczne 

możliwości wykorzystania komercyjnego mniejszych złóż, które dotychczas uważane były  

jako ekonomicznie nieopłacalne lub nieefektywne technicznie do wydobycia) spowodowały,  

że jedna czwarta gazu ziemnego, którym obecnie handluje się na skalę światową, jest transportowana 

właśnie w stanie ciekłym.  

                                                           
6  Turboekspander (Turboexpander; wg. FEROX ENERGY) o przepływie odśrodkowym lub osiowym i jest "turbiną 

rozprężną"*. Gaz o wysokim ciśnieniu jest rozprężany w turboekspanderze w ten sposób energia ciśnienia gazu 

zamieniana jest na energię mechaniczną zwykle służącą napędzaniu sprężarki lub generatora. Ze względu na to,  

iż proces rozprężania zachodzi izentropowo (termodynamika) gaz na wylocie z turboekspandera jest gazem o niskiej 

temperaturze. 

 * "turbina rozprężna" - podane określenie jest uznawane za niepoprawne i jest użyte poglądowo mimo, że tak właśnie 

działają znane aplikacje przemysłowe np. ZCH POLICE S.A. 
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Warto pamiętać, że mimo iż w chemii ciężkiej CH₄ jest stosowany jako podstawowe źródło gazu 

syntezowego
7
 i wodoru (na przykład w procesach chemicznych do produkcji mocznika, metanolu  

czy amoniaku), to zasadniczym zastosowaniem gazu ziemnego w każdej postaci są systemy 

zintegrowane grzania i chłodzenia, wytwarzanie energii elektrycznej oraz transport
8
.  

 

Ze względu na skalę produkcji wyróżnia się mało-, średnio-, wielko- tonażowe instalacje LNG. 

Mało- i średnio- tonażowe instalacje choć obecne w Europie i silnie rozwijane do końca 2008 r.  

(np. w Rosji czy Norwegii) nie są przedmiotem niniejszej pracy. Tylko dla porządku przywołano,  

że pojęcie małotonażowego LNG na rynku gazowym jest pojęciem stosunkowo młodym.  

Co prawda od ponad 50 lat, dzięki ciągłemu ww. rozwojowi kriogeniki, skraplano gaz ziemny  

do handlowej postaci LNG, ale do końca lat 90-tych zeszłego stulecia proces „małego LNG‖  

był traktowany jako proces uboczny wykorzystywany głównie w celu pozyskania gazów szlachetnych 

(hel, argon), towarzyszących złożom gazu ziemnego lub likwidacji szczytów (niedoborów) 

przesyłowych w sieciach gazowych, czy łagodzeniu szczytów poborów gazu w zakładach 

przemysłowych tzw. „peak shaving‖.  

Ponieważ, jak wyżej wspomniano, produkcja stowarzyszona gazu skroplonego daje możliwość 

zmniejszenia objętości gazu ziemnego, a „LNG mini-plants‖ nie przekraczają w zdolnościach 

produkcyjnych 20 ton LNG/dobę (co daje około 7320 ton LNG rocznie), w środowisku „gazowym‖ 

utarło się, że małym LNG określa się z reguły te projekty, które: 

– mają zdolność produkcji nie przekraczającą 20 ton LNG/dobę, 

– mają możliwość lokalizacji projektu nawet przy minimalnej infrastrukturze transportowej  

(droga szybkiego ruchu, autostrada, tor kolejowy lub trakt wodny), 

– cechuje brak możliwości transportu dużych wolumenów LNG na bardzo duże dystanse  

(kolej - powyżej 3500 km, autostrada/droga szybkiego ruchu powyżej 1500 km), ze względu  

na gwałtowny wzrost kosztów transportu w stosunku do całkowitych kosztów projektu. 

 

Pierwsza grupa projektów małego LNG - to projekty stowarzyszone z rozwojem obszaru pola 

górniczego, dla których możliwy jest transport gazu w postaci płynnej, a konstrukcja rurociągów 

gazowych nie jest planowana. Druga grupa to projekty wynikające z produkcji LNG przy wytwarzaniu 

LPG (mix propanu/butanu) i/lub kondensatu gazowego. Trzecia grupa zawiera projekty 

pregazyfikacyjne dla regionów oddalonych od istniejących sieci przesyłowych gazu ziemnego,  

                                                           
7
  Autor  rozprawy w kwietniu 2009 r. uczestniczył jako współautor w projekcie i nadzorował prace Instytutu Studiów 

Energetycznych (jako podwykonawcy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza) związane z przygotowaniem 

raportu p.t.: Analiza konkurencyjności wytwarzania produktów chemicznych z wykorzystaniem gazu syntezowego 

pozyskiwanego w oparciu o gaz ziemny lub gaz ze zgazowania paliw stałych, wykonywanego na zlecenie PGNiG S.A., 

gdzie dokładnie opisano procesy wytwarzania wodoru i gazu syntezowego do produkcji chemicznej. [35] 

8      Norwegia na przykład bardzo silnie lobbuje i optuje za wprowadzeniem systemu bunkrowania statków paliwem LNG  

w obszarze Morza Bałtyckiego i Północnego (Projekt funkcjonuje pod nazwą Small scale LNG bunkering system). 

Warto mieć na uwadze powyższe, próbując znaleźć najlepsze zastosowanie dla małotonażowego LNG. 
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w tym również zastosowania LNG jako źródło zasilania rezerwowego i magazynowania energii  

dla środków transportu (statki, lokomotywy, samochody), elektrociepłowni i elektrowni opalanych 

gazem ziemnym, jak również dla słabo wydolnych systemów przesyłowych, jako czasowe 

rozwiązanie problemu ograniczonego dostępu dostawcy gazu do systemu przesyłowego. 

Z kolei pojęcie średniotonażowego LNG, wynikające także z podziału projektów ze względu  

na ich wielkość, dotyczy instalacji skraplania gazu oraz terminali regazyfikacji o zdolnościach 

produkcyjnych do 300 ton LNG/dobę o znaczeniu regionalnym oraz powiązanych z siecią dystrybucji 

LNG transportem lądowym.  

Łańcuch wartości dla projektów mało i średniotonażowych prezentuje rys. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Łańcuch wartości dla projektów średniotonażowych LNG. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Dostarczany gazociągami ze złóż (ośrodka zbioru gazu, gdzie wstępnie jest osuszony  

i oczyszczony) gaz ziemny jest skraplany w punkcie skraplania gazu. LNG jest następnie przesyłany  

do zbiorników magazynowych, z których napełnia się specjalne cysterny do transportu drogowego 

(kolejowego) lub rzecznego (śródlądowego). W dalszej kolejności LNG jest poddawany procesowi 

regazyfikacji, zwykle także standaryzacji parametrów, a następnie przesyłany gazociągami  

i dystrybuowany do odbiorców końcowych. 

 

Przyjęto, że wszystkie instalacje o zdolnościach  skraplania gazu ziemnego większych niż 300 ton 

LNG/ dobę są instalacjami wielkotonażowymi. 
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2.1. Ograniczenia technologiczne (kriogenika). 

 

Technologie wykorzystywane w instalacjach średniego i małego LNG są zdecydowanie 

prostsze i bazują na tym, że temperatura skraplania azotu jest niższa niż temperatura skraplania 

metanu
9
. Schładzany azot jest dostarczany do wymienników ciepła razem z gazem ziemnym. 

Ochładzając go w procesie wielokrotnym (cykl kaskadowy) otrzymuje się LNG. Chłodziwo (tu azot) 

podawane jest kolejno na kompresor (turbinę) i ponownie do wymiennika ciepła. Jest to technologia  

z cyklem zamkniętym, bezpieczna dla środowiska przy użyciu chłodziwa w postaci gazu obojętnego  

jakim jest azot. Zapewnia ona skroplenie 100% dostarczonego gazu ziemnego i jest bardziej 

efektywna niż inne dostępne technologie. 

Istotnym wymogiem i zarazem ograniczeniem jest konieczność przechowywania  

i transportowania LNG w specjalnych zbiornikach i cysternach kriogenicznych. Z uwagi na swoje 

właściwości gaz w dużych ilościach jest transportowany gazowcami LNG (również barkami po Morzu 

Północnym i Bałtyckim - zobacz także bunkrowanie LNG [75] [92]), w małych ilościach – cysternami 

kolejowymi lub autocysternami. Zbiorniki do przechowywania skroplonego gazu muszą zachować 

szczelność, mieć niską rozszerzalność cieplną, chronić przewożony ładunek przed nagrzewaniem  

oraz zachowywać odpowiednią wytrzymałość zarówno w bardzo niskich, jak i normalnych 

temperaturach.  

Istotnym ograniczeniem technologicznym związanym z wykorzystaniem LNG jest zjawisko 

tzw. stale wrzącego ładunku (BoG – Boil of Gas). Polega ono na ciągłym wytwarzaniu się par metanu 

np. podczas transportu. Pomaga to w utrzymaniu cieczy w niskiej temperaturze (poprzez proces 

parowania odbierana jest energia cieczy, co obniża jej temperaturę), a pary metanu mogą być 

wykorzystywane (np. do napędu gazowców, ale także ciężarówek).  

 

 

2.2. Wybrane technologie LNG - krótka charakterystyka.  

 

Podstawowymi technologiami dostępnymi na rynku są obecnie: 

 

Technologia SMR – [Single Mixed Refrigerant Process]  

Technologia używa gazowej turbiny (GT) lub dwóch silników elektrycznych jako napędów  

dla procesu skraplania  SMR. Ze względu na swoją prostotę i niskie zaangażowanie sprzętowe  

jest niezwykle przydatna w instalacjach na morzu ( tzw. „offshore LNG plants‖). Dodatkowo, dzięki 

użyciu dwufazowego ekspandera, SMR zezwala na izentropiczną lub inaczej zwaną izoentropową 

(bez zmiany entropii; S = constans ) wymianę ciepła w chłodziwie. Proces jest opisany na rys. 6. 

                                                           
9  Punkt wrzenia metanu jest traktowany jako punkt graniczny,  

w którym kończy się fizyka niskich temperatur a rozpoczyna się kriogenika.  
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Rys. 6. Technologia SMR  [Single Mixed Refrigerant Process]. 
Źródło: Shukin, T. „LNG Technology Selection‖ Hydrocarbon Engineering. luty 2004 r. [76] 

 

 

 

 

C3MR – AP-X (Air Products & Chemicals Inc. - APCI)  

Technologia używa wstępne chodzenie propanem (ang. Pre-cooled Propane Mixed  

Refrigerant - PPMR) dalej z użyciem azotu, metanu, etanu i propanu jako chłodziwa. Bazowy schemat 

technologii C3MR  jest pokazany na  rys. 7. Gaz ziemny jest wstępnie chłodzony w chłodnicy 

propanowej do - 35°C.  Ciekło-gazowe strumienie uprzednio schłodzone przed zaworami J-T 

doprowadzają mieszaninę do ostatecznej sekcji chłodzącej gdzie następuje ostateczne skraplanie. 

Technologia stosowana w 
4
/5 instalacjach podstawowych tego dostawcy, a także używana  

w instalacjach mało- i średniotonażowych LNG. C3MR jest jedną z najpopularniejszych technologii 

na świecie. Wstępnie osuszony i schłodzony propanem gaz ziemny (do -35 ºC) przesyłany jest przez 

system obwodów rurowych gdzie następuje kompresja i wymiana ciepła. Uzyskuje się ochłodzenie 

substancji do poziomu -163 – -153ºC. Sprężanie powoduje, że gaz może być skraplany schłodzoną 

wodą lub powietrzem atmosferycznym.  

 

J-T 

J-T 
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Rys. 7. Przykładowa schematyczna aplikacja LNG wg technologii C3MR.  
Źródło:  THE C3MR LIQUEFACTION CYCLE: VERSATILITY FOR A FAST GROWING, EVER CHANGING 

LNG INDUSTRY Dr. Mark Pillarella; Dr. Yu-Nan Liu; Joseph Petrowski; Ronald Bower 

www.airproducts.com.[56] 

 

 

Philips (obecnie ConocoPhillips) 

Optymalizowana kaskada LNG. Proces wykorzystuje obwody chłodzenia propanem/etylenem,  

obwód wypływu metanu, aluminiowe i rdzeniowe wymienniki ciepła.  

Schemat jest przedstawiony na rys. 8.   

 
Rys. 8. Przykładowa schematyczna aplikacja LNG firmy Phillips (ConocoPhillips).  

Źródło:  www.conocophillpis.com Andress D.L., The Phillips Optimized Cascade LNG Process, a Quarter 

Century of Improvement.[1] 

 

Statoil/Linde LNG Technology Alliance 

Kaskadowy proces (Mixed Fluid Cascade MFC) ze złożonym zestawem chłodziw, wykorzystuje  

trzy cykle chłodzenia chłodziwem mieszanym MR (Mixed Refrigerant). (Rys.9.). 

Linde wytwarza własne spiralnie zwijane wymienniki ciepła (SWHE - spiral wound heat exchanger). 

http://www.airproducts.com/
http://www.conocophillpis.com/
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Rys. 9. Przykładowa schematyczna aplikacja LNG firmy Statoil/LINDE.  
Źródło:   [W23] 

 

 

Shell – Technologia DMR  

Podwójny proces typu MR z dwoma oddzielnymi procesami chłodzenia MR wykorzystujący spiralne 

wymienniki ciepła SWHE i konfiguracja podobna do procesu PPMR (wstępne chłodzenie propanem).  

(Rys.10.). Shell posiada także technologię z pojedynczym procesem MR. 

 
 

Rys. 10. Przykładowa schematyczna aplikacje LNG firmy Shell  
Źródło: [W22] 

 

 

IFP/Axens Liquefin 

Produkcja LNG w bardzo dużych wolumenach, w technologii z podwójnym procesem MR  

(ok. 6 MT rocznie dla jednego zespołu (bloku) instalacji potocznie zwanego „train‖). 
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2.3. Technologie małotonażowego i  średniotonażowego procesu skraplania.
10

 

 

Black & Veatch (BV) - PRICO  

Proces wykorzystuje pojedynczą pętlę MR – pojedynczy system sprężający i chłodzący  

z wykorzystaniem: azotu, metanu, etanu, propanu, izopentanów.  Chłodziwo MR częściowo sprężane  

i kondensowane jest przed wejściem do rdzennicy zimna. System używany przy łagodzeniu szczytów 

poborów ( tzw. peak shaving), dla stacji napełniania samochodów, dla gazowych systemów 

dystrybucji od 100.000 do 5 mln m³ dziennie.  

                                                           
10  Najbardziej odpowiednią metodą skraplania gazu ziemnego dla warunków krajowych (w celu zasilania w gaz małych 

miejscowości i stosowania LNG jako paliwa dla pojazdów mechanicznych) wydaje się zastosowanie 

komercjalizowanego amerykańskiego procesu TADAPTOR, termoakustycznego skraplania gazu ziemnego, bardzo 

prostego i co ważne przewoźnego mobilnego). Stanowi on niekonwencjonalną technologię przeznaczoną do produkcji 

małych ilości LNG przy użyciu gazu ziemnego również z małych lub bardzo małych złóż marginalnych.  

 W 2002 r. Andrzej J. Piwowarski w 2002 roku w [57] opisał  zagadnienia nowych technologii użytkowania  

i wykorzystania gazu ziemnego opartych o prace prowadzone w ramach międzynarodowej organizacji  

ds. wykorzystania gazu ziemnego GURF (Gas Utilization Research Forum) skupiającej największe światowe firmy 

naftowe. W artykule przedstawiona została metoda termoakustycznego skraplania gazu ziemnego pochodzącego  

ze złóż tzw. marginalnych, która „może mieć zastosowanie w małych instalacjach przy takich złożach, ale również 

przy gazociągach czy też przetłoczniach gazowych. Projekt termoakustycznego skraplania gazu był sponsorowany 

przez amerykańską rządową agencję energetyczną – US Energy Department. Program badawczo-rozwojowy trwał 

kilka lat i pod koniec 2001 r. prototypy urządzeń były już gotowe do eksploatacji. Dalsze udoskonalenia procesu 

skraplania to zwiększanie skali instalacji i całkowita eliminacja wibracji, które przewidziane są w ciągu dwu 

nadchodzących lat tj. do 2003 r.‖ Autorowi nie są znane dalsze losy tego projektu.  

 Instalacja termoakustyczna jest to jedyna do tej pory na świecie bardzo prosta, niezawodna i stosunkowo niedroga 

technologia skraplania gazu ziemnego. Do skraplania potrzebna jest część wchodzącego do instalacji gazu ziemnego 

dająca niezbędną energię do skraplania.  

 Technologia ta nadaje się do uzyskiwania skroplonego gazu ziemnego w ilościach 1200 m³/dobę)  

do ok. 45 mln m³/rok) gazu ziemnego. Jak podaje wyżej cytowany A. J. Piwowarski [54] „nie istnieją jednak 

techniczne bariery do osiągania jeszcze większych przepustowości skraplania‖.  

 Ogólnie instalacja skraplająca stanowi połączenie dwu oddzielnych, ale synergetycznych technologii,  

które na początku ochrzczono w skrócie TADPTOR. Później pierwsza z nich otrzymała też nazwę TASHE;  

TAD (TermoAcoustic Driver), OPTR (Orifice Pulse Tube Refrigeration), TASHE (ThermoAcoustic Stirling  

Heat Engine).  

 Instalacja TADPTOR lub TASHE OPTR składa się z trzech podstawowych elementów:  

1. źródła mocy w postaci palnika gazowego,  

2. termoakustycznego silnika, który jest rodzajem konwertora zamieniającego energię cieplną na energię 

akustyczną w postaci oscylujących fal ciśnieniowych,  

3. drugiego konwertora zamieniającego energię akustyczną na zimno w szeregu różnych wymienników ciepła.  

 W górnej części instalacji mamy temperaturę +750°C, a w dolnej już temperaturę kriogeniczną poniżej -150°C. 

Jedynym elementem będącym w ruchu w instalacji jest gaz roboczy, którym jest hel wypełniający wymienniki ciepła  

i orurowanie. Przez wytworzenie bardzo dużej różnicy temperatur na krótkiej przestrzeni rurowego rezonatora 

wypełnionego helem powoduje się natychmiastowe i bardzo szybkie oscylowanie fal ciśnienia helu. Te oscylacje 

podtrzymywane są przez zachowanie wymaganej różnicy temperatur poprzez spalanie gazu ziemnego w górnej części 

instalacji. System OPTR pracuje w oparciu o zmodyfikowany cykl chłodniczy Stirlinga natomiast przesuwny tłok 

produkujący frygorie (czyli zimno w tym cyklu) zastąpiony jest kolumną gazową lub rurą pulsacyjną wraz ze zwężką. 

Wszystkie te części instalacji są nieruchome. Ten ostatnio wynaleziony system nazywa się TASHE i charakteryzuje się 

znacznie wyższymi uzyskiwanymi sprawnościami aniżeli początkowo stosowany silnik termoakustyczny TAD.  

 Program badawczo-rozwojowy instalacji do skraplania daje do wyboru dwa rozwiązania: TAD OPTR i TASHE OPTR. 

Pierwsza technologia jest przewidziana już w najbliższej przyszłości do uzyskiwania przepustowości instalacji rzędu 

kilku setek galonów na dobę zaś drugie rozwiązanie dla instalacji o przepustowości rzędu dziesiątek tysięcy galonów 

na dobę. Ta druga technologia przedstawia oczywiście większe możliwości na rynku gazowym. Przy instalacjach 

większych rzędu 10000 US galonów na dobę i powyżej zużycie wewnętrzne wynosi nie 30% a tylko 15%, tzn. 85% 

gazu wsadowego może być skroplone.  
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Technologia ta jest używana również dla procesu skraplania w paśmie podstawowym obciążeń.  

BV posiada 16 działających implementacji: od 100.000 m³  to 11 mln m³ dziennie. Kolejne 9-10 

projektów w trakcie budowy.  

 

Linde LE 

Technologia z pojedynczym przepływem dla mało- i średniotonażowego LNG (0,2-1,0 MTPA).  

Skraplanie następuje w spiralnie nawijanych wymiennikach ciepła SWHE (Spiral Wound Heat 

Exchangers for LNG plants). 

 

Kryopak  EXP  

Chłodzenie z pojedynczym cyklem turboexpandera, używa gazów wlotowych jako chłodziwa. 

(Rys.11.).Bez konieczności użycia (MR) mixed refrigerant. PCMR - pre-cooled MR: azot, metan, 

etan, butany w konwencjonalnym obwodzie chłodzenia wstępnego.  SCMR - single-cycle MR: azot, 

metan, etan, butan i pentan. 

 

Rys. 11. Przykładowa schematyczna aplikacje LNG firmy Kryopak.  
Źródło:  [W16] 

 

 

Chart Energy & Chemicals jest dostawcą implementacji „pod klucz‖ prowadząc inwestycję  

od  projektu, poprzez etapy inżynieringu, konstrukcji, aż po start-up do wypełnienia warunków 

kontraktowych urządzeń. Przeznaczony głównie dla rdzennic zimna w procesie kaskadowym Phillips. 

Wymaga aluminiowych wymienników ciepła i wymienników z rdzeniem. 
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Mustang Engineering LNG Smart – nie wymaga wytworzenia chłodziwa. Eliminuje MR.   

Jako chłodziwa używa się wyłącznie gazów wlotowych. Gaz przechodzi wielostopniowy  

proces sprężania. 

 

Hamworthy oferuje instalacje małotonażowe używając azot w zamkniętej pętli chłodzenia  

w celu chłodzenia gazu, aż do jego skroplenia. Najchętniej technologia używana na gazie 

rurowym/systemowym lub ze złóż odizolowanych (pozasystemowych).(Rys.12.). 

  

                                                        

 

 

Rys. 12. Przykładowe aplikacje „small scale LNG‖ oraz „miniLNG plant‖ firmy Hamworthy.  
Źródło: [W15] 
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3. Analiza globalnego rynku LNG.  
 

3.1. Globalny rynek LNG.  

 

Jeszcze do niedawna większość analityków oraz ekspertów rynku gazu ziemnego wskazywała  

na zdecydowaną różnicę prognozowanego popytu na skroplony gaz ziemny (LNG) w stosunku  

do szacowanych wielkości podaży tego surowca na rynkach światowych (rys. 13).[45], [86] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 13. Prognozy popytu i podaży na LNG z 2008 roku. 
Źródło:  Obliczenia własne na podstawie: 

Andy Flower, 7th Doha Natural Gas Conference and Exhibition, marzec 2009. [29] 

 
 

Szczególnie duże zapotrzebowanie na skroplony gaz ziemny było przewidywane w regionie basenu 

Oceanu Atlantyckiego, głównie za sprawą spodziewanego skokowego wzrostu popytu na LNG  

ze strony rynku amerykańskiego, który w ten sposób miał uzupełniać lukę po wyczerpujących się 

własnych zasobach i spadającym wydobyciu. Estymowany popyt ze strony amerykańskich terminali 

regazyfikacyjnych wynosił od 80 do nawet 140 mld m
3
 LNG rocznie w latach 2015-2020.  

Na rys. 14 przedstawiono historyczne prognozy niezbilansowania podaży i popytu  gazu ziemnego  

dla regionu Basenu Oceanu Atlantyckiego oraz Środkowego Wschodu. Jednakże w ciągu ostatnich 

18-24 miesięcy szacunki analityków odnośnie wydobycia gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych  

z tzw. niekonwencjonalnych źródeł gazu
11

 wzrosły kilkunastokrotnie, w miarę spadku kosztów 

produkcji
12

. Obecne estymacje produkcji
13

 wskazują, iż do 2030 roczne wydobycie gazu w USA 

                                                           
11  Niekonwencjonalne źródła gazu obejmują gaz z rezerwuarów o niskiej przepuszczalności (tight gas),  

gaz kopalniany z pokładów węgla (coalbed methane) oraz gaz z łupków bitumicznych (shale gas). 
12  Produkcja z niekonwencjonalnych źródeł w USA (Texas)  

jest opłacalna już przy cenie na poziomie 5-7,5 USD za mln BTU (180-270 USD za tys. m3). 
13  Energy Information Administration Annual Energy Outlook 2009 With Projections to 2030, marzec 2009. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Działające (stan na styczeo 2009) W budowie (stan na styczeo 2009) Planowane Prognozowany popyt

mld m3

Instalacje: 



 30 

wzrośnie o ponad 70 mld m
3
/rok (o 12,5%) w stosunku do obecnego poziomu, podczas gdy 

prognozowany import spadnie o podobną wielkość – 75 mld m
3
. W związku z powyższym 

prognozowany import LNG wzrośnie z obecnego poziomu (ca. 10 mld m
3
) do około 40 mld m

3
  

w 2020 by pod koniec okresu prognozy spaść do 23-25 mld m
3
 (rys.14, 15). 

 
 

Rys. 14.  Prognozowane w przeszłości niezbilansowanie podaży i popytu dla obszaru Oceanu 

Atlantyckiego. 
Źródło: EON, Wood Mackenzie. 

 

 

 
 

Rys. 15. Prognozy wydobycia, importu i konsumpcji gazu w USA. 
Źródło: IEA Annual Energy Outlook 2009 With Projections to 2030, marzec 2009.[86] 
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Opisywane wyżej zmiany wpłynęły dość znacząco na najnowsze prognozy odnośnie wielkości podaży 

i popytu na LNG w obszarze basenu Oceanu Atlantyckiego. Według ostatniej prognozy CERA [W6] 

dostępne dla rynku europejskiego
14

 moce skraplania gazu ziemnego do postaci LNG będą wynosiły  

w roku 2030 od 380 mld m
3
 gazu (280 mln ton LNG)/rok (niski scenariusz) poprzez 490 mld m

3
 gazu 

(360 mln ton LNG)/ rok (wariant bazowy) do 605 mld m
3
 gazu (440 mln ton LNG) w wariancie 

najwyższej produkcji (rys. 16). Przyjmując średni wskaźnik obciążenia mocy produkcyjnych  

na poziomie ok. 87-90%, dostępna podaż LNG dla Europy będzie wynosić w 2030 r. od 355 mld m
3
 

gazu (260 mln ton LNG) w najniższym scenariuszu, poprzez 455 mld m
3
 gazu (330 mln ton LNG)  

w wersji bazowej, do 550 mld m³ gazu (niespełna 400 mln ton LNG) w najwyższym wariancie.  

Do każdego scenariusza analitycy CERA (rys. 17) przypisali też estymację zapotrzebowania na LNG 

ze strony europejskich konsumentów: przy niskiej prognozie szacowany popyt na gaz skroplony 

wyniesie w 2030 nawet ok. 50-55 mld m
3
 gazu mniej niż obecnie, w bazowym wzrośnie blisko  

3-krotnie do poziomu 170-180 mld m
3
 gazu, a wysokim przekroczy 200 mld m

3
 gazu.  

Przy niskiej prognozie popyt na LNG w Europie w relacji do dostępnej podaży znacząco spadnie  

z 40% do około 15%, przy pozostałych scenariuszach będzie się utrzymywał w przedziale 40%-50%. 

Dlatego dla potrzeb przedstawienia bilansu podaży i popytu gazu dla Unii Europejskiej dostępną 

podaż LNG dla Europy w scenariuszu bazowym obliczono poprzez przemnożenie wskaźnika  

popytu do podaży z wariantu bazowego przez dostępną podaż dla Basenu Oceanu Atlantyckiego  

i Środkowego Wschodu. 

 
Rys. 16. Prognozy zainstalowanych mocy skraplania gazu ziemnego  

dla regionu Basenu Oceanu Atlantyckiego oraz Środkowego Wschodu. 
Źródło: CERA [W6] 

                                                           
14  Opłacalne do Europy dostawy mogą pochodzić także z zakładów skraplających zlokalizowanych na Dalekim 

Wschodzie, ale w dłuższej perspektywie czasowej bliskość ogromnych rynków zbytu na LNG w Japonii, Korei, 

Chinach czy Indiach (duży popyt = wyższe ceny) będzie powodować, iż LNG z tych lokalizacji nie będzie  

zbyt konkurencyjne cenowo. 
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Rys. 17. Prognozy podaży i popytu na LNG na rynku europejskim. 

Źródło: CERA [W6] 

 

W tabeli 2 przedstawiono  obecny i prognozowany przez analityków CERA popyt na LNG  

w głównych centrach konsumpcji ma świecie. 

 

Tabela 2. Obecny i prognozowany popyt na LNG w głównych centrach konsumpcji. 

Scenariusz niski 
w mld m3 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Popyt w Europie 55,3 66,3 63,5 58,9 55,0 51,4 

Popyt w Ameryce Płn. i Płd 15,2 57,5 59,9 62,8 87,0 157,3 

Popyt w Azji Płd.-Wsch 156,0 163,2 225,1 260,9 302,3 338,0 

Popyt na Środkowym Wschodzie 0,0 2,8 3,3 3,8 4,5 5,2 

RAZEM 226,5 289,8 351,8 386,4 448,7 551,9 

Scenariusz bazowy 
w mld m3 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Popyt w Europie 55,3 73,1 110,9 142,7 173,9 175,4 

Popyt w Ameryce Płn. i Płd 15,2 35,9 61,6 81,2 102,6 167,5 

Popyt w Azji Płd.-Wsch 156,0 158,5 197,2 231,8 272,9 301,6 

Popyt na Środkowym Wschodzie 0,0 2,8 3,3 3,8 4,5 5,2 

RAZEM 226,5 270,4 373,1 459,6 553,8 649,7 

Scenariusz wysoki 
w mld m3 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Popyt w Europie 55,3 78,8 146,6 169,7 200,5 203,5 

Popyt w Ameryce Płn. 15,2 35,2 41,5 52,6 79,6 214,2 

Popyt w Azji Płd.-Wsch 156,0 167,1 234,2 305,2 360,2 402,8 

Popyt na Środkowym Wschodzie 0,0 2,7 3,3 3,7 4,3 5,0 

RAZEM 226,5 283,7 425,6 531,2 644,6 825,5 

Źródło: BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009, CERA.[5][W6]. 
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3.2. Potencjał i wielkości działających terminali regazyfikacyjnych. 

 

W końcu 2008 roku działało na świecie 67 terminali regazyfikacyjnych o łącznej mocy odbioru  

640 mld m
3
 gaz ziemnego rocznie i 31,7 mln m

3 
LNG pojemności w 312 zbiornikach magazynowych. 

W tym samym okresie w siedmiu krajach Unii Europejskiej działało 13 terminali regazyfikacyjnych 

na stałym lądzie i jeden tzw. pływający terminal (Teesside) o łącznej mocy odbioru 111,4 mld m
3
  

gazu ziemnego/rok i pojemności magazynowej 4,6 mln m
3
 LNG (czyli 2,73 mld m

3
  

gazu ziemnego)
15

. Dostępne moce produkcyjne LNG w regionie atlantyckim orz Środkowego 

Wschodu wraz z ich światowym odniesieniem zostały zebrane w tab. 3. Zainstalowana moc odbioru 

wszystkich terminali europejskich odpowiada niespełna 23% całkowitej konsumpcji gazu w Unii w 

2008 roku i 36,5% łącznego importu netto do UE. Magazyny LNG stanowią 3,5% łącznej pojemności 

czynnej magazynów gazu w krajach Unii, ale są to magazyny o największej mocy wytłaczania 

(najszybciej dostarczające gaz do sieci) sięgającej 12 mln m
3
/dobę. 

Tabela 3. Dostępne moce produkcyjne LNG w regionie atlantyckim oraz Środkowego Wschodu vs. świat. 

Kraj 
Istniejące  

moce produkcyjne LNG 

Moce produkcyjne LNG  
w budowie lub wysoce 

prawdopodobne 

mln ton LNG mld m3 gazu mln ton LNG mld m3 gazu 

Norwegia 4,3 5,9   

Algieria 20,2 27,9 9,2 12,7 

Egipt 12,2 16,8   

Libia 0,6 0,8   

Nigeria 17,7 24,4 3,3 4,6 

Gwinea Równikowa 3,7 5,1   

Trinidad i Tobago 15,1 20,8   

ZEA 5,6 7,7   

Oman 10,7 14,8   

Katar 21,2 29,3 46,8 64,6 

Angola   5,2 7,2 

Jemen   3,5 4,8 

Razem produkcja LNG  
z lokalizacji potencjalnie opłacalnych dla Europy 

111,3 153,6 68,0 93,8 

Razem Świat 201,8 278,5 114,9 187,5 

Łącznie 2015 rok potencjalne LNG dla Europy 179,3 247,4 

Łącznie 2015 rok Świat 316,7 466,0 

Prawdopodobna produkcja LNG  
w lokalizacjach opłacalnych dla Europy przy 85% obciążeniu 

152,4 210,3 

Prawdopodobna produkcja LNG  
w lokalizacjach opłacalnych dla Europy przy 95% obciążeniu 

170,3 235,0 

Prawdopodobna produkcja LNG na świecie przy 85% obciążeniu 269,2 396,1 

Prawdopodobna produkcja LNG na świecie przy 95% obciążeniu 300,8 442,7 

Źródło:  Obliczenia własne na podstawie: 

―The LNG Industry 2008, International Group of Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL), 2009.[77] 

 

                                                           
15  Obliczenia własne na podstawie Raportu GIIGNL: The LNG Industry 2008 oraz danych BP i Eurostat.[77], [5] 
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Tabela 4. Obecny i prognozowany popyt na LNG w głównych centrach konsumpcji. 

mld m3/rok 2008 2010 2015 

Popyt w Europie 55,29 72,70 86,21 

Popyt w Ameryce Płn. 13,55 23,58 138,15 

Popyt w Azji Płd.-Wsch 155,98 177,33 252,7 

RAZEM 224,82 273,605 477,06 

Źródła:  BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009, C. Locatelli, S. Mima, European gas market 

stakes and perspectives, Ability of the United States to Compete in the Global LNG Marketplace,  

An Assessment of Challenges and Opportunities, Benjamin Schlesinger and Associates, Inc., 

październik 2008.[5][45][68] 

 

 

Tab. 4 przedstawia obecny i prognozowany popyt na LNG w głównych centrach konsumpcji. Z 

danych przedstawionych w tabelach 3 i 4 wynikało, iż w 2015 roku potencjalny popyt  

na LNG na świecie przekroczy podaż o prawie 35 mld m
3
 (czyli 70% obecnego importu LNG do UE). 

Szczególnie mocno zaznaczyć się miała konkurencja na rynku atlantyckim, gdzie dla potencjalnie  

dostępnych ok. 150-160 mld m
3
 gazu w postaci płynnej miał pojawić się popyt sięgający  

nawet 225-230 mld m
3
 gazu. W takiej sytuacji Europa była  w stanie realnie pozyskać maksymalnie  

ok. 80-90 mld m
3
 gazu ziemnego w postaci LNG bez nadmiernego przepłacania z ten surowiec.  

Taki wolumen odpowiadał 14-15,5% prognozowanego zużycia gazu w Europie i oznaczał ok. 37-38% 

wykorzystanie mocy potencjalnie najbardziej prawdopodobnej infrastruktury regazyfikacyjnej w UE, 

czyli mniejsze niż obecnie. Można zatem było na koniec 2008 r. założyć, iż w skali całej  

Unii Europejskiej LNG nie stanie się środkiem znacząco poprawiającym bezpieczeństwo gazowe 

Europy, jakkolwiek w niektórych krajach członkowskich (Hiszpania, Włochy, Francja,  

Wielka Brytania, Holandia i Belgia) posiadane i budowane terminale nadal będą mogły odgrywać 

ważną rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa dostaw gazu. 
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4. Ryzyka związane z dostawami gazu. 

Co odróżnia rynek gazowy od innych rynków towarów masowych ? 
 

„Gaz ziemny jest surowcem specyficznym, odmiennym od większości towarów masowych‖- taki 

truizm, pojawiający się w wielu publikacjach, zarówno naukowych, jak i „popularnych‖, zazwyczaj 

pozostaje bez uzasadnienia i – zgodnie z oczekiwaniem autora takiej publikacji – ma być 

przyjmowany jako coś oczywistego. Często zdarza się, iż nawet stwierdzenie absurdalne (co widać 

nawet bez głębokiej analizy) - jeśli tylko powtarzane jest odpowiednio często i przez znane osoby – 

zostaje przyjmowane na wiarę i uważane za prawdziwe. Jednakże gaz ziemny rzeczywiście ma swoją 

specyfikę, odróżniającą go od innych surowców. A, że „wiara‖ nie ma w tym przypadku  

nic do powiedzenia, konieczne jest uzasadnienie tego stwierdzenia, jako kwestii będącej podstawą 

niniejszej rozprawy. 

 

Dla większości towarów masowych kwestia „bezpieczeństwa dostaw‖ nie występuje.  

Wielkość popytu i podaży jest równoważona w najprostszy sposób przez mechanizmy kształtowania 

się ceny tak, że – w przypadku, gdy popyt przewyższa podaż – cena towaru rośnie, a popyt spada, 

natomiast towar jest dostarczany do tego gracza rynkowego, który oferuje najwyższą cenę (wiążącą 

się zazwyczaj z największymi marżami uzyskiwanymi przez sprzedawcę) przy minimalizowaniu 

ryzyka dostawcy. Taki mechanizm działa krótkoterminowo, natomiast długoterminowo następuje 

zwiększenie podaży lub wyeliminowanie nisko marżowych produktów wytwarzanych z danego 

surowca, co prowadzi do zrównoważenia popytu i podaży. Takie mechanizmy można zauważyć  

dla tych wszystkich towarów (czy też produktów), które nie służą bezpośrednio podtrzymaniu  

(lub poprawie) standardów życiowych, lub które mogą być w prosty sposób substytuowane.  

Gaz ziemny nie jest takim produktem. Ze względu na jego rolę w produkcji ciepła/zimna  

czy stosunkową łatwość produkcji z niego energii elektrycznej,  jego dostawy w bezpośredni sposób 

przekładają się na podtrzymanie standardów życiowych. Jest to więc pierwsza cecha różnicująca go  

od większości towarów masowych. 

Kolejną kwestią jest wiarygodność dostaw (lub dostawcy) gazu ziemnego, związana z kwestiami 

logistycznymi. Gaz nie jest surowcem prostym choć możliwym do zmagazynowania, a jego transport 

wymaga dużych nakładów inwestycyjnych (na budowę rurociągów lub łańcucha dostaw morskich,  

za pomocą statków, oraz sieci dystrybucyjnej), realizowanych w długim horyzoncie czasowym. 

Przerwanie istniejącego łańcucha dostaw zwykle ma bardzo poważne konsekwencje dla odbiorców, 

gdyż zastąpienie go dostawami alternatywnymi (jeśli w ogóle jest możliwe) z reguły wymaga  

czasu oraz dodatkowych inwestycji. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, iż infrastruktura gazowa  

może być wykorzystywana jedynie dla transportu gazu ziemnego (takie ograniczenia nie występują 

np. w przypadku węgla kamiennego). 



 36 

Niezwykle istotną kwestią jest również to, iż naziemna infrastruktura logistyczna gazu ziemnego – 

rurociągi o długości kilkuset, a nawet kilku tysięcy kilometrów, łączą złoża zawierające dziesiątki  

lub setki miliardów metrów sześciennych gazu, należących zwykle do jednego dostawcy  

(lub w najlepszym razie kilku dostawców) z rynkiem, na którym ten gaz jest zużywany.  

Realizacja takich inwestycji infrastrukturalnych, przy nakładach idących w miliardy euro,  

wymaga wieloletniego związania się dostawcy z odbiorcą, zwykle poprzez długoterminowe  

umowy gwarantujące dostawy i odbiór gazu, co pozwala na sfinansowanie przedsięwzięcia.  

Problem pojawia się wtedy, gdy jedna ze stron nie chce (lub nie może) wywiązać się z podjętych 

zobowiązań. 

Należy przy tym pamiętać, iż rurociągi – z uwagi na ich długość – często przebiegają przez terytoria 

różnych krajów (tranzyt), co niesie ze sobą dodatkowe problemy natury finansowej i politycznej.  

Natomiast przerwanie ciągłości dostaw w jakimkolwiek punkcie rurociągu jest zazwyczaj 

równoznaczne z przerwaniem dostaw na całej jego długości. 

 

Skraplanie gazu ziemnego do postaci LNG eliminuje część z tych niedogodności, ale kreuje nowe. 

Posiadanie terminala regazyfikującego w dużym stopniu pozwala uniezależnić się od jednego 

dostawcy. Jednakże również tu pojawiają się problemy. Po pierwsze często moce skraplania  

i regazyfikacji należą do tych samych właścicieli i objęte są klauzulami miejsca przeznaczenia.  

LNG posiada różny skład (zawartość metanu i cięższych węglowodorów) w zależności od miejsca 

pochodzenia, złoża oraz często zakładu skraplającego. Dlatego też gaz skraplany na pewnych 

instalacjach może nie spełniać norm kraju odbiorcy, co ogranicza wybór dostawcy (lub zmusza  

do budowy dodatkowej infrastruktury „uzdatniającej‖ gaz). Po drugie, z uwagi na brak jednego, 

ogólnoświatowego standardu w zakresie urządzeń służących do załadunku (i wyładunku) gazu  

na tankowce przewożące LNG, taki statek może „nie pasować‖ do infrastruktury odbiorcy. 

Problemem są również parametry gazowca takie jak na przykład głębokość zanurzenia, długość, 

wysokość uniemożliwiające wejście do danego portu. Także budowa zakładów skraplających, 

terminali i tankowców wymaga nakładów finansowych porównywalnych do budowy rurociągów.  

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie nie jest rzeczą zaskakującą, iż rynki gazowe różniące się  

od siebie w zależności od regionów świata, są z reguły w dużym stopniu regulowane przez rządy 

poszczególnych krajów. Celem regulacji jest zapewnienie ciągłości dostaw gazu na rynki lokalne  

oraz skierowanie ich do podmiotów, dla których gaz jest niezbędny, po przystępnej cenie (głównie 

dotyczy to gospodarstw domowych, czy tzw. klientów wrażliwych, „małych‖ lub 

uprzywilejowanych).Dlatego też w przypadku gazu ziemnego rola rządów jest szczególnie istotna,  

z uwagi na możliwość i konieczność wprowadzenia regulacji dotyczących głównie: 

– takiego ukształtowania rynku, które zapewnia jego poprawne działanie przy minimalizacji ryzyk 

oraz maksymalizacji bezpieczeństwa dostaw, 
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– tworzenia podstawowych ram prawnych, w których działają podmioty gospodarcze operujące  

na rynkach gazowych, zmniejszające ryzyko działalności na tych rynkach, poprzez 

gwarantowanie/podpisywanie umów międzynarodowych odnoszących się do handlu i inwestycji 

infrastrukturalnych, 

– w UE zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa dla „wrażliwych‖ klientów (zgodnie z 

duchem rozporządzenia zmieniającego dyrektywę 2004/67/WE – „protected customers‖),  

– wprowadzenia jasnych reguł obowiązujących w sytuacjach awaryjnych. 

 

 

4.1. Ryzyka charakterystyczne dla sektora gazu ziemnego 

 

W międzynarodowej literaturze pojawia się cały szereg przykładowych kategoryzacji ryzyk 

odnoszących się do łańcucha dostaw gazu ziemnego
16

 [19], [53]. Takie ryzyka można np. podzielić  

na kategorie związane z: pochodzeniem gazu (złoża), jego infrastrukturą logistyczną (rurociągi, 

magazyny), bardzo szeroko pojętymi kwestiami politycznymi (tranzyt gazu, szantaż polityczny, 

terroryzm, wojny, niepokoje społeczne) oraz pogoda (katastrofy żywiołowe)
17

. Inne opracowania 

kładą nacisk na uzależnienie od: dostawcy, odbiorcy, krajów tranzytowych, infrastruktury logistycznej 

oraz zdarzenia losowe (wypadki i katastrofy)
18

. Kolejny podział ryzyk uzależnia tworzenie  

ich poszczególnych kategorii od okresów w jakich występuje przerwanie dostaw (lub zagrożenie 

przerwania) oraz ich przyczyn. I tak mamy tu: ryzyko krótkoterminowe (12-18 miesięcy), związane  

z konfliktami między poszczególnymi krajami; średnioterminowe (3-5 lat), wynikające ze zmów 

kartelowych; krótko- i średnioterminowe wywołane przez chwilowe kwestie polityczne; 

długoterminowe (10-15 lat), wywołane przez kryzysy surowcowe lub technologiczne (np. kryzys 

paliwowy); średnio- i długoterminowe, będące efektem radykalnych zmian politycznych
19

. 

Ostatnia kategoryzacja ryzyka, o jakiej należy wspomnieć, uwzględnia głównie czynniki polityczne, 

takie jak: wojny i konflikty społeczne, niestabilność polityczną kraju czy regionu, radykalne zmiany 

władzy (np. rewolucje), ataki terrorystyczne na infrastrukturę gazową, restrykcje eksportowe, 

zamknięcie tradycyjnych szlaków handlowych (np. Kanał Sueski) oraz sankcje gospodarcze
20

. 

                                                           
16  Należy wspomnieć, iż większość wymienionych tu kategorii ryzyk odnosi się zarówno do gazu ziemnego,  

jak i ropy naftowej. Bardzo często w literaturze oba te surowce są kwalifikowane jako „węglowodory‖ (szczególnie  

od momentu pojawienia się transportu gazu ziemnego drogą morską w postaci LNG) i traktowane równorzędnie. 

Między ropą a gazem występują jednak liczne, istotne różnice, a niniejsze opracowanie dotyczy wyłącznie gazu.  

17  Hellmuth Weisser, The security of Gas Supply, A critical Issue for Europe, Energy Policy,  

Volume 35, Issue 1, styczeń 2007, strony 1-5.[85] 

18  Jonathan Stern, Security of European Natural Gas Supplies, The Impact of Import Dependence and Liberalization,  

The Royal Institute of International Affairs, Sustainable Development Programme. 

19  J. V. Mitchell, Renewing Energy Security,  

The Royal Institute for International Affairs, Sustainable Development Programme. 

20  Bassam Fattouh, How Secure are Middle East Oil Supplies, Oxford Institute for Energy Studies, WPM 33. 
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Podsumowanie powyższych rozważań nt. ryzyk istniejących w dostawach gazu ziemnego, na bazie 

przytoczonych przykładów z literatury, zamieszczone jest w tabeli 5.  

 

Tabela 5. Kategorie ryzyk związanych z dostawami gazu ziemnego. 

 

Kategoria ryzyka Opis 

Konflikty zbrojne Wojny, wojny domowe. 

Niestabilnośd polityczna Zmiany władzy, przewroty, rewolucje, strajki. 

Terroryzm Ataki terrorystyczne na infrastrukturę gazową. 

Ograniczenia eksportowe 
Embarga, zamknięcie tradycyjnych  
szlaków handlowych, wstrzymanie eksportu.  

Wypadki 
Eksplozje, pożary, wycieki,  
zatonięcie tankowców, inne zdarzenia losowe. 

Pogoda 
Huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, ekstremalne 
temperatury, inne ekstremalne warunki pogodowe. 

Praktyki monopolistyczne 
Zmowy kartelowe, zmowy cenowe,  
inne przypadki uzależnienia odbiorcy od dostawcy.  

Źródło:  Doukas, H., Flamos, A., Psarras, J., Risks on security of oil & gas supply, International  

Scientific Journal: Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy, 2009.[19] 

 

Powyższą tabelę można uzupełnić o ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia skutków zdarzeń  

dla poszczególnych kategorii. Należy przy tym podkreślić, iż taka ocena może być wyłącznie 

subiektywną oceną jej autora, co więcej, może ona zmieniać się w czasie, w zależności od sytuacji  

na świecie oraz regionu, jakiego dotyczy. Próba takiej oceny zamieszczona jest w tabeli 6.  

 

Tabela 6. Jakościowa ocena ryzyk związanych z dostawami gazu ziemnego. 

Kategoria ryzyka 
Prawdopodobieostwo  

zdarzenia 
Wpływ  

na dostawy gazu 

Konflikty zbrojne - ++ 

Niestabilnośd polityczna - ++ 

Terroryzm - - 

Ograniczenia eksportowe - + 

Wypadki + + 

Pogoda + - 

Praktyki monopolistyczne ++ ++ 

++ wysokie + średnie - niskie 

 

Źródło:  Palińska M., Security of Oil and Gas Supplies to Poland, Deliverable No 3.2 – RS 3b, 

Proceedings of the Second Forum – NEEDS, 2004.[53] 
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W analizie powyższej tabeli nie sposób uciec od daty jej powstania. Obecnie wydaje się,  

iż należałoby zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska terroryzmu oraz ograniczeń 

eksportowych spowodowanych sytuacją polityczną, a w przyszłości większy wpływ prawdopodobnie 

będzie miała pogoda (na skutek obserwowanych zmian klimatycznych). Natomiast maleć powinno 

ryzyko wypadków (z uwagi na rozwój technologii i położenie dużego nacisku na bezpieczeństwo)  

oraz praktyk monopolistycznych (jako efekt działań UE promujących zdrowe zasady konkurencji).  

 

Nie należy natomiast lekceważyć potencjalnych efektów takich zdarzeń. Z uwagi na naturę gazu 

ziemnego (łatwe rozprzestrzenianie się, łatwopalność i eksplozywność) oraz ogromne ilości 

przesyłanego gazu, prawie każdy - nawet niewielki - incydent związany z gazem, niesie za sobą  

duże straty infrastrukturalne oraz ofiary śmiertelne. 

 

Kwestie bezpieczeństwa dla logistyki LNG: 

 Z uwagi na przewożony ładunek, dla każdego transportu LNG podejmowane są specjalne  

(w zależności od kraju, przepisów i miejsca) środki ostrożności (strefa bezpieczeństwa wokół 

statku: dwie mile przed statkiem, mila za statkiem, pół mili po bokach; na czas przejścia statku 

zatrzymywany jest ruch na mostach; monitorowana jest też sama trasa – GPS, a przy brzegu – 

patrole morskie i powietrzne). 

 LNG to ciecz, a z uwagi na łatwość parowania i jej niską temperaturę LNG jest bezpiecznym  

w przechowywaniu paliwem. Dotychczas nie wydarzył się żaden groźny wypadek związany  

z jego transportem lub magazynowaniem (ostatni wyciek z pękniętego zbiornika miał miejsce  

w 1980 roku). Dlatego też ubezpieczenie zbiornikowca LNG kosztuje średnio 25% mniej  

niż dla podobnej ilości przewożonej ropy. 

 LNG przechowywane jest najczęściej w dwupłaszczowych zbiornikach, stosowane są systemy 

monitorujące możliwość rozszczelnienia, jak też specjalne środki przeciwpożarowe. Same zakłady 

i magazyny buduje się tak daleko od skupisk ludzkich, „od cywilizacji‖, jak to możliwe. 

 

Ryzyka związane z logistyka LNG: 

• Eksplozja zbiorników: nie występuje – LNG jest składowane w normalnym ciśnieniu 

atmosferycznym. W przypadku wycieku ciecz rozlewa się swobodnie na powierzchni ziemi  

lub wody i paruje. 

• Chmura gazu – wyciekające LNG przechodzi w normalnych warunkach ciśnienia i temperatury  

w stan gazowy. Gaz cięższy i zimniejszy od powietrza tworzy początkowo chmurę, stopniowo 

rozpływającą się w powietrzu. Może dojść do jej zapalenia w przypadku „odpowiednich‖ proporcji 

zmieszanego gazu i powietrza oraz napotkania źródła ognia (metan ulega wybuchowi  

gdy jego zawartość w powietrzu wynosi 5-15%). 
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• Zmrożona ciecz: w przypadku kontaktu ze skórą dochodzi do odmrożeń. Dlatego obowiązkowe 

jest noszenie specjalnej odzieży ochronnej. Największe ryzyko występuje w przypadku zmieszania 

z wodą. Może wystąpić zjawisko gwałtownej przemiany fazowej ciecz – gaz, zwiększającej 

ryzyko eksplozji. 

 

 

 

Trzeba też pamiętać, iż zdefiniowane powyżej ryzyka można minimalizować. I tak na przykład 

prawdopodobieństwu wystąpienia wypadków można przeciwdziałać dzięki wysokim standardom 

bezpieczeństwa pracy, praktyki monopolistyczne zwalczać poprzez liberalizację rynku,  

a skutkom przerwania dostaw z powodów politycznych czy wojen zapobiegać stosując  

dywersyfikację dostaw gazu.  

 

Wypadki niestety zdarzają się wszędzie, ale na szczęście, ze względu na podejmowane środki 

bezpieczeństwa nie dotyczą logistyki LNG. Np. 30 lipca 2004 r. 15 osób zginęło w wyniku eksplozji 

rurociągu gazowego z Zeebrugge do północnej Francji. Był to jednak „zwykły‖ rurociąg gazowy.  

Do tej pory nie zdarzył się żaden poważny incydent związany z transportem LNG za pomocą 

gazowców. 

 

Eksplozja w Skikda, Algieria – 19.01.2004 
Zakłady SONATRACH w Skikda (Algieria) składały się z 6 bloków (trains) produkujących  

i zbiorników magazynujących LNG. Przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się przewodu 

doprowadzającego skroplony gaz do zbiornika. Trwający 10 minut wyciek doprowadził  

do uformowania się chmury gazu (przy bezwietrznej pogodzie), która następnie została wessana  

do kotła parowego, gdzie doszło do wybuchu. Eksplozja kotła spowodowała rozerwanie zbiornika 

LNG, a jednocześnie zapalenie się chmury gazu. W rezultacie wybuchł również gaz wydobywający się  

ze zniszczonego zbiornika, co zapoczątkowało dalszą serię eksplozji. Ugaszenie pożaru, który był 

efektem powyższych zdarzeń trwało 8 godzin. Zniszczeniu uległa połowa zakładu. Wypadek kosztował 

śmierć 27 osób (80 rannych). Straty zostały oszacowane na 800 mln USD. 

 

 

Eksplozja rurociągu LNG, Kalakama, Nigeria – 31.08.2005 
Na dwa miesiące przed wybuchem rybacy zauważyli gaz ulatniający się z przewodu doprowadzającego 

LNG z zakładu produkcyjnego Rumuni (Kalakama, Nigeria) do terminala załadunkowego (niedaleko 

Port Harcourt). „Dzięki‖ dobrze rozwiniętej biurokracji żadne kroki zapobiegawcze nie zostały 

przedsięwzięte (ale odpowiednia Komisja sporządziła raport, opisujący problem). Prawdopodobnie w 

efekcie przypadkowego zaprószenia ognia i zapalenia chmury ulatniającego się gazu doszło do 

ogromnej eksplozji, która całkowicie rozerwała podziemny  

przewód z LNG o średnicy 28 cali. Następnie doszło do pożaru lasu mangrowego,  

a ludność zamieszkująca okoliczne tereny została zmuszona do ewakuacji. Ugaszenie pożaru trwało  

48 godzin i wymagało zatrzymania zakładu. W wyniku eksplozji 11 osób zginęło. Zniszczeniu uległo 

27 km
2
 terenów nadbrzeżnych.  
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5. ENTROPIA a opis systemu gazowego w krajach UE. 
 

Entropia, termodynamika i teoria gazów a statystyka. 

„Według II zasady termodynamiki, każdy układ izolowany dąży do stanu równowagi, w którym 

entropia osiąga maksimum. Zakładając, że Wszechświat jako całość jest układem zamkniętym, 

powinien on również dążyć do równowagi. Stwierdzenie tego faktu jest jednak stosunkowo trudne do 

zaobserwowania i dlatego prowadzi się liczne dyskusje czy Wszechświat jest, czy nie jest układem 

zamkniętym oraz czy rzeczywiście dąży jako całość do równowagi. Przeciwnicy tej koncepcji głoszą, 

że rozszerzającego się Wszechświata nie można traktować jako układu zamkniętego, gdyż nie można 

wyznaczyć obszaru, z którego nie wychodziłoby promieniowanie. Wiadomo jedynie, że entropia 

olbrzymiej większości znanych układów zamkniętych rośnie w kierunku, który nazywamy 

przyszłością. Tak więc, z tego punktu widzenia, termodynamika określa kierunek upływu czasu (tzw. 

termodynamiczna strzałka czasu). 

Według Boltzmanna aktualna entropia Wszechświata jest jeszcze bardzo niska, w porównaniu  

z wartością "docelową", na co dowodem miały być wysokie wartości fluktuacji statystycznych zjawisk 

obserwowanych w skali kosmosu – np. bardzo nierównomierne rozmieszczenie gwiazd w przestrzeni. 

Współcześnie taka interpretacja entropii jest jednak uważana za całkowicie nieuprawnioną  

z kosmologicznego punktu widzenia.‖[W28] 

Kinetyczna teoria gazów wyprowadziła zasady termodynamiki  z ruchu cząsteczek gazu, gdzie energię 

cieplną i energię ruchu cząstek gazu, traktowanych jak zwykłe bile (kulki), wyjaśniano ich energią 

kinetyczną. Druga zasada termodynamiki, a może przede wszystkim doświadczenie pokazuje, że 

wszystkie procesy w przyrodzie przebiegają samorzutnie jedynie w określonych kierunkach,  a każdy 

układ materialny dochodzi w końcu w zadanych warunkach zewnętrznych do stanu najbardziej 

stabilnego – tak zwanego stanu równowagi. Kiedy taki stan zostanie osiągnięty, układ nie wraca nigdy 

samorzutnie do stanu poprzedniego. Najlepszym przykładem jest mieszanie się dwóch różnych gazów, 

bez zewnętrznych oddziaływań. Będą się one mieszały  tak   długo, aż nastąpi wyrównanie się 

wszystkich stężeń. Miarą takiego rodzaju samorzutnie przebiegającego procesu nieodwracalnego jest 

wprowadzona przez Clausiusa entropia. Entropia – czyli termodynamiczna funkcja stanu mówiąca  

o  kierunku i jakości przebiegu procesów samoistnych (spontanicznych lub/i samorzutnych)  

w izolowanym układzie termodynamicznym. Entropia jest miarą stopnia nieuporządkowania układu. 

Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki jeżeli układ termodynamiczny przechodzi od jednego stanu 

równowagi do drugiego, bez udziału czynników zewnętrznych (a więc spontanicznie), to jego entropia 

zawsze rośnie.  

Oczywiście musimy pamiętać, że warunki opisywanej drugiej zasady termodynamiki 

obowiązują dla układów zamkniętych. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Termodynamiczna_strza%C5%82ka_czasu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fluktuacja_kwantowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kosmologia
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W kinetycznej teorii gazów opisujemy typowe dla wielu podstawowych dziedzin fizyki współczesnej 

rozważania statystyczne. Nie używając, czy operując konkretnymi prędkościami  lub drogami 

swobodnymi można dla każdego rodzaju gazu i każdej temperatury obliczyć średnią drogę swobodną 

(przed wszystkim prace J.C. Maxwell 1831-1879). Właśnie z rozważań statystycznych L.E. 

Boltzmann (1844-1906) wyprowadził związek między entropią (S) i prawdopodobieństwem (P) 

występowania danego rozważanego stanu (układu odosobnionego) według wzoru 

 

S= k ln P  

gdzie 

S- entropia 

P - prawdopodobieństwo  

K - jest stałą uniwersalną – ( nazwana później przez M. Plancka stałą Boltzmanna
21

). 

Opisana zależność i prowadzone przez autora rozważania teoretyczne
22

, a przede wszystkim wniosek 

z w/w równania można strywializować do  stwierdzenia, że entropia będąca miarą atomowego  

                                                           

21 Stała Boltzmanna to stała fizyczna pojawiająca się w równaniach określających rozkłady energii molekuł: 

 

gdzie R to stała gazowa, NA – stała Avogadra. 

W ramach fizyki klasycznej (tj. bez uwzględnienia efektów kwantowych) stała Boltzmanna jest czynnikiem 

proporcjonalności między średnią energią kinetyczną przypadającą na pojedynczą cząsteczkę o f stopniach swobody 

a temperaturą bezwzględną T 

 

22 W ramach II zasady termodynamiki zmiana entropii jest definiowana przez swoją różniczkę zupełną jako: 

 
gdzie: 

T – temperatura bezwzględna, 

dQ – ciepło elementarne, dostarczone do układu. 

Entropię pewnego stanu termodynamicznego P można wyznaczyć ze wzoru: 

 
Gdzie 

C — pojemność cieplna, 

TP — temperatura w stanie P. 

 

W termodynamice statystycznej: 

Całkowita entropia układu makroskopowego jest równa: 
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i cząsteczkowego nieuporządkowania będzie się znakomicie nadawać do badań modelowych  

i statystycznych  dywersyfikacji dostaw gazu na danym rynku wydzielonym, ponieważ właśnie 

statystycznie rzecz biorąc, stan najmniejszego uporządkowania występuje z największym 

prawdopodobieństwem.  

 

W metodzie statystycznej ( z punktu widzenia makroskopowego) zachowanie się układu cząstek 

uwarunkowane jest wszystkimi indywidualnymi właściwościami poszczególnych cząstek. Ponieważ 

jednak jeden mol zawiera  6∙10²³ cząsteczek konieczne byłoby posiadanie tak wielkiej liczby danych 

do ich opisania. Tak wielka liczba wskazuje, że możliwe są jednie badania statystyczne. 

 

Podobnie zachowujemy się badając informację. Teoria informacji ma za zadanie scharakteryzować  

w sposób matematyczny zapis, i ewentualne przesłanie i odtworzenie informacji. Jej celem jest 

dążenie do wypośrodkowania dwóch odmiennych celów: 

 chęci zapisywania dowolnej informacji jak najefektywniej (jak najzwięźlej)  

 ochrony informacji przed zmianami (przekłamaniami) podczas jej transmisji.  

W teorii informacji definiowana jest również entropia H(x), przedstawiana jako średnia ilość 

informacji przypadająca na znak opisujący zajście jakiegoś zdarzenia z zadanego zbioru zdarzeń. (Jest 

to analogia do układu zamkniętego!). Wystąpienia zdarzenia w tak zadanym zbiorze mają przypisane 

swoje prawdopodobieństwa. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

lub 

 
gdzie: 

k – stała Boltzmann, 

W – liczba sposobów, na jakie makroskopowy stan termodynamiczny układu  może być zrealizowany poprzez 

stany mikro, 

pi – prawdopodobieństwo i-tego mikrostanu. 

 

jest liczbą bitów potrzebnych do pełnego określenia, którą realizację przyjął dany układ. 

Praktyczne obliczenie W jest w większości przypadków technicznie niemożliwe, można jednak oszacowywać całkowitą 

entropię układów poprzez wyznaczenie ich całkowitej pojemności cieplnej poczynając od temperatury 0 K do aktualnej 

temperatury układu i podzielenie jej przez temperaturę układu. 

(Ciało pozbawione niedoskonałości, zwane kryształem doskonałym, ma w temperaturze 0 bezwzględnego (0 K) entropię 

równą 0, gdyż jego stan może być zrealizowany tylko na jeden sposób (każda cząsteczka wykonuje drgania zerowe i zajmuje 
miejsce o najmniejszej energii). 
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Wzór na entropię: 

 

gdzie p(i) – prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia i, a n – liczba wszystkich zdarzeń danej 

przestrzeni.  

 

Kodując pewien ciąg znaków jest to prawdopodobieństwo wystąpienia i – tego znaku. W teorii 

informacji używany jest zwykle logarytm o podstawie  r=2. A jednostka entropii jest wtedy bit. Dla 

logarytmu naturalnego r= e  jednostką jest nat (nit). (Dla r=10 używa się jednostki dit (Hartley). 

Entropię w statystyce można więc interpretować jako niepewność wystąpienia danego zdarzenia 

elementarnego w następnej chwili. Jeżeli następujące zdarzenie występuje z prawdopodobieństwem 

równym 1, to z prostego podstawienia wynika, że entropia wynosi 0, gdyż z góry wiadomo, co się 

stanie – nie ma niepewności. 

Własności entropii można następująco scharakteryzować: 

 jest największa, gdy prawdopodobieństwa zajść zdarzeń są takie same,  

 jest równa 0, gdy stany układu (zbioru) przyjmują wartości 0 albo 1 więc jest nieujemna,  

 ma własność superpozycji – gdy dwa lub więcej systemów są niezależne, to entropia sumy 

systemów równa się sumie entropii składowych.  

 jeśli ze źródła danych pobierane są n -literowe ciągi, wówczas entropia wynosi H(x
(n)

) = kH(n)  

Pierwotnie definicja informacyjna entropii była próbą ujęcia tradycyjnego pojęcia entropii  

z termodynamiki i przełożenia tych własności na kategorie teorii informacji. Okazało się jednak  

z czasem, że definicja ta jest przydatna w ramach samej teorii informacji. 

Obecnie pojęcie entropii statystycznej  jest bardzo przydatne w np. dziedzinie przesyłania i kompresji 

danych. Dla przykładu entropię rzędu zerowego obliczamy  znając tylko na przykład histogram ciągu 

symboli. Wtedy będzie to  iloczyn entropii i liczby znaków w ciągu.  

Przyjęcie modelu, w którym uwzględnia się kontekst znaku, pozwala zwykle na bardzo duże obniżenie 

entropii. Dzięki tej statystycznej interpretacji pojęcie  entropii jako miary prawdopodobieństwa 

makrostanu staje się bardziej poglądowe.  

Spróbujmy przenieść te rozważania na swoisty „mikrostan‖ - grunt systemu gazowego UE.,  

który w krajach UE jest na początkowym etapie integracji [4], [13], [26].  

Dobrze rozwinięte systemy w bogatych krajach UE muszą, w świetle wprowadzanych przepisów  

[w tym „Trzeci Pakiet Liberalizacyjny‖]
23

, zostać zintegrowane ze słabszymi, często przez długie lata 

nie modernizowanymi systemami biedniejszych krajów, członków Unii. Obecnie najważniejszym 

wyzwaniem dla Krajów Członkowskich jest wybudowanie bądź intensyfikowanie interkonektorów 

                                                           
23  Wszystkie przepisy UE dostępne są na stronach internetowych pod adresem http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity  

i nie zostały opisane w bibliografii. 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity
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rewersyjnych pomiędzy istniejącymi lokalnymi sieciami przesyłowymi oraz właściwe rozplanowanie 

nowych pojemności magazynowych. Znana, dostępna i bogata literatura tematu [18], [22], [23], [24] 

oraz szereg analiz wykonanych na zlecenie UE [25], [26], [27], [32] spowodowały,  

że autor, zainteresowanych pogłębieniem rozważań, odsyła do zaproponowanej bibliografii 

koncentrując się tylko z konieczności na wybranych fragmentach systemów gazowych. 

  

5.1. Źródła importu gazu do UE 

 

Do największych importerów netto gazu
24

 w Unii Europejskiej z oczywistych względów  

należą kraje, które legitymują się też największym zużyciem: Włochy i Niemcy importujące rocznie 

prawie 70 mld m
3
 gazu. Następne w kolejności są Francja i Hiszpania (import niemal w 100%  

równy zużyciu) oraz pozaunijna Turcja (także 100% zależność od dostaw zewnętrznych).  

Malejąca produkcja własna uczyniła Wielką Brytanię będącą do niedawna eksporterem netto  

gazu kolejnym co do wielkości importerem tego surowca w Europie (24 mld m
3
 w 2008 roku),  

a zważywszy na ogromny popyt na gaz w tym kraju, wielkość ta w niedługim czasie zostanie zapewne 

podwojona. Z grona dużych konsumentów gazu wypada zatem tylko wciąż samowystarczalna 

(głównie dzięki już 50-letniemu złożu Groningen) Holandia. Kolejną grupę stanowią średniej 

wielkości konsumenci za wyjątkiem posiadającej wciąż istotną produkcję własną Rumunii.  

Mali konsumenci, poza Danią i nie należącą do UE Norwegią są w niemal 100% uzależnieni  

od importu. 

 
Rys. 18. Wolumen importu netto gazu w krajach Unii Europejskiej oraz Turcji, Norwegii i Szwajcarii w 2008 

roku (wielkość ujemna oznacza eksport netto).  
Źródło:   Obliczenia własne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009  

oraz danych Eurogas.[5] 

 

 

                                                           
24  Import netto oznacza całkowity import pomniejszony o wolumen eksportu danego kraju. 
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5.1.1. Struktura importu. 

 

Nie tylko wielkość czy udział importu w zużyciu gazu są istotne ale, a może przede wszystkim,  

jego struktura. Do analizy struktury i stopnia zdywersyfikowania importu od strony dostawców
25

 

wykorzystano dwa dość popularne wskaźniki miary koncentracji danego rynku (populacji): wskaźnik 

Herfindahla-Hirschmana (HHI) oraz indeks Shannon-Wienera. 

 

Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (ang. Herfindahl-Hirschman Index), określany również często  

jako wskaźnik Herfindahla lub po prostu w skrócie jako HHI, jest miarą koncentracji rynku i określa 

szacunkowy poziom zagęszczenia w danej branży oraz poziom konkurencji na danym rynku.  

Jest to koncepcja ekonomiczna szeroko stosowana w prawie antymonopolowym. W teoretycznej 

ekonomii HHI jest zdefiniowany jako suma kwadratów udziałów w sprzedaży wszystkich 

przedsiębiorstw działających na rynku.  

 

HHI  = S1² + S2² + S3² + ... + Sn²   

 (gdzie Sn jest udziałem w rynku danej firmy i - tej firmy – u nas danego państwa)26.  

 

Wartość tego wskaźnika może znajdować się w zakresie od 
1
/n (gdzie n to liczba przedsiębiorstw – 

tutaj państw - na danym rynku), w przypadku konkurencji doskonałej, do 1 w przypadku monopolu. 

Spadek indeksu Herfindahla-Hirschmana implikuje spadek siły producentów i wzrost 

konkurencyjności, a wzrost indeksu analogicznie odwrotnie. 

W prawie antymonopolowym i wśród ekonomistów praktyków HHI często oblicza się jako sumę 

kwadratów udziałów w rynku wyrażoną w procentach. Obliczona w ten sposób wartość HHI  

jest 10 000 razy większa niż obliczona w tradycyjny sposób i może wahać się pomiędzy 
1
/n a 10 000. 

W Stanach Zjednoczonych poziom HHI poniżej 1 000 wskazuje na brak koncentracji,  

poziom od 1 000 do 1 800 wskazuje na umiarkowanie wysoką koncentrację, zaś powyżej 1 800  

na bardzo wysoką koncentrację. Przy analizie fuzji zwraca się również uwagę na spowodowany nią 

wzrost wskaźnika. Dodatkowej analizy wymagają zazwyczaj wyłącznie fuzje, które powodują wzrost 

wskaźnika o co najmniej 100 na rynkach umiarkowanie skoncentrowanych lub wzrost co najmniej  

o 50 na rynkach wysoce skoncentrowanych. 

Natomiast Unia Europejska większą wagę przykłada do tempa wzrostu wskaźnika.  

Według wytycznych Unii Europejskiej, zazwyczaj nie są niepokojące fuzje na rynkach, które spełniają 

jeden z następujących warunków: 

                                                           
25  Mając na uwadze fakt, iż w większości przypadków eksporterem gazu z danego kraju jest jedna firma gazowa 

(najczęściej narodowy koncern np. Gazprom, Sonatrach, Qatar Gas itp.) oraz brak bardziej szczegółowych  

danych w przeprowadzonych wyliczeniach, pod uwagę wzięto liczbę krajów, z których zaopatruje się dane państwo,  

a nie liczbę firm. 
26  Arkusz kalkulacyjny z danymi i wyliczeniami załączony jest na płycie CD – plik:  HHI & SWI_BP statistical review_AS.xls 



 47 

• wskaźnik koncentracji HHI wynosi mniej niż 1 000,  

• wskaźnik koncentracji HHI po fuzji wynosi od 1 000 do 2 000,  

przy jego wzroście nie przekraczającym 250, lub  

• wskaźnik koncentracji HHI po fuzji wynosi ponad 2 000, ale jego wzrost nie przekracza 150. 

 

Wskaźnik HHI dla importu gazu wyliczamy zastępując udział w rynku udziałem danego kraju  

w strukturze importu. Należy jednak pamiętać, iż indeks ten nie rozróżnia importu rurociągowego  

i LNG oraz nie bierze pod uwagę produkcji własnej. Mając na uwadze ograniczoną ilość krajów 

eksportujących gaz do i wewnątrz Europy (w latach 2008/2009 - 16 krajów pomijając reeksportującą 

Belgię) oraz duże dysproporcje w wielkości posiadanych rezerw gazu (ogromna dominacja Rosji, 

Algierii i Norwegii) wielkość tego wskaźnika będzie wykazywała zdecydowanie wyższe poziomy  

niż przy normalnej analizie sektorowej. Założono zatem, iż wielkości do 3 300 punktów wskazują  

na dobrze zdywersyfikowany import (co najmniej 3 dostawców po 33%), od 3 300 do 5 000  

na umiarkowaną koncentrację, a powyżej 5 000 na wysoką koncentrację (10 000 oznacza całkowity 

monopol jednego dostawcy). 

 

Rys. 19. Indeks HHI dla importu gazu do krajów europejskich w roku 2008.  
Źródło:   Obliczenia własne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009.[5] 
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Rys. 20. Indeks HHI dla importu gazu do krajów europejskich w roku 2009.   
Źródło:  Obliczenia własne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2010 [5] 
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Indeks Shannon-Wienera (SWI) 

Dobra strategia dywersyfikacji dostawców jest wyraźną przesłanką do zwiększenia bezpieczeństwa 

energetycznego danego kraju. Indeks zróżnicowania Shannon-Wienera przypisujący większą wagę  

do mniejszych dostawców daje lepsze wyobrażenie poziomu zróżnicowania dostaw gazu,  

a tym samym także stopnia bezpieczeństwa dostaw. Niektórzy autorzy twierdzą nawet, iż indeks ten 

jest najbardziej atrakcyjną miarą zróżnicowania dostaw odzwierciedlającą zarówno różnorodność,  

jak i zbilansowanie danego portfela dostaw. 

 

Podstawowy wzór dla portfela dostawców gazu ziemnego do danego kraju jest następujący: 

 

 

 

 

Gdzie: xi -  podobnie jak dla indeksu HHI oznacza udział importu z danego kraju n  

do kraju (państwa) będącego przedmiotem analizy21.  

 

Ponieważ logarytm naturalny jest zawsze ujemy, znak minusa przez sumą oznacza, iż indeks  

jest zawsze dodatni. Przyjąwszy 16 potencjalnych dostawców (krajów) o równym udziale w imporcie 

maksymalna wartość indeksu przyjmie wielkość 2,77 -  [16 * 
1
/16 * ln(

1
/16)].  

Minimalna wartość wskaźnika dla kraju uzależnionego od jednego dostawcy to zero (ln(1)=0). 

Wartość wskaźnika wzrasta wraz ze wzrostem i równomierną dywersyfikacją źródeł importu.  

Stąd, inaczej niż w przypadku HHI, niższa wartość oznacza gorszą sytuację niż wyższa. 

 

Podobnie jak w przypadku indeksu HHI podstawowy wzór na SWI nie odnosi się do produkcji 

własnej, która dla niektórych krajów (np. Holandia, Wielka Brytania) oznacza, iż pożądany poziom 

dywersyfikacji jest znacząco niższy niż dla krajów w 100% uzależnionych od importu.  

Z drugiej strony import z krajów (regionów) cechujących się dużą niestabilnością zdecydowanie 

obniża bezpieczeństwo. Dlatego pierwotny wzór na SWI zmodyfikowano wprowadzając 

kategoryzację (własny rating) politycznego ryzyka dla dostawców (krajów) – bi. Wartość 1 oznacza 

stabilnego przewidywalnego dostawcę (np. Norwegia, Holandia, Wielka Brytania), niższe wartości 

oznaczają mniej wiarygodnych lub politycznie niestabilnych dostawców (np. Rosja, Nigeria).  

Drugą modyfikacją jest wprowadzenie współczynnika samowystarczalności (gi) – udziału własnej 

produkcji w całkowitej konsumpcji. 
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Rys. 21. Zmodyfikowany indeks SW dla krajów europejskich – dane dla 2008 roku. 

Źródło:   Obliczenia własne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009. [5] 

 

 

 

 

 
Rys. 22. Zmodyfikowany indeks SW dla krajów europejskich – dane dla  2009 roku. 

Źródło:  Obliczenia własne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2010.[5] 
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Poziom powyżej 1 oznacza dobrze zdywersyfikowany import gazu, głównie od wiarygodnych  

i stabilnych dostawców lub duży udział własnej produkcji. Poziom od 0,5 do 1 oznacza gorszą 

dywersyfikację, ale modyfikowaną albo bardziej wiarygodnymi dostawcami albo własną produkcją 

(np. Polska). Poziom poniżej 0,5 świadczy albo o dużym uzależnieniu od jednego dostawcy,  

albo o niskiej wiarygodności partnerów (albo jednym i drugim). 

Wartości wskaźnika SW wskazują na podobną dychotomię jak w przypadku indeksu HHI:  

dobrze zdywersyfikowane kraje Europy Zachodniej i słabo lub całkowicie niedostatecznie Europy 

Wschodniej i Południowo-Wschodniej.  

 

 

5.1.2. Główni dostawcy. 

 

Wnioski z przedstawionej powyżej analizy struktury importu wyraźnie wskazują, iż występuje bardzo 

ograniczona liczba dostawców gazu do państw europejskich, spośród których kilka podmiotów  

ma zdecydowanie dominującą rolę. 

 

Największym dostawcą gazu do Europy jest i zapewne długo pozostanie Rosja reprezentowana  

przez swój narodowy koncern gazowy – Gazprom. Rosja dostarcza do Unii Europejskiej  

oraz pozostałych krajów poza unijnych (Turcja, Szwajcaria, Serbia, Chorwacja) około 150-155 mld m
3
 

gazu rocznie. Jej udział w zaopatrzeniu w gaz całej Unii Europejskiej wynosi ponad 
1
/4 całości zużycia 

gazu w UE i ponad 41% importu. 

 

Głównymi odbiorcami rosyjskiego gazu są oczywiście najwięksi konsumenci gazu na kontynencie 

europejskim: Niemcy oraz Włochy, a także Turcja (wolumeny od 25 do 35 mld m
3
 rocznie),  

ale również, choć już na mniejszą skalę, Francja (około 8 mld m
3
).  Liczącymi się klientami Gazpromu  

są także kraje Europy Środkowej: Węgry, Polska, Czechy, Austria, Słowacja, kraje bałtyckie  

wraz z Finlandią oraz Europy Południowej: Rumunia, Bułgaria, Grecja. 
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UWAGA:  Dla krajów eksportujących gaz (Wielka Brytania, Holandia)  

udział odnosi się do wolumenu całkowitego importu, a nie importu netto. 
 

Rys. 23. Główni importerzy gazu z Rosji w 2008 roku.  
Źródło:   Obliczenia własne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009. [5] 

 

 

Drugim co do znaczenia dostawcą gazu do Europy jest Norwegia. Gaz ze złóż norweskich  

jest wydobywany przez wiele firm, aczkolwiek głównym sprzedawcą tego surowca jest narodowy 

koncern norweski StatoilHydro. W 2008 roku ze złóż norweskich sprzedano do krajów UE  

92,7 mld m
3
 gazu co stanowi prawie 19% konsumpcji i ponad 30% importu netto Unii. 

 

Gaz norweski płynie niestety prawie wyłącznie do krajów Europy Zachodniej: głównie Niemiec, 

Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Włoch i Hiszpanii. Od 2008 roku rozpoczęła produkcję 

instalacja LNG na polu Snohvit co umożliwi dostawy także na południe Europy. W norweski gaz 

zaopatrują się także Czechy i Austria. Istnieje także plan stworzenia infrastruktury umożliwiającej 

odbiór gazu z Norwegii także przez Polskę, ale prawdopodobieństwo jego realizacji jest nikłe.  

Bardziej realna wydaje się budowa jednego/dwóch dużych łączników z systemem austriackim  

(hub Baumgarten), niemieckim lub czeskim i odbiór określonego wolumenu poprzez system 

przesyłowy (vide: Czechy, Austria czy Włochy).  
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UWAGA:  Dla krajów eksportujących gaz (Wielka Brytania, Holandia)  

udział odnosi się do wolumenu całkowitego importu, a nie importu netto. 

 
Rys. 24. Główni importerzy gazu z Norwegii w 2008 roku.  

Źródło:   Obliczenia własne na podstawie danych  BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009. [5] 
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UWAGA:  Dla krajów eksportujących gaz (Wielka Brytania, Holandia)  

udział odnosi się do wolumenu całkowitego importu, a nie importu netto. 
 
 

Rys. 25. Główni importerzy gazu z Holandii w 2008 roku.  
Źródło:   Obliczenia własne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009. [5] 
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UWAGA:  Dla krajów eksportujących gaz (Wielka Brytania, Holandia)  

udział odnosi się do wolumenu całkowitego importu, a nie importu netto. 
 

Rys. 26. Główni importerzy gazu z Algierii w 2008 roku.  
Źródło:   Obliczenia własne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009. [5] 

 
 

W 2008 roku do krajów europejskich sprzedano blisko 55 mld m
3
 gaz ziemnego w postaci LNG  

(w tym także wspominany powyżej gaz z Algierii), z czego do krajów UE niespełna 50 mld m
3
  

(10% całkowitego zużycia, 16% importu netto). LNG pochodzi głównie z Algierii (19,4 mld m
3
),  

Nigerii (14,6 mld m
3
), Kataru (7,9 mld m

3
), Egiptu (5,5 mld m

3
) oraz Trynidadu i Tobago (5 mld m

3
). 

 

 
Rys. 27. Struktura dostaw LNG do Europy w 2008 roku.  

Źródło:   Obliczenia własne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009. [5] 
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Rys. 28. Struktura dostaw LNG do Europy w 2009 roku.  

Źródło:  Obliczenia własne na podstawie danych CERA, maj 2010 [W6] 

oraz BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2010.[5] 
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UWAGA:  Dla krajów eksportujących gaz (Wielka Brytania, Holandia)  

udział odnosi się do wolumenu całkowitego importu, a nie importu netto. 
 

Rys. 29. Główni importerzy LNG w 2008 roku.  
Źródło:   Obliczenia własne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009. [5] 

 
 

Tabela 7. Import oraz prognozy importu LNG w latach 2008-2010. 

Kraj Import z LNG w mld m
3
 

Udział LNG  
w imporcie netto (imporcie) 

 
2008  
CERA 

2008  
BP SWR 

2009  
CERA Est 

2009  
BP SWR 

2010  
CERA Est 

2008  
CERA 

2009  
CERA Est 

2010  
CERA Est 

Europa 57,4 54,8 71,1 69,0 84,7 22% 29% 32% 

UE27 51,8 49,5 65,0 63,3 77,5 16% 21% 24% 

Hiszpania 29,1 28,7 26,7 27,0 26,8 71% 73% 70% 

Francja 13,0 11,7 13,3 13,1 14,3 30% 30% 30% 

Turcja 5,6 5,3 6,1 5,7 7,3 16% 19% 21% 

Belgia 3,1 2,9 6,7 6,5 6,7 20% 36% 36% 

Portugalia 2,8 2,6 2,7 2,8 3,5 57% 59% 62% 

Włochy 1,8 1,6 4,6 2,9 7,5 2% 7% 11% 

W.Brytania 1,0 1,0 10,3 10,2 17,2 3% 25% 38% 

Grecja 1,0 0,9 0,8 0,7 1,4 24% 24% 32% 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych CERA, maj 2010.[W6] 

O ile liczba krajów importujących LNG nie wzrosła w ostatnim okresie (jakkolwiek w 2010 roku  
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wzrósł w 2009 roku o ponad 13 mld m
3
, co oznacza 24% wzrost (y-o-y), zaś wedle prognoz  

w 2010 roku przybędzie kolejne 13 mld m
3
 (19% y-o-y).  

Głównym źródłem tego wzrostu są oczywiście bardzo korzystne relacje cenowe dostępnego  

na rynku LNG (głównie w transakcjach spotowych) względem gazu rurociągowego zwłaszcza 

rosyjskiego, gdzie dominują formuły cenowe przypisane do cen wciąż drogiej ropy naftowej.  

Bezpośrednimi beneficjentami tej sytuacji są kraje, które w ostatnich latach zainwestowały  

w rozbudowę mocy regazyfikacyjnych, przede wszystkim Wielka Brytania i Włochy,  

a pośrednio także inne kraje Europy Zachodniej (w tym Niemcy) połączone z nimi siecią 

gazociągową. 

 

 

 

5.1.3. Podpisane kontrakty długoterminowe. 

 

Artykuł 2 Dyrektywy dotyczącej środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego 

(2004/67/WE) definiuje kontrakt długoterminowy na dostawy gazu jako „[…] kontrakt  

na dostawy gazu zawarty na okres dłuższy niż dziesięć lat […]‖. 

Punkt 11 wstępu do w/w Dyrektywy uzasadnia znaczenie kontraktów długoterminowych: „Kontrakty 

długoterminowe odegrały i nadal będą odgrywać dla Europy istotną rolę w bezpieczeństwie dostaw 

gazu. Aktualny poziom kontraktów długoterminowych jest odpowiedni do poziomu potrzeb Wspólnoty, 

i ocenia się, że kontrakty te będą nadal miały znaczny udział w ogólnych dostawach gazu,  

o ile przedsiębiorstwa będą je nadal włączać w ogólny portfel kontraktów na dostawy.‖ 

Analogiczna do Dyrektywy definicja kontraktów długoterminowych jest używana przez osiem krajów 

członkowskich: Niemcy, Polskę, Rumunię, Słowację, Łotwę, Portugalię, Słowenię i Maltę.  

Węgry określiły iż długoterminowy kontrakt ma minimum 5 lat. Pozostałe kraje używają tego terminu 

w swych aktach prawnych bez dokładnej definicji. 

Kontrakty długoterminowe są wykorzystywane zarówno w dostawach rurociągowych jak i LNG, 

jakkolwiek okres typowego kontraktu dla LNG jest zazwyczaj krótszy niż dla gazociągu.  

Kontrakty długoterminowe są także zaliczone przez Dyrektywę 2004/67/WE jako instrument 

zwiększający bezpieczeństwo dostaw. 

Wiele krajów członkowskich wykorzystuje kontrakty długoterminowe do zabezpieczenia dostaw  

w dłuższej (5-20 letniej) perspektywie czasowej. Przez ostatnie trzy lata większość krajów UE 

importujących gaz z Rosji przedłużyło swe kontrakty o następne 10-20 lat (patrz tabela 8). 

Długoterminowe kontrakty wpływają także na prognozy podaży gazu na rynku, wskazując dostępne 

ilości gazu zakontraktowane na przyszłość (tudzież lukę podażową). 

Wpływ kontraktów długoterminowych na rynek wewnętrzny jest dwojaki. Z jednej strony wzrost 

dostaw gazu stabilizuje rynek i daje pewną gwarancję w dłuższej perspektywie czasowej,  
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iż gaz zostanie dostarczony na rynek. Negatywnym aspektem tego typu kontraktów jest blokowanie 

dostępu do rynku dla innych uczestników poprzez rezerwowanie pojemności przesyłowych  

przez importerów często ponad rzeczywiście wykorzystywane przepustowości
27

. Innym problemem 

jest ograniczanie płynności rynku poprzez formułę „take-or-pay‖, która stwarza istotną barierę  

dla alternatywnych dostawców, gdyż główny odbiorca niejako „musi‖ odebrać i uplasować na rynku 

zakontraktowany wolumen niezależnie od opłacalności. Podobnie hamująco na płynność rynku działa 

też mechanizm blokowania przepustowości, szczególnie w punktach wejścia do systemu.  

 

W tabeli 8 zebrano podpisywane w ostatnich latach przez kraje UE kontrakty na dostawy  

gazu z największym eksporterem na rynek europejski – Gazpromem.    

Nawet pobieżna lektura wskazuje wyraźnie, iż preferowane jest podejście opisywane wcześniej  

jako konserwatywne – zabezpieczenie dostaw długoterminowymi (15-20 letnimi) kontraktami 

powiązanymi z rezerwacją przesyłu. Podobnie przedstawia się struktura kontraktów Sonatrach, 

StatoilHydro, czy też na dostawy LNG. Warto też zwrócić uwagę na konsekwentną strategię 

Gazpromu zmierzającą do uzyskania bezpośredniego dostępu do rynków krajowych oraz udziałów  

w infrastrukturze przesyłowej, magazynowej i LNG. 

 

Tabela 8. Długoterminowe kontrakty Gazpromu z firmami europejskimi. 

Kraj, Firma 

D
at

a 
 

p
o

d
p
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an

ia
 

ko
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tr
ak

tu
 

O
kr

e
s 

 

o
b

o
w

ią
zy

w
an

ia
  

ko
n

tr
ak
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Wolumen  
i odbiorcy 

Cel, terminy  
i możliwe konsekwencje kontraktu 

 

Austria 

 

1.Gazprom 

2.OMV Gas Intl. (OGI) 

3. EconGas GWH  

(Gazprom-export - 

50%,  

Centrex - 24,9%,  

OMV - reszta) 

4. Centrex Europe 

Energy  

& Gas AG (firma 

Gazprom-banku) 

28 wrzesieo 

2006 
2012-2027 

7 mld m3/rok 

 

75% of dostaw  

do OGI 

25% do  EconGas  

i Centrex Europe 

Kontrakt renegocjowany I przedłużony. 

 

Gazprom zgodził się na przedłużenie  

pod warunkiem zmiany struktury odbiorców. 

Pierwotnie jedynym odbiorcą był OGI, lecz na skutek 

perswazji Gazpromu dodano dwie spółki zależne  

od Gazpromu 

 

 

Niemcy 

 

1. WIEH (spółka  

Gazpromu i 

Wintershall) 

2. Verbundnetgas 

5 lipiec 2006 2014-2031 

90 mld m3  

w 2014-2031 

 

(5,25 mld m3/rok  

z opcją zwiększenia 

dostaw) 

Kontrakt wzmacnia pozycję Gazpromu na rynku niemieckim. 

 

 

Za pośrednictwem WIEH Gazprom sprzedaje gaz także  

do innych krajów europejskich. 

                                                           
27  Kontrakty są zazwyczaj podpisywane z pewną (opcjonalną) rezerwą dostaw  

ponad normalną konsumpcję na wypadek np. bardzo niskich temperatur w miesiącach zimowych. 
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1. Gazprom 

2. E.ON Ruhrgas 

4 

październik 

2005 

2009-2020 8 mld m3/rok 
E.ON Rurgas  wykorzystał opcję wydłużenia  

jednego z siedmiu kontraktów długoterminowych. 

1. Gazprom 

2. E.ON Ruhrgas 

29 sierpieo 

2006 
2011-2036 

100 mld m3  

(4 mld m3/rok) 
Kontrakt na dostawy gazu via Nord Stream. 

1. Gazprom 

2. E.ON Ruhrgas 

4 

październik 

2006 

2020-2035 
300 mld m3 

(20 mld m3/rok) 

Przedłużenie obecnych kontraktów  

na dostawy poprzez Weidhaus (wygasają w 2020),  

utrzymujących zasadę ustalonego miejsca dostaw. 

Włochy 

 

1. Gazprom 

2. ENI 

14 listopada 

2006 
2017-2035 22 mld m3/rok 

Przedłużenie obecnych kontraktów w oparciu o formułę 

strategicznego partnerstwa pomiędzy ENI a Gazpromem 

dającą rosyjskiemu monopoliście prawo bezpośredniej 

sprzedaży gazu na rynku włoskim począwszy od 2007 roku 

 w ilości około 3 mld m3/rok (w 2010) w zamian za obietnicę 

(sic !!!) nabycia przez  ENI aktywów upstreamowych w Rosji. 

Francja 

 

1. Gazprom 

2. Gaz de France 

(GdF) 

19 grudzieo 

2006 
2012-2030 

12 mld m3/rok 

plus kontrakt  

na extra 2,5 mld 

m3/rok z gazociągu 

Nord Stream 

Przedłużenie obecnie obowiązującego (do 2011) kontraktu.  

Z całości 12 mld m3/rok Gazprom będzie uprawniony  

do sprzedaży bezpośrednio na rynku francuskim  

1,5 mld m3/rok od 2007 roku. GMT France (spółka córka 

Gazpromu) sprzedaje gaz odbiorcom przemysłowym, 

 a od 2006 roku jest członkiem giełdy gazowej we Francji. 

Gazprom pozyskuje też klientów do odbiorów gazu via Nord 

Stream. 

Czechy 

 

1. Gazprom 

2. RWE AG  

(spólka córka 

niemieckiego RWE 

Transgas), która jest 

wyłącznym dostawcą 

gazu na rynek czeski 

od 2006 r. 

21 grudzieo 

2006 
2014-2035 9 mld m3/rok 

Kontrakt przedłużający dostawy, był częścią pakietu 

dołączonego do umowy przedłużającej kontrakt na tranzyt 

gazu do 2035 pomiędzy RWE a Gazpromem przez czeski 

system przesyłowy. 

1. Vemex  

(spółka córka 

Gazpromu) 

2. Prazska 

Plynarenska  

(firma dystrybucyjna) 

1 kwietnia 

2006 

Brak 

informacji 
550 mln m3 w 2006 

Vemex jest drugą kontrolowaną przez Gazprom firmą,  

która weszła na rynek czeski jako konkurent RWE  

(Wingas Europa także dostarcza gaz do Czech poprzez 

bezpośredni kontrakty z odbiorcami przemysłowymi). 

1. Vemex 

2. Energetika 

Vitkovice a.s.  

(spólka z grupy CEZ) 

28 listopada 

2006 

Brak 

informacji 

Dostawy rozpoczną 

się w 2007 

1. Vemex 

2. Spolana a.s. 

(zakłady chemiczne  

w Neratovicach) 

8 grudzieo 

2006 

Brak 

informacji 

Dostawy rozpoczną 

się w 2007 

Bułgaria 

 

1. Gazprom 

2. Bulgargaz 

18 grudzieo 

2006 
2011-2030 3 mld m3/rok 

Gazprom przedłużył istniejące kontrakty pod warunkiem  

ich renegocjacji i zamiany dotychczasowych rozliczeo opłat  

za tranzyt z barteru (w ramach dotychczasowego kontraktu 

do 2010 Bułgaria dostaje 1,4 mld m3 rocznie po cenie 83 USD 

za 1000 m3). W efekcie Bułgaria zapłaci za gaz więcej. 
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Nowa umowa zakłada zwiększenie wolumenów tranzytu gazu 

poprzez system bułgarski (do Turcji, Grecji i Macedonii)  

w zamian za co rząd bułgarski zobowiązał się do współpracy  

z Gazpromem przy budowie nowych gazociągów  

oraz wykorzystaniu i rozbudowie pojemności magazynowych. 

W ten sposób Gazprom będzie mógł wykorzystad bułgarską 

infrastrukturę do projektów budowy alternatywnych  

do Nabucco gazociągów tranzytowych. 

Rumunia 

 

1. Gazprom-export 

2. WIEH  

(spółka Gazpromu  

i Wintershall) 

23 listopada 

2005 
2012-2030 

Około  4,5 mld 

m3/rok 

 

Przedłużenie wygasającego w 2011 kontraktu. 

Od 1993 roku spółka zależna od Gazpromu (WIEH)  

jest głównym odbiorcą i dystrybutorem rosyjskiego gazu  

w Rumunii. 

1. Gazprom-export 

2. Romgaz 
5 maj 2006   

Umowa dotycząca utworzenia JV  

do budowy podziemnych magazynów gazu. 

 

1. Gazprom-export 

2. Transgaz 
5 maj 2006   

Umowa o współpracy przy zarządzaniu i rozbudowie 

infrastruktury przesyłowej w Rumunii, zgodnie z którą 

Gazprom może wykorzystad tę infrastrukturę do zwiększenia 

wolumenu dostaw do Turcji i pozostałych krajów na południu 

Europy. 

1. Gazprom-export 

2. Conef  

(rumuoska spółka 

dystrybucyjna  

i handlowa) 

5 maj 2006 2010-2030 
50 mld m3 

(2-2,5 mld m3/rok) 

Umowa na bezpośrednie dostawy gazu do zakładów 

produkujących aluminium w Arlo Slatina (bez pośrednictwa 

WIEH, który od 2005 był dostawcą do  Arlo Slatina). 

Dania 

 

1. Gazprom 

2. DONG Energy 

16 czerwca 

2006 
2011-2031 1 mld m3/rok 

Umowa umożliwiająca wejście Gazpromu na nowy rynek  

i pozyskanie nowego klienta na gaz z Nord Stream. 

1. Gazprom 

Marketing  

& Trade  

(GMT -  spółka córka 

British Gazprom 

autoryzowana  

do działao  

na terenie całej Unii 

2. DONG Energy 

16 czerwca 

2006 
2011-2022 

600 mln m3/rok 

gazu z Norwegii  

do Wielkiej Brytanii 

GMT kupując gaz od DONG  

(udziałowca norweskiego projektu Ormen Lange)  

zadebiutuje na rynku europejskim. 

1. GMT 

2. Norsk Hydro 

10 września 

2006 
2006-2007 500 mln m3 

Roczny kontrakt na dostawy norweskiego gazu  

do Wielkiej Brytanii poprzez gazociąg Langeled. 

1.Gazprom 

2.Spółka zarządzająca 

Interconnectorem 

14 września 

2006 

Do kooca 

2007 
2 mld m3/rok 

Gazprom posiada 10% udział w spółce zarządzającej 

interkonektorem pomiędzy Wielką Brytanią i Belgią. 

Holandia 

 

1.Gazprom 

2. Gasunie 

5 

październik 

2006 

Memorandum odnośnie potencjalnego udziału Gasunie w Nord Stream (9% udziałów 

przypadających obecnie na niemieckie firmy ). W zamian za udziały w Nord Stream  

Gazprom chce nabyd udziały w gazociągu BBL łączącym system holenderski z brytyjskim  

oraz uzyskad dostęp do rynku holenderskiego. Uzyskanie dostępu do rynku brytyjskiego  

poprzez BBL umożliwi rezygnację z konieczności budowy łącznika pomiędzy Nord Stream  
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a Wielką Brytanią i znacząco zredukuje koszty gazociągu bałtyckiego. 

Belgia 

 

1. Gazprom 

2. Fluxys (belgijski 

operator systemu 

przesyłowego) 

27 czerwca 

2006 

Wstępna umowa na budowę magazynów gazu na potrzeby Nord Stream (gaz transportowany  

z Zeerbrugge do Wielkiej Brytanii via Interconnector). Zmagazynowany gaz ma byd zarówno  

na potrzeby klientów w Belgii jak i pozostałych klientów europejskich. 

Gazprom chce także partycypowad w hubie gazowym w Zeerbrugge  

poprzez zakup akcji w firmie zarządzającej magazynami LNG i bezpośrednie dostawy gazu do hubu.  

Rozważane są możliwości utworzenia JV z Fluxys lub nabycia jego akcji. 

Turcja 

 

1. Gazprom 

2. Bophorus Gas  

(40% udziałów należy 

do ZMB, spółki córki 

niemieckiej filli 

Gazpromu). 

21 maja 

2007 
2007-2021 

min. 0,75 

mld m3/rok 

Nowy kontrakt, który pozwoli Gazpromowi sprzedawad gaz  

do klientów koocowych na rynku tureckim. 

Bosphorus Gas ma obecnie około 3% udział w rynku,  

według planów ma osiągnąd około 20% w 2015. 

Źródło: Opracowanie własne (stan na sierpień 2009 r). 

 

 

5.2. Konsumpcja i udział gazu w zużyciu energii pierwotnej. 

 

Gaz ziemny jest obok ropy naftowej i węgla kamiennego jednym z podstawowych surowców 

energetycznych tak w świecie jak i na rynku europejskim. Jego udział w konsumpcji pierwotnej paliw 

(z wyłączeniem energii odnawialnej za wyjątkiem hydroenergetyki) wynosił w 2008 roku ponad 24%, 

co czyni go trzecim co do ważności (po ropie naftowej i węglu kamiennym) źródłem energii  

na świecie.(Rys.30.). 

 
Rys. 30. Struktura zużycia surowców energetycznych.  

Źródło:   Obliczenia własne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009. [5] 
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Warto jednak zauważyć, iż dla najbardziej rozwiniętych krajów lub regionów takich jak  

Stany Zjednoczone czy Unia Europejska gaz jest już teraz drugim, co do ważności, po ropie  

naftowej, surowcem energetycznym (a dla Rosji, czy generalnie krajów byłego Związku Radzieckiego 

najważniejszym).(Rys. 31.) . Zużycie gazu ziemnego w krajach UE oraz Turcji, Norwegii i Szwajcarii 

przedstawia rys. 32. 

 
Rys. 31. Konsumpcja surowców energetycznych (energia pierwotna) w 2008 roku (mln toe).  

Źródło:   Obliczenia własne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009. [5] 

 
Rys. 32. Zużycie gazu ziemnego w krajach UE oraz Turcji, Norwegii i Szwajcarii w 2008 roku.  

Źródło:   Obliczenia własne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009. [5] 

oraz danych Eurogas. 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

USA UE Chiny Indie Japonia Rosja Pozostałe 
kraje

Ropa naftowa Gaz ziemny Węgiel kamienny Energia jądrowa Hydroenergia

mln toe

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
mld m3



 64 

5.3. Źródła importu gazu do UE vs. Konsumpcja 

 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw gazu najbardziej newralgicznym obszarem  

jest ten wolumen surowca, który jest dostarczany spoza granic danego kraju. Państwo poprzez 

przeróżne instrumenty ma duży wpływ na producentów (firmy poszukiwawczo-wydobywcze) 

wydobywających gaz ziemny na jego terytorium i może, w ostateczności, skierować niemal całą 

wielkość wydobycia tam gdzie uzna to za najważniejsze biorąc pod uwagę interesy całego kraju. 

Import – jego wielkość, tak bezwzględna jak i w relacji do zużycia oraz struktura są zatem 

kluczowymi parametrami definiującymi politykę bezpieczeństwa danego energetycznego  

danego kraju. Do największych importerów netto gazu (zobacz rys. 18) w Unii Europejskiej  

z oczywistych względów należą kraje, które legitymują się też największym zużyciem: Włochy  

i Niemcy importujące rocznie prawie 70 mld m
3
 gazu. Następne w kolejności są Francja i Hiszpania 

(import niemal w 100% równy zużyciu) oraz pozaunijna Turcja (także 100% zależność od dostaw 

zewnętrznych).  

 

Warto więc wielkości bezwzględne  zestawić ze stopniem uzależnienia od importu poszczególnych 

krajów. Zastępując zatem udział gazu w konsumpcji energii pierwotnej relacją importu do konsumpcji 

otrzymamy kolejne grupowanie (klastry) państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa 

dostaw.(Rys.33.).  

I tak  w grupie I pojawia się Francja, zaś do grupy drugiej trafiają Holandia i jeszcze przez jakiś czas 

(3 do 5 lat) Wielka Brytania. Niemcy, Włochy, Francja i Hiszpania z racji swego uzależnienia  

od importu oraz roli gazu w gospodarce (poza Francją) będą zatem nadawać ton  

w dyskusji o polityce gazowej UE akcentując zapewne kwestie adekwatności infrastrukturalnej  

i długoterminowych relacji (kontraktów) z dostawcami, podczas gdy Wielka Brytania i Holandia  

będą raczej stawiały na wolny rynek i rolę regulacji. Uzależnienie od importu dokonuje również 

istotnego przegrupowania w obrębie grup III i IV. Jedynym krajem nie będącym w dużym stopniu 

zależnym od importu pozostaje Rumunia, natomiast Polska i Czechy wraz pozostałymi krajami  

z grupy III (Belgia, Węgry, Czechy, Austria) mają bardzo istotne powody by stać się ważnymi 

uczestnikami dyskusji nt. bezpieczeństwa energetycznego UE w zakresie gazu ziemnego.  

W podobnej sytuacji są kraje z grupy V, która obejmuje praktycznie wszystkie pozostałe kraje unijne 

poza Danią oraz Szwajcarią. Widać wyraźnie, iż mimo małego zużycia w stosunku do potentatów, 

stopień uzależnienia tych państw od dostaw zewnętrznych jest niemal 100%.  

W grupie VI pozostaje zatem tylko Dania (oraz pozaunijny wielki producent gazu – Norwegia). 
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Rys. 33. Konsumpcja vs. import gazu w 2008 roku.  

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009. [5] 

oraz danych Eurogas. 

 

Podobnie na bazie prognoz PRIMES [3] na rys. 34 zaprezentowano poniżej ujęcie dynamiczne 

odzwierciedlające potencjalną zależność od importu vs. konsumpcja w roku 2015. 

Jedyną istotną zmianą jest przesunięcie się do I grupy Wlk. Brytanii (wyczerpujące się złoża)  

oraz coraz większe uzależnienie się od importu pozostałych krajów w tym również Polski. 

 

 
Rys. 34. Konsumpcja vs. import gazu w 2015 roku.  

Źródło:  Obliczenia własne na podstawie danych z modelu PRIMES [3]. 
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Duże uzależnienie od importu i związane z tym ryzyko przerwania dostaw może być w krótkim 

okresie zmniejszone, jeżeli dany kraj posiada odpowiednią infrastrukturę magazynową i jest w stanie 

skorzystać z nagromadzonych rezerw. Zestawiając wielkość czynnej pojemności magazynowej  

w danym kraju z wielkością importu na jednej osi oraz relację importu do konsumpcji na drugiej, 

uzyskujemy wykres wizualizujący stopień zabezpieczenia (w krótkim okresie) przed ryzykiem 

przerwania dostaw importowych przez posiadany w magazynach gaz.(Rys.35.). Linia bezpieczeństwa  

jest wyznaczona przez krzywą wyznaczającą relację 1:4, czyli na każdy 1% importu do całkowitej 

konsumpcji powinno przypadać 0,25% pojemności magazynowej w odniesieniu do wolumenu 

importu
28

. Innymi słowy posiadana czynna (i zapełniona) pojemność magazynowa powinna 

zabezpieczać przynajmniej około 90 dni importu w przypadku gdy importujemy 100% zużywanego 

wolumenu gazu. 

 

Kraje znajdujące się powyżej wyznaczonej linii są teoretycznie w lepszej sytuacji od państw 

znajdujących się poniżej, gdyż większa cześć ich importu jest „pokryta‖ rezerwami gazu  

w magazynach. Wyliczenie to abstrahuje jednakże od statusu prawnego, handlowego i technicznej 

dostępności tychże rezerw, co będzie przedmiotem analizy w dalszych częściach tego opracowania. 

 

 
 

Rys. 35. Import vs. pojemności magazynowe w UE.  
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych  BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009 [5], 

danych Eurogas oraz The rising value of underground European gas storage, prezentacja Societe 

Generale na rocznej konferencji GIE, październik 2008 [82]. 

 

                                                           
28  Por.: [82] The rising value of underground European gas storage,  

prezentacja Societe Generale na rocznej konferencji GIE, październik 2008. 

EU (27 krajów)
Belgia

Bułgaria Czechy

Dania

Niemcy

Estonia
Hiszpania

Francja
Włochy

Łotwa

Litwa

Węgry

Holandia

Austria

Polska

Rumunia
Słowacja

Wielka Brytania

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

P
M

G
/I

m
p

o
rt

Import/Konsumpcja

EU (27 krajów) Belgia Bułgaria Czechy Dania Niemcy

Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy

Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Holandia Austria

Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia

Szwecja Wielka Brytania



 67 

Z dużych konsumentów wyraźne braki infrastrukturalne ma Hiszpania, ale także Belgia, Włochy  

oraz niestety Polska. Na granicy bezpieczeństwa są Francja, Niemcy, Wielka Brytania, a także Czechy 

czy Węgry. Lepszą pozycję mają Słowacja i Austria.  Ale jedynie dwa kraje: Łotwa i Rumunia mogą 

mówić o pełnym komforcie w tym zakresie.  

Podobna analiza uwzględniająca jednak prognozy zarówno konsumpcji ([3]),  

jak i budowy nowych pojemności magazynowych dla roku 2015 wskazuje, iż swą pozycję powinni 

poprawić Włosi (szeroko zakrojone inwestycje w magazyny) natomiast spadek produkcji własnej  

w Wielkiej Brytanii spowoduje, iż kraj ten znajdzie się poniżej wyznaczonej linii bezpieczeństwa. 

(Rys.36.). 

 

 
Rys. 36. Import vs. pojemności magazynowe w UE w 2015. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z modelu PRIMES [3] (Baseline 2009) sierpień 2009,  

oraz The rising value of underground European gas storage, prezentacja Societe Generale  

na rocznej konferencji GIE, październik 2008 [82] i danych GSE (Gas Storage Europe – GIE). 

 

 

 

Wyznaczona przez stopień uzależnienia od importu i wielkość konsumpcji segmentacja,  

wraz z modyfikacjami wynikającymi z roli gazu w gospodarce i możliwością tymczasowego 

zabezpieczenia dostaw poprzez posiadane pojemności magazynowe, wydaje się w sposób najbardziej 

adekwatny odzwierciedlać podejście do kwestii polityki gazowej i bezpieczeństwa dostaw 

poszczególnych państw członkowskich. Jej podsumowanie przedstawia tabela 9 . 
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Tabela 9. Segmentacja krajów członkowskich UE pod kątem polityki bezpieczeństwa dostaw gazu. 

Grupa Kraj 
Produkcja 

własna 
Magazyny 

Znaczenie 
gazu dla 

gospodarki 
Polityka grupy 

I 

Wielka 
Brytania 

malejąca niewystarczające Duże 

Gaz jest strategicznie ważnym 
surowcem (poza Francją),  
siła przetargowa wyrażona wielkością 
konsumpcji i/lub własnej produkcji 
(Holandia) bardzo istotna.  
Kluczowe znaczenie ma 
dywersyfikacja źródeł dostaw i dobre 
ułożenie relacji z dostawcami (Rosją), 
wobec których kraje te dysponują 
istotnym argumentem (wielkością 
popytu).  
Wstrzemięźliwe podejście  
do koncepcji solidarnościowych  
w odniesieniu do polityki 
bezpieczeostwa.  
Kraje te różni też podejście  
do liberalizacji: od bardzo 
zliberalizowanego rynku brytyjskiego 
po bardzo silnie oligopolistyczny 
rynek niemiecki oraz stopieo 
zabezpieczenia wynikający  
z posiadanych PMG (duży - Niemcy, 
Francja, Włochy), a zbyt mały  
w Wlk. Brytanii i Hiszpanii. 

Włochy 
niewielka, 
malejąca 

wystarczające Duże 

Niemcy 
niewielka, 
malejąca 

wystarczające Duże 

Holandia wciąż duża wystarczające Duże 

Hiszpania brak niewystarczające Duże 

Francja brak wystarczające Mniejsze 

II 

Belgia brak niewystarczające Duże 
Z uwagi na mniejszą siłę przetargową 
oraz duże (poza Polską i Czechami) 
znaczenie gazu w gospodarce,  
dla tej grupy kwestie bezpieczeostwa 
mają bardzo istotne znaczenie.  
Niemal wszystkie kraje poza Rumunią 
są też silnie uzależnione od importu, 
przy czym wszystkie poza Belgią 
głównie od importu z Rosji.  
Swą pozycję usiłują wzmocnid poprzez 
produkcję własną (Rumunia i Polska), 
rozbudowane PMG (wszyscy poza 
Belgią i Polską) oraz huby gazowe 
(Belgia, Austria).  
Jest to grupa, która powinna najsilniej 
optowad za mechanizmami 
solidarnościowymi, ale z różnych 
względów (polityczne, rola 
przedsiębiorstw zasiedziałych)  
często przyjmuje rozwiązanie oparte  
o dwustronne umowy z Gazpromem. 

Austria niewielka wystarczające Duże 

Węgry niewielka wystarczające Duże 

Rumunia istotna wystarczające Duże 

Czechy brak wystarczające Mniejsze 

Polska istotna niewystarczające Mniejsze 

Słowacja brak wystarczające Duże 

III 

Litwa brak brak Duże Kraje będące w najgorszej sytuacji  
z uwagi na niską siłę przetargową  
i niemal 100% uzależnienie  
od importu oraz duże lub rosnące 
znaczenie gazu dla gospodarki.  
Poza posiadającą ogromne,  
jak na swoje potrzeby, magazyny gazu 

Łotwa brak ogromne Duże 

Irlandia minimalna brak Duże 

Luksemburg brak brak Duże 
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Portugalia brak niewystarczające Mniejsze Łotwą wszystkie pozostałe kraje  
nie posiadają praktycznie żadnych 
mechanizmów obrony przed nagłą 
przerwą w dostawach gazu.  
O ile jednak Grecja i Portugalia  
mają terminale LNG pozwalające  
na pewną elastycznośd dostaw,  
zaś Luksemburg i Irlandia połączenia  
z gazowymi gigantami, o tyle kraje 
Europy Środkowej i Południowej  
są niemal w 100% zależne  
od rosyjskiego gazu. 

Bułgaria brak niewystarczające Mniejsze 

Słowenia brak brak Mniejsze 

Finlandia brak brak Mniejsze 

Estonia brak Brak Mniejsze 

Grecja brak niewystarczające Mniejsze 

IV Dania istotna wystarczające Duże 

Zbyt mała (w skali całej UE)  
produkcja i konsumpcja by kraj ten 
zakwalifikowad do wyższych grup.  
Co więcej brak istotniejszych połączeo 
(poza Szwecją) czyni z niego swoistą 
samotną wyspę, która może jednakże 
stad się swego rodzaju łącznikiem 
Europy Środkowej i regionu Bałtyku  
ze złożami norweskimi. 

V Szwecja brak Brak Minimalne 

Minimalne zużycie i znaczenie gazu 
dla gospodarki czynią z tego kraju 
swoistego outsidera, jeżeli chodzi  
o kreowanie polityki bezpieczeostwa 
dostaw gazu.  
Stąd jedyna argumentacja  
przeciwko projektowi Nord Stream, 
jaką jest skłonna zaakceptowad 
Szwecja, oparta jest  
na aspektach ekologicznych,  
a nie uwarunkowaniach związanych 
np. z bezpieczeostwem dostaw. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

5.4. Prognozy konsumpcji i importu. 

 

Udział gazu ziemnego w bilansach energetycznych państw Unii Europejskiej do końca 2008 r. 

systematycznie rósł. Obecnie ponad połowa gazu ziemnego zużywanego przez kraje UE pochodzi  

z importu spoza Unii, natomiast potencjał dostępnych zasobów surowca gazowego i jego wydobycie 

w Europie, wraz z wyczerpywaniem się złóż na Morzu Północnym, bardzo szybko maleje.(Rys. 37.). 
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Rys. 37. Podaż gazu naturalnego z produkcji własnej krajów UE.  

Źródło:  Long-term gas supply security in an enlarged Europe,  

Energy Research Centre of the Netherlands (ECN)[46]. 

 

 

Gdyby nie obecny kryzys ekonomiczny scenariusz powiększającej się luki podażowej na europejskim 

rynku gazowym miał szansę się urealnić. Prognozy sporządzane nawet jeszcze w 2009 r. w oparciu  

o łączny potencjał dostaw z zawartych przez kraje UE kontraktów importowych wskazywały,  

iż luka ta sięgnąć mogła ok. 150 mld m
3
 w roku 2015, a bardziej pesymistyczne przewidywania 

wskazywały na potencjał luki na poziomie nawet powyżej 200 mld m
3
. (Rys. 38.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 38. Prognoza konsumpcji i perspektywa luki podażowej z 2008 r. na europejskim rynku gazu ziemnego.  
Źródło:   Locatelli C., Mima S., European gas market stakes and perspectives [45]. 
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Rosnące zużycie gazu do końca 2008 r. przy malejących zasobach naturalnych, a co za tym idzie 

perspektywa luki podażowej na europejskim rynku gazu ziemnego niewątpliwie wymusiła działania 

zmierzające do dalszego i bardziej dynamicznego wzrostu importu tego surowca z innych regionów 

świata lub próby znalezienia nowego rozwiązania w postaci implementacji technologii wydobycia 

gazu z jego niekonwencjonalnych złóż.  

 

Najważniejszym dostawcą gazu ziemnego do państw Unii Europejskiej jest i bez wątpienia  

pozostanie Rosja. Co więcej, biorąc pod uwagę kurczące się udowodnione zasoby gazu ziemnego  

w Europie, rosnąć będzie również udział innych pozaeuropejskich kierunków zaopatrzenia  

w ten surowiec. W tym wypadku, głównie ze względów logistycznych, naturalnymi dostawcami 

dodatkowych ilości gazu wydają się być kraje Afryki Północnej i Środkowej oraz obszar  

Środkowego Wschodu. 

 

Tabela 10. Rosnące uzależnienie krajów UE od importu gazu ziemnego. 

  1990 2000 2010 2020 2030 2050 

Udział gazu w całkowitej konsumpcji energii 16% 23% 25% 29% 29% 27% 

Udział gazu w produkcji energii elektrycznej 12% 31% 38% 45% 43% 43% 
        

Struktura podaży gazu:       

- Europa 54% 57% 46% 46% 35% 14% 

- kraje byłego Związku Radzieckiego*  28% 22% 23% 30% 68% 

- Afryka, Środkowy Wschód  15% 32% 31% 35% 18% 
        

Uzależnienie od dostaw spoza UE 27 46% 43% 54% 54% 65% 86% 

* - bez krajów bałtyckich 

Źródło: C. Locatelli, S. Mima, European gas market stakes and perspectives [45]. 

 

 

 

Rynek europejski jest jednak dość korzystnie położony geograficznie w stosunku do głównych 

obszarów wydobywczych gazu ziemnego na świecie. Wydaje się zatem, biorąc pod uwagę istniejące 

zasoby złóż, iż źródła potencjalnych dodatkowych dostaw gazu ziemnego do Europy są wystarczająco 

duże, nawet w przypadku braku ekonomicznego uzasadnienia dla wydobycia gazu ze złóż 

niekonwencjonalnych. 
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Podstawowym dokumentem zawierającym prognozę zapotrzebowania państw członkowskich UE  

na gaz do roku 2030 jest model PRIMES [3] wersja z 5 sierpnia Baseline 2009 przygotowany  

przez Uniwersytet Ateński.[NTUA (zobacz rozdział 6)] 

 

W przedmiotowej prognozie (rys.39.) popyt na gaz rośnie do roku 2030 w tempie (CAGR) zaledwie  

0,21% rocznie osiągając w 2030 roku poziom 504 mld m
3
. Szczyt zapotrzebowania na gaz ziemny  

w analizowanej predykcji przypada na koniec drugiej dekady obecnego stulecia i osiąga poziom  

524 mld m
3
. W następnym dziesięcioleciu (2020-2030) malejące wydobycie własne gazu ma być 

zastępowane głównie energią jądrową i OZE. I w tych założeniach tkwi pewna słabość tej prognozy. 

W przypadku niższych, niż zakładano, nakładów inwestycyjnych na energetykę jądrową  

oraz odnawialne źródła energii, prawdopodobny popyt na gaz ziemny w całej UE w roku 2030  

może być większy od prognozowanego o wielkość od 35 do 55 mld m
3
 co oznacza średnioroczną 

stopę wzrostu popytu na ten surowiec na poziomie od 0,50% do 0,66%. 

 

 

 

Rys. 39. Prognoza popytu na gaz ziemny w UE zawarta w [3].
29

 
Źródło: [3] oraz dane Eurostat (rok 2007). 

 
Prezentowana prognoza podobnie jak większość innych tego typu predykcji wyraźnie  

wskazuje na coraz mniejszą rolę wydobycia własnego gazu w obrębie Unii Europejskiej.  

                                                           
29  Wartości konsumpcji przeliczone z mln toe na mld m3 przyjmując wartość opałową gazu na poziomie 37,7 MJ/m3. 
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Wraz z wyczerpywaniem się złóż na Morzu Północnym prognozowany udział własnego wydobycia  

w całości zużycia gazu w UE systematycznie maleje z poziomu ok. 40% obecnie do niespełna 20%  

w roku 2030, co oznacza iż cztery na pięć m³ tego surowca konsumowanych w krajach unijnych 

będzie pod koniec trzeciej dekady pochodziło spoza UE. (Rys.40.) 

 

 

Rys. 40. Prognoza popytu na gaz ziemny w UE zawarta w [3].
30

 
Źródło: [3] oraz dane Eurostat (rok 2007). 

 

 

Przy w miarę ustabilizowanym (a możliwe, że także niedoszacowanym) popycie na gaz,  

jedyną możliwością zbilansowania na chwilę obecną podaży i popytu jest jego import do UE –  

omawiana prognoza przewiduje systematyczny wzrost importu netto gazu ziemnego średniorocznie  

o 1,53% do poziomu 410 mld m
3
.Wyjaśnia to rys.41.  

W przypadku gdyby podaż energii z elektrowni jądrowych oraz OZE będzie niedostateczna,  

wielkość ta może sięgnąć od 445 do 465 mld m
3
 surowca rocznie, ze stopą wzrostu 1,9 do 2,1% 

rocznie. Według tej prognozy około 120 mld m
3
 dodatkowego gazu powinno być dostarczone  

do Europy w roku 2030, a przy kłopotach z OZE i energią atomową od 155 do 175 mld m
3
. 

 

                                                           
30  Wartości produkcji przeliczone z mln toe na mld m3 przyjmując wartość opałową gazu na poziomie 37,7 MJ/m3. 
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Rys. 41. Prognoza popytu na gaz ziemny w UE zawarta w [3].
31

 
Źródło: [3] oraz dane Eurostat (rok 2007). 

 

 

Zmiany popytu na gaz, importu netto oraz roli tego surowca w zużyciu energii pierwotnej  

w poszczególnych krajach członkowskich przedstawiono w tabeli 11. 

 

 

Tabela 11. Prognoza konsumpcji, importu netto i udziału gazu w strukturze energii pierwotnej  

zawarta w modelu [3].
32

 

Kraj 

Średnio-
roczna 
stopa 

wzrostu 
popytu od 
roku 2007 

Wolumen 
popytu na 
gaz w 2030 

Średnio-
roczna 
stopa 

wzrostu 
importu 
netto od 

roku 2007 

Wolumen 
importu 

netto gazu 
w roku 
2030 

Udział gazu 
w 

konsumpcji 
energii 

pierwotnej 
2007 

Udział gazu 
w 

konsumpcji 
energii 

pierwotnej 
2030 

Rola gazu w 
strukturze 

konsumpcji 
energii 

pierwotnej 

Udział 
importu 
netto w 

konsumpcji 

Niemcy 0,40% 93,25 0,87% 83,80 22,6% 29,2% rosnąca 89,9% 

Włochy 0,12% 79,38 0,21% 70,58 27,0% 39,6% rosnąca 88,9% 

Wielka 
Brytania 

-0,93% 73,64 5,02% 56,98 39,6% 31,7% malejąca 77,4% 

Hiszpania 1,29% 47,50 1,34% 47,50 37,9% 24,4% malejąca 100,0% 

Francja 0,05% 43,21 0,20% 43,21 10,0% 14,4% rosnąca 100,0% 

Holandia -0,30% 34,60 Nie dotyczy -1,70 31,6% 42,6% rosnąca -4,9% 

Belgia 1,22% 21,90 1,22% 21,90 25,8% 36,2% rosnąca 100,0% 

                                                           
31  Wartości importu netto przeliczone z mln toe na mld m3 przyjmując wartość opałową gazu na poziomie 37,7 MJ/m3. 

32  Wartości przeliczone z mln toe na mld m3 przyjmując wartość opałową gazu na poziomie 37,7 MJ/m3. 
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Polska
33

 0,78% 16,44 1,68% 13,44 28,5% 14,7% malejąca 81,7% 

Rumunia -0,05% 14,27 0,05% 4,34 12,6% 31,0% rosnąca 30,4% 

Węgry 0,07% 12,10 0,31% 10,21 12,4% 36,5% rosnąca 84,4% 

Austria 1,12% 10,02 1,75% 9,35 32,4% 26,2% malejąca 93,3% 

Czechy 0,45% 8,83 0,65% 8,65 39,5% 16,7% malejąca 98,0% 

Słowacja 1,36% 7,72 1,36% 7,56 0,0% 33,3% rosnąca 97,9% 

Grecja 2,94% 7,25 2,96% 7,25 28,2% 19,8% malejąca 100,0% 

Portugalia 0,79% 5,07 0,85% 5,07 21,7% 17,2% malejąca 100,0% 

Finlandia 0,70% 4,85 0,70% 4,85 14,7% 12,0% malejąca 100,0% 

Dania 0,10% 4,62 N/D -0,93 1,8% 22,1% rosnąca -20,2% 

Irlandia -0,66% 4,09 -0,89% 3,55 0,0% 21,5% rosnąca 86,7% 

Bułgaria 0,17% 3,47 0,38% 3,34 37,1% 14,3% malejąca 96,1% 

Litwa 0,23% 3,38 0,10% 3,38 0,0% 32,1% rosnąca 100,0% 

Luksemburg 1,46% 1,86 1,46% 1,86 0,0% 30,6% rosnąca 100,0% 

Łotwa 0,81% 1,82 0,95% 1,82 0,0% 32,7% rosnąca 100,0% 

Estonia 1,45% 1,24 1,45% 1,24 0,0% 22,9% rosnąca 100,0% 

Słowenia 0,86% 1,24 0,87% 1,24 0,0% 12,7% rosnąca 100,0% 

Szwecja 0,20% 1,06 0,20% 1,06 0,0% 1,9% rosnąca 100,0% 

Cypr N/D 0,63 N/D 0,63 0,0% 18,6% rosnąca 100,0% 

Malta N/D 0,27 N/D 0,27 0,0% 30,8% rosnąca 100,0% 

Źródło: [3] oraz dane Eurostat (rok 2007). 

 

 

 

Największym konsumentem, a także importerem gazu będzie oczywiście największy kraj  

unijny –  Niemcy. W gronie potentatów gazowych pozostaną także Włochy i Wielka Brytania, 

jakkolwiek w tym ostatnim państwie zarówno ogólny wolumen konsumpcji jak i rola gazu  

w gospodarce zdecydowanie spadną przy jednoczesnym bardzo dynamicznym wzroście importu.  

Łączny udział tych państw w konsumpcji nieco spadnie w stosunku do obecnej wartości i wyniesie  

ok. 48%. Duże zużycie gazu jest także prognozowane dla Hiszpanii, Francji, Holandii  

(razem 25% konsumpcji UE), a dalej Belgii, Polski, Rumunii i Węgier (13% konsumpcji UE).  

W sumie dziesięć krajów - największych konsumentów gazu w UE - będzie według prognozy 

zużywać około 87% (vs. 90% obecnie) całości prognozowanej konsumpcji gazu, co oznacza niewielką 

zmianę koncentracji popytu. 

Według omawianej prognozy eksporterami netto gazu w roku 2030 pozostaną wciąż Holandia  

i Dania (sic!), ale łączny wolumen ich eksportu będzie znikomy (niespełna 3 mld m
3
). Z pozostałych 

krajów unijnych jedynie Rumunia będzie importować mniej niż 75% zużywanego gazu. Dla 14 krajów 

UE import będzie jedynym źródłem gazu, a dla 4 dalszych prawie jedynym (ponad 90% uzależnienie 

od zewnętrznych dostaw). Największymi importerami będą Niemcy i Włochy (import 70-85 mld m
3
 

rocznie), Wielka Brytania, Hiszpania i Francja (import rzędu 45-55 mld m
3
/rok), Belgia  

                                                           
33  Patrz również Tabela 12 oraz dalej opis. 
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(21 mld m
3
/rok) oraz kraje Europy Środkowej: Polska, Węgry, Austria, Czechy z importem rzędu  

9 do 13 mld m
3
 rocznie. Przedstawione powyżej wielkości dość dobrze korespondują z prezentowaną 

długoterminową prognozą [86] Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) zawartą w World Energy 

Outlook 2009. (Rys. 42.). 

 

 

Rys. 42. Prognoza importu (brutto) gazu ziemnego do UE zawarta w World Energy Outlook 2009. 
Źródło: Fatih Birol Prezentacja World Energy Outlook 2009, listopad 2009.Ministerstwo Gospodarki RP. 

 

Wolumen importu gazu w scenariuszu niskoemisyjnym (tzw. 450) odpowiada niemal dokładanie 

prognozie zawartej modelu PRIMES Baseline 2009, natomiast scenariusz bazowy (referencyjny) 

przewidujący ponad 500 mld m
3
 importu brutto gazu (ca. 500 netto) jest o około 40 mld m

3
 powyżej 

estymacji uwzględniających niższe, niż w modelu PRIMES nakłady na energetykę jądrową i OZE.  

Wcześniejsza wersja modelu PRIMES z roku 2007 prognozowała łączny wolumen importu netto  

gazu na poziomie ok. 480 mld m
3
 dla całej UE w roku 2030, przy niemal identycznej prognozie 

produkcji własnej. 

Porównanie prognoz wydobycia, konsumpcji i importu netto gazu ziemnego dla rynku polskiego  

z modeli PRIMES (Baseline 2007 i Baseline 2009) oraz projekcji ARE daje interesujące wnioski  

(tabela 12). 

Analiza wskazuje na wyraźne niedoszacowanie potencjału produkcyjnego polskich złóż w modelach 

PRIMES i w tym zakresie prognoza ARE określająca możliwości produkcji gazu w Polsce  

na 4,6-5 mld m
3
 gazu rocznie wydaje się znacznie bardziej wiarygodna. 

Zużycie gazu w Polsce wedle wszelkich prognoz będzie wzrastało, ale w zdecydowania różnym 

tempie. Predykcja Uniwersytetu Ateńskiego z 2007 roku wskazuje niemalże na podwojenie 

konsumpcji gazu w Polsce (+88%) do roku 2030 z średnioroczną stopą wzrostu sięgającą 2,8%. 

Prognoza ARE zakłada jedynie 40% zwiększenie (CAGR 1,44%), a najnowszy PRIMES zaledwie 

mld m3

+65% (204 mld m3)

+37% (116 mld m3)

Scenariusz Bazowy

Scenariusz 
niskoemisyjny (450)
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20% przyrost (CAGR 0,8%). Wynikowo prognozowana wielkość importu netto gazu do Polski 

również wykazuje dużą zmienność: od poziomu 13-14 mld m
3
/rok w Baseline 2009, poprzez  

15-16 mld m
3
 rocznie w predykcji ARE, do 23-24 mld m

3
/rok w starszej wersji PRIMES.  

Biorąc pod uwagę dotychczasowe zastrzeżenia do aktualnego modelu PRIMES, najbardziej 

prawdopodobna jest projekcja ARE, być może z jeszcze z większym potencjałem wzrostu konsumpcji, 

ale też produkcji – co oznaczałoby utrzymanie wolumenu importu na prognozowanym poziomie. 

 

Tabela 12. Porównanie prognoz wydobycia, konsumpcji i importu netto gazu ziemnego dla rynku polskiego.
34

 

Wielkośd / Prognoza w mld m
3
 2007 2010 2015 2020 2025 2030 

Wydobycie gazu ziemnego Baseline 2007 4,33 3,56 3,44 3,33 3,11 3,00 

Wydobycie gazu ziemnego ARE 2009 4,33 4,48 4,63 4,63 4,63 4,63 

Wydobycie gazu ziemnego Baseline 2009 4,33 3,56 3,44 3,33 3,11 3,00 

Konsumpcja gazu ziemnego Baseline 2007 13,75 15,68 18,60 21,21 23,72 25,90 

Konsumpcja gazu ziemnego ARE 2009 13,75 13,33 14,44 16,33 17,89 19,11 

Konsumpcja gazu ziemnego Baseline 2009 13,75 15,17 16,48 16,14 16,12 16,44 

Import netto gazu ziemnego Baseline 2007 9,17 12,12 15,15 17,88 20,61 22,90 

Import netto gazu ziemnego ARE 2009 9,17 8,92 9,94 11,60 13,37 14,53 

Import netto gazu ziemnego Baseline 2009 9,17 11,62 13,04 12,81 13,01 13,44 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie [3] oraz prognozy ARE. 

 

Zakładając bardzo dużą determinację wszystkich krajów członkowskich UE we wdrażaniu pakietu 

klimatycznego 3x20, której nie zmienią nawet spowodowane kryzysem kłopoty finansowe większości 

państw i gospodarek unijnych, należy założyć wzrost importu gazu ziemnego do UE do poziomu  

ok. 410 mld m
3
 gazu rocznie w roku 2030, co oznacza przyrost o ok. 120 mld m

3
/rok w stosunku  

do aktualnych wielkości. 

Jeżeli skala potencjalnych inwestycji w energetykę jądrową i odnawialne źródła energii  

przekroczy możliwości finansowe UE (co przy skali inwestycji sięgających ponad 0,6 bln €  

jest nader prawdopodobne), to wolumen importu gazu w 2030 wzrośnie do wielkości  

445-465 mld m
3
/rok, co oznacza konieczność sprowadzenia dodatkowych   

155-175 mld m
3
/rok. Jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz. 

Jeżeli wysiłki zmierzające do redukcji energochłonności w Unii Europejskiej nie przyniosą 

zamierzonych rezultatów to wówczas wolumen importu gaz może sięgnąć w roku 2030  

480-500 mld m
3
/rok, czyli potrzebnych będzie dodatkowo 190-210 mld m

3
 gazu rocznie w stosunku 

do aktualnych wielkości. 

 

                                                           
34  Dla zachowania porównywalności wszystkie wielkości wyrażone w mln toe zostały przeliczone na mld m3  

przyjmując wartość opałową gazu na poziomie 37,7 MJ/m3. W projekcji ARE do przeliczenia zastosowano wartość 

opałową gazu na poziomie 35,5 MJ/m3, stąd wszystkie wielkości wyrażone w mld m3 są w tej projekcji o 6% większe. 
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5.5. Źródła gazu w perspektywie 2030. 

 

5.5.1. Norwegia 

 

Gaz ze złóż norweskich już od ponad 30 lat stanowi stabilne i wiarygodne źródło zaopatrzenia Europy  

w ten surowiec. Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa oraz przewidywalne  

i  stabilne warunki fiskalno-polityczne czynią ten rejon jednym z głównych źródeł zaopatrzenia 

Europy w gaz ziemny. W ostatnich 15 latach wydobycie gazu z norweskich złóż uległo potrojeniu,  

głównie dzięki uruchomieniu w połowie lat dziewięćdziesiątych wydobycia na jednym z największych 

złóż gazowych na świecie (1,33 bln m
3
 udowodnionych rezerw) – Troll, w północnej części  

Morza Północnego, oraz uruchamianej sukcesywnie od początku XXI wieku produkcji  

na złożach Kvitebjorn, Kristin, Mikkel, Huldra i Skirne.  

W ostatnich latach (2007) rozpoczęto wydobycie na dwóch następnych gigantycznych złożach  

na Morzu Norweskim (Ormen Lange) i Morzu Barentsa (Snohvit), które dodają od 2008 roku  

15-20 mld m
3
 gazu rocznie. W latach 2009 i 2010 pojawia się kolejne 5-10 mld m

3
 z rozwijanych 

obecnie na Morzu Norweskim i Morzu Północnym złóż Skarv (inwestycja PGNiG), Tyrihans, Gjoa  

i Vega (plus kilka mniejszych).  

Kolejne 100 mld m
3
 rezerw czyli 5-8 mld m

3
 wydobycia rocznie to złoża, na których rozwój 

wydobycia został już zaplanowany (głównie Morze Północne) i które powinny rozpocząć wydobycie  

w latach 2012-2013. Następnym rezerwuarem gazu są zasoby, których produkcja jest prawdopodobna, 

ale nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona zarówno ze złóż już eksploatowanych (166 mld m
3
 

rezerw) oraz nowych (275 mld m
3
 zasobów).  

Przyjmując 50% skuteczność w ich uruchamianiu otrzymujemy dodatkowe 10-15 mld m
3
 wydobytego 

gazu w następnych latach. Do tego może dojść kilka mld m
3
 gazu rocznie z intensyfikacji produkcji  

w eksploatowanych rezerwuarach.  

W sumie od 2008 roku do 2020 roku z norweskich złóż może pojawić się na rynku dodatkowo  

od 40 mld m
3
 do 60 mld m

3
 gazu/rocznie. Prognozy wydobycia gazu ze złóż norweskich 

przedstawiono na rys. 43. 
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Rys. 43. Prognoza wydobycia gazu ze złóż norweskich. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych NPD [17] oraz CERA [15]. 

 

 

W dłuższej (po 2020 roku) perspektywie czasowej głównym problemem Norwegii  

jako potencjalnego dostawcy gazu dla Europy będą nie tyle wyczerpujące się zasoby węglowodorów, 

jakkolwiek wielkość zasobów gazu od końca lat 90-tych systematycznie spada [17],  

lecz wyczerpywanie się zasobów ze złóż położonych w pobliżu rozwiniętych sieci przesyłowych  

i opóźnienia w rozwoju zarówno wydobycia jak i infrastruktury transportowej dla nowych odkryć. 

W 2008 roku relacja zasobów do wydobycia dla złóż norweskich wynosiła około 30 lat.  

Przyjąwszy poziom wydobycia na prognozowanym niższym poziomie ok. 120 mld m
3
/rok  

(średnio w latach 2010-2020), wielkość obecnych zasobów wystarczy na około 20 lat.  

Przewidywany wzrost zasobów może dołożyć kolejne 6 lat, zaś zasoby „wciąż do znalezienia‖  

to kolejne 16 lat, co powinno umożliwić dostawy gazu z Norwegii w latach 2010-2030 na poziomie 

około 90-100 mld m
3
 w scenariuszu niskim, 90-110 mld m

3
 w scenariuszu bazowym i 90-120 mld m

3
 

w scenariuszu wysokim (wyliczenia i dane na podstawie [15] i [17]). Nowe odkrycia i znaczące 

wolumeny dodatkowego gazu będą jednakże pochodzić z coraz bardziej odległych i trudniejszych 

lokalizacji – Morza Północnego i Barentsa.  

Biorąc jako benchmark rozwój złoża Ormen Lange pierwsze ilości gazu z tych nowych złóż pojawią 

się dopiero 12-15 lat po odkryciu. Stąd istotne przyrosty gazu ze złóż „wciąż do odkrycia‖ mogą się 

pojawić dopiero po 2025 roku.(Rys. 44.). 
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Reasumując – złoża norweskie stanowią bardzo ważny i stabilny zasób gazu ziemnego  

dla Europy. Dodatkowe 40-60 mld m
3
 z tego kierunku w najbliższych 10 latach jest bardzo 

prawdopodobne. Gaz norweski może stać się istotnym źródłem surowca również dla krajów 

dotychczas nie korzystających w większym stopniu z tego źródła (takich jak Polska, czy kraje 

bałtyckie) wzmacniając istotnie bezpieczeństwo dostaw gazu w tym regionie. Barierą jest  

brak infrastruktury przesyłowej oraz wyższe koszty samego surowca.  

 
Rys. 44. Zasoby „wciąż do odkrycia‖ w podziale na obszary. 

Źródło: NPD [17] 
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5.5.2. Federacja Rosyjska 

 

Obecnie gaz z Rosji stanowi około 28% całości konsumpcji gazu w krajach Unii Europejskiej.  

Skalę uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu (rys. 45.) z całą mocą ujawniały kolejne kryzysy 

związane z przerwaniem dostaw przez Białoruś czy ostatnio Ukrainę. W okresie zimowym 2009 roku  

w ciągu kilku dni część krajów (np. Słowacja czy Bułgaria) stanęło przed widmem klęski związanej  

z brakiem gazu nawet na potrzeby gospodarstw domowych. Pozostali odbiorcy europejscy również 

dość boleśnie odczuli przerwy w dostawach stawiające pod znakiem zapytania wiarygodność 

największego dostawcy błękitnego paliwa. 

 

 

 
 

Rys. 45. Źródła zaopatrzenia Europy w gaz ziemny (2009). 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy 2010 [5] 
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Skala zaangażowania i determinacja obu stron konfliktu stanowiła swoisty „szok‖  

dla dotychczasowych partnerów gazowych Rosji, zwłaszcza z zachodniej Europy, gdyż jak dotąd 

Rosja i jej gazowy potentat Gazprom uchodzili za solidnych i wiarygodnych dostawców (rys. 46) 

systematycznie pozyskując nowych klientów. 

 
Rys. 46. Udział rosyjskiego gazu w całości konsumpcji.  

Źródło: Obliczenia własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy 2009 [5]. 

 

Oprócz czynników stricte politycznych, o dostępności rosyjskiego gazu dla Europy będą decydować 

trzy podstawowe czynniki: 

1. Wielkość wydobycia gazu związana z uruchamianiem nowych projektów,  

w tym głównie wydobycia ze złóż Półwyspu Jamalskiego. 

2. Wielkość i zmiany w wewnętrznym popycie na gaz w Federacji Rosyjskiej. 

3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury przesyłowej zarówno w obrębie Rosji,  

jak i gazociągów tranzytowych łączących nowe obszary wydobywcze z Europą. 

W przeciwieństwie do zachodnich koncernów naftowych (oraz krajów) zasoby gazu (i ropy)  

nie stanowią dla rosyjskich producentów jakichkolwiek problemów. Wedle ostatnich szacunków [15], 

[W11] udowodnione zasoby gazu w Rosji wynoszą (2008) – ok. 43,3 bilionów m
3
 (rys.47.), natomiast 

potencjalne zasoby – 152,9 bilionów m
3
, co stanowi blisko 30% zasobów gazu ziemnego  

całego świata. Niepokojącym zjawiskiem jest jednak fakt, iż od rozpadu Związku Radzieckiego 

poziom zasobów nie powiększa się, co oznacza, iż Rosja konsumuje rentę po byłym systemie.  

W latach 1997-2008 całkowity przyrost zasobów nie równoważył wydobycia: łącznie udowodnione 

zasoby zmalały o 0,5  biliona m
3
.  
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Rys. 47. Udowodnione zasoby gazu w byłym Związku Radzieckim oraz Federacji Rosyjskiej  

Źródło: Obliczenia własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy 2008 [5] 

 

 

Ponad połowa zasobów gazu zawiera kondensat. W 2005 r. na gaz zawierający kondensat przypadło 

20% rosyjskiego wydobycia. W 2020 r. gaz z zawartością kondensatu będzie stanowił aż 45% 

wydobycia. 9% zbadanych zasobów gazu zawiera siarkowodór. Gaz z zawartością helu (głównie 

Obwód Syberyjski i Daleki Wschód) stanowi 13% zasobów
35

. Łącznie zasoby gazu ziemnego  

o wysokiej efektywności, eksploatację których może zapewnić już opracowana technologia  

i obecnie istniejąca infrastruktura (czyli udowodnione rezerwy w nomenklaturze SPE) to zaledwie 

25% zbadanych zasobów gazu Rosji. 

 

Zasoby rosyjskiego gazu znajdują się w ponad 800 złożach, z czego 27 to złoża unikalne (o zasobach 

ponad 500 mld m
3
 każde), stanowiące 72% zasobów zbadanych i 68% wstępnie ocenionych,  

77 dużych złóż (ponad 100 mld m
3
 każde), razem 22% zasobów zbadanych i 23% zasobów wstępnie 

ocenionych oraz 722 małe złoża stanowiących łącznie 6% zasobów zbadanych i 9% zasobów wstępnie 

ocenionych. Grupa Gazprom kontroluje około 65% rosyjskich zasobów (29 bilionów m
3
) i działa 

zgodnie z tzw. strategią „mostu energetycznego‖
36

. 

                                                           
35  Rosja zajmuje drugie po Stanach Zjednoczonych miejsce pod względem posiadanych zasobów helu. 

36  Strategia tzw. „mostu gazowego (gas bridge)‖ opiera się na pięciu filarach: 

– Rozwój produkcji z nowego pola Zapolarnoje (wydobycie 100 mld m3/rok), 

– Gaz z głębszych pokładów Urengojskoje, a później także Zapolarnoje, 

– Płytki gaz, a później także z głębszych pokładów z małych złóż Nadym-Pur-Taz (2000 mld m3), 

– Import z Azji Środkowej: Turkmenistan, Kazachstan, Uzbekistan (do 90 mld m³), 

– Przejmowanie „niepokornych‖ spółek niezależnych (casus Jukos). 
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Wydobycie gazu w ostatnich siedmiu latach wzrosło o ponad 12% głównie dzięki wysiłkom 

niezależnych od Gazpromu producentów: rosyjskich koncernów naftowych oraz niezależnych 

producentów, którzy dostarczają już ponad 100 mld m
3
 gazu rocznie, przez co udział Gazpromu  

w produkcji systematycznie spada z blisko 90% na początku tego stulecia do nieco ponad 84% 

obecnie [15]. 

 

Tymczasem potencjał produkcyjny dotychczasowych filarów wydobycia Gazpromu (i Rosji)  

powoli ulega sczerpaniu. W 2008 roku udział „Wielkiej Trójki‖: Miedwieżje, Urengojskoje, 

Jamburgskoje spadł do 36,4% całości rosyjskiej produkcji (44,0% Gazpromu), gdy jeszcze niedawno 

stanowił ponad połowę (65% Gazpromu). Wydobycie na polu Miedwieżje maleje od 1985 roku 

(początek wydobycia w 1972 roku, poziom sczerpania 78%), na Urengojskoje od 1991 roku 

(wydobycie od 1978 roku, poziom sczerpania 67%), a na Jamburgskoje od 2000 roku (wydobycie  

od 1986 roku, poziom sczerpania 56%).  

 

Również potencjał importu z Azji Środkowej [15] ulega powolnemu wyczerpaniu osiągając 

maksymalny pułap 69 mld m
3
 (a więc poniżej 90 mld m

3
 zakładanych w strategii mostu) w 2015.  

i spadając do zaledwie ok. 45 mld m
3
 w 2030. 

Wydobycie gazu w Rosji wzrosło o ok. 1,6% w 2008 roku do poziomu 665 mld m
3
.  

Wydobycie Gazpromu pozostało na stałym poziomie 551 mld m
3
 vs. 550 mld m

3
 w 2007.  

Wydobycie poza Gazpromem wzrosło o 9,5% do poziomu niespełna 114  mld m
3
.  

Wzrost wydobycia ze strony podmiotów niezależnych o rosyjskiego monopolisty jest jednakże mocno 

zagrożony kryzysem gospodarczym. W pierwszych trzech miesiącach 2009 wydobycie spadło 

drastycznie zarówno z powodu spadku popytu na rynkach eksportowych i przerw w dostawach  

na rynek europejski wywołanych konfliktem gazowym z Ukrainą, jak i odwrócenia trendów 

popytowych na rynku krajowym. Do końca marca 2010 r. [W11] wydobycie w Rosji spadło  

o 11,6% (rok do roku) w samym Gazpromie o 24%, przy czym eksport aż o 56,2% (rok do roku). 

 

Jako, że Gazprom posiada ustawową wyłączność na eksport gazu poza kraje byłego Związku 

Radzieckiego, w miarę słabnięcia popytu wewnętrznego w Rosji zamykają się możliwości wzrostu 

wydobycia ze strony niezależnych producentów poszukujących dodatkowego zapotrzebowania  

na rynku krajowym. I tak jak w ostatnich latach niezależni producenci gazu korzystali z rosnącej luki 

podażowej pomiędzy krajowym popytem, a wydobyciem Gazpromu, a teraz rosyjski monopolista 

mając nadmiar własnego gazu ogranicza dostęp do rurociągów przesyłowych dla pozostałych firm. 

W dłuższej perspektywie czasowej problemem Rosji pozostaje jednak wciąż ogromna 

energochłonność gospodarki i przeświadczenie społeczeństwa o „taniości‖ gazu jako źródła energii. 

Udział gazu w pierwotnej konsumpcji energii wzrósł z 42,1% w 1990 roku do 55,2% w 2008, 
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zastępując głównie ropę i węgiel. Konsumpcja gazu (bez zużycia dla potrzeb technicznych 

gazociągów) wzrosła z 351 mld m³ w 2000 do 399 mld m
3
 w 2008 roku. Udział klientów 

(gospodarstw domowych) płacących za gaz wzrósł z poziomu poniżej 50% w latach 90-tych ubiegłego 

wieku do 95-96% obecnie. Ceny dla przemysłu wzrosły prawie pięciokrotnie od 1998 roku. 

 

Wewnętrzny rynek gazu jest w 80% regulowany. Regulacja w zakresie cen obejmuje: ceny hurtowe, 

ceny detaliczne na gaz dla ludności, taryfy na transport gazociągami magistralnymi i czynnik 

regionalny (dystrybucję i zbyt). W segmencie nieregulowanym znajdują się niezależni producenci,  

gaz towarzyszący ropie i giełda gazu. W obszarze cen hurtowych od 2006 roku istnieje 13 stref 

cenowych (regionalnych). Ceny  dla ludności są o 25-26% niższe niż dla przemysłu.  

Subsydiowanie skrośne jest wielkowymiarowe:  

 ludność-przemysł,  

 rynek wewnętrzny – eksport (straty Gazpromu),  

 między regionami.  

Przewiduje się, iż w średniej perspektywie skrośne subsydiowanie ludność-przemysł nadal będzie 

miało miejsce. 

Niezależni producenci ustalają cenę umowami dwustronnymi z odbiorcą.  

Gazprom sprzedaje gaz na rynku wewnętrznym po cenach hurtowych, ustanawianych przez Federalną 

Służbę ds. Taryf (ФСТ). 

 

Rosnący popyt na gaz spowodował uruchomienie przez władze tzw. „Nowej Polityki Gazowej –  

New Gas Deal‖
37

. Biorąc pod uwagę obecne trendy cenowe jest bardzo prawdopodobne,  

iż premia eksportowa jaką uzyskuje Gazprom w relacji do cen krajowych może niedługo zniknąć – 

nawet już pod koniec 2010, czyli rok przed wyznaczonym terminem i na znacznie niższym  

niż planowano poziomie. W tej sytuacji, jeżeli popyt na gaz powróci do „przedkryzysowych‖ 

poziomów pojawi się bezpośrednia konkurencja pomiędzy odbiorcami rosyjskimi, a klientami  

na rynkach europejskich. 

Nie jest do końca wiadomo, na ile rzeczywiście Rosja jest w pełni przygotowana do wprowadzania 

parytetu eksportowego jako „benchmarku‖ dla cen krajowych. Wiele wątpliwości pojawiało się  

już przed kryzysem, gdy prognozowane ceny wskazywały na dość drastyczną podwyżkę cen gazu  

w 2011 r., ale niski poziom cen światowych pomnaża te obawy jeszcze bardziej. Jeszcze w 2008 roku 

Gazprom przedkładał Federalnej Służbie ds. Taryf (ФСТ) prośbę o ustanowienie minimalnej ceny  

na rynku krajowym na poziomie 80 USD/tys. m
3
 (zdecydowanie poniżej parytetu eksportowego),  

                                                           
37  Celem „New Gas Deal‖ było wyhamowanie wzrastającego zapotrzebowania na gaz, jednakże skutki pogłębiającego się 

kryzysu gospodarczego mogą już wkrótce zniweczyć te wysiłki. Głównym elementem Nowej Polityki Gazowej  

jest pięcioletni harmonogram dochodzenia regulowanych cen krajowych do wysokości parytetu eksportowego  

(cena eksportowa minus cło wywozowe (ca. 30%) oraz koszty transportu do granicy). Oryginalny plan przewiduje 

wprowadzenie parytetu eksportowego dla odbiorców przemysłowych już w 2011, a dla gospodarstw domowych  

w 2015. 
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co wskazywałoby, iż długoterminowy koszt krańcowy wydobycia na nowej generacji rosyjskich  

pól gazowych jest właśnie zbliżony do tej wielkości i Gazprom obawia się spadku cen krajowych 

poniżej tego poziomu. 

Wydaje się jednak, że skuteczniejszym, od odgórnych regulacji, czynnikiem ograniczającym popyt  

na gaz może być kryzys gospodarczy. Według szacunków autora, potwierdzonych w rozmowach  

z analitykami rosyjskimi w roku 2009, całkowite zużycie gazu na rosyjskim rynku krajowym  

spadło aż o ok. 40 mld m
3 

w stosunku do roku 2008. Ww. analitycy przewidują, że w horyzoncie 2030 

całkowite zużycie gazu na rynku wewnętrznym powróci do poziomu z roku 2007 (480 mld m
3
) 

dopiero w roku 2020, zaś zeszłoroczny poziom konsumpcji nie zostanie w ogóle osiągnięty.  

 

Niezależnie od trendów w konsumpcji „zbilansowanie‖ rosyjskich potrzeb w zakresie wydobycia  

(i importu z Azji Środkowej) gazu z jednej strony, a popytu wewnętrznego i eksportowych 

zobowiązań z drugiej nie uda się bez uruchomienia kosztownych projektów jamalskich  

oraz Sztokmanu. Gaz jamalski to 26 odkrytych złóż gazowych zawierających około 10,4 bln m
3
 

udowodnionych zasobów gazu przy całkowitym potencjale zasobów ok. 50 bln m
3
. Największe złoża 

to Bowanienkowo i Karasawej zlokalizowane w niezwykle trudnym pod względem przyrodniczo-

klimatycznym obszarze (wieczna zmarzlina, ujemne temperatury, silne wiatry). Dotychczasowe plany 

Gazpromu przewidywały uruchomienie wydobycia gazu z Jamału w trzecim kwartale 2011.  

Łączne nakłady inwestycyjne
38

 Gazpromu w latach 2008-2010 są przewidywane na poziomie  

ok. 85 mld USD (+17 mld USD na akwizycje i przejęcia), z czego na Jamał przeznaczone zostanie 

około 40 mld USD. Do końca 2009 roku ma być ukończona linia kolejowa do rejonu Bowanienkowo, 

rozpoczęto również przetargi na zakupy rur i prace konstrukcyjne (pierwszy odcinek z Bowanienkowo 

do Ukty to ponad 1100 km gazociągu [15], [W11]. Niezależnie od możliwości sfinansowania 

inwestycji koszty wydobycia gazu z nowych złóż będą znacząco wyższe od dotychczasowych. 

Minimalny koszt wydobycia i dostaw gazu z Jamału do centralnej Rosji będzie wynosił  

                                                           
38  Kryzys gospodarczy i związany z tym spadek popytu na rosyjski gaz odbija się jednak dość mocno na możliwościach 

finansowych rosyjskiego monopolisty wymaga przedefiniowania priorytetów inwestycyjnych. Z drugiej strony, 

jednakże, jeden ze efektów kryzysu – dewaluacja rubla stworzył swego rodzaju „zestaw ratunkowy‖ dla programu 

inwestycyjnego Gazpromu poprzez zredukowanie wielkości kosztów inwestycyjnych w ujęciu dolarowym.  

Nakłady inwestycyjne Gazpromu są w większości (ponad 80%) denominowane w rublach i dewaluacja spowodowała  

blisko 40% redukcję wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na USD w stosunku do estymacji z połowy 2008 roku. 

 W lutym 2009 r. zarząd Gazpromu przyjął korektę programu inwestycyjnego na rok 2009 do łącznej wielkości  

713 mld rubli (ok. 20 mld USD) z uprzednio zaakceptowanych 920 mld rubli (niespełna 29 mld USD). Pomimo 30% 

cięcia także denominowanych w dolarach inwestycji Gazprom deklaruje, iż kluczowe dla jego strategii projekty 

(Jamał, Nord Stream, w dalszej kolejności Sztokman) są realizowane zgodnie z harmonogramem. Według spółki  

jest to możliwe dzięki zwiększeniu udziału krajowego wyposażenia i usług (z  88% w roku ubiegłym do 92% w 2009) 

oraz renegocjacjom kontraktów z dostawcami – Gazprom ogłosił, iż zredukuje te koszty o 30-50%, głównie  

w odniesieniu do kosztów orurowania, zważywszy na spadek cen metali od IV kwartału 2008 r. 

 Realizacja programu inwestycyjnego na polu Bowanienkowo wydaje się przebiegać bez zakłóceń, i wszyscy decydenci 

z Gazpromu podkreślają, iż jest to numer jeden na liście priorytetów spółki i będzie kontynuowany bez względu  

na kryzys. Początek wydobycia z tego pola jest wciąż planowany na koniec 2011, jakkolwiek Gazprom przewiduje,  

iż wielkość wydobycia w początkowym okresie może być niższa niż pierwotnie planowane 15 mld m3. Harmonogram 

dla złoża Sztokman jest bardziej niepewny i projekt ten raz jeszcze może zostać „zawieszony‖, ale póki co wciąż 

pozostaje na liście celów Gazpormu – budżet na rok 2008 zakładał czterokrotny wzrost wydatków na to złoże. 
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około 75-80 USD/1000 m
3
, a ze złoża Sztokman prawdopodobnie ponad 120 USD/1000 m

3
,  

w sytuacji gdy koszty wydobycia i transportu z zachodniosyberyjskich pól nie przekraczały  

20-30 USD/1000 m
3
. 

 

W tej sytuacji powodzenie strategii gazowej Rosji, a tym samym możliwości zaspokojenia rosnących 

potrzeb rynku europejskiego spoczywają na barkach producentów niezależnych od Gazpromu. 

 

Inwestycje niezależnych producentów gazu ziemnego (konkurencji Gazpormu w upstreamie)  

są w dużej mierze ograniczane przez niewiarygodny i nieprzewidywalny dostęp do systemu 

transportowego Gazpromu. Niemal cała sieć przesyłowa należy do Gazpromu (na łączne 162 tys. km 

gazociągów w Federacji Rosyjskiej blisko 157 tys. km jest w posiadaniu Gazpromu).  

Średnia techniczna długość użytkowania gazociągów wynosi od 25 do 40 lat, co odzwierciedla 

potężne niedoinwestowanie infrastruktury transportowej Gazpromu w latach 1990-2002.   

Proces starzenia się gazociągów prowadzi do coraz większych problemów operacyjnych i kosztów 

oraz zwiększa ryzyko wypadków i uszkodzeń. Już w 2002 estymowana [W29]  

przez „gazpromowski‖ VNIIGAZ operacyjna pojemność systemu transportowego Gazpromu  

była o 60 mld m
3
 (prawie 10%) mniejsza od nominalnych zdolności przesyłowych. Problemem 

niezależnych producentów jest nie tylko dostęp do sieci, ale także taryfy i wielkości uzyskiwanej 

przepustowości na najważniejszych liniach przesyłowych. Tradycyjnie, poziom taryf za przesył 

aprobowanych przez FST był skorelowany z podwyżkami cen gazu dla rynku krajowego  

i odzwierciedlał zdolność uczestników do zapłaty danych stawek. Według Gazpromu przesył gazu 

niezależnych producentów stał się „zyskowny‖ dopiero po podwyżkach wprowadzonych pod koniec 

2005 roku, ale tylko w zakresie pokrycia kosztów operacyjnych.  

Do zabezpieczenia kosztów kapitału potrzeba, według monopolisty, jeszcze podwyżki rzędu 1 USD  

na tys. m
3
 na 100 km. W roku 2008 Gazprom pierwotnie żądał 40% podwyżki taryfy, złożył wniosek 

na 20% i otrzymał zgodę na… 5,7%. Na 2009 roku zaaprobowano 19,5% wzrost. Na 2010 Gazprom 

zapowiadał wzrost o kolejne 22% by „pokryć rosnące koszty‖, co w efekcie może przynieść wzrost 

średniego poziomu taryf do wielkości 2 USD na tys. m
3
 na 100 km. 

Kluczowym problemem z przepustowością dla niezależnych producentów są braki pojemności 

przesyłowych w południowym korytarzu z Zachodniej Syberii, przez który przesyłany jest 

oczyszczony gaz towarzyszący ropie, który produkują koncerny naftowe oraz całe wydobycie gazu  

ze złóż na południe od Jagenetskaja (Chanty-Mansyjsk). Wszystkie gazociągi z Zachodniej Syberii  

są w pełni dociążone w sezonie zimowym. 

 

Prognozy całości możliwości wydobycia gazu w Federacji Rosyjskiej do 2030 wskazują,  

iż pod koniec drugiego dziesięciolecia obecnego wieku rosyjskie firmy będą z stanie wydobyć  
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od 670 mld m
3
 (scenariusz niskiego wydobycia) do 770 mld m

3
 w scenariuszu bazowym.  

Scenariusz wysokiego wydobycia jest pomijany w tych rozważaniach. 

Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, iż w bardziej optymistycznym scenariuszu dostępne, jeszcze 

nie zakontraktowane ilości gazu będą kształtowały się na poziomie około 100-120 mld m
3
 w latach 

2011-2020 i 120-160 mld m
3
 w następnym dziesięcioleciu

39
. Łączny wolumen możliwy  

do skierowania na rynek europejski będzie wynosił od 180-200 mld m
3
 w okresie 2011-2020  

i 210-250 mld m
3
 w latach 2020-2030

40
. 

 

 

 

5.5.3. Azja Środkowa 

 

W świetle ostatnich „problemów‖ z dostawami gazu z Rosji zasoby tego surowca w Azerbejdżanie  

i Azji Środkowej przyciągają coraz większe zainteresowanie krajów europejskich oraz oczywiście 

Chin. Jednakże dostępne na eksport wolumeny gazu nie będą najprawdopodobniej wystarczające  

do zaspokojenia wszystkich zainteresowanych. 

Niższa prognoza (adekwatna do niższego scenariusza dla Federacji Rosyjskiej) przewiduje łączny 

poziom wydobycia dla krajów Azji Środkowej (Turkmenistan, Uzbekistan i Kazachstan)  

oraz Azerbejdżanu w wielkości ok. 160-170 mld m
3
 rocznie, w okresie do 2030

41
. Około 40-45%  

tego wolumenu może zostać wyeksportowane, co oznacza około 65-70 mld m
3
 gazu dostępnych  

dla potencjalnych odbiorców
42

. Obecna infrastruktura transportowa do Rosji to około 55 mld m³ 

gazociągu Azja Centralna – Centrum [CAC]  plus około 30 mld m
3
 na pozostałych liniach (Buchara-

Ural, Karczagańsk-Orenburg, Makat-Północny Kaukaz), co pozwala Gazpromowi odebrać większość 

z prognozowanych na eksport wolumenów, z tym, że od 2014 roku duża część turkmeńskiej produkcji 

ma trafiać na rynek chiński. W tej sytuacji dodatkowe 8 mld m
3
 na pierwszą fazę Nabucco oraz 11 mld 

m
3
 dla TGI (Turcja -Grecja-Włochy), za wyjątkiem  6-12 mld m

3
 dla Turcji jest mało prawdopodobne. 

 

Przy bardziej optymistycznej prognozie (odpowiednio scenariusz „bazowy‖ dla Federacji Rosyjskiej) 

prognozowany wolumen produkcji gazu w w/w krajach wzrośnie ze 160 mld m
3
 (2010) do 220-230 

mld m
3
 w perspektywie następnych dziesięciu lat, by pod koniec 2030 osiągnąć pułap 250 mld m

3
 

rocznie
43

. Nieco wyższa prognozowana konsumpcja (rosnąca od 85 do 125 mld m
3
) oznacza,  

                                                           
39  Rosyjskie standardy wartości energetycznej, według normy 37,7 MJ/m3 wielkości te wynoszą odpowiednio:  

90-111 mld m3 i 111-150 mld m3. 
40  Rosyjskie standardy wartości energetycznej, wg normy 37,7 MJ/m3 wielkości te wynoszą odpowiednio:  

162-185 mld m3 i 185-230 mld m3. 
41  Rosyjskie standardy wartości energetycznej, wg normy 37,7 MJ/m3 wielkości te wynoszą odpowiednio 145-155 mld m3. 
42  Według normy 37,7 MJ/m3 około 60-65 mld m3.  
43  Według normy 37,7 MJ/m3 odpowiednio 147 (2010), 205 (2020) i 225 (2030) mld m3. 
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iż dla eksportu pozostanie od 76 mld m
3
 (2010) do 116-120 mld m

3
 rocznie w okresie po 2020

44
.  

W tym scenariuszu również eksport do Chin nie wypiera już tak bardzo popytu ze strony Rosji  

i pojawiają się potencjalne zasoby dla Europy (łącznie z Turcją) sięgające 20-23 mld m
3
 rocznie  

po roku 2020
45

. Zaspokojenie w pełni potrzeb obu projektów europejskich, zwłaszcza drugiej fazy 

Nabucco (25-30 mld m
3
) także w tym wariancie wydaje się mało prawdopodobne. 

Bazową prognozę wydobycia, konsumpcji i eksportu gazu z Azerbejdżanu i krajów Azji Środkowej 

przedstawiono na rys. 48. 

 
Rys. 48. Bazowa prognoza wydobycia, konsumpcji i eksportu gazu z Azerbejdżanu i krajów Azji Środkowej 

Źródło: CERA [15] 

 

 

 

5.5.4. Środkowy Wschód (Iran, Turcja) 

 

W kontekście planowanych projektów infrastrukturalnych (Nabucco, TGI) istotnym potencjalnym 

źródłem podaży gazu na rynki europejskie są zasoby gazu w Iranie. Gaz z Zatoki Perskiej będzie 

niemal w całości dedykowany do projektów LNG, głównie na rynki azjatyckie. Udowodnione zasoby 

irańskiego gazu to około 27,6 bln m
3
 (17% zasobów światowych), natomiast wydobycie (113 mld m

3
 

w 2008) to tylko 3% całości produkcji na świecie. Długoterminowe plany przewidują istotną 

intensyfikację wydobycia do poziomu od 190 mld m
3
 w 2030 (scenariusz niski) do 235 mld m

3
  

                                                           
44  Według normy 37,7 MJ/m3  odpowiednio 70 (2010) do 106-110 (po 2020) mld m3. 
45  Według normy 37,7 MJ/m3  18-21 mld m3. 
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w 2030 (scenariusz bazowy). Dostępność gazu ze złóż irańskich jest jednak znacząco ograniczona 

przez ogromne zużycie wewnętrzne. Sektor gospodarstw domowych oraz usług i małego przemysłu 

jest największym konsumentem gazy ziemnego zużywając ok. 60-70 mld m
3
 gazu rocznie.  

Przemysł, głównie petrochemiczny to kolejne 10-15 mld m
3
, zaś sektor energetyczny 20-30 mld m

3
. 

Kolejne 30-40 mld m
3
 (nie wliczane do oficjalnych statystyk wydobycia) jest zużywane na polach 

naftowych do wtłaczania do odwiertów przy wydobyciu ropy naftowej. Według estymacji i informacji 

podawanych przez [15] w 2020 roku wolumen gazu wykorzystywany do wtłaczania przy wydobyciu 

ropy naftowej będzie wynosił nawet 100 mld m
3
. 

Około 1 mld m
3
 gazu ziemnego jest zużywane w postaci CNG jako paliwo dla floty ok. 50-70 tys. 

pojazdów. Z uwagi na duży poziom zanieczyszczenia powietrza w większych aglomeracjach 

miejskich należy założyć wzrost liczby samochodów na CNG, a tym samym wzrost zużycia  

do poziomu 4-5 mld m
3
 do roku 2030. 

Obecnie istnieją cztery gazociągi tranzytowe pomiędzy Iranem a sąsiednimi krajami: Turcją, Armenią 

i Azerbejdżanem oraz gazociąg importowy z Turkmenistanu. W 2002 (po kilkuletnim opóźnieniu) 

uruchomiono gazociąg eksportowy do Turcji o pojemności przesyłowej ok. 14 mld m
3
 gazu na rok, 

jednakże z uwagi za brak podpisanych długoterminowych umów oraz częste przerwy w dostawach 

spowodowane uszkodzeniami wywołanymi przez działalność terrorystyczną kurdyjskiej partyzantki, 

eksport do Turcji jest wciąż bardzo nieregularny. Dodatkowo Iran stara się bilansować podaż i popyt 

na gaz poprzez dodatkowy import gazu z Turkmenistanu. Około 4-7 mld m
3
 gazu jest eksportowane 

do Turcji (od 2015 roku około 10 mld m
3
 rocznie), podczas gdy około 6-8 mld m

3
 gazu corocznie  

Iran importuje z Turkmenistanu (w 2010-2030 8-15 mld m
3
). 

Rurociąg eksportowy do Armenii (przepustowość 3,5 mld m
3
 rocznie) uruchomiono w 2007.  

W zamian za wyeksportowaną do Iranu energię elektryczną Armenia ma otrzymywać około 1-2 mld 

m
3
 gazu rocznie. 

Iran ma w planach także eksport i import do i z krajów Zatoki Perskiej, głównie jako wyrównywanie 

sezonowych wahań popytu – większy popyt na gaz w krajach Zatoki Perskiej ma miejsce w lecie 

(klimatyzacja) podczas gdy Iran potrzebuje gazu w zimie do ogrzewania w sezonie zimowym.  

Gaz irański może także trafić na rynki europejskie – przewiduje się, iż wolumen około 10 mld m
3
 

będzie eksportowany do Turcji przez system gazociągów irańskich IGAT 1, ale ile z tej wielkości 

zostanie dalej przesłane do krajów europejskich via Nabucco czy TGI będzie zależało od bilansu 

podaży i popytu na rynku tureckim. Według przewidywań [15] CERA dopiero od 2015 całe 10 mld m
3
 

może trafić do Europy. 

Bogate w zasoby gazu kraje z reguły usiłują zdywersyfikować swe kanały eksportu surowca  

do głównych centrów popytu. Dla Iranu interesującą opcją jest budowa zakładów skraplających gaz  

do postaci LNG przy złożach nad Zatoką Perską. Przewiduje się, iż od 2020 (scenariusz bazowy)  

lub 2024 (niski scenariusz) od 20 (niski wariant) do prawie 30 mld m
3
 (bazowy) gazu ziemnego  

może być eksportowane z Iranu w postaci LNG. 
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5.5.5. Afryka 

 

Zasoby gazu ziemnego w krajach afrykańskich pomimo dość intensywnej eksploatacji wciąż 

przyrastają, czyniąc ten kontynent jednym z najatrakcyjniejszych obszarów dla konwencjonalnej 

działalności poszukiwawczo-wydobywczej koncernów światowych. Udowodnione zasoby gazu  

w Afryce przyrosły w ostatnich 20 latach ponad dwukrotnie z 7,7 bln m
3
 do ponad 14,65 mld m

3
. 

Największe zasoby gazu znajdują się w Nigerii (5,2 bln m
3
), Algierii (4,5 mld m

3
), Egipcie  

(2,2 mld m
3
) i Libii (1,5 mld m

3
). (Rys.49.). 

 

 

Rys. 49. Udowodnione zasoby gazu w Afryce. 
Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2009. [5] 

 

 

Wydobycie gazu w krajach afrykańskich wrosło w ostatnich dwóch dekadach ponad trzykrotnie  

(z 60 mld m
3
 w 1988 do 215 mld m

3
 w 2008). Największym producentem gazu na kontynencie 

afrykańskim jest oczywiście Algieria – wydobycie w 2008 w wysokości ponad 86 mld m
3
 –  

40% całości wydobycia w Afryce, następnie Egipt (niespełna 59 mld m
3
 – 27%), Nigeria (35 mld m

3
 – 

16%) oraz Libia (16 mld m
3
 – 7%). (Rys.50.). Na pozostałe 9% (około 18,5 mld m

3
) składa się 

głównie wydobycie w Gwinei Równikowej, Mozambiku czy Angoli.   
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Rys. 50. Wydobycie gazu w krajach afrykańskich. 
Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2009.[5] 

 

 

Dynamicznie rosnące wydobycie przy umiarkowanym wzroście konsumpcji wewnętrznej gazu  

w krajach afrykańskich umożliwiało eksport coraz większych wolumenów na rynki europejskie,  

a także rynek amerykański i azjatycki (LNG) oraz Bliski Wschód (gazociąg z Egiptu do Jordanii).  

Od dziesięciu lat ponad połowa wydobycia jest przeznaczana na eksport. 

 

Głównym eksporterem pozostaje Algieria, która wysyła do Europy ok. 30-38 mld m
3
 rurociągami,  

a 20-30 mld m
3
 w postaci LNG. Z Libii, gazociągiem Greenstream, płynie do Włoch około 10 mld m

3
,  

a dodatkowe 0,5-1 mld m³ w postaci LNG do Hiszpanii. Ukierunkowane na Europę są też zakłady 

skraplające w Egipcie (14-15 mld m
3
), podczas gdy gazociąg z Egiptu dostarcza 2-3 mld m³ gazu  

na Bliski Wschód. Zakłady LNG w Nigerii i Gwinei Równikowej to kolejne 25-30 mld m
3
 

skroplonego gazu na eksport.(Rys.51.). 
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Rys. 51. Struktura eksportu gazu z Afryki. 
Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2009 [5]. 
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6. Model rynku gazu ziemnego w Europie 
 

Aby spróbować oszacować wpływ LNG na europejski rynek gazu należało zbudować podstawowy 

model rynku energetycznego. Wielomiesięczna praca nie zakończyła się sukcesem. Wielość 

zmiennych, ciągła zmiana warunków rynkowych, brak dostępu do danych krajowych UE 27,  

a także brak wystarczających mocy obliczeniowych sprawił, że należało zmienić podejście 

 i dokonać wymaganych symulacji na najlepszym dostępnym na rynku narzędziu – używanym  

w pracach prognostycznych przez UE.   

W 1994 National Technical University of Athens [NTUA] przygotował model behawiorystyczny 

opisujący rynek energetyczny Europy PRIMES. Jest to model próbujący określić w symulacjach  

stan równowagi rynkowej w odniesieniu do popytu i podaży energii [3] w państwach członkowskich 

UE. Model [3], [6], [7], [8] zgodnie z założeniami chce znaleźć równowagę ceny dla każdego rodzaju 

energii dostępnej dla rynku europejskiego w taki sposób, że ilość jaką producenci chcą produkować 

jest równa ilości jaką klienci, w tym konsumenci, chcą wykorzystać. Zakłada się,  

że równowaga ma być stała (dla każdego okresu modelowania), ale musi być  powtarzalna z biegiem 

czasu w zmieniających się dynamicznie warunkach otoczenia. Jak określają autorzy jest to model 

behawioralny, ale również opisuje on dostępne technologie związane z popytem i podażą energii  

oraz technologie obniżające zanieczyszczenie. System ten ma za zadanie odzwierciedlić kwestie 

związane z polityką dotyczącą energii i ochrony środowiska oraz gospodarką rynkową, strukturą 

przemysłu, prawodawstwem, systemami podatkowymi, efektywnością energetyczną, itp.  

Autorzy zakładają, że powyższe kwestie wpływają na zachowania uczestników rynku związanych  

z systemem energetycznym. Modułowa struktura PRIMES ma odzwierciedlać podział podejmowania 

decyzji między podmioty, które indywidualnie decydują o popycie, podaży, połączeniu popytu  

i podaży oraz o cenach. Następnie część modelu PRIMES zajmująca się integracją rynkową dokonuje 

symulacji oczyszczania rynku. Dla potrzeb niniejszych rozważań został wykorzystany model PRIMES 

ponieważ jest on modelem ogólnego przeznaczenia i został stworzony do celów prognozowania, 

tworzenia scenariuszy i analiz wpływu polityk. Model ten obejmuje prognozy średnio-  

i długoterminowe. Jest to system modułowy umożliwiający wykorzystywanie całego modelu  

lub częściowe wykorzystanie modułów dla celów określonych badań dotyczących energii.
46

  

Od 1993 r. NTUA był wielokrotnie proszony o dokonywanie zmian, adaptacji, przeliczeń. 

Początkowo był wykorzystywany przez rządy krajów członkowskich a także firmy prywatne  

do stworzenia przeglądu energetycznego UE, ale także wyliczeń dotyczących wpływu odnawialnych 

źródeł energii (OZE), pakietu klimatycznego, redukcji emisji gazów cieplarnianych, krajowych polityk 

energetycznych itp. Na bazie modelu PRIMES zbudowano własny model (nakładkę na PRIMES), 

która ma możliwość symulacji prognoz w przedziale czasowym objętym przez PRIMES.  

                                                           
46  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.e3mlab.ntua.gr 

http://www.e3mlab.ntua.gr/
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Co do prognoz konsumpcji i importu dysponowano wieloma źródłami, które w dość zróżnicowany 

sposób prognozują potencjał popytu i związane z tym zapotrzebowanie na gaz spoza UE.  

Dwa „najświeższe‖ dokumenty w tej materii to właśnie wyżej opisany model PRIMES (Baseline 

2009) z 5 sierpnia 2009 oraz prognozy konsumpcji i wydobycia własnego zawarte w materiale  

Gas Infrastructure Europe „GTE+ Demand Scenarios vs. Capacity report‖ z lipca 2009 [18],  

które zostały przygotowane przez same kraje członkowskie na bazie ich wewnętrznych dokumentów 

(polityk energetycznych, planów kryzysowych, planów rozwoju infrastruktury itp.). Różnice 

pomiędzy ww. dokumentami w prognozie zużycia gazu w poszczególnych krajach dla roku 2015 

(data, dla której przygotowano większość analiz) prezentuje poniższy wykres. (Rys.52.). 

 

Rys. 52. Prognozy konsumpcji gazu ziemnego w UE w 2015 roku. 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie [3] i [18]. 

 

Prognoza zawarta w modelu PRIMES wydaje się być dość istotnie zaniżona: przykładowo  

dla roku 2015 całkowite zużycie gazu we wszystkich krajach członkowskich UE prognozowane jest  

na poziomie 511 mld m
3
, podczas gdy już w 2008 roku wolumen zużytego gazu wyniósł  

ok. 490 mld m
3
, a szacunki samych krajów członkowskich wskazują na popyt sięgający 575 mld m

3
.  

Z perspektywy oceny mechanizmów bezpieczeństwa dostaw gazu bardziej wskazane jest poleganie  

na wyższych prognozach konsumpcji czy importu, gdyż zaniżona projekcja może dawać złudne 

poczucie bezpieczeństwa w odniesieniu do niektórych, ważnych parametrów (np. posiadanych rezerw 

gazu, czy przepustowości gazociągów). W związku z powyższym dla najważniejszych analiz  

i wyliczeń, w których odnoszono się do projekcji dla roku 2015 sięgnięto do obu źródeł prezentując 

wyniki dla obu wariantów prognozy.  
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7. Rynek dostaw LNG. 
 

W 2008 roku zaimportowano do Unii 49,5 mld m³ gazu ziemnego w postaci LNG, co oznacza  

około 44% obciążenie instalacji odbiorczych. Tym samym już istniejąca infrastruktura pozwala  

na podwojenie importu LNG do Unii (tab.13.). Z drugiej strony niski współczynnik obciążenia stawia  

pod znakiem zapytania sensowność kolejnych inwestycji w terminale regazyfikacyjne w UE. 

Infrastrukturę LNG w Europie i basenie Morza Śródziemnego przedstawiono na rys. 53. 

 

 

Rys. 53. Infrastruktura LNG w Europie i basenie Morza Śródziemnego. 
Źródło: The LNG industry 2008,International Group of Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL), 2009.[77] 

 

 

 

 

7.1. Wielkość działających terminali regazyfikacyjnych w UE, a wielkość rynku. 
 

Największe moce odbioru LNG są zainstalowane w Hiszpanii. W chwili obecnej działa tam  

sześć terminali o łącznej mocy 57,5 mld m
3
 gazu ziemnego/rok. Stanowi to prawie 150% wolumenu 

konsumpcji (a zarazem importu) gazu w tym kraju. W 2008 roku Hiszpania zaimportowała  

28,73 mld m
3
 gazu ziemnego w postaci LNG z czego około 4,7 mld m

3
 (16%) w postaci kontraktów 

krótkoterminowych i spotowych. Średnie obciążenie mocy odbioru wynosiło 50%. Import LNG  

do Hiszpanii stanowił ponad 58% całości unijnego importu gazu płynnego i prawie 13% światowej 

konsumpcji LNG. Pomimo znaczących mocy odbiorczych Hiszpania wciąż bardzo mocno inwestuje  

w infrastrukturę LNG.  

Instalacje skraplające
Terminale regazyfikacyjne
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Rozbudowywane są terminale:  

– w Barcelonie: 2 zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności ok. 300 tys. m
3
 LNG  

oraz dwie jednostki regazyfikacyjne o łącznej mocy 2,6 mld m
3
 gazu/rok, 

– w Huelva: zbiornik magazynowy o pojemności 150 tys. m
3
 LNG oraz w planach kolejny magazyn 

na 150 tys. m
3
 LNG i trzy jednostki regazyfikacyjne o łącznej mocy 3,9 mld m

3
 gazu/rok, 

– w Kartagenie: zbiornik magazynowy na 150 tys. m
3
 LNG  

oraz w planach dwie jednostki regazyfikacyjne o łącznej mocy 2,6 mld m
3
 gazu/rok, 

– w Sagunto: druga faza ekspansji obejmująca 150 tys. m
3
 LNG pojemności magazynowej   

i 1,3 mld m
3
 gazu/rok w nowej jednostce regazyfikacji, 

– w Bilbao: rozbudowa portu do zdolności odbioru statku o pojemności 270 tys m
3
 LNG. 

W budowie jest także całkowicie nowy terminal w Gijón (El Musel), planowany do oddania  

w 2011 roku o mocy odbioru: 2,6 mld m
3
 gazu/rok i 300 tys. m

3
 LNG pojemności magazynowej. 

Docelowa moc i pojemność mają być w 2015 r. dwukrotnie większe. W planach są także  

dwa małe terminale (po 1,3 mld m
3
 gazu/rok i 150 tys. m

3
 LNG pojemności magazynowej)  

na Gran Canaria i Teneryfie.  

Łącznie do 2011 roku Hiszpania będzie dysponować mocą odbioru prawie 63 mld m
3
 gazu ziemnego 

rocznie, a w 2015 r. potencjalnie niemal 76 mld m
3
 gazu ziemnego na rok. 

 

Następnym dużym odbiorcą LNG w Europie jest Francja. Łączna moc regazyfikacji  

dwóch działających terminali wynosi 17 mld m
3
 gazu ziemnego/rok, a pojemność magazynowa  

510 tys. m
3
 LNG. Działające terminale mogą zaspokoić 38,5% zużycia (także importu) gazu  

we Francji. W 2008 roku zaimportowano przez francuskie terminale 11,7 mld m
3
 gaz ziemnego,  

z czego tylko 0,7% (ca. 80 tys. m
3 

gazu) na rynku spotowym. Poziom wykorzystania mocy terminali 

we Francji wynosił w 2008 roku prawie 70%. 

W końcu 2009 roku  został oddany do użytku opóźniony o ponad rok terminal Fos Cavou  

w Fos-sur-Mer (półwysep Cavaou) niedaleko Marsylii. Właścicielami terminala są GDF SUEZ 

(69,3%) oraz TOTAL (30,7%). Moc odbioru instalacji re gazyfikacji wynosi 8,25 mld m
3
 gazu 

ziemnego/rok, a pojemność instalacji magazynowej 330 tys. m
3
 LNG.  

W 2008 roku GDF SUEZ podjął decyzję o modernizacji terminala w Montoir w celu przedłużenia  

jego czasu użytkowania do 2035 roku. W 2008 roku władze portu w Dunkierce wyraziły zgodę  

na budowę przez EDF nowego terminala o mocy ok. 6 mld m
3
 gazu ziemnego/rok – planowanego  

do oddania w 2013 roku. 

 

Wielka Brytania ma dwa działające terminale: zlokalizowany na lądzie Isle of Grain  

o mocy 13,5 mld m
3
 gazu ziemnego/rok oraz umieszczone na statku instalacje regazyfikujące  

w okolicy Teesside o mocy 4,6 mld m
3
 gazu ziemnego/rok. Łącznie na koniec 2008 roku  
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Wielka Brytania dysponowała ponad 18 mld m
3
 gazu ziemnego/rok zainstalowanych mocy odbioru 

gazu skroplonego, co odpowiadało blisko 20% zużycia gazu, ale zarazem prawie 75% importu netto.  

W 2008 roku Wielka Brytania sprowadziła tylko nieco ponad 1 mld m³ gazu ziemnego w postaci LNG 

(z tego 35 mln m
3
 (3,3%) w transakcjach spotowych), co daje zaledwie 5,7% wykorzystania mocy,  

ale należy pamiętać, iż 9 mld m
3
 mocy w Isle of Grain i cały Teesside zostały oddane do użytku  

w końcu 2008 roku, rzeczywiste obciążenie działających instalacji wynosiło zatem około 23%. 

Kolejna rozbudowa terminala Isle of Grain jest już realizowana i powinna zakończyć się na przełomie 

2010 i 2011 r. Dodane zostaną trzy kolejne zbiorniki magazynowe zabezpieczające odbiór  

całości 14,5 mld m
3
 gazu.  

Terminal Dragon LNG w walijskim Milford Haven o łącznej mocy 6 mld m
3
 gazu ziemnego/rok 

(docelowo moc 9 mld m
3
 gazu ziemnego/rok) i zbiornikach magazynowych o pojemności 336 tys. m

3
 

LNG został oddany do użytkowania w pierwszej połowie 2009 roku (pierwsza dostawa w lipcu 2009). 

Tuż obok Milford Haven w Herbranston w maju 2009 oddano do użytku terminal regazyfikacyjny 

South Hook LNG o mocy odbioru 10,5 mld m
3
 gazu ziemnego/rok (docelowo 21 mld m

3
  

gazu ziemnego/rok) i pojemności magazynowej 465 tys. m
3
 LNG.  

W planach są jeszcze dwa terminale (Canvey Island i Teesside), ale ich budowa nie jest  

jeszcze przesądzona. W efekcie już w połowie 2009 roku moce odbioru LNG w Wielkiej Brytanii 

niemalże się podwoiły – obecnie wynoszą 34,6 mld m
3
 gazu ziemnego/rok czyli prawie 37%  

zużycia gazu w Zjednoczonym Królestwie w roku 2008. 

 

 

Na koniec 2009 roku pozostałe kraje unijne z dostępem do LNG posiadały po jednym działającym 

terminalu. 

We Włoszech terminal o mocy 3,32 mld m
3
 gazu ziemnego/rok jest zlokalizowany w Panigaglia  

(La Spezia) nad Zatoką Genueńską. W czerwcu 2007 roku właściciel terminala firma GNL  

Italia S.p.A. (spółka córka koncernu Snam Rete Gas) rozpoczął proces autoryzacji rozbudowy mocy 

terminala do 8 mld m
3
 gazu ziemnego/rok. Projekt zakłada rozbudowę portu (zwiększenie wyporności 

przyjmowanych statków), nowe magazyny, nową elektrownię dla potrzeb terminala i pozostałe 

urządzenia. Przyjęty harmonogram zakłada oddanie nowych mocy do użytku w 2013 roku. 

W połowie 2009 roku został oddany do użytku (pierwszy ładunek LNG w terminalu pojawił się  

10 sierpnia 2009) tzw. Adriatycki Terminal LNG zlokalizowany na szelfie w pobliżu Porto Levante 

(około 15 km od Wenecji). Jest to pierwszy na świecie terminal offshore zbudowany w oparciu  

o technologię mocowania do dna morskiego (Gravity Based Structure) analogiczną do jednej  

z technologii budowy platform wiertniczych. Moc odbioru terminala wynosi około 8 mld m
3
  

gazu ziemnego/rok, a pojemności magazynowe ok. 250 tys. m
3
 LNG. 
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Oprócz tego w fazie uzyskiwania stosownych zezwoleń znajdują się jeszcze trzy kolejne projekty 

budowy terminali LNG: 

– Terminal Nuove Energie (90% udziałów Enel) zlokalizowany w Porto Empedocle  

na Sycylii o mocy odbioru 8 mld m
3
 gazu ziemnego/rok, planowany termin oddania do użytku 

początek 2013 r., 

– Triton LNG na północnym Adriatyku w pobliżu Ankony (projekt GDF SUEZ i Höegh LNG)  

o mocy odbioru 5 mld m
3
 gazu ziemnego/rok i magazynach na 170 tys. m

3
 LNG.  

Przewidywany termin oddania do użytku to koniec 2012 r., 

– Ionio terminal zlokalizowany w Priolo niedaleko Syrakuz (Sycylia), udziałowcy: Shell Energy 

Italia Srl oraz ERG Power & Gas S.p.A, o mocy odbioru 8 mld m
3
 gazu ziemnego/rok (docelowy 

plan 12 mld m
3
 gazu ziemnego/rok) i magazynach na 300 tys. m

3
 LNG. Projekt otrzymał już 

zezwolenia środowiskowe i bezpieczeństwa. Planowane oddanie do użytkowania w 2013 r. 

W 2006 roku wystartowały prace nad budową terminala British Gas w Brindisi, ale na skutek 

protestów ekologów i mieszkańców prace te zostały przez włoski rząd zawieszone.  

W związku z powyższym British Gas wszedł w spór sądowy z włoskimi władzami, który trwa do dziś. 

Planowana moc terminala to 8 mld m
3
 gazu ziemnego/rok i około 320 tys. m

3
 LNG pojemności 

magazynowej. 

Prócz w/w projektów we Włoszech są jeszcze plany budowy 10-11 innych terminali,  

ale prawdopodobieństwo ich realizacji nie jest zbyt wysokie. 

W efekcie już od połowy 2009 roku Włochy dysponują możliwością regazyfikacji LNG na poziomie 

11,32 mld m
3
 gazu ziemnego na rok co równa się 14,6% konsumpcji i 16,3% importu gazu  

do tego kraju w roku 2008. W 2013 roku według najbardziej prawdopodobnego wariantu moce te 

wzrosną do poziomu około 37 mld m
3
 gazu ziemnego/rok co zabezpieczałoby 48% konsumpcji  

i ponad 53% importu z ubiegłego roku. 

 

Od 1997 roku w gazowym hubie Zeebrugge działa terminal regazyfikacyjny. Po zakończonej  

w kwietniu 2008 rozbudowie obecna moc odbioru terminala wynosi 9 mld m
3
 gazu ziemnego/rok,  

a pojemność zbiorników magazynowych 380 tys. m
3
 LNG. W planach jest zwiększenie mocy 

terminala do blisko 15 mld m
3
 gazu ziemnego/rok, ale już teraz terminal zabezpiecza 57% 

konsumpcji/importu gazu do Belgii. Po rozbudowie byłoby to prawie 100%. 

 

Terminal Revithoussa w Grecji jest jedną z najmniejszych jednostek w Europie o mocy  

1,3 mld m
3
 gazu ziemnego/rok, co i tak stanowi ponad 30% konsumpcji/importu gazu do tego kraju. 

W 2008 roku przez terminal Revithoussa zaimportowano prawie 950 mln m
3
 gazu ziemnego,  

co oznacza ponad 72% współczynnik obciążenia instalacji regazyfikacyjnych (jeden z wyższych  

w Europie).  

Firma DESFA (spółka córka greckiego monopolisty DEPA) przygotowała w 2008 roku techniczne 

feasibility study dla terminala LNG na Krecie. 
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W Portugalii od 2004 roku działa terminal regazyfikacyjny w Sines zarządzany przez spółkę  

REN Atlantico przejętą w 2006 roku w całości przez Gas Natural. Nominalna moc odbioru terminala  

to 5,2 mld m
3
 gazu ziemnego na rok, a pojemność magazynowa 240 tys. m

3
 LNG, w planach  

jest rozbudowa mocy odbioru do 8,5 mld m
3
 gazu ziemnego rocznie i zwiększenie magazynów  

o 150 tys. m
3
 LNG. Mając jednak na uwadze, iż obecne moce terminala stanowią 115% rocznego 

zużycia (importu) gazu w Portugalii, a średnie obciążenie instalacji wynosi zaledwie 51%, 

prawdopodobieństwo rozbudowy terminala jest raczej niewielkie. 

 

Pozostałe kraje unijne budujące lub planujące budowę terminala LNG: 

 

W 2008 roku rozpoczęto budowę terminala regazyfikacyjnego LNG w Holandii (projekt  

Gate LNG w Rotterdamie). Planowana moc odbioru w I fazie będzie wynosić 12 mld m
3
 gazu 

ziemnego na rok (docelowo 16 mld m
3
 gazu/rok), a pojemności magazynowe 360 tys. m

3
 LNG,  

termin oddania 2011 r. 

W Holandii planowane są jeszcze dwa duże terminale odbiorcze: w Eemshaven o mocy regazyfikacji  

9 mld m
3
 gazu ziemnego/rok i w Rotterdamie (projekt LionGas) o mocy 9 (docelowo 12) mld m

3
  

gazu ziemnego/rok, ale mimo zakończenia prac koncepcyjnych i uzyskania pozwoleń 

administracyjnych prace konstrukcyjne nad tymi jednostkami nie zostały jeszcze rozpoczęte.  

Wstępne plany przewidywały oddanie tych jednostek w 2011 roku, ale wydaje się to mało 

prawdopodobne.  

 

W 2008 roku rząd chorwacki potwierdził decyzję o lokalizacji chorwackiego terminala 

regazyfikacyjnego Adria LNG na wyspie Krk na północnym Adriatyku. Planowany terminal będzie 

miał moc około 10 mld m
3
 gazu ziemnego/rok (w opcją rozbudowy do 15). Prace konstrukcyjne mają 

się rozpocząć w bieżącym roku i zakończyć w 2014. Udziałowcami w projekcie są Total (25,58%),  

E.ON Ruhrgas (31,15%), OMV (25,58%), RWE (16,69%) i Geoplin (1%). 26 marca 2010 r. władze 

Chorwacji wydały pozytywne decyzje środowiskowe dla lokalizacji. 

 

W Niemczech E.ONRuhrgas zawiesił bezterminowo (wobec zgód na rozpoczęcie budowy  

Nord Stream) prace studyjne nad terminalem w Wilhelmshaven (projektowana moc 10 mld m
3
 gazu 

ziemnego/rok).  

 

Rząd cypryjski przymierza się do budowy terminala na około 700 mln m
3
 gazu ziemnego/rok. 

Podobne informacje o planach i pracach studyjnych nad terminalami LNG napływają także z Irlandii, 

Polski, Szwecji, Malty, Łotwy. Litwy i Rumunii, ale kryzys gospodarczy i ewidentna nadpodaż mocy 

odbioru w Europie czynią większość z tych projektów mało prawdopodobnymi (rys.54.). 
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Rys. 54. Istniejące i planowane terminale regazyfikujące w Europie. 
Źródło: The Mediterranean Energy Observatory (OME). 

 

 

Tabela 13. Istniejące terminale regazyfikacyjne w Europie (stan na koniec 2008 roku). 
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Francja 

Fos-sur-Mer 7,00 150 75 
Gaz de 
France 
SUEZ 

Gaz de 
France 
SUEZ 

rTPA Algieria Egipt 1972 

Montoir 10,00 360 200 
Gaz de 
France 
SUEZ 
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France 
SUEZ 

rTPA 
Algieria Egipt 
Nigeria 
Norwegia 

1980 

?

Planowane

W budowie

Istniejące i rozbudowywane



 102 

Hiszpania 

Barcelona 14,50 540 140 Enagas Enagas rTPA 

Algieria Libia 
Katar Nigeria 
Trynidad  
i Tobago 
Egipt 
Norwegia 

1969 

Huelva 11,80 460 140 Enagas Enagas rTPA 

Algieria Libia 
Norwegia 
Oman 
Nigeria 
Trynidad  
i Tobago 
Egipt Katar 
Gwinea 
Równikowa 

1988 

Cartagena 11,80 437 140 Enagas Enagas rTPA 

Libia Katar 
Oman 
Nigeria 
Trynidad  
i Tobago 
Egipt 
Norwegia 

1989 

Bilbao 7,00 300 145 

25% BP, 
25% 
Repsol, 
25% 
Iberdrola, 
25% EVE 

Bahia d 
e Bizkaia 
Gas, SL 
(BBG) 

rTPA 

Algieria Egipt 
Nigeria 
Norwegia 
Trynidad  
i Tobago 
Belgia 

2003 

Reganosa 3,60 300 145 

21% 
Endesa, 
21% 
U.Fenosa, 
18% 
Tojeiro, 
10%Sonatr
ach, 10% 
Xunta, 10% 
Caixa 
Galicia, 5% 
Banco 
Pastor, 5% 
Caixanova 

Reganosa rTPA 
Algieria 
Nigeria Egipt 
Oman Katar 

2007 

Sagunto 8,76 300 145 

42,5% 
U.Fenosa, 
30% 
Iberdrola, 
20% 
Endesa, 
7,5% Oman 
Oil Co. 

Saggas rTPA 
Algieria Libia 
Katar Nigeria 
Oman Egipt 

2006 

Włochy Panigaglia 3,32 100 70 GNL Italia GNL Italia rTPA Algieria 1969 

Belgia Zeebrugge 9,00 380 140 Fluxys LNG Fluxys LNG rTPA 

Katar Egipt 
Norwegia 
Trynidad  
i Tobago 

1987 

Grecja Revithoussa 1,30 240 165 

DESFA 
(100% 
zależna od 
DEPA) 

DESFA 
(100% 
zależna od 
DEPA) 

rTPA 
Algieria Egipt 
Trynidad  
i Tobago 

2000 
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Portugalia Sines 5,20 240 165 
REN 
Atlantico 

REN 
Atlantico 

rTPA Nigeria 2004 

Wielka 
Brytania 

Isle of Grain 13,50 800 205 
National 
Grid 

Grain LNG 
Wyłącz

ony 

Algieria Egipt 
Katar 
Trynidad  
i Tobago 

2005 

Teesside 
(terminal 
pływający 
offshore) 

4,60 N/D N/D 
Excelerate 
Energy 

   
Trynidad  
i Tobago 

2008 

Turcja 

Marmara 
Ereglisi 

6,20 255 B.D. Botas Botas Nie 
Algieria 
Nigeria 

1994 

Aliaga/Izmir 6,00 280 B.D. Egegaz Egegaz Nie Algieria 2006 

RAZEM 
Unia  
Europejska 

  111,38 4 607          

RAZEM 
Europa 

  123,58 5 142          

 

Źródło:  The LNG industry 2008, International Group of Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL), 2009  

oraz Study on Interoperability of LNG Facilities and Interchangeability of Gas and Advice on the Opportunity  

to Set-up an Action Plan for the Promotion of LNG Chain Investments, Raport MVV Consulting, maj 2008.  

[75], [77], [83], [W14]. 

 

 

 

Zakończenie prac nad brytyjskimi i włoskim projektami w połowie 2009 roku oraz planowane  

na koniec 2009 oddanie do użytku terminala Fos Cavaou sprawiło, iż pod koniec 2009 roku  

moce regazyfikacyjne unijnych terminali wzrosły o 32,5 mld m
3
 gazu ziemnego na rok,  

(do wielkości ponad 144 mld m
3
 gazu/rok) co stanowi blisko 30% zużycia gazu w całej Unii  

w 2008 roku
47

 i ponad 47% importu. Biorąc pod uwagę tylko rozpoczęte projekty w 2011 roku 

zdolności regazyfikacji wzrosną o kolejne 17 mld m
3
 gazu ziemnego/rok, a najbardziej 

prawdopodobny scenariusz sugeruje, iż do końca 2015 roku moc odbiory może wzrosnąć  

o następne 65-70 mld m
3
 gazu rocznie, do łącznej wielkości 226~231 mld m

3
 gazu/ rok co,  

według wyższej z prognoz (GIE) [83], [W14], będzie stanowić około 39-40% zużycia gazu  

w UE i około 53-54% importu gazu spoza UE.  

 

Podsumowując - każdy zintegrowany projekt LNG można podzielić na trzy - cztery główne obszary: 

– Część poszukiwawczo-wydobywczą (upstream), w skład której wchodzą odwierty produkcyjne, 

infrastruktura pola, urządzenia oczyszczające gaz, gazociągi transportujące surowiec do zakładów 

skraplających. 

– Część produkcyjną (downstream), na którą składają się zakłady skraplające, zbiorniki 

magazynowe, instalacje załadunkowe. 

– Część transportową, która zawiera koszty budowy lub wynajęcia zbiornikowców LNG. 

                                                           
47  Na skutek kryzysu konsumpcja gazu w 2009 roku zmalała. 
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– Część regazyfikacyjną - w skład której wchodzą terminal regazyfikacyjny, magazyny LNG, 

urządzenia oczyszczające gaz do standardów sieci przesyłowych oraz gazociągi transportujące gaz 

do sieci tranzytowych. 

 

Ekonomika projektów i oczekiwane stopy zwrotów inwestorów są uzależnione od: 

– Przyjętego systemu fiskalnego w części upstreamowej (wysokość podatków, warunki PSA).  

– Kosztów wydobycia, przetworzenia i transportu gazu do zakładów skraplających. 

– Nakładów inwestycyjnych na urządzania skraplające, regazyfikacyjne, a czasami również 

zbiornikowce LNG. 

– Cen sprzedaży LNG. 

– Warunków i sposobu pozyskania finansowania projektu. 

 

Do 2008 roku LNG na świecie był zazwyczaj sprzedawany na bazie formuł cenowych wiążących  

cenę LNG z ceną ropy. Dokładna struktura formuł cenowych jest zazwyczaj objęta tajemnicą 

handlową i jako taka nie podawana do publicznej wiadomości.  

  

 

7.2. TPA do terminali LNG: czy i od kiedy są wolne moce odbioru. 
 

Wiele terminali regazyfikacyjnych w UE ma swe moce odbiorcze w pełni lub w dużej części 

zarezerwowane w długoterminowych kontraktach. Dotyczy to zarówno jednostek zwolnionych  

z obowiązku TPA na mocy artykułu 22 Dyrektywy 2003/55/EC, takich jak terminal Isle of Grain  

w Wielkiej Brytanii czy nowo budowany Gate LNG w Holandii, jak i terminali podlegających 

regulacjom o dostępie stron trzecich jak Zeebrugge w Belgii, Fos-sur-Mer i Montoir w Francji  

czy Panigaglia we Włoszech. Terminale w Hiszpanii (wszystkie z regulowanym TPA) mają  

dostępną część mocy odbioru na potrzeby krótkoterminowych kontraktów, podobnie nowo 

wybudowany terminal w Porto Levante mimo, że zwolniony z TPA, ma 20% mocy zarezerwowanych 

na potrzeby kontraktów krótkoterminowych. Większość już wybudowanych terminali jest zatem  

w dużej mierze niedostępna dla podmiotów zainteresowanych długoterminowymi rezerwacjami  

na potrzeby większych odbiorów. Firmy te poszukują zatem dostępu do mocy regazyfikacji  

poprzez projekty rozbudowy istniejących terminali (w oparciu o procedury open season) lub poprzez 

współudział w projektach budowy nowych jednostek, które to działania są z reguły najeżone istotnymi 

przeszkodami i obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia. Komisja Europejska w decyzjach 

dotyczących zwolnienia danego terminala z TPA ocenia również kwestie kontraktów 

długoterminowych przyjmując, iż nowy terminal nawet z długoterminowymi rezerwacjami pozwoli  

wejść na rynek nowym podmiotom i/lub dywersyfikację dostaw. Fakt, iż moce odbioru są 

zarezerwowane przez długoterminowe kontrakty nie oznacza wcale, iż terminal jest cały czas 
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wykorzystywany zwłaszcza, iż występuje nadmiar mocy regazyfikacyjnych w Europie (i na świecie). 

Portfel użytkowników mocy oraz ich struktura własności w dużej mierze wpływa na sposób 

wykorzystania terminala LNG oraz optymalizacji wartości dostaw LNG. 

Infrastruktura regazyfikacyjna LNG nie powinna zatem stanowić żadnej bariery dla importu 

LNG do UE. Problemem dla wykorzystania LNG jako czynnika zwiększającego bezpieczeństwo 

gazowe jest jego koszt, a przede wszystkim dostępność w regionie basenu Oceanu Atlantyckiego.  

 

 

 

 

7.3. Potencjalny wpływ na bezpieczeństwo dostaw. 
 

Aby podsumować rozważania odnośnie dostępności gazu dla państw członkowskich Unii Europejskiej 

(czy szerzej Europy) poniżej zaprezentowano bilans dostępnej podaży gazu w dwóch scenariuszach 

(niskim i bazowym) skonfrontowany z trzema scenariuszami popytowymi opisywanymi w modelu 

rynku (rozdział 5 i 6 opracowania). Mając na uwadze fakt, iż całość podaży jest przeznaczona  

nie tylko dla państw członkowskich UE, ale też pozostałych krajów europejskich
48

 oraz biorąc  

pod uwagę straty w przesyle oraz potrzeby związane ze zwiększaniem stanów magazynowych  

w analizie modelowej wprowadzono pojęcie marginesu bezpieczeństwa oznaczającego nadwyżkę 

dostępnej podaży nad deklarowany popyt. Obecnie współczynnik ten wynosi około 10%
49

,  

ale należy przyjąć, iż minimalny poziom tego indeksu nie powinien spadać poniżej 5%. 

 

Tabela 14 prezentuje wybrane scenariusze prognoz popytu na gaz w krajach Unii Europejskiej 

wyliczonych na podstawie opracowań Uniwersytetu Ateńskiego zawartych w modelach PRIMES. 

Wariant niski odnosi się do wartości z ostatniej wersji modelu – Baseline 2009. Mając na uwadze  

wątpliwości odnośnie możliwości realizacji inwestycji w zakresie energetyki jądrowej i OZE  

jakie przyjęto w tej wersji modelu PRIMES jako wariant bazowy przyjęto wolumeny popytu na gaz  

z Baseline 2009 podwyższone w latach 2015, 2020, 2025, 2030 odpowiednio o 5, 10, 30 i 40 mld m
3
 

zużycia rocznie. Jako wariant wysoki przyjęto prognozę popytu na gaz ziemny zawartą  

w poprzedniej wersji PRMIES – Baseline 2007. 

  

                                                           
48  Za wyjątkiem Norwegii i krajów byłego Związku Radzieckiego,  

gdzie wzięto  wielkości eksportu netto (dla FSU eksportu netto z Rosji). 

49  Mimo, iż do wszystkich wyliczeń starano się stosować odpowiedni przelicznik wartości opałowej to część różnicy 

między wielkościami wolumenowymi popytu i podaży może wynikać także z różnic w wartościach kalorycznych gazu 

prezentowanych w różnych opracowaniach (Eurostat, BP Statistical Review of World Energy, CERA, itd.) 
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Tabela 14. Scenariusze prognozowanego popytu na gaz w krajach Unii Europejskiej. 

w mld m
3
 2007 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Popyt na gaz          

Baseline 2009 (wariant niski) 480,5 489,4 508,2 510,7 523,8 510,3 503,7 

Podwyższony Baseline 2009 (wariant bazowy) 480,5 489,4 508,2 515,7 533,8 540,3 543,7 

Baseline 2007 (wariant wysoki) 480,5 489,4 513,8 541,2 561,0 572,7 573,6 

Źródła:  Obliczenia własne na podstawie Modeli PRIMES Baseline 2009 oraz Baseline 2007 [3], 

 a także danych Eurostat (rok 2007 i 2008). 
 

Tabela 15 podsumowuje prezentowane wcześniej analizy możliwych źródeł zaopatrzenia Europy  

w gaz ziemny i podaje potencjalnie dostępne dla krajów europejskich wolumeny tego surowca,  

które mogą zaspokoić deklarowane poziomy popytu. Prezentacja wyników odnosi się do dwóch 

wariantów (scenariuszy) niskiego i bazowego (wariant wysoki pominięto), które zestawiony został  

z przedstawionymi powyżej scenariuszami prognozowanego popytu w następującej sekwencji: 

– Wariant niski popytu i niskie scenariusze podaży (rys. 55.). 

– Wariant bazowy popytu i niskie scenariusze podaży (rys. 56.). 

– Wariant bazowy popytu i bazowe scenariusze podaży (rys. 57.). 

– Wariant wysoki popytu i niskie scenariusze podaży (rys. 58.). 

– Wariant wysoki popytu i i bazowe scenariusze podaży (rys.  59.). 

 

Tabela 15. Potencjalne źródła podaży gazu dla Europy. 

w mld m
3
 2007 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Wydobycie  własne (wariant niski) 186,0 184,6 184,2 142,5 127,9 108,1 93,3 

Wydobycie własne (wariant bazowy) 186,0 184,6 184,2 142,5 127,9 108,1 93,3 

Import:        

Norwegia (scenariusz niski) 90,6 92,8 96,8 102,5 101,1 97,7 90,6 

Norwegia (scenariusz bazowy) 90,6 92,8 98,2 110,7 110,1 103,2 91,7 

Rosja (scenariusz niski) 148,0 151,4 163,0 132,3 121,1 125,1 122,7 

Rosja (scenariusz bazowy) 148,0 151,4 167,2 170,8 183,8 216,0 231,6 

Region Kaspijski i Środkowy Wschód (scenariusz niski) 7,4 12,2 7,0 10,0 10,0 10,0 13,6 

Region Kaspijski i Środkowy Wschód (scenariusz bazowy) 7,4 12,2 7,0 10,3 16,4 15,2 19,1 

Afryka Północna rurociągi (scenariusz niski*) 41,9 45,2 46,8 55,7 54,6 54,3 56,6 

Afryka Północna rurociągi (scenariusz bazowy*) 41,9 45,2 45,4 55,5 58,4 58,4 58,5 

LNG (scenariusz niski) 53,3 55,5 79,6 105,1 118,0 141,6 137,0 

LNG (scenariusz bazowy) 53,3 55,5 73,1 110,9 142,7 173,9 175,4 

Łącznie scenariusz niski 527,2 541,7 577,5 548,1 532,8 536,8 513,8 

Łącznie scenariusz bazowy 527,2 541,7 575,2 600,7 639,4 674,8 669,6 

*  W opisie podaży gazu z krajów afrykańskich scenariusz prezentowany w powyższej tabeli jako niski był scenariuszem 

bazowym (z uwagi na wyższą produkcję), a scenariusz bazowy był niskim (niższa produkcja).  

By zachować spójność z prognozami dla pozostałych kierunków dostaw dokonano stosownej zamiany. 

Źródło:  Obliczenia własne na podstawie Modeli PRIMES Baseline 2009, 

 prognoz CERA oraz danych BP Statistical Review of World Energy (dane za rok 2007 i 2008). 
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Rys. 55. Bilans gazu dla UE – wariant niski popytu i niskie scenariusze podaży. 
Źródła:  Obliczenia własne na podstawie Modeli PRIMES Baseline 2009 [3],  

prognoz CERA [15] oraz danych BP Statistical Review of World Energy (dane za rok 2007 i 2008) [5]. 

 

Zestawienie niskiego wariantu prognozy popytu z niskimi scenariuszami dla prognoz podażowych 

wskazuje na pojawiające się zagrożenie dostępności gazu dla potrzeb krajów europejskich  

w drugiej dekadzie XXI. Przy takim scenariuszu nieuchronny będzie wzrost kosztów importowanego 

gazu (głównie LNG) lub jego substytucja przez inne, raczej konwencjonalne źródła energii,  

gdyż energetyka jądrowa i OZE w tym wariancie są i tak na bardzo wysokich poziomach.  

Potrzeba substytucji oceniona została na 10 do 15 mln toe. 

 

Rys. 56. Bilans gazu dla UE – wariant bazowy popytu i niskie scenariusze podaży. 
Źródła:  Obliczenia własne na podstawie Modeli PRIMES Baseline 2009 [3],  

prognoz CERA [15] oraz danych BP Statistical Review of World Energy (dane za rok 2007 i 2008) [5]. 
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Bazowy popyt oraz niskie scenariusze podaży wskazują na pojawiający się od roku 2020  

niedobór gazu na potrzeby UE sięgający od 30 do 60 mld m
3
 gazu rocznie (od 27 do 54 mln toe).  

Taka wielkość brakującego wolumenu wymaga, albo znacznie podwyższonych nakładów na inne 

źródła energii (de facto energia jądrowa i OZE w wariancie Baseline 2009), albo kosztownych 

zakupów LNG na rynku światowym. Warto jednak pamiętać, iż prawdopodobieństwo takiego 

scenariusza jest raczej niskie, gdyż warianty zmniejszonego wolumenu wydobycia jednocześnie  

we wszystkich możliwych centach podaży wokół Europy są raczej mało prawdopodobne. 

 

Rys. 57. Bilans gazu dla UE – wariant bazowy popytu i bazowe scenariusze podaży. 
Źródła:  Obliczenia własne na podstawie Modeli PRIMES Baseline 2009 [3],  

prognoz CERA [15] oraz danych BP Statistical Review of World Energy (dane za rok 2007 i 2008) [5]. 

 

Bazowy popyt i podaż to, wydaje się, najbardziej prawdopodobny układ scenariuszy rozwoju  

sytuacji na rynku gazowym (rys. 56). W tej wersji nadwyżka podaży nad popytem w trzecim 

dziesięcioleciu obecnego wieku wynosi od 80 do 110 mld m
3
 rocznie i zapewnia dość duży komfort 

dla europejskich krajów importujących gaz (pod warunkiem że istnieje i prawidłowo funkcjonuje 

adekwatna infrastruktura przesyłowa). 

Najgroźniejszą (ale zarazem najmniej prawdopodobną) wersją wydarzeń jest rosnący do bardzo 

wysokich poziomów (Baseline 2007) popyt na gaz i jednocześnie najniższe prognozowane warianty 

wydobycia we wszystkich centrach podaży (Rys. 58.). Ten swoisty stress test wskazuje,  

iż potencjalnie maksymalny niedobór gazu w Unii Europejskiej może wynosić w trzeciej dekadzie 

XXI  wieku od 60 do 90 mld m
3
 (od 54 do 81 mln toe). 

Wysoki popyt na gaz ziemny skonfrontowany z bazowymi scenariuszami podażowymi (rys. 59) 

również pozwala na duży komfort w odniesieniu do przyszłości. Nadwyżki podaży są co prawda 

niższe niż w wariantach bazowych, ale wciąż sięgają 50-70 mld m
3
/rok  po roku 2020. 
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Rys. 58. Bilans gazu dla UE – wariant wysoki popytu i niskie scenariusze podaży. 
Źródła:  Obliczenia własne na podstawie Modeli PRIMES Baseline 2009 [3],  

prognoz CERA [15] oraz danych BP Statistical Review of World Energy (dane za rok 2007 i 2008) [5]. 

 

 

 

 

Rys. 59. Bilans gazu dla UE – wariant wysoki popytu i bazowe scenariusze podaży. 
Źródła:  Obliczenia własne na podstawie Modeli PRIMES Baseline 2009 [3],  

prognoz CERA [15] oraz danych BP Statistical Review of World Energy (dane za rok 2007 i 2008) [5]. 
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7.4. Potencjalny wpływ posiadanej/planowanej infrastruktury  

na bezpieczeństwo dostaw. 
 

Powszechne wykorzystanie gazu ziemnego przez gospodarstwa domowe i instytucje ważne  

z punktu widzenia społecznego, szczególnie do celów grzewczych świadczy o jego wyjątkowości.  

Z kolei „lokalny‖ charakter gazu ziemnego związany jest ze zmiennością jego składu (brakiem 

ujednolicenia (standaryzacji) norm co do  jego jakości) – co szczególnie silnie uwidacznia się  

w  jednoczącej się energetycznie UE. Specyfikę  gazu ziemnego dodatkowo podkreśla konieczność 

ponoszenia wysokich nakładów niezbędnych do stworzenia infrastruktury logistycznej, transportującej 

gaz od producentów do konsumentów końcowych. Dlatego też mimo braku standardu, odgrywa on 

coraz większą rolę w strukturze energii pierwotnej państw członkowskich Unii Europejskiej.  

Rys. 60 obrazuje skalę problemu wskazując na trudną do wyobrażenia ilość stref bilansowania dla 

gazu wysokometanowego (który też nie jest wystandaryzowany). 

 

Rys. 60. Ilość stref bilansowania dla gazu wysokometanowego na rynku europejskim. 
Źródło:  EFET, TRADING PERSPECTIVES OF EUROPEAN GAS INTEROPERABILITY, luty 2007 [21] 

 

 

Unia Europejska w ostatnich 3-4 latach bardzo duży nacisk położyła na rozwój infrastruktury  

sieci przesyłowej i magazynów gazu ziemnego. Bardzo dobrze przygotowane i na bieżąco 

aktualizowane strony internetowe operatorów systemu przesyłowego, [W10], [W14] oraz bogata 

literatura przedmiotu [81], [62], [80] jest łatwo dostępna i na bieżąco nowelizowana.  

Dla potrzeb rozprawy trzeba przede wszystkim określić tzw. „punkty wejścia‖ dostaw gazu do UE. 

(rys. 61.). (Tab.16.). Należy je rozpatrywać względem ich znaczenia dla przepływu gazu  

wzdłuż najważniejszych istniejących magistrali tranzytowych: Północ-Południe (kolor niebieski)  

oraz Wschód-Zachód (kolor czerwony). Układ Południe-Północ (kolor zielony) dopiero powstaje  
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i dotychczas gazociągi z południa zaopatrują jedynie wyizolowane punkty (wyjątek – Hiszpania,  

skąd płynie gaz do Portugalii). Przyjęty Traktat Lizboński w swoim art. 194 precyzuje konieczność 

wprowadzenia solidarności energetycznej i priorytetów w postaci infrastruktury wewnętrznej 

zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne.
50

  

 

 

 

 
 

Rys. 61. Główne magistralne gazowe w Europie. 
Źródło: Opracowanie własne na bazie map GIE. 

 

 

                                                           
50  Na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w listopadzie 2009 r. autor jako prezes zarządu Instytutu  

Studiów Energetycznych Sp. z o.o. współprzygotował i nadzorował prace wykonywane dla Raportu „Charakterystyka 

mechanizmów antykryzysowych związanych z dostawami gazu możliwych do zastosowania w poszczególnych 

państwach członkowskich UE‖. Celem Raportu jest przestawienie mechanizmów, możliwych do zastosowania 

zarówno przez poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE), jak też przez całą Unię w przypadku 

wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z przerwaniem dostaw gazu ziemnego. Opisane mechanizmy przedstawione 

zostały na tle istniejącej infrastruktury gazowej krajów UE, jak też regulacji prawnych i kształtu rynków gazowych  

w poszczególnych krajach. Raport sporządzony został w związku z przygotowywaniem przez Unię nowych regulacji 

dotyczących bezpieczeństwa gazowego. W Raporcie bardzo szczegółowo zostały opisane między innymi: system 

gazowy krajów UE wraz z opisem infrastruktury magazynowej [str. 96 i dalsze], rozwój hubów gazowych [str. 156  

i dalsze], rozwój rynku LNG [str. 165 i dalsze], infrastruktura przesyłowa do solidarności energetycznej [str. 385 -390.]  
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Tabela 16. Główne punkty wejścia  

wewnątrz systemów gazowych Unii (oraz Szwajcarii) w 2009 roku (stan na 31 lipca 2009). 

Z Do mld m³/rok mln m³/dzieo 

Dania 
Niemcy 3,0 8 

Szwecja 3,2 9 

Holandia 

Niemcy 39,8 109 

Belgia 47,5 130 

Wielka Brytania 14,2 39 

Słowacja 
Czechy 52,7 144 

Austria 52,9 145 

Polska Niemcy 26,3 72 

Rumunia Bułgaria 28,7 79 

Łotwa 
Litwa 1,9 5 

Estonia 2,6 7 

Belgia 

Niemcy 11,0 30 

Wielka Brytania 23,7 65 

Francja 19,3 53 

Holandia 6,4 18 

Luksemburg 1,6 4 

Czechy 
Niemcy 57,3 157 

Słowacja 4,5 12 

Austria 

Niemcy 11,9 33 

Węgry 4,1 11 

Słowenia 2,5 7 

Włochy 35,7 98 

Słowacja 6,2 17 

Bułgaria 

Grecja 3,2 9 

Turcja 16,4 45 

Macedonia 1,0 3 

Niemcy Holandia 26,0 71 

Belgia 18,2 50 

Luksemburg 1,1 3 

Francja 14,0 38 

Szwajcaria 21,3 58 

Austria 4,0 11 

Czechy 24,5 67 

Polska 1,1 3 

Dania 0,73 2 

Francja 

Belgia 5,7 16 

Szwajcaria 7,3 20 

Hiszpania 2,4 6 

Szwajcaria 
Włochy 22,6 62 

Francja 1,5 4 

Wielka Brytania 
Belgia 20,0 55 

Irlandia 10,7 29 

Włochy 

Austria 3,2 9 

Szwajcaria 1,8 5 

Słowenia 0,9 2 

Hiszpania 
Portugalia 4,8 13 

Francja 0,1 0 

Słowenia 
Chorwacja 1,8 5 

Włochy 1,6 4 

Portugalia Hiszpania 2,5 7 

Irlandia Wielka Brytania 2,9 8 

Węgry Serbia 4,5 12 

Litwa 
Łotwa 1,9 5 

Rosja (Kaliningrad) 2,5 7 

Kolory oznaczają, iż przez dany kraj przebiegają główne nitki danej magistrali. 

Niemcy
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Źródło:  Opracowanie własne na podstawie: GIE - THE EUROPEAN NATURAL GAS NETWORK,  

(mapa i baza danych połączeń tranzytowych). 

W chwili obecnej głównymi punktami łączącymi oba układy tranzytowe gazu są sieci  

Niemiec i tak naprawdę tylko Niemcy mogą mówić o pełnej dywersyfikacji dostaw  

(stąd dwukolorowe oznaczenie). Pewną rolę, chociaż na razie wciąż niedostateczną wykazują Austria  

i Czechy. Kraje te już dzisiaj stanowią swego rodzaju „zworniki‖ całego systemu gazowego UE  

i od stanu połączeń z nimi (zwłaszcza gazociągów rewersowych) zależy bardzo istotnie 

bezpieczeństwo dostaw gazu do bardzo wielu krajów. 

Kolorem czerwonym oznaczono wejścia z dominującym (lub 100%) udziałem gazu rosyjskiego, 

kolorem niebieskim: gazu z północy (Morze Północne, Norwegia), zielonym: z południa (Afryka 

Północna, Środkowy Wschód, region kaspijski), zaś pomarańczowym: LNG.  

Kolor niebiesko-czerwony oznacza kraj pełniący (lub mogący pełnić) rolę swego rodzaj  

hubu (podobnie czerwono-zielony), brak koloru oznacza, iż kraj nie ma istotnych (dla innych  

krajów) połączeń. 

Obecny stan europejskiej infrastruktury przesyłowej obrazują poniższe mapki (rys. 62 i 63.).  

Oprócz sieci przesyłowych w poszczególnych krajach, przedstawiają one główne rurociągi 

tranzytowe, rozmieszczenie magazynów gazu i terminali LNG oraz istniejące i planowane drogi 

transportu LNG w Europie.   

 

 
 

Rys. 62. Obecny stan infrastruktury w części Europy Zachodniej, Europie Północnej i Środkowo-Wschodniej. 
Źródło: The European Natural Gas Network,  

Capacities at Cross-Border Points on the Primary Market, GTE 2009.[81] 
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Rys. 63. Obecny stan infrastruktury w części Europy Zachodniej i Europie Południowej. 
Źródło: The European Natural Gas Network,  

Capacities at Cross-Border Points on the Primary Market, GTE 2009.[81] 

 

Infrastruktura gazowa Europy rozwijała się przez wiele lat, stopniowo ewoluując  

od izolowanych lokalnych rynków gazowych, w dość dobrze zintegrowany system ogólnoeuropejski, 

umożliwiający, jakkolwiek z pewnymi ograniczeniami, transfer gazu do większości krajów 

europejskich z jednego, bądź więcej źródeł. 

Analizując europejską infrastrukturę pod kątem zapewnienia dostaw gazu do UE należy spojrzeć  

przede wszystkim na strukturę kluczowych punktów sieci: 

 Wejść do systemu spoza obszaru UE, przede wszystkim od głównych dostawców:  

Rosji, Norwegii, krajów północnoafrykańskich oraz terminali regazyfikacyjnych LNG. 

 Połączeń pomiędzy krajami unijnymi – szczególnie wzdłuż głównych magistrali tranzytowych: 

– Północ-Południe: gaz z Morza Północnego, a w dalszej perspektywie głównie gaz norweski  

do Belgii, Holandii, Niemiec, Francji, a dalej Szwajcarii, Austrii, Włochy i Czech, 

– Wschód-Zachód: gaz z Rosji (i basenu Morza Kaspijskiego) via Białoruś i Ukrainę  

przez Polskę, Słowację Czechy, Węgry i Rumunię do Niemiec, Austrii, Włoch i na Bałkany, 

– oraz powstającej Południe-Północ: gaz z Afryki Północnej i Środkowego Wschodu  

przez Włochy i Hiszpanię oraz Bałkany. 

 Wejść i wyjść do danego kraju (rynku gazowego) ze szczególnym uwzględnieniem  

połączeń alternatywnych do głównych tras zaopatrzeniowych. 

 Podziemnych Magazynów Gazu, które nie są przedmiotem niniejszej analizy. 

 

Zważywszy na dość dynamiczny rozwój infrastruktury w całej Europie, warto zobrazować potencjalny 

stan w perspektywie następnych dziesięciu lat (rok 2015-2020) przyjmując realizację kilku dużych  

i szeregu mniejszych projektów infrastrukturalnych. (Rys.64.). 
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Rys. 64. Istniejące i przewidywane kierunki dostaw gazu do Europy Środkowej. 

Źródło:  Cambridge Energy Research Associates 2009.[W6] 

 

 

 

Głównym źródłem informacji odnośnie zarówno aktualnych, jak i przyszłych połączeń gazowych  

są opracowania Gas Infrastructure Europe: THE EUROPEAN NATURAL GAS NETWORK  

(mapa i baza danych połączeń tranzytowych) [80], GTE+ Demand Scenarios vs. Capacity report  

(31 lipca 2009) [18], GTE+ European Capacity Development Report (listopad 2008) [25],  

GTE+ Reverse Flow Study TF Technical Solutions (21 lipca 2009) [64], oraz Ramboll Oil & Gas: 

TEN - ENERGY Priority Corridors for Energy Transmission (listopad 2008) [79]  

i Future Development of the Energy Gas Market in the Baltic Sea Region (czerwiec 2009) [32].  

Dane te uzupełniają informacje o planowanych i realizowanych projektach gazowych ze stron 

internetowych głównych udziałowców: Gazprom (Nord Stream i South Stream), MOL, Botas,  

OMV (Nabucco), Sonatrach (Galsi, Medgaz). 

 

Istniejące gazociągi

Proponowane gazociągi

Istniejące terminale LNG

Budowane terminale LNG

Planowane terminale LNG
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Rys. 65. Główne punkty wejścia gazu do Unii Europejskiej. 

Źródło:  TEN-ENERGY Priority Corridors for Energy Transmission, Ramboll Oil & Gas, listopad 2008.[79] 

 

 

 

Wykaz głównych punktów wejścia do Unii (rys. 65 i tabela 17) wskazuje, iż na razie infrastruktura 

zasilająca Europę w gaz jest wystarczająca. W 2008 roku zaimportowano do Unii około 331 mld m
3
 

gazu
51

,  

co oznacza około 61% obciążenie sieci.  

W 2007 roku najbardziej obciążone były gazociągi importowe z Afryki: Gela (Libia) ponad 92%, 

algierskie ponad 76%. Rurociągi dostarczające gaz z Norwegii były wykorzystywane w prawie 76%, 

zaś z Rosji w niespełna 70%.  

Średni współczynnik obciążenia („load factor‖) dla wszystkich gazociągów tranzytowych  

do UE wynosił w 2007 72,5%, podczas gdy dla terminali LNG 44,4%.  

 

                                                           
51  Źródło: BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009. 
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Tabela 17. Główne punkty wejścia do systemów gazowych Unii w 2009 roku (stan na 31 lipca 2009). 

 

Z Do mld m³/rok mln m³/dzieo 

Norwegia 

Niemcy 32,1 88 

Holandia 11,7 32 

Belgia 14,6 40 

Wielka Brytania 36,4 100 

Francja 18,6 51 

Rosja 

Polska (via Białoruś) 36,6 100 

Polska (via Ukraina) 5,7 16 

Słowacja (via Ukraina) 108,0 296 

Węgry (via Ukraina) 14,3 39 

Rumunia (via Ukraina) 41,5 114 

Litwa (via Białoruś) 10,5 29 

Finlandia 7,0 19 

Łotwa 7,3 20 

Estonia 1,8 5 

Algieria 
Włochy (via Tunezja) 31,7 87 

Hiszpania (via Maroko) 11,1 30 

Libia Włochy 10,0 27 

Turcja Grecja (TGI) 7,0 19 

LNG 

Hiszpania 57,5 157 

Francja 17,0 47 

Wielka Brytania 34,6 95 

Włochy 11,3 31 

Belgia 9,0 25 

Portugalia 5,2 14 

Grecja 1,3 4 

Import spoza Unii Cała UE 541,9 1485 

Źródło:  Obliczenia własne na podstawie:  

GIE - THE EUROPEAN NATURAL GAS NETWORK, (mapa i baza danych połączeń tranzytowych). 

 

 

7.4.1. Inwestycje w nowe połączenia z dostawcami  

oraz nowe połączenia międzysystemowe. 
 

Efektem ostatniego kryzysu gazowego na linii Rosja-Ukraina jest deklaracja Unii Europejskiej 

o przeznaczeniu dodatkowej kwoty 1,75 mld EUR na projekty rozbudowy transgranicznych  

połączeń sieci gazowych i elektroenergetycznych. 

Ponadto, w czerwcu 2009 r. podpisano w Brukseli porozumienie, które ma posunąć do przodu budowę 

energetycznych połączeń międzysystemowych w rejonie basenu Morza Bałtyckiego. Podpisanie 

porozumienia może być pierwszym etapem budowy solidarność energetycznej,  

której hasło, jak stwierdził Przewodniczący Barroso, było siłą napędową prac Komisji Europejskiej  

i krajów członkowskich. Memorandum of understanding ma posunąć do przodu budowę 
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infrastruktury, która położy kres energetycznej izolacji niektórych państw regionu, zwłaszcza  

Litwy, Łotwy i Estonii. 

Plan bałtyckich połączeń międzysieciowych obejmuje gaz, energię elektryczną i magazynowanie.  

Ma zatem likwidować braki zidentyfikowane w przyjętym w 2008 r., w drugim strategicznym 

przeglądzie energetycznym UE.  

Na obszernej liście projektów energetycznych znajdują się m.in. intekonektory  

Polska-Słowacja, Polska-Niemcy i most energetyczny Polska-Litwa. Wśród projektów  

gazowych jest m.in. gazociąg Amber, budowa Gazoportu w Świnoujściu i magazynów gazu  

w Polsce oraz połączenia polsko-niemieckie. Lista uwzględnia także gazociąg Skanled (!)  

z Norwegii do Danii (którego budowa została zawieszona z powodów ekonomicznych)  

oraz gazociąg Baltic Pipe, łączący duński system gazowy z polskim wybrzeżem w Niechorzu  

lub Płotach. 

Należy nadmienić, iż plan połączeń nie przewiduje nowych, znaczących środków finansowych  

na projekty (poza tymi, które zostały przewidziane w unijnym planie pobudzenia gospodarczego).  

W planie tym znalazły się m.in. środki na Gazoport w Świnoujściu - 80 mln €, Skanled - 150 mln €, 

interkonektor gazowy Polska-Słowacja - 30 mln €. 

 

 

7.4.2. Rozwój pojemności przesyłowych – import z Norwegii do UE-27. 
 

Rozwój przepustowości importowych pomiędzy Norwegią, Belgią, Francją, Niemcami, Holandią  

i Wielką Brytanią przedstawią tabele 18-24.  

 

Tabela 18. Prognozowany rozwój przepustowości pomiędzy Norwegią a Belgią: Zeebrugge. 

Przepustowośd [mln m3/dzieo] 

OSP Rodzaj 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gassco Wyjście 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 

Fluxys Wejście 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Źródło:   Demand Scenarios vs. Capacity Report, GTE+, 31 lipca 2009.[18] 

 

 

Tabela 19. Prognozowany rozwój przepustowości pomiędzy Norwegią a Francją: Dunkerque. 

Przepustowośd [mln m3/dzieo] 

OSP Rodzaj 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gassco Wyjście 52 52 50 50 50 50 50 50 50 50 

GRT Gas Wejście 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Źródło:  Demand Scenarios vs. Capacity Report, GTE+, 31 lipca 2009. [18] 
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Tabela 20. Prognozowany rozwój przepustowości pomiędzy Norwegią a Niemcami: Dornum. 

Przepustowośd [mln m3/dzieo] 

OSP Rodzaj 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gassco Wyjście 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

EGT Wejście 40 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Źródło:  Demand Scenarios vs. Capacity Report, GTE+, 31 lipca 2009.[18] 

 

 

Tabela 21. Prognozowany rozwój przepustowości pomiędzy Norwegią a Niemcami/Holandią: Emden. 

Przepustowośd [mln m3/dzieo] 

OSP Rodzaj 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gassco Wyjście 78 78 77 77 76 76 76 76 76 76 

EGT (EPT) Wejście 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

EGT (NPT) Wejście 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

GasunieD 

(EPT) 
Wejście 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 

GasunieD 

(NPT) 
Wejście 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

RWE TNG Wejście Dane poufne 

Razem 

Niemcy 
Wejście 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47 

Razem 

Holandia 
Wejście 33 36 57 67 77 77 77 77 77 77 

Źródło:  Demand Scenarios vs. Capacity Report, GTE+, 31 lipca 2009.[18] 

 

 

Tabela 22. Prognozowany rozwój przepustowości pomiędzy Norwegią a Wlk. Brytanią: Langeled. 

Przepustowośd [mln m3/dzieo] 

OSP Rodzaj 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gassco Wyjście 67 67 66 66 66 66 66 66 66 66 

NG Wejście 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Źródło:  Demand Scenarios vs. Capacity Report, GTE+, 31 lipca 2009.[18] 

 

 

Tabela 23. Prognozowany rozwój przepustowości pomiędzy Norwegią a Wlk. Brytanią: Vesterled. 

Przepustowośd [mln m3/dzieo] 

OSP Rodzaj 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gassco Wyjście 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

NG Wejście 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Źródło:  Demand Scenarios vs. Capacity Report, GTE+, 31 lipca 2009.[18] 
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Tabela 24. Prognozowany rozwój przepustowości pomiędzy Norwegią a Wlk. Brytanią: Tampen Link. 

Przepustowośd [mln m3/dzieo] 

OSP Rodzaj 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gassco Wyjście 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

NG Wejście 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Źródło:  Demand Scenarios vs. Capacity Report, GTE+, 31 lipca 2009.[18] 

 

 

Widać wyraźnie, iż poza (ewentualnie – obecnie zawieszonym) gazociągiem Skanled pojemność 

przesyłowa gazociągów z Norwegii praktycznie nie ulegnie powiększeniu. 
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8. Rozwój wydobycia gazu niekonwencjonalnego. 
 

Ogromny sukces rynkowy i finansowy produkcji gazu z niekonwencjonalnych źródeł  

w Stanach Zjednoczonych (zob. także rozdział 10.3.) wywołał wielkie zainteresowanie największych 

koncernów, które – nota bene – zlekceważyły te zasoby gazu na rynku amerykańskim, możliwością 

poszukiwań i rozwoju wydobycia gazu z tego typu źródeł. 

Z uwagi na ogromny popyt, rozwiniętą strukturę przesyłową i podobieństwo struktur geologicznych 

do Stanów Zjednoczonych bardzo obiecującym rynkiem dla poszukiwań i rozwoju wydobycia  

gazu z tych źródeł wydaje się właśnie rynek europejski. Zgodnie z danymi prezentowanymi  

ostatnio przez Advanced Resources Int. (ADI) wielkość przewidywanych zasobów gazu 

niekownencjonalnego w Polsce przewyższa sumarycznie inne zdefiniowane zasoby europejskie. 

 

 

 

Rys. 66. Zasoby gazu niekonwnecjonalnego typu łupkowego w Europie.  
 Źródło:  [W20]; opis własny zgodnie z danymi  Advanced  Resources Int. 
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Zgodnie z prognozami i danymi prezentowanymi przez  Wood Mackenzie 1,4 bln m³ (z  podanych na 

rys. 66. Zgodnie z [W20] 3 bln m³) jest gazem, który może być fizycznie dostępny i ekonomicznie 

opłacalny. 

Dzięki niekonwencjonalnym źródłom gazu udowodnione rezerwy tego surowca w USA wzrosły  

od wielkości 5 bln m
3
 w 2000 roku do poziomu około 6,95 bln m

3
 na koniec 2008 roku mimo,  

iż w tym samym okresie łączny wolumen wydobycia w Stanach Zjednoczonych wyniósł aż 4,3 bln m
3
. 

Estymowany poziom wydobywanych zasobów gazu z niekonwencjonalnych źródeł w Europie  

jest szacowany
52

 pomiędzy 2,8 a 11,3  bln m
3
. Przyjmując, iż udowodnione zasoby mogą stanowić 

około 30% całości tych zasobów potencjał własnej produkcji w Europie (wyjąwszy Norwegię  

i kraje byłego Związku Radzieckiego) może zwiększyć się od 30% do 120% dając rocznie dodatkowo 

od 60 do 200 mld m
3
 gazu z własnych źródeł. 

Do najbardziej obiecujących miejsc w Europie pod względem potencjału poszukiwawczo-

wydobywczego gazu z niekonwencjonalnych źródeł należą min., Polska, Austria, Węgry,  

a także Niemcy czy Szwecja. 

Mając na uwadze wciąż dość niepewny status tego typu zasobów i możliwości ich wydobycia  

na kontynencie europejskim nie uwzględniono ich w całościowym bilansie popytu i podaży gazu 

ziemnego dla Unii Europejskiej. Przeprowadzono natomiast symulację na modelu europejskim  

rynku gazu dla pozyskania odpowiednio w 2020 roku  - 10 , 2025 - 25, 2030 - 50 mld m³ gazu rocznie 

dla Europy ze złóż niekonwencjonalnych zlokalizowanych w obrębie Polski, Niemiec i Węgier.  

 

Wnioski są następujące: 

a) Dodatkowe 10 mld m³ w 2020 roku nie powoduje żadnych znaczących zmian dla rynku  

za wyjątkiem zamiany dostawcy z kierunku wschodniego w ilości od ok. ⅕ do ´ dotychczasowego 

wolumenu. Reszta dodatkowego wolumenu zostanie zagospodarowana do lokalnej produkcji 

energii elektrycznej i ciepła. 

b) Ewentualne 25 mld m³ w 2025 roku powoduje eliminowanie droższego LNG z rynku Europy 

Środkowej i Wschodniej. 

c) Część wolumenu ok. 5-7 mld m³ może być przedmiotem eksportu na Białoruś, Ukrainę,  

i Kraje Bałtyckie UE (arbitraż ceny oraz znaczne skrócenie logistyki dostaw). 

d) Zmiana wolumenu dostępnego lokalnie w CEE gazu w ilości 50 mld m³ jest zmianą strukturalną  

i wymaga osobnego modelowania, które przekracza zakres niniejszego opracowania. 

 

  

                                                           
52   Całość udowodnionych rezerw gazu w Europie (bez Norwegii I krajów byłego Związku Radzieckiego)  

wynosiła na koniec 2008 roku ok. 2,7 bln m3 Źródło: [5]. 
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9.  Rozwój i rola hubów gazowych dla spotowego rynku gazu  

w tym LNG. 
 

 

W ciągu ostatnich 30 lat europejski rynek gazu był zdeterminowany istnieniem kontraktów 

długoterminowych, które skutecznie ograniczały jakąkolwiek konkurencję na rynku. Zmiany 

legislacyjne w zakresie regulacji rynku gazu nie wpłynęły istotnie na zmianę struktury rynku. Dlatego 

też kraje członkowskie podjęły szereg działań, mających na celu utworzenie bardziej płynnego rynku 

gazu. Część państw uruchomiła tzw. „gas release programs" (odsprzedaż części kontraktów 

długoterminowych konkurującym firmom), niektóre państwa stosowały środki prawne wymuszające 

własnościowe wydzielenie operatorów sieciowych ze struktur kapitałowych krajowych 

przedsiębiorstw gazowniczych. Równocześnie wzmożone zostały prace nad rozbudową infrastruktury 

przesyłowej. Podjęte działania nie przyniosły jednak pożądanego skutku w postaci dostatecznego 

uwolnienia rynku. Doświadczenia USA i Wielkiej Brytanii (najbardziej zliberalizowanego rynku  

w Europie) wykazały, że płynność rynku możliwa jest do osiągnięcia dopiero w momencie wdrożenia 

nowej struktury rynku gazu, umożliwiającej użytkownikom sieci swobodny i konkurencyjny handel 

gazem. Istotnym elementem wspierającym budowę konkurencyjnego rynku gazu okazały się huby. 

Pierwszym hubem w UE był National Balancing Point (NBP) – hub wirtualny, natomiast pierwszym 

kontynentalnym (i fizycznym) hubem - Zeebrugge Hub. Obecnie huby odgrywają bardzo istotną rolę 

w rozwoju konkurencyjnego rynku gazu.  

 

Do najważniejszych procesów realizowanych w ramach hubów należy zaliczyć: 

- bilansowanie zapotrzebowania na gaz dla małych i dużych odbiorców (w krótkim okresie), 

- stworzenie przejrzystego, niezależnego od ropy naftowej, systemu ustalania cen gazu 

(Decoupling of gas prices) — proces ten jest najbardziej zaawansowany w Wielkiej Brytanii, 

- łatwiejszy dostęp do krótko- i średnioterminowych kontraktów,  

redukujący dominującą rolę kontraktów długoterminowych, 

- wzrost efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury przesyłowej  

oraz wsparcie nowych inwestycji, 

- obniżenie bariery wejścia dla nowych podmiotów na rynek obrotu gazem, 

- udostępnienie pojemności magazynowych,  

umożliwiając tym samym wzrost roli dostaw przerwanych dla odbiorców przemysłowych, 

- utworzenie rynku wtórnego na usługi przesyłowe i magazynowe,  

jak również na dostęp do terminali LNG, 

- ułatwienie dostępu do transakcji hedgingu, np. transakcji futures i opcji. 
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9.1. Czy i na jaką skalę dany rynek krajowy  

ma połączenia z działającym hubem ? 
 

Zalety płynące z hubów, przyczyniły się do ich stopniowego rozwoju w krajach  Unii Europejskiej. 

Do najważniejszych europejskich hubów należą: NBP (National Balancing Point), Zeebrugge,  

Emden, Baumgarten i TTF (Title Tanssfer Facility). Huby te zasadniczo można sklasyfikować  

w dwóch różnych kategoriach. Huby krajowe „wirtualne" – NBP, TTF, Punto di Scambio Virtuale,  

są zlokalizowane w wirtualnych punktach pokrywających znaczne obszary (np. całe państwo).  

W przypadku Wielkiej Brytanii (NBP) i Holandii (TTF) obszar hubu pokrywa się z zasięgiem 

krajowej sieci przesyłowej. Huby lokalne - Zeebrugge i Emden, są zlokalizowane na przecięciu wielu 

linii przesyłowych, gdzie odbywa się rzeczywisty handel gazem.(Rys.67.). 

 

 
 

Rys. 67. Najważniejsze europejskie huby gazowe. 
Źródło:  European gas markets and Gas-Power integration, APEX Conference, Paryż, 15/10/ 2007 [26] 

 

 

Mimo że huby rozwinęły się na kilku rynkach lokalnych, handel w nich nie jest jeszcze dostatecznie 

płynny. Zintegrowana sieć NBP w Wielkiej Brytanii jest węzłem obrotu gazem o największej 

płynności transakcji w Europie i ma wskaźnik zwrotu − czyli stosunek ilości gazu kontraktowego  

do fizycznie dostarczonego − wynoszący ok. 20. Jednakże daleko mu jeszcze do proporcji 

występującej na hubie Henry w USA, która wynosi ok. 100. Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt,  

iż bardzo ważnym problemem może być dostępność mocy przesyłowych w węzłach obrotu.  

Z wielu obserwacji wynika, iż często zdarzają się sytuacje, w których ze względu na trudności  

z uzyskaniem koniecznej przepustowości następują znaczące różnice w cenach gazu między hubami 
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(np. porównanie TTF w Holandii, Zeebrugge czy Baumgarten) (por. także rys. 60.).  W Baumgarten 

(w dolnej Austrii) znajduje się jeden z najważniejszych hubów gazowych Europy (rys.68.).  

W hubie tym oprócz gazu rosyjskiego znajduje się gaz norweski, a także gaz z innych krajów,  

który następnie jest transportowany oddzielnymi rurociągami o długości ok. 2000 km)  

w różne kierunki, do centrów konsumpcyjnych w Austrii i do innych krajów europejskich.  

Punkt połączenia rurociągów zawiera cztery stacje, do których gaz ziemny jest dostarczany, mierzony 

i kontrolowany. W dalszej kolejności gaz jest tłoczony / sprężany i przesyłany dalej. 

 

 
Rys. 68. Połączenia hubu w Baumgarten z zaznaczonymi punktami handlowymi. 

Źródło:  [W5]  

  

 

Z Baumgarten rurociągiem TAG (Trans-Austria-Gas-Pipeline) gaz przesyłany jest w kierunku 

południowym, natomiast rurociągiem WAG (West-Austria-Gas-Pipeline) gaz transportowany jest  

w kierunku zachodnim. Z kolei rurociągiem HAG (Hungaria-Austria-Gas-Pipeline) gaz jest 

przesyłany w kierunku południowo-wschodnim. Uzupełnieniem dla sieci rurociągów tranzytowych  

OMV Gas GmbH, są dwa kolejne rurociągi, a mianowicie PW (Penta-West-Gas-Pipeline)  

i SOL (Southeast-Pipeline). W celu optymalnego zarządzania przesyłem gazu, rurociągi tranzytowe 

zawierają systemy rozgałęzień oraz stacje przesyłowe. Rurociąg TAG dostarcza gaz do Włoch, 

Słowenii i Chorwacji. Rurociągiem HAG jest przesyłany gaz do wschodniej części Węgier.  

Kolejnymi rurociągami, a mianowicie rurociągiem TAG i PW gaz jest przesyłany do Niemiec  

i Francji oraz z Zachodu na Wschód do Europy Centralnej przez Austrię. Oprócz przesyłu gazu  

do krajów sąsiadujących, rurociągami TAG i WAG gaz jest również przesyłany na rynek krajowy  

w Austrii. Całkowity roczny wolumen przesyłanego gazu rurociągami wynosi ok. 52 mld m
3
.   

  

Handlujący i dostawcy gazu w Europie coraz częściej używają hubu gazowego TTF w Holandii. 

Obsługującym hub jest Gas Transport Services B.V. (GTS), a roczny przesył gazu ziemnego  
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przez TTF kształtuje się na poziomie 20,3 mld m
3
 (w 2008 roku). Taka ilość odpowiada niemalże 

połowie całkowitej konsumpcji gazu w Holandii. Jeżeli jednak uwzględni się całkowity handel  

w TTF wówczas wolumen gazu w 2008 roku wyniósł ok. 64 mld m
3
 co odpowiadało wartości  

ok. 15 mld €. Z kolei liczba handlujących w 2008 roku była wyższa o ok. 20% niż w roku 2007  

i wyniosła ok. 60. Hub TTF jest połączony zarówno z Belgią, Norwegią, Francją, Niemcami,  

jak i Wielką Brytanią (poprzez Balgzand rurociągiem BBL do Bacton). Poprzez rurociąg BBL 

(rozpoczął przesył w jednym kierunku z końcem 2006 roku), gaz jest bezpośrednio przesyłany  

z TTF w kierunku NBP w Wielkiej Brytanii. 

 

W Emden w północnych Niemczech znajduje się węzeł, który traktowany jest jak hub  

z uwagi na fakt, iż jest głównym punktem dostaw gazu z Norwegii. HubCo firma zarządzająca  

hubem w Emden i Bunde została utworzona w 2001 roku przez Ruhrgas, BEB i norweski Statoil. 

HubCo oferuje swoim handlowcom całkowicie zintegrowany system usług handlu gazem  

w Emden i Bunde. Zawierają one dostawy pojemności przesyłowych, koordynację przesyłu  

pomiędzy różnymi dostawami i zwrotami. W 2002 roku zostały przygotowane na zamówienie 

specjalne umowy handlowe EBT 2002.  

 

W Belgii operatorem terminala LNG jak i hubu Zeebrugge jest Fluxys (Huberator).  

Hub Zeebrugge jest wiodącym krótkoterminowym, międzynarodowym rynkiem gazu w Europie.  

Od stycznia 2009 roku zostało przyłączonych kolejnych czterech klientów, których obecna łączna 

liczba wynosi 73 (w tym jednego hiszpańskiego odbiorcę Gas Natural Aprovisionamientos).  

Ponadto z początkiem czerwca ustalone zostały nowe rekordy handlu wolumenów netto  

i rzeczywistych dostarczanych wielkości. Od 4 czerwca 2009 roku dzienny wolumen handlu  

gazem (netto) osiągnął poziom 215 mln m
3
 (2,503GWh), co stanowiło o ok. 4% więcej  

niż w październiku 2008 roku. Wartość ta ponad siedmiokrotnie przewyższa średnie dzienne zużycie 

gazu w Belgii (30 mln m
3
 – 349 GWh). 

Hub Zeebrugge jest połączony z Wielką Brytanią interkonektorem o długości ok. 235 km.  

Aktualna zdolność przesyłowa rurociągu wynosi 25,5 mld m
3
 gazu/rok w kierunku Bacton  

oraz ok. 20 mld m
3
 gazu/rok w kierunku przeciwnym (do Zeebrugge). 

 

National Balancing Point (NBP) jest krajowym ―wirtualnym‖ hubem do kupowania i sprzedaży  

gazu ziemnego w Wielkiej Brytanii. W NBP zawierane są transakcje typu futures (jest to tzw. punkt 

bilansujący do realizacji rozliczeń).  

NBP jest zarazem miejscem największej płynności handlu gazem w Europie. 

 

We Włoszech znajduje się „wirtualny‖ Punto di Scambio Virtuale (PSV), który jest obsługiwany  

przez Snam Rate Gas operatora włoskiego systemu przesyłowego. PSV podobnie jak NBP stanowi 
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narzędzie bilansujące dla odbiorców systemu przesyłowego gazu, ułatwiając tym samym zawieranie 

transakcji dwukierunkowych jednodniowych, tygodniowych czy miesięcznych. 

Część działalności handlowej została przeniesiona do PSV z innych punktów wejść włoskiej  

sieci przesyłowej, które były wcześniej głównymi punktami transakcyjnymi. Główną korzyścią  

hubu PSV jest dostępność gazu z różnych źródeł: z Rosji, Europy Północnej, Afryki Północnej  

(z Algierii, Libii), import LNG z magazynów. Ponadto przewiduje się potencjalny rozwój PSV  

z uwagi na budowę nowych zakładów LNG oraz ze względu na możliwości importowe  

z nowych źródeł np. z Kataru.    

W kontekście PSV należy także przypomnieć planowaną budowę interkonektora Włochy-Grecja 

(umożliwi połączenie z Bułgarią oraz Rumunią), który umożliwi dostawy gazu poprzez Turcję  

z obszarów Morza Kaspijskiego.   

 

 

 

9.2. Potencjalny wpływ na bezpieczeństwo dostaw,  

możliwości hubu vs. potrzeby (konsumpcja, import). 
 

 

Z uwagi na szeroki wachlarz w/w procesów realizowanych w ramach hubów, odgrywają one znaczącą 

rolę w kształtowaniu i rozwoju konkurencyjnego rynku gazu nie tylko w Europie, ale także na świecie. 

Także w kontekście wzrostu bezpieczeństwa dostaw gazu huby mają znaczący wpływ na rynki 

poszczególnych krajów, których infrastruktura przesyłowa, tranzytowa zapewnia dostęp do hubu
53

. 

Podobnie jak hub w Baumgarten, którego otoczenie rynkowe w ujęciu historycznym zostało pokazana 

na rys. 69,  także hub w Zeebrugge jest zlokalizowany na przecięciu wielu linii przesyłowych, gdzie 

odbywa się rzeczywisty handel gazem.  

W kontekście bezpieczeństwa dostaw zapewnia on możliwość dokonywania rzeczywistych, 

krótkoterminowych transakcji. W odniesieniu do istniejących połączeń z hubem w Zeebrugge 

możliwość taką ma np. Wielka Brytania. 

                                                           
53  W przypadku Polski połączenie na południe ma tę wielką zaletę, że pozwala poprzez sieci naszych sąsiadów połączyć 

się z hubem gazowym w Baumgarten. Do Baumgarten dochodzi przez Słowację i Ukrainę największa magistrala 

gazowa z Rosji do Europy Zachodniej. Stąd gaz płynie do Austrii, Włoch, Niemiec, Szwajcarii i na Węgry.  

Zatem takie połączenie daje możliwość kupowania gazu spotowego na rynku bardzo konkurencyjnym, gdzie transakcje 

są zamykane na bardzo krótki okres i znakomicie pozwalają poprawić bilansowanie. 

 Ponadto, Hub w Baumgartem miał być też punktem docelowym dla gazociągu Nabucco, którym transportowany byłby 

gaz z regionu kaspijskiego i Bliskiego Wschodu. Obecnie Hub Baumgarten jest także jednym z największych 

ośrodków handlu gazem w Europie. W pobliżu zlokalizowane są także największe w UE podziemne magazyny gazu. 

Ważność hubu w Baumgarten rośnie w przypadku problemów z dostawami gazu. Tyle, że Polska nie ma możliwości 

poboru surowca z tego kierunku. Nie istnieje bowiem połączenie międzysystemowe.   
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Day Ahead / Front Month Gas Prices - Hubs, BPs, ICE, NYMEX, ENDEX, EEX, Nord Pool
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Rys. 69. Otoczenie rynkowe hubu w Baumgarten w ujęciu historycznym. 
Źródło:  [W5] 

 

 

 

 

9.3. Potencjalny wpływ na rynek gazowy wybranych krajów. 
 

 

W ujęciu ogólnym przy pomocy hubu, infrastruktury przesyłowej i urządzeń magazynowych,  

każdy handlowiec łatwo może zamieniać przepływy gazu z jednego systemu przesyłowego do innego.   

Hub umożliwia zatem swoim uczestnikom dostęp zarówno do krótko-, średnio- i długoterminowych 

dostaw, jak i do dużej liczby sprzedających i kupujących (w tym producentów, innych dostawców  

oraz dużych klientów). W kontekście wzrostu możliwości zakupu gazu (dywersyfikacji zakupu),  

huby umożliwiają wysoką elastyczność handlu, co wydatnie pomaga w przystosowaniu się klientów 

do dynamicznie zmieniającego się rynku. Ponadto, handel w hubach pozwala na zwiększoną 

przejrzystość cen, co w efekcie prowadzi do kształtowania się bardziej transparentnych sygnałów 

gospodarczych dla uczestników rynku.   

Wszystkie w/w zalety hubów, w zależności od lokalizacji dają pewne możliwości poszczególnym 

krajom. W szczególności poprzez swoją elastyczność, huby umożliwią pokrycie szczytowych 

popytów na gaz np. w trakcie kryzysów gazowych związanych z ekstremalnymi temperaturami. 

Również położenie hubów jak na przykład CEGH (Central European Gas Hubs) ma istotny wpływ  

na rynek gazowy Europy. Hub w Baumgarten znajduje się w skrajnie wschodniej części Austrii,  



 129 

w sąsiedztwie Czech, Słowacji oraz Węgier, dzięki czemu ma bezpośrednie połączenia z systemem 

rurociągów na Słowacji i Węgrzech. Z kolei rurociąg TAG (Trans-Austria-Gas-Pipeline) łączy CEGH 

z Włochami, a TAG wraz z SOL łączy się z systemem przesyłowym Słowenii. Połączenia te 

umożliwiają dostarczenie fizycznych usług bilansowania gazu. 

 

 

 

9.4. Uwarunkowania zastosowania, próba zwymiarowania oraz ocena. 
  

 

Uwarunkowania dotyczące inwestycji budowy bądź rozbudowy hubu gazowego przedstawiono  

na przykładzie Polski, gdzie w latach dziewięćdziesiątych planowano budowę hubu gazowego  

w północno-zachodniej Polsce. Według PGNiG mogłoby powstać centrum handlu gazem  

w tej części Europy. Surowiec z hubu mógłby trafiać m.in. do Danii, Holandii i Niemiec. Jak dotąd  

nie zostały zrealizowane plany z lat ‗90, które zakładały budowę regionalnego hubu gazowego północ-

południe, wschód-zachód.  

Ocenia się, iż Polska ma dość dobre struktury geologiczne, które pozwalałyby zbudować duże 

magazyny gazu (wg. PGNiG nawet do 10 mld m
3
), a te z kolei mogłyby wspierać prace systemów 

gazowych hubu. Zdaniem wielu ekspertów hub mógłby powstać np. w Niechorzu (ok. 63 km  

od przyszłego gazoportu i 90 km od Szczecina), czyli w miejscu, do którego ma dochodzić gazociąg 

Baltic Pipe. Aby jednak inwestycja mogła być zrealizowana, konieczne jest zrealizowanie  

kilku innych kluczowych inwestycji, a mianowicie rozbudowa polsko-niemieckiego rurociągu  

w Lasowie, budowa kolejnego interkonektora zachodniego czy budowa terminala LNG.  

Ponadto, istotnym byłaby budowa rurociągu Baltic Pipe (do przesyłu gazu z/do Danii w ilościach  

ok. 2-3 mld m
3
/rok) oraz budowa magazynów gazu w Daszewie i Kosakowie. Podobnie jak  

w przypadku infrastruktury przesyłowej i magazynowej, rozwój hubów uzależniony jest  

od możliwości infrastruktury przesyłowej, tranzytowej, jej rozbudowy, a co za tym idzie warunków 

geologicznych. Mają one bowiem istotny wpływ na rozwój systemów przesyłowych, magistrali 

tranzytowych, a w szczególności na budowę podziemnych magazynów gazu. Często tego typu 

inwestycje są inwestycjami powiązanymi, co w konsekwencji wiąże się ze znacznymi kosztami.  

W obecnej sytuacji kryzysowej koszty realizacji inwestycji mogą być czynnikiem warunkującym 

rozpoczęcie jakichkolwiek inwestycji. 
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10. Dostępność surowca na rynku spotowym. 
 

W pełni liberalne zasady funkcjonowania rynku gazowego (podobnie jak każdego innego wolnego  

i płynnego rynku towarowego) umożliwiają optymalną z ekonomicznego punktu widzenia alokację 

gazu ziemnego. Rynkowe prawa popytu i podaży w pełni wolnego rynku tak kierują strumieniami 

dostaw, iż ostatecznie gaz dostarczany jest tam gdzie jego ekonomiczna wartość (wypadkowa 

wielkości zapotrzebowania, możliwości magazynowania, możliwości substytucji, ceny rynkowej, 

skłonności i możliwości odbiorcy/dostawcy do zmian etc.) osiąga najwyższą w danym momencie 

wartość. W podobny sposób wolny rynek pozwala na najbardziej efektywne z ekonomicznego  

punktu widzenia alokowanie inwestycji zarówno w rozwój przedsięwzięć poszukiwawczo-

wydobywczych, magazynowych czy przesyłowych w tym także łączących poszczególne 

wyodrębnione rynki (tzw. konektorów). W konsekwencji liberalne zasady funkcjonowania rynku 

gazowego pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw poprzez zmniejszenie ryzyka inwestycji, 

umożliwienie bardziej efektywnego bilansowania danego rynku, zachęcanie potencjalnych nowych 

inwestorów do wejścia na dany rynek (możliwe tym samym zwiększenie dywersyfikacji).  

Im większa bowiem liczba aktywnych podmiotów na rynku, im większa przejrzystość regulacji 

obowiązujących na danym rynku, im większa liczba transakcji, a także im większe wolumeny  

tych transakcji, tym o większej płynności rynku możemy mówić. 

Na zliberalizowanym ryku obserwujemy także różnorodność i fluktuację cen, której z kolei nie widać 

w przypadkach kontraktów długoterminowych - można stwierdzić zatem, iż długoterminowe umowy 

niejako dodatkowo kalkulują w swych cenach koszty hedgingu
54

. 

 

Przez całe lata państwa członkowskie UE przywiązywały wielką wagę do spraw związanych  

z utrzymywaniem kontroli w sektorach energetycznych, w tym także gazu ziemnego.  

Uznając je za strategiczne dla swych gospodarek rządy poszczególnych krajów utrzymywały  

jedynie państwową własność przedsiębiorstw, które zakresem swojego działania obejmowały 

wszystkie obszary łańcucha wartości ryku gazowego od wydobycia, przez przesył, magazynowanie, 

dystrybucję, aż po sprzedaż detaliczną. Uczciwie przyznać jednak należy, iż  koszty inwestycji  

w rozwój infrastruktury technicznej były ogromne i przekraczały możliwości pojedynczych 

przedsiębiorstw prywatnych
55

. 

 

Jednak z biegiem czasu państwa członkowskie zmieniały swoje podejście do zagadnienia liberalizacji 

także rynku gazu ziemnego i zmniejszały swoją ingerencje w rynek energetyczny. Wpływ na to  

                                                           
54   D. Patel, Introduction to gas market liquidity,  

UK Dept. for Business Enterprise & Regulatory Reform, październik 2007. 

55  B. Nowak, Liberalizacja rynku energii elektrycznej i gazu w Unii Europejskiej jako element strategii wewnętrznego 

rynku energii - wybrane aspekty, Studia Europejskie 3/2006. 
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miało wiele czynników, a w szczególności obserwacja innych rynków, jak np. amerykańskiego  

czy kanadyjskiego.  

Już w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia działacze gospodarczy z EWG zdali sobie sprawę,  

że monopolizacja rynku energii powoduje wzrost cen nośników energii, a to w konsekwencji  

czyni gospodarkę europejską mniej konkurencyjną na rynkach światowych w stosunku do gospodarki 

krajów, w których do takiego zliberalizowania doszło
56

. Ówcześni decydenci mieli nadzieję,  

że uniezależnienie rynku gazu będzie niosło ze sobą pozytywne skutki dla rozwoju ich gospodarek, 

zwłaszcza dla poprawienia konkurencyjności ich przemysłu na rynkach światowych (zwłaszcza  

w gałęziach, które do produkcji potrzebują dużych ilości gazu - szczególnie przemysł chemiczny),  

jak również na poprawienie bezpieczeństwa dostaw gazu w całej Unii Europejskiej
57

. 

Państwa członkowskie nie spieszyły się jednak z wprowadzaniem szybkich zmian w strukturze rynku 

gazu. Głównym powodem takiego zachowania była obawa rządzących przed utratą wpływów  

w tym sektorze, tak przecież ważnym z punktu widzenia gospodarki każdego państwa.  

Jednak to nie był jedyny powód, dla którego tak się działo. Bardzo duży wpływ na tą sytuację miały 

kontrakty na dostawę gazu, jakie firmy działające na rynku gazu w danym państwie członkowskim 

zawarły z dostawcami tego surowca. Kontrakty te w przytłaczającej większości były kontraktami 

długoterminowymi. Były one zawierane na bardzo długi okres, najczęściej między 15 a 20 lat. 

Szacunki Komisji Europejskiej mówiły, iż do 2010 roku około 90% dostaw gazu w krajach  

Unii Europejskiej jest i będzie objęte kontraktami długoterminowymi. Tak długi okres obowiązywania 

tych kontraktów zapewniał inwestorom zwrot kosztów wyłożonych na inwestycję jaką jest budowa 

sieci gazociągów. Należy tu podkreślić, iż do realizacji tych umów potrzebna była budowa setek,  

a nawet czasem i tysięcy kilometrów gazociągów, co niesie ze sobą olbrzymie koszty już na samym 

początku inwestycji
58

. 

Jednak kontrakty długoterminowe – także poprzez zawarte w nich dodatkowe klauzule tzw. 

throughput agreements np. take-or-pay, (w przypadku gazociągów), klauzule terytorialne  

(zakaz reeksportu, podział zysków z ewentualnej odsprzedaży wolumenów) – w istotny sposób 

przyczyniają się do niewłaściwego funkcjonowania rynku gazu w całej Unii Europejskiej,  

a to przede wszystkim przez długoterminową blokadę rozwoju systemu przesyłowego między 

państwami, UE, ponieważ poprzez długotrwałą rezerwację zablokowana zostaje cała sieć  

przesyłowa, co w zasadzie uniemożliwia realizacje ewentualnych innych alternatywnych 

kontraktów
59

.  

 

                                                           
56  A. Froński, Ewolucja stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie liberalizacji rynku gazu ziemnego Unii Europejskiej, 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków. 

57  B. Nowak, Liberalizacja…, op.cit. 47. 

58  Sz. Kowalski, Charakterystyka rynku gazu w UE, Wyższa Szkoła Europejska, Kraków. 

59  Z. Janiszewska, Integracja europejskiego rynku gazu. Nowe wyzwania - szanse i zagrożenia,  

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2007. 
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Zamysł wspólnych, zintegrowanych, a przede wszystkim zliberalizowanych rynków towarowych 

(także rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego) leżał u źródeł powstania jednolitego 

wewnętrznego rynku europejskiego tzw. wspólnego rynku, a w konsekwencji Unii Europejskiej  

oraz Unii Gospodarczej i Walutowej. Stworzenie konkurencyjnego i efektywnego wewnętrznego 

rynku gazowego w Europie postrzegane było jako jeden z elementów szansy na skuteczną odpowiedź 

na obawy dotyczące konkurencyjności europejskich gałęzi przemysłowych w obliczu postępującej 

globalizacji gospodarki światowej. Poprzez zwiększenie efektywności na rynkach z reguły 

zdominowanych przez państwowe monopole spodziewano się także obniżenia kosztów 

funkcjonowania odbiorców finalnych, w tym także ponoszonych przez klientów indywidualnych. 

Spodziewano się także, iż prawdziwie wolny i efektywnie działający rynek gazowy będzie również 

bardziej elastyczny w przypadkach zakłóceń dostaw, a tym samym zwiększone zostanie  

ich bezpieczeństwo. 

Jednakże pierwsze propozycje stworzenia liberalnego i zintegrowanego rynku gazu,  

podjęte w początkach lat 90-tych przez Komisję Europejską, spotkały się z dezaprobatą państw 

członkowskich (bardzo silny lobbing firm zasiedziałych). Dopiero w 1993 przedstawione zostały 

nowe propozycje uregulowania tej kwestii, jednak prace nad nimi postanowiono przerwać  

do czasu zakończenia prac nad liberalizacją rynku energii elektrycznej. 

 

Prace legislacyjne podjęte na forum europejskim od roku 1998 – patrząc z perspektywy  krajowych 

rynków gazowych – były wręcz rewolucyjne. Pierwsza Dyrektywa Gazowa (1998),  

Strategia Lizbońska (2000), Druga Dyrektywa Gazowa (2003), Raporty Porównawcze (2004-2006),  

a także Trzeci Pakiet Energetyczny (2009) teoretycznie doprowadziły do powstania na obszarze  

Unii Europejskiej zliberalizowanego (w sensie legislacyjnym) rynku gazowego. Mamy oto bowiem  

w UE prawodawstwo, które zapewniać powinno podstawowe warunki dla istnienia otwartego  

na konkurencję europejskiego rynku gazu poprzez dostępność paliwa gazowego w wystarczającej 

ilości oraz niedyskryminacyjne i przejrzyste zasady dostępu do sieci, czyli całkowity brak barier 

funkcjonowania na rynku. Funkcjonujące na terenie UE również węzły handlu gazem o dużej 

płynności (huby) umożliwiające transakcje międzyregionalne oraz powiększający się zakres 

rozdzielenia przepływów fizycznych od handlowych – one także stanowią fundamentalne elementy 

płynnego rynku gazowego. Jednym z głównych celów integracji UE jest stworzenie jednego, 

zintegrowanego rynku europejskiego (brak barier, przejrzyste reguły konkurencji). Dlatego konieczna 

jest stopniowa liberalizacja rynków, które wcześniej były zamkniętymi, narodowymi rynkami  

o strukturze monopolistycznej (lub o ograniczonej konkurencji). Np. innymi rynku usług 

telekomunikacyjnych, energii i gazu. Pozytywne efekty wymuszonej liberalizacji – widocznej  

na ww. rynkach potwierdzają tezę, iż istnienie jednolitego, konkurencyjnego rynku w ramach UE  

ma sens. (W 1998 roku została opracowana i uchwalona I Dyrektywa Gazowa 98/30/WE,  

a w 2003 roku, II Dyrektywa 2003/55/WE).  
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W praktyce jednak legislacyjne otwarcie europejskiego rynku gazu nie przyniosło zasadniczych zmian 

tradycyjnych źródeł zaopatrzenia, ani też skokowego wzrostu konkurencji w wyniku handlu  

w hubach, który umożliwiałby wielostronny obrót giełdowy gazem i zdolnościami przesyłowymi. 

Praktycznie nie istnieje transgraniczny handel pomiędzy lokalnymi węzłami obrotu gazem  

w celu optymalizacji dostaw i portfela zakupów. Nie ma też innych możliwości działań rynkowych. 

Płynność handlu w węzłach jest bardzo ograniczona, a nielicznie wyjątki w Europie Północno–

Zachodniej potwierdzają tę regułę. Nie wypełnienie zapisów I i II Dyrektywy wymusiło uchwalenie 

III Dyrektywy, która w preambule jednoznacznie stwierdza: 

• […] „obecne zasady i środki nie zapewniają niezbędnych ram dla osiągnięcia celu,  

jakim jest właściwie funkcjonujący rynek wewnętrzny. 

• Zasady dotyczące rozdziału prawnego i funkcjonalnego przewidziane w dyrektywie 

2003/55/WE nie doprowadziły do skutecznego wydzielenia operatorów systemów 

przesyłowych. 

• Przy wdrażaniu skutecznego rozdziału należy przestrzegać zasady niedyskryminacji 

między sektorem publicznym i prywatnym. 

W celu zapewnienia, zgodnie z zasadami rozdziału własności, niezależności […],  

ta sama osoba nie powinna pełnić funkcji członka zarządów zarówno operatora systemu 

przesyłowego lub systemu przesyłowego, jak też przedsiębiorstwa prowadzącego działalność 

w zakresie produkcji lub dostaw. 

• W pełni skuteczne oddzielenie działalności sieciowej od działalności w zakresie dostaw  

i produkcji powinno mieć zastosowanie […] zarówno wobec przedsiębiorstw ze Wspólnoty, 

jak i tych spoza Wspólnoty. 

• Jeżeli rynek wewnętrzny gazu ziemnego ma właściwie funkcjonować, organy regulacji 

energetyki powinny móc podejmować decyzje dotyczące wszelkich istotnych kwestii 

regulacyjnych oraz być w pełni niezależne […]‖. 

 

Gaz ziemny importuje się do Wspólnoty, w coraz większym stopniu, z krajów trzecich.  

Prawo wspólnotowe powinno uwzględniać właściwości gazu ziemnego, takie jak braki elastyczności 

wynikające z koncentracji dostawców, długoterminowe umowy oraz brak płynności na poziomie 

detalicznym. Interesy konsumentów powinny być głównym elementem niniejszej dyrektywy,  

a zapewnienie jakości usługi powinno być głównym zadaniem przedsiębiorstw gazowych. Ubóstwo 

energetyczne stanowi coraz większy problem we Wspólnocie. Nowa – III Dyrektywa nie narusza  

praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności przez Kartę praw 

podstawowych Unii Europejskiej, aby przyczynić się do bezpieczeństwa dostaw zachowując 

jednocześnie ducha solidarności między państwami członkowskimi, zwłaszcza w przypadku kryzysu 

dostaw energii. Ważne jest zapewnienie ram dla regionalnej współpracy w duchu solidarności. 

Stwierdzić można, iż największe korzyści liberalizacyjne rynków  wystąpiły na wśród krajów,  
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które są producentami gazu ziemnego lub też importerami LNG. W przypadku większości pozostałych 

państw członkowskich poziom płynności w handlu gazem jako towarem nie uległ zmianie,  

a postępy w kierunku większej konkurencji przebiegają niezwykle powoli, jeśli w ogóle mają miejsce. 

Podczas gdy w większości nowych państw członkowskich, które zaopatrywane są niemal wyłącznie 

przez jednego dostawcę, szansę na wzrost płynności obrotu oraz rozwój konkurencji  

są na razie niewielkie, potencjał rozwoju konkurencji na rozwiniętych rynkach państw starej UE  

nie jest w pełni wykorzystywany
60

.  

 

 

 

10.1. Warunki do rozwoju handlu LNG. 

 

Jak już wspomniano jedną z podstawowych cech zwiększających bezpieczeństwo dostaw 

 gazu ziemnego na dany rynek jest jego płynność będąca bezpośrednim następstwem uwolnienia  

i liberalizacji poszczególnych obszarów gazowego łańcucha wartości. 

Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wynika bezpośrednio ze zwiększonej na płynnym rynku 

możliwości reagowania i adaptacji poszczególnych uczestników rynku na sygnały (jak najbardziej 

rynkowe) do nich docierające. W najprostszym przykładzie w sytuacjach niedoborów gazu,  

gdy cena jego cena idzie znacząco w górę, potencjalni dostawcy wykazują zwiększone 

zainteresowanie możliwością dostaw – jest to najprostsze z klasycznych ekonomicznych zachowań  

w gospodarce rządzonej prawami popytu i podaży.  

Zwiększenie płynności rynku jest jednak warunkowane wieloma elementami. Wśród nich warto 

wymienić równie płynny i swobodny dostęp uczestników rynku zarówno do dobrze rozwiniętej  

sieci tzw. „szybko dostępnych‖ pojemności magazynowych, jak i do odpowiednio rozbudowanej 

infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej (w tym także do połączeń z sąsiadującymi rynkami  

czyli do tzw. interkonektorów) pozwalającej w elastyczny sposób reagować w sytuacjach ograniczeń 

ilości gazu na  rynku w celu możliwie szybkiego dostarczenia brakujących wolumenów do odbiorców, 

którzy tego gazu potrzebują. Oczywiście warunkiem brzegowym dla istnienia płynnego rynku  

gazu jest odpowiednia jego ilość dostępna na tym rynku, mogąca zaspokoić potrzeby wszystkich 

odbiorców. Nawet jeśli jednak odpowiednia (z punktu widzenia ogólnego zapotrzebowania  

danego rynku) ilość gazu jest teoretycznie dostępna to jednak by mogła zostać właściwie zaalokowana 

tzn. dostarczona tam gdzie rzeczywiście występują braki lub dodatkowe zapotrzebowanie,  

istnieć musi możliwość swobodnego dostępu potencjalnych klientów do ofert niezakontraktowanych 

(dostępnych) wolumenów gazu. Co więcej, by potencjalny klient mógł dokonać świadomego wyboru 

oraz zdecydować się na przeprowadzenie transakcji (zakup) zapewniona powinna być mu również 

                                                           
60  Stan konkurencji na rynku energii elektrycznej i rynku gazu:  

Raporty porównawcze Komisji Europejskiej, styczeń 2006. 
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przejrzysta informacja o istniejących wolnych i dostępnych zdolnościach przesyłowych,  

także w kontekście równie przejrzystych zasad równoważenia systemu przesyłowego (bilansowania 

systemu). Kluczowym zatem warunkiem dla uznania, iż dany rynek gazowy jest rynkiem płynnym,  

jest zapewnienie wszystkim jego uczestnikom swobodnej możliwości kupowania i sprzedawania 

dowolnych, nawet bardzo dużych [23], wolumenów gazu ziemnego w dowolnym czasie  

i po cenie uznawanej za rynkową (tzn. takiej, która nie wykazuje znaczących wahań, zwłaszcza  

w górę, nawet przy dużych wolumenach)
61

. 

 

W powyższym kontekście rynek transakcji krótkoterminowych, w przeciwieństwie  

do rynku opartego na kontraktach długoterminowych, oferuje pełną jawność cen transakcyjnych 

(notowania czyli poziomy cenowe zawieranych transakcji pozwalają na porównania z innymi ofertami 

pojawiającymi się na rynku), a w konsekwencji także na rozwój standardowych na rynkach 

towarowych instrumentów finansowych pozwalających zarządzać ryzykiem prowadzonej  

przez uczestników rynku działalności (kontrakty futures i forward). 

 

Warto jednakże zauważyć, iż także na płynnym rynku może dochodzić do sytuacji,  

w której ceny zachowują się niestabilnie, a najczęściej w znaczący sposób rosną.  

Żaden bowiem rynek, także gazowy, nie jest idealnie wolny i idealnie płynny. Taka sytuacja zdarza się 

najczęściej w okresach znaczących krótkookresowych braków gazu na danym obszarze 

spowodowanych zakłóceniami w dostawach zwłaszcza na rynkach, gdzie zapotrzebowanie  

i zużycie gazu jest znaczne. Co ciekawe jednak, zdarzają się także sytuacje odwrotne – kilkukrotnie  

w latach 2006-2009 gdy na rynku brytyjskim wystąpił znaczący nadmiar dostępnych wolumenów  

(np. w październiku 2006 związany z przyłączaniem kolejnego gazociągu z pól wydobywczych  

na Morzu Północnym), ówczesne ceny gazu ziemnego dla odbiorców hurtowych na rynku spot 

osiągnęły wartości ujemne. Wspomniane powyżej procesy deregulacji europejskiego rynku gazu 

miały i mają na celu transformacje poszczególnych krajowych rynków – w dużym stopniu 

regulowanych i silnie skoncentrowanych w każdym obszarze – w kierunku liberalnych zasad 

funkcjonowania stosowanych w codziennej praktyce. 

 

Dominujące wcześniej na rynkach europejskich zasiedziałe przedsiębiorstwa energetyczne, przykład  

ekspansji GdF i E.ON obrazują rys. 70 i rys. 71.,w tym także operujące na rynkach gazowych, 

korzystając z deregulacji w zakresie przepływu kapitałów podjęły jednak na przestrzeni ostatnich 

dwóch dekad kroki mające na celu obronę swych rynkowych pozycji.  

                                                           
61  Ensuring Effective and Efficient Forward Gas Markets, Global Insight, marzec 2005 [23]. 
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Rys. 70. Integracja pozioma i ekspansja geograficzna Gaz de France w latach 1993-2004.  
Źródło:  C. Walters, Effects of Gas Deregulation in Europe.[84] 

 

 

 

 

Rys. 71. Integracja pozioma i ekspansja geograficzna E.ON w latach 1997-2004.  
Źródło:  C. Walters, Effects of Gas Deregulation in Europe.[84] 

 

 

Dysponując kapitałami znacznie większymi niż większość mniejszych prywatnych uczestników 

rynku, rozpoczęły ekspansję poza swe narodowe tradycyjne rynki. Poprzez fuzje i przejęcia  

na szeroką skalę dokonywane były procesy konsolidacyjne (zarówno pionowe, jak i poziome) 

prowadzące do powstawania koncernów głęboko zintegrowanych wzdłuż gazowego łańcucha 

wartości.  
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Poprzez tego rodzaju działania koncerny energetyczne starają się możliwie najmocniej zabezpieczyć 

sobie z jednej strony możliwości dostaw, a z drugiej rynki zbytu maksymalnie w ten sposób 

ograniczając ryzyko prowadzonej działalności. Jednakże tego rodzaju działania prowadzą  

do zwiększenia koncentracji poszczególnych obszarów rynku gazowego, a co za tym idzie 

zmniejszenia konkurencyjności i osłabienia pozycji finalnych odbiorców. 

 

Poniżej, podsumowując, zebrano (rys.72.) na schemacie główne ryzyka występujące w projektach 

LNG odnosząc je do znanych ryzyk z rynku ropy naftowej: 

 
Rys. 72. Ryzyka w projektach LNG versus projekty dla ropy naftowej.  

Źródło:  Centre for Strategic Research ―Finance for LNG Projects‖[11]. 

 

 

 

10.2. Warunki liberalizacji europejskiego rynku gazu. 

 

Barierą dla dalszej funkcjonalnej liberalizacji europejskiego rynku gazu ziemnego  

jest również niewątpliwie kwestia dostępu do przesyłowej infrastruktury tranzytowej.  

Okazuje się bowiem, iż na rzecz firm zasiedziałych przydzielone są długoterminowe (w perspektywie 

roku 2015) rezerwacje pierwotnych zdolności przesyłowych, które wynikają ze wspomnianych  
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już wcześniej długoterminowych kontraktów zawartych jeszcze przed wejściem w życie 

prawodawstwa liberalizującego europejski rynek gazu ziemnego.  

Do nowych uczestników rynku trafia jedynie około 5% długoterminowych zdolności przesyłowych.  

Z kolei ta cześć zdolności, która następnie zmienia użytkownika na rynku wtórnym w większości  

trafia do uczestników rynku, którzy są jednakże powiązani z przedsiębiorstwami zasiedziałymi 

będącymi użytkownikami pierwotnych zdolności przesyłowych. W ten sposób dostęp nowych 

uczestników rynku jest skutecznie blokowany. Co więcej w większości wypadków dotychczasowe 

umowy obejmujące pierwotne zdolności przesyłowe zawierają klauzule umożliwiające obecnym 

użytkownikom przedłużenie obowiązywania tych kontraktów po dacie ich pierwotnego zakończenia 

na równie preferencyjnych warunkach.  

 

O słabej skuteczności działań liberalizacyjnych w zakresie faktycznego oddzielenia działalności  

OSP na poszczególnych europejskich rynkach gazowych niech świadczy fakt, iż normą stały się 

odmowy dostępu do sieci tranzytowych dla niezależnych dostawców   

oraz kontraktowe ograniczenia zdolności przesyłowych w tych sieciach mimo,  

iż faktyczne wykorzystanie gazociągów dalekie jest od pełnego, a często nie sięga nawet ⅔ całkowitej 

zdolności przesyłowej. 

 

Innym obszarem warunkującym stopień liberalizacji europejskich rynków gazowych  

jest kwestia organizacji systemu bilansowania sieci. Także Dyrektywa Gazowa uznaje bilansowanie  

za istotny element zapewnienia niedyskryminującego dostępu niezależnych użytkowników do sieci.  

Konsekwentnie, w myśl zapisów Dyrektywy Gazowej, bilansowanie uznane zostało za działalność 

regulowaną w taki sam sposób i na tych samych zasadach, co opłaty przesyłowe w taryfach. 

Niezależnie od szczegółowych zasad postępowania oraz praw i obowiązków nakładanych  

na uczestników systemu bilansowania, podstawowymi zagadnieniami ograniczającymi swobodny 

dostęp i korzystanie z sieci przez niezależnych uczestników rynku jest zarówno liczba i wielkość  

tzw. stref bilansowania czyli obszarów, w granicach których dokonywane jest bilansowanie,  

jak i tzw. okresy bilansowania czyli przedziały czasowe, w ramach których operator bilansuje system  

i rozlicza jego uczestników. 

 

Strefy bilansowania na europejskich rynkach gazowych są zbyt małe i zbyt liczne,  

co – poprzez stosowanie w każdej z nich odmiennych reguł – blokuje swobodny dostęp  

wielu uczestnikom rynku, a w konsekwencji w zasadniczy sposób zaburzona zostaje konkurencja.  

Rozdrobnienie danego rynku na wiele stref bilansowania powoduje znaczące ograniczenie  

wielkości wolumenów dostarczanych przez poszczególnych uczestników do poszczególnych 

mniejszych stref – mniejsza strefa to mniejsza liczba klientów danego dostawcy w danej strefie, 

mniejszy portfel zamówień, mniejsza dywersyfikacja ryzyka handlowego, a więc większe ryzyko 

niezbilansowania, a co za tym idzie wyższe ryzyko kar.  
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Takie rozdrobnienie stref w znaczący sposób faworyzuje przedsiębiorstwa zasiedziałe  

na danym rynku i stanowi istotną barierę dla nowych podmiotów. 

 

Większa liczba stref bilansowania powoduje także zwiększone koszty działalności przesyłowej 

poszczególnych dostawców. Każda ze stref wymaga bowiem odrębnych uzgodnień i rezerwacji 

zdolności przesyłowych, a najczęściej wiąże się to z istnieniem kontraktowych ograniczeń  

zdolności przesyłowych i koniecznością wtórnej alokacji, co także wpływa na wzrost kosztów  

działalności, a w konsekwencji na ograniczenie konkurencyjności danego dostawcy. 

 

Podobną barierą dla mniejszych niezależnych uczestników rynku są przedziały czasowe,  

w których dokonywane są rozliczenia bilansowania danej strefy oraz tzw. przedziały tolerancji. 

(Rys.73.). Im krótszy jest to okres (np. godzinowy) i im węższy przedział tolerancji tym większe jest  

ryzyko niezbilansowania – ze względu na fakt, iż zaangażowane są mniejsze wolumeny  

dostaw, w przypadku zmian poboru przez klientów, a zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych,  

nie ma ani wystarczającej ilości czasu, ani odpowiednio dużej (w przypadku mniejszych dostawców)  

liczby odbiorców w danej strefie by móc zbilansować zaistniałe wahania. 

 

 
 
Rys. 73. Przedziały tolerancji a wielkość portfela dostaw.  

Źródło: DG Competition Report on Energy Sector Inquiry, styczeń 2007.[13] 

 

 

Raporty Porównawcze Komisji Europejskiej przyznają jednak, iż operatorzy systemów przesyłowych 

nadal dopuszczają wysoki stopień dyskryminacji niezależnych uczestników rynku stosując  
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na przykład rygorystyczne reguły bilansowania – w tym zwłaszcza opłat – jedynie wobec niektórych, 

a nie wobec wszystkich, użytkowników systemu
62

. 

W tym miejscu warto przytoczyć jeszcze i zwrócić uwagę na pewną statystykę. 

Większość dostarczanego na europejski rynek gazu ziemnego (w tym LNG) (ponad 90%) 

sprzedawana jest na bazie długoterminowych umów. Jest on jednak sprzedawany również  

na bazie kontraktów krótkoterminowych (spot, forward
63

), których szczegółowe warunki zależą 

zarówno od chwilowego popytu i podaży na danym rynku, jak i strategii zarządzania ryzykiem 

poszczególnych uczestników rynku. Transakcje te zawierane są najczęściej w tzw. hub‘ach gazowych 

spełniających rolę dedykowanych punktów transakcyjnych (przybierających postać fizyczną  

lub wirtualnych) np. brytyjski National Balancing Piont (BNP), Zeerbrugge w Belgii, Title Transfer 

Facility w Holandii. 

I właśnie statystyki wspominanych powyżej transakcji krótkoterminowych dają przekonujący dowód 

jak daleko w tyle za rynkiem brytyjskim pozostaje gazowy rynek kontynentalnej Europy.  

W transakcjach typu forward zawartych na rynku brytyjskim w roku obrotowym 2005/06  

(tj. od 1.08.2005 r. do 31.07.2006 r.) (tabela 25)odnotowano obrót wolumenem gazu ponad 9-krotnie 

przewyższającym wolumen tego typu transakcji zawartych w ramach wszystkich innych europejskich 

hubów gazowych razem wziętych. 

 

Tabela 25. Transakcje typu forward na brytyjskim i europejskim rynku gazu ziemnego. 

  2004/05 2005/06 
Brytyjski rynek gazu ziemnego      

wolumen zawartych transakcji [mln m3] 472 411 569 850 

liczba zawartych transakcji [szt.] 161 173 223 782 

Europejski rynek gazu ziemnego
*
      

wolumen zawartych transakcji [mln m3] 63 940 62 482 

liczba zawartych transakcji [szt.] 36 326 30 235 
* - łącznie wszystkie europejskie huby gazowe oprócz brytyjskiego NBP. 

Źródło:   Opracowanie własne na podstawie Introduction to Gas Market Liquidity,  

D. Patel, Department for Business Enterprise & Regulatory Reform, październik 2007 [54],  

w oparciu o dane brytyjskiej Financial Services Authority (FSA). 

 

Jednym z mierników obrazujących płynność rynku gazowego jest relacja ilości gazu,  

która została na danym rynku sprzedana (w danego rodzaju transakcjach) w stosunku do ilości gazu 

                                                           
62  Komisja Europejska otrzymała kilka raportów dotyczących przypadków stosowania zbyt wysokich opłat bilansujących. 

W skrajnym przypadku jednego z kontraktów przesyłowych o wartości zaledwie 3.200 EUR/m-c wyznaczono kary 

sięgające 20.000 EUR za godzinę i 90.000 EUR za miesiąc. Por. Stan konkurencji na rynku energii elektrycznej i rynku 

gazu: Raporty porównawcze Komisji Europejskiej, styczeń 2006. [70] 
63  Transakcje typu spot zawierane są zwykle na jeden lub dwa dni przed datą fizycznej dostawy, a cena spot  

jest faktyczną ceną po której gaz zmienia właściciela. Transakcje typu forward zawierane są najczęściej pomiędzy 

traderem a producentem gazu według uzgodnionych na bieżącą datę ilości i ceny, jednakże dla dostawy fizycznej  

w przyszłości. Cena w transakcjach typu forward zwykle obejmuje także premię za ryzyko. Ogólnym pojęciem 

transakcji forward są na rynkach gazowych nazywane także inne dedykowane formy transakcji/instrumentów 

odnoszące się bardziej do rynków finansowych niż bezpośrednio do rynku towarowego jak futures, forwards, swaps, 

options. 
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zużywanego na danym rynku. W roku obrotowym 2005/06 na rynku brytyjskim dokonano transakcji 

forward obejmujących łącznie ok. 570 mld m
3
 natomiast zużyto ok. 97 mld m

3 
gazu ziemnego. 

Oznacza to wskaźnik na poziomie 6:1. Z kolei w tym samym czasie na rynku Europy kontynentalnej 

przy konsumpcji na poziomie ponad 200 mld m
3 

w transakcjach typu forward właściciela zmieniło 

jedynie ok. 60 mld m
3
 gazu, a wskaźnik wyniósł 0,3:1.  

Liczba oraz wolumen transakcji spot są znacząco mniejsze.  

W styczniu roku 2007 w brytyjskim NBP zawarto blisko 1.700 transakcji typu spot
64

 na łączną ilość  

ok. 670 mln m
3
 w tym samym miesiącu na rynku brytyjskim zużyto ok. 10 mld m

3
 gazu – wskaźnik 

wolumenów transakcji do zużycia wyniósł więc 0,06:1. 

Dla porównania w tym samym czasie w belgijskim hubie Zeebrugge dokonano tylko 418 transakcji 

spot na łączną ilość 170 mln m
3
, natomiast w niemieckim hubie TTF zawarto jedynie 56 transakcji 

obejmujących 57 mln m
3
. Tak więc, przy spożyciu kształtującym się na poziomie ok. dwukrotnie 

większym niż na rynku brytyjskim, w dwóch największych hubach Europy kontynentalnej,  

w ramach transakcji spot  właściciela zmieniła zaledwie trzecia część wolumenu, którym obraca się  

na rynku brytyjskim. 

 

W kontekście omawianych tu procesów liberalizacyjnych europejskiego rynku gazowego przytoczone 

powyżej statystyki transakcji krótkoterminowych mają wymiar wręcz symboliczny,  

a płynące z nich wnioski winny stać się mottem przyświecającym dalszym pracom w kierunku  

jak najszybszej faktycznej (nie tylko pod względem legislacyjnym) liberalizacji rynku gazowego  

Unii Europejskiej. 

 

 

10.3. Pozyskanie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych („Shale Gas, Tight Gas”). 

 

Pojawiające się ostatnio oceny możliwego wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych, 

(rezerwuarów o niskiej przepuszczalności, gazu kopalnianego oraz gazu z łupków bitumicznych), 

mogą spowodować zasadniczą zmianę wszelkich prognoz odnośnie podaży gazu na świecie.  

 

Dzięki niekonwencjonalnym źródłom gazu udowodnione rezerwy tego surowca w USA wzrosły  

od wielkości 5 bln m
3
 w 2000 roku do poziomu około 6,95 bln m

3
 na koniec 2008 roku mimo,  

iż w tym samym okresie łączny wolumen wydobycia w Stanach Zjednoczonych wyniósł aż 4,3 bln m
3
. 

Estymowany poziom wydobywanych zasobów gazu z niekonwencjonalnych źródeł w Europie  

                                                           
64  Liczba ta dotyczy transakcji spot zawartych w ramach platformy Over-the-Counter (OTC).  

Pamiętać należy jednak, iż poza ww. transakcjami w Wlk. Brytanii dokonywane są także  

tzw. transakcje natychmiastowe w ramach brytyjskiego rynku towarowego (On-the-Day Commodity Market),  

które nie są ujęte w niniejszym zestawieniu. 
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jest szacowany
65

 pomiędzy 2,8 do 11,3  bln m
3
. Przyjmując, iż udowodnione zasoby mogą stanowić 

około 30% całości tych zasobów potencjał własnej produkcji w Europie (wyjąwszy Norwegię  

i kraje byłego Związku Radzieckiego) może zwiększyć się od 30% do 120% dając rocznie dodatkowo 

od 60 do 200 mld m
3
 gazu z własnych źródeł. 

Do najbardziej obiecujących miejsc w Europie pod względem potencjału poszukiwawczo-

wydobywczego gazu z niekonwencjonalnych źródeł należą min. Austria, Węgry, Polska,  

a także Niemcy czy Szwecja. 

Mając na uwadze wciąż dość niepewny status tego typu zasobów i możliwości ich wydobycia  

na kontynencie europejskim dotychczas nigdzie nie uwzględniano ich w całościowym bilansie popytu 

i podaży gazu ziemnego dla Unii Europejskiej. 

Już tylko kryzys gospodarczy spowodował znaczne zmiany w postrzeganiu przyszłościowego 

zapotrzebowania na energię dla krajów UE ( olbrzymie różnice dla dwóch ostatnich modeli PRIMES 

2007 i 2009) [3]. Było to spowodowane przede wszystkim znaczącą zmianą w postrzeganiu roli 

niekonwencjonalnych źródeł energii (wzrost udziału OZE i energii nuklearnej, z 22% do 29%  

w roku 2030 w konsumpcji energii pierwotnej) pytanie czy też  rzeczywistą? 

Jest jeszcze zbyt wcześnie by próbować oceniać zmiany jakie nastąpiły w postawie poszczególnych 

krajów UE. Ponadto, czy kraje UE udźwigną ciężar niezbędnych inwestycji, szczególnie w związku  

z potężnym wzrostem zadłużenia, wynikającego z prób powstrzymania spowolnienia gospodarczego. 

Prognozy wielkości importu gazu ziemnego do krajów UE (Primes Baseline 2009) zakładają – 

optymistycznie – pełne wdrożenie pakietu 3x20, ogromne inwestycje w energetykę 

niekonwencjonalną i wdrożenie nowych technologii, znajdujących się obecnie w fazie „raczkującej‖. 

Załamanie się któregokolwiek z tych trzech filarów prognozy, doprowadzi do wzrostu 

zapotrzebowania na import gazu nawet o 200 mld m³ w roku 2030 (z ok. 300 do 500 mld m³).  

Jeżeli skala potencjalnych inwestycji w energetykę jądrową i odnawialne źródła energii przekroczy 

możliwości finansowe UE (co przy skali inwestycji sięgających ponad 0,6 bln. € jest nader 

prawdopodobne), to wolumen importu gazu w 2030 wzrośnie do wielkości 445-465 mld m
3
/rok,  

co oznacza konieczność sprowadzenia dodatkowych 155-175 mld m
3
/rok. W chwili obecnej  

jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz. Ale można pokusić się o stwierdzenie,  

że biorąc pod uwagę sukces gazu niekonwencjonalnego na rynku amerykańskim i kompletne 

załamanie się importu LNG część luki potencjalnego importu zapewni europejski gaz 

niekonwencjonalny tym bardziej, że realizacja planów Gazpromu odnośnie uruchomienia wydobycia  

z nowych, „trudnych‖ złóż gazu będzie wymagała ogromnych nakładów inwestycyjnych.  

Obecna polityka energetyczna i problemy gospodarcze Rosji stawiają te plany pod dużym znakiem 

zapytania. Efektem tego mogą być problemy ze spełnieniem oczekiwań UE odnośnie wielkości 

                                                           
65   Całość udowodnionych rezerw gazu w Europie (bez Norwegii i krajów byłego Związku Radzieckiego)  

wynosiła na koniec 2008 roku ok. 2,7 bln m3.  Źródło: BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2009 [5]. 
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importu rosyjskiego gazu. Szacunkowe koszty wydobycia i przesyłu do UE gazu ze złóż Sztokman 

wynoszą nie mniej niż 110-120 USD/1000 m³.  

Opis sytuacji w UE w kontekście omawiania prognoz jest celowy, ma zwrócić uwagę,  

że wystarczy jeszcze jedno - dwa duże odkrycia złóż gazu ziemnego do 2012-15 roku  

czy działania w obszarze nowoczesnych technologii dla „shale gazu” podobne do tych,  

które mają miejsce od 2007 roku i obecnie w USA (50-70 mld m³ rocznie), a trzeba będzie 

kompletnie przewymiarować prognozy gazowe, a w tym kontekście i prognozy energetyczne UE.  

 

10.4. Wpływ na model rynku niekonwencjonalnego gazu ziemnego w Europie. 

 

Ogromne zainteresowanie, jakie od kilkunastu miesięcy towarzyszy potencjalnym zasobom gazu  

ze źródeł niekonwencjonalnych w Polsce, najlepiej uwidacznia mapa przyznawanych koncesji  

na poszukiwania złóż gazu ziemnego publikowana na stronach internetowych Ministerstwa 

Środowiska. Pas najbardziej perspektywicznych złóż łupków dolnego paleozoiku ciągnący się  

od Zatoki Gdańskiej poprzez Kujawy, Mazowsze, aż do Wyżyny Lubelskiej został już niemal  

w całości zagospodarowany przez takie firmy jak ExxonMobil, Chevron, Marathon Oil  

i wiele innych podmiotów. Wstępne szacunki mówią o wydobywalnych zasobach gazu z łupków  

na poziomie od 1,4 bln m
3
 (Wood MacKenzie

66
) do nawet 3 bln m

3
 (Advanced Resoruces Int.

67
).  

Obecnie wydobywalne zasoby gazu ze złóż konwencjonalnych wynoszą około 140 mld m
3
  

(dane Państwowego Instytutu Geologicznego
68

), zaś wydobycie wynosi nieco ponad 4 mld m
3
 rocznie, 

co daje współczynnik zasobów do wydobycia (R/P) na poziomie około 34,6 – jeden z najwyższych  

w krajach europejskich. Przyjmując ów współczynnik do wyliczenia potencjalnego wydobycia  

z wcześniejszych podawanych szacunków zasobów gazu niekonwencjonalnego
69

 uzyskujemy 

gigantyczne, jak na skalę Polski, wolumeny: od 40,5 mld m
3
 (dolna granica przedziału)  

do 86,8 mld m
3
 (górna granica oszacowania) gazu ziemnego rocznie. A mając na uwadze  

specyfikę profilu wydobycia gazu z łupków, z ogromnym wzrostem produktywności danego złoża  

w pierwszych okresach i późniejszym silnym spadkiem oraz słabe wykorzystanie własnych zasobów 

przez polskie koncerny wydobywcze (głównie PGNiG) odzwierciedlone w bardzo wysokim 

                                                           
66  Por. Wood MacKenzie Unconventional Gas Service Analysis „Poland/Silurian Shales‖, sierpień 2009 [88]. 

67  Por. Vello A. Kuuskraa, Scott H. Stevens  

„Worldwide Gas Shales and Unconventional Gas: A Status Report‖, grudzień 2009 [93]. 

68  Por. Jerzy Nawrocki „Bilans zasobów gazu ziemnego w Polsce‖, styczeń 2010 [49]. 

69  Pod pojęciem gazu ze źródeł niekonwencjonalnych należy rozumieć gaz ze źródeł o znacznie trudniejszym  

i kosztowniejszym wydobyciu niż w przypadku konwencjonalnych złóż, przede wszystkim gaz z łupków  

ilasto-mułowcowych (shale gas), gaz zamknięty (tight gas) oraz gaz z pokładów węgla (coalbed methane).  

W Polsce zdecydowanie największy potencjał łączy się z pierwszą kategorią – czyli łupkami ilastymi  

i/lub mułowcowymi, i na tych zasobach koncentruje się niniejsza analiza. Zidentyfikowane problemy  

i bariery odnoszą się jednakże również do pozostałych rodzajów niekonwencjonalnego gazu. 
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współczynniku R/P, możemy się spodziewać wydobycia nawet na poziomie 100 mld m
3
 gazu na rok – 

i to w perspektywie najbliższych 10-15  lat. 

Dla większości podmiotów zaangażowanych obecnie w poszukiwania gazu z łupków główne 

problemy wiążą się z dostępnością odpowiednich zasobów tak ludzkich, jak i sprzętowych  

do przeprowadzenia badań sejsmicznych oraz wykonania odwiertów poszukiwawczych. Na obecnym 

etapie to z pewnością największa bariera w rozwoju wydobycia gazu ze źródeł niekonwencjonalnych. 

Trudności z dostępnością odpowiednich usług wiertniczych oraz kwestie związane z ochroną 

środowiska, przede wszystkim z zagospodarowaniem ścieków powstałych w trakcie wydobycia 

(solanka, płuczki oraz płyny służące do szczelinowania) będą zapewne stanowić największe wyzwanie 

w trakcie rozwoju wydobycia z niekonwencjonalnych złóż gazu. Problemy te są jednakże w dużej 

mierze zarządzane poprzez transfer rozwiązań, technologii, a jeżeli zajdzie potrzeba,  

także specjalistów z rynku amerykańskiego, gdzie zostały wypracowane i wdrożone odpowiednie 

standardy związane z wydobyciem gaz z łupków oraz powstała odpowiednio rozwinięta grupa 

przedsiębiorstw potrafiąca je skutecznie implementować. Jeżeli zatem nie zostaną stworzone  

i utrwalone bariery administracyjne dla pozaunijnego transferu tych usług, to takie podmioty  

jak ExxonMobil czy Chevron z pewnością uporają się z tymi kwestiami. 
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11. Podsumowanie i wnioski 
 

Rynek LNG wchodzi w swoją nową fazę. Co więcej rynek gazu ziemnego „rurowego‖ przeżywa 

swoje ponowne narodziny oddalając się – wydaje się bezpowrotnie – od indeksacji ropopochodnymi. 

Klienci gotowi są na upłynnienie rynku, jego liberalizację oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw. 

Odbiorcy oczekują zwiększenia stopnia dywersyfikacji dostaw, właśnie w celu poprawy 

bezpieczeństwa energetycznego. Doświadczyli, że poleganie tylko na jednym dostawcy nie tylko 

„rurociągowym‖ zwiększa ryzyko polityczne dla odbiorcy (vide: konflikty rosyjsko-ukraińskie; 

rosyjsko-białoruskie). LNG umożliwia znaczną dywersyfikację (chociaż nie każdy ładunek LNG jest 

identyczny – gaz może różnić się składem; różni się też infrastruktura terminali – nie każdy system 

załadowczo-rozładowczy zainstalowany na statku wszędzie pasuje).  

 

Obserwuje się, coraz bardziej regularne i nieprzerwane dostawy. Ponadto stale następuje rozwój 

technologii. Zarówno wydobycie, produkcja, jak i transport, stają się bardziej efektywne i bezpieczne 

przy malejących  kosztach projektów przeliczonych na tonę surowca. Dzieje się to dzięki rozwojowi 

technologii i uzyskiwanemu efektowi skali. Znikają wąskie gardła na wszystkich etapach łańcucha 

produkcji i dostaw LNG (terminale, statki, skraplanie i regazyfikacja). 

 

Coraz łatwiej o pozyskanie finansowania nowych projektów, jak też na rozwój już istniejących. 

Następuje rozwój rynków – większa ilość graczy powoduje większą przewidywalność rynku  

i stabilizację cen. 

 

Wzrost płynności rynku skutkuje większym zainteresowaniem instytucji finansowych – w rezultacie 

pojawiają się nowe instrumenty finansowe i jeszcze większe zainteresowanie. Dzięki deregulacji 

rynków i powszechnym stosowaniu przetargów reguły gry stają się bardziej przejrzyste. 

 

Zmienia się także sam rynek: 

• Rośnie ilość kontraktów krótkoterminowych, a kontrakty długoterminowe stają się coraz 

krótsze (12-15 lat zamiast 20-25). W roku 2006 kontrakty krótkoterminowe przekroczyły 20% 

udziału w rynku. Zauważalny jest już od 2009 r. znaczny rynek kontraktów spot – szczególnie 

na rynkach do tego przygotowanych infrastrukturalnie. 

• Kontrakty długoterminowe  są  podpisywane  w zasadzie tylko dla zagwarantowania 

finansowania projektu. 

• Nowe instrumenty finansowe pozwalają na lepsze zabezpieczenie przed ryzykiem. 

• Następuje globalizacja – duże firmy oraz poszczególni producenci i konsumenci LNG 

konkurują ze sobą na wszystkich rynkach.  
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• Producenci i konsumenci mają coraz większą swobodę wyboru partnerów działalności (rośnie 

elastyczność). 

• Rośnie wielkość rynku. 

• Następuje standaryzacja kontraktów. 

• Ceny LNG są indeksowane do cen giełdowych gazu (głównie Henry Hub  i ZEEBRUGGE), 

także do cen energii elektrycznej i już tylko w Japonii bezpośrednio do cen ropy naftowej 

(JCC - Japan Crude Cocktail). 

• Dużym problemem są wciąż relatywnie wysokie koszty magazynowania.  

 

Natomiast kwestią zasadniczą będzie  – które prognozy, opisujące wielkość zużycia gazu ziemnego są 

właściwe?  Autor wykazał w analizie modelowej, że LNG ciągle jeszcze nie jest surowcem – 

szczególnie dla Polski - podnoszącym poziom bezpieczeństwa energetycznego. Dzieje się tak przede 

wszystkim dlatego, że rynek Europy Środkowej jest rynkiem arbitrażu cenowego i spekulacji cenowej 

pomiędzy gazem pochodzącym z Rosji (czy w ogóle z kierunku wschodniego) i „wolnym‖ LNG z 

Bliskiego Wschodu. Zapowiedziane ilości kontraktowane przez Polskę są statystycznie niewielkie, a 

ceny znacząco odbiegające od rynku spot dają duży margines spekulacji i pozwalają na dokonywanie 

transakcji swap LNG z dostawami   rurociągowymi, które są  tańsze. 

 

Mieliśmy już, niedawno (przełom 2007/2008 roku), okres, w którym popyt na LNG zaczynał 

przewyższać możliwości podażowe, co – w epoce globalizacji zachwiało całym rynkiem świtowym. 

Rynek LNG jest ciągle jeszcze niestety rynkiem zbyt płytkim i niewielkie wahnięcia koniunkturalne 

potrafią go destabilizować i znacząco odchylać od wypadkowej,  średniej trendu długookresowego. 

 

Oczywiście w dalszym ciągu prawdopodobny jest silny (lokalny) wzrost popytu i cen, szczególnie  

w przypadku zachwiania podaży „gazociągowej‖. Wszelkie problemy w energetyce Japonii  

(patrz: wyłączenia elektrowni nuklearnych 2007-09) natychmiast przenoszą się na rynki LNG  

(nagły i gwałtowny wzrost cen na giełdach). Nadpodaż tankowców LNG może prowadzić  

do „gazowcowej wojny cenowej‖, czego ostateczne efekty trudno przewidzieć. Dziś efektem 

krótkoterminowym jest przerabianie gazowców na statki kompaktowe z urządzeniami do regazyfikacji 

i/lub powstawanie pływających jednostek regazyfikacyjnych. Wstrzymania i celowe opóźnienia 

projektów „skraplających‖ w 2009/2010 mogą prowadzić do niedoborów LNG w momencie poprawy 

koniunktury na rynkach światowych i wybuch kolejnej spekulacji cenowej.  

 

Podobna sytuacja może wystąpić z ilością terminali odbiorczych i ich konkurencyjnością na rynkach 

„lokalnych‖. Taka fluktuacja spowoduje konieczność zapewnienia większego bezpieczeństwa 

działalności, szczególnie w przypadku rozpowszechniania się produkcji i transportu LNG.  

A mały, lokalny rynek LNG Europy Środkowej zdominowany tańszymi (zawsze) dostawami gazu 
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rurowego będzie tylko ewentualnym obserwatorem, ewentualnie biernym uczestnikiem a nie 

kreatorem rynku. Szczególnie niebezpieczne jest to dla Polskie ponieważ nie mamy udziałów  

i wpływu na pracę terminali skraplających o dostępie do złóż i „upstreamu‖ stowarzyszonego ze 

skraplaniem gazu nie wspominając.  

Dywersyfikacja dostaw dla Europy Zachodniej („starej unii‖) spowodowała dalsze, trwałe, 

strukturalne uzależnienie Europy Środkowej od dostaw z Rosji i krajów byłego Związku 

Radzieckiego. 

  

Ponadto do najbardziej obiecujących miejsc w Europie pod względem potencjału 

poszukiwawczo-wydobywczego gazu z niekonwencjonalnych źródeł należą m.in. Polska, Austria, 

Węgry a także Niemcy czy Szwecja. Jakiekolwiek udane trafienie w złoża obojętnie czy to 

konwencjonalne, czy też niekonwencjonalne podobne pod względem zasobności na przykład do złoża 

Groningen nie wspominając już szelfu Morza Północnego diametralnie zmieni odraz rynku gazowego 

Europy Środkowej – również w jego części popytowej. 

 

Dzięki realizacji badań modelowych w tym statystycznych i programu badawczego, udowodnienie 

postawionej tezy: „ze względu na położenie geograficzne dostępnych złóż gazu ziemnego oraz 

brak możliwości uczestnictwa Polski w pełnym łańcuchu dostaw, skroplony gaz ziemny jest 

ważnym czynnikiem dywersyfikacji dostaw, ale nie decydującym elementem bezpieczeństwa 

energetycznego kraju” i osiągnięcie założonego celu pracy okazało się możliwe. 
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