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Kierunki dostaw gazu do Europy – stan aktualny
i tendencje przysz³oœciowe

STRESZCZENIE. W zwi¹zku z przyspieszonym rozwojem gospodarki œwiatowej szybko wzrasta
zapotrzebowanie na energiê, ale równoczeœnie trwa walka ze wzrostem emisji gazów cie-
plarnianych. To sprzyja wzrostowi zapotrzebowania na gaz ziemny jako z jednej strony
ekologiczne paliwo, a z drugie jako doskona³y surowiec do produkcji energii elektrycznej.
Problemem pozostaje wyzwanie jakim jest ekonomicznie uzasadnione dostarczenie gazu
ziemnego przy wyd³u¿aj¹cych siê gazoci¹gach. Wp³ywa to na zmiany charakteru dostaw ze
wzrastaj¹c¹ rola p³ynnego gazu/LNG/ oraz procesu GTL u³atwiaj¹cego przeróbkê gazu
ziemnego w celu pozyskania produktów ropopochodnych. W artykule przedstawiono aktualne
i przysz³e tendencje w zakresie kierunków dostaw gazu ziemnego do Europy. Autorzy
przedstawiaj¹ prognozy dotycz¹ce zu¿ycia gazu w poszczególnych regionach Europy a tak¿e
potencjalne zdolnoœci eksportowe do tych regionów z Rosji, Norwegii i Afryki Pó³nocnej.
Uwzglêdniono przy tym dostarczanie gazu ziemnego ruroci¹gami oraz w postaci LNG.
Ponadto zwrócono uwagê na rolê PMG w zabezpieczeniu dostaw gazu ziemnego.
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prognozy, podziemne magazyny gazu
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W zwi¹zku z przyspieszonym rozwojem gospodarki œwiatowej szybko wzrasta zapo-
trzebowanie na energiê, ale równoczeœnie trwa walka ze wzrostem emisji gazów cie-
plarnianych. To sprzyja wzrostowi zapotrzebowania na gaz ziemny jako z jednej strony
ekologiczne paliwo, a z drugie jako doskona³y surowiec do produkcji energii elektrycznej.
Problemem pozostaje wyzwanie jakim jest ekonomicznie uzasadnione dostarczenie gazu
ziemnego przy wyd³u¿aj¹cych siê gazoci¹gach. Wp³ywa to na zmiany charakteru dostaw ze
wzrastaj¹c¹ rola skroplonego gazu (LNG) oraz procesu GTL u³atwiaj¹cego przeróbkê gazu
ziemnego w celu pozyskania produktów ropopochodnych. Przemys³ gazu ziemnego odgry-
wa coraz wiêksz¹ rolê na œwiecie, tak w sensie ekonomicznym, jak i politycznym. Struktura
tego przemys³u, jego wielkoœci, jak i oczekiwania maj¹ istotny wp³yw na jego efektywnoœæ
i pewnoœæ funkcjonowania.

Rozwój i ekspansja przemys³u gazowniczego, s¹ spowodowane tym, ¿e [1]:
� gaz ziemny jest noœnikiem energii najbardziej po¿¹danym obecnie na œwiecie;
� rozwój technologii LNG oraz rynków LNG powoduje, ¿e regionalny handel gazem

zaczyna mieæ wymiar globalny;
� nast¹pi³o przesuniêcie punktu ciê¿koœci na zapotrzebowanie na gaz, w miejsce ofert na

dostawê gazu, co powoduje wzrastaj¹ce zainteresowanie zasobami i z³o¿ami gazu
ziemnego. Staje siê widoczna silna konkurencja krajów w poszukiwaniu zasobów
gazu, które mog¹ byæ eksploatowane i mog¹ zapewniæ kontrakty na dostatecznie d³ugi
okres;

� zarysowa³a siê, bezprecedensowa w skali czasowej, d¹¿noœæ do zapewnienia d³ugo-
terminowego wydobycia gazu, jego przesy³u i dystrybucji;

� zasady regulacji funkcjonowania przemys³u gazowniczego, rynków gazu ziemnego
znajduj¹ siê obecnie w fazie istotnych zmian, zarówno na poziomie regionalnym, jak
i miêdzynarodowym. Porównywanie, równie¿ „wspó³zawodnictwa” ró¿nych systemów
regulacji staje siê istotnym elementem stabilizacji przemys³u w sensie: zgodnoœci dostaw
z potrzebami, wahañ cen, nak³adów inwestycyjnych oraz bezpieczeñstwa dostaw;

� pomimo s³abszych lub silniejszych trendów liberalizacyjnych gaz ziemny pozostaje pod
silnymi politycznymi wp³ywami. Jest to jedyny pierwotny noœnik energii, który jest
kontrolowany prawie w ka¿dym ogniwie ³añcucha gazowego.
W studium o pozycji gazu w gospodarce energetycznej Europy [3] rozwa¿ono 2 sce-

nariusze, tzw. DG-TREN (odniesienia i niskich zapotrzebowañ) odnosz¹ce siê do Euro-
py-34, a wiêc obejmuj¹cy 34 kraje (EU-27, Szwajcaria i kraje Ba³kañskie). Wed³ug studium
nast¹pi³by wzrost importu gazu z 221 mld m3/rok w 2000 r. do 472 mld m3/rok w 2030 r.
(niskie zu¿ycie), a nawet do 650 mld m3/rok (scenariusz odniesienia). Zestawienie zapo-
trzebowania na gaz, wielkoœci w³asnego wydobycia oraz zamykaj¹cego importu gazu ujêto
w tabeli 1. Rysunek 1 ilustruje rozwój gospodarki gazowej w Europie i niezbêdne wielkoœci
importu gazu. Na rysunku 2 przedstawiono potencjalne mo¿liwoœci eksportu gazu do
Europy-34 przez g³ównych dostawców gazu. S¹ to jednak tylko potencjalne zdolnoœci
eksportowe, których spe³nienie zale¿y od wielu czynników natury ekonomicznej, tech-
nologicznej i politycznej. Jednak te prognozowane zdolnoœci w ka¿dym okresie przewy¿-
szaj¹ zapotrzebowanie gazu przez Europê. Najwiêksi eksporterzy to Algieria, Norwegia
i Rosja i stan taki bêdzie dominowa³ jeszcze daleko po 2030 roku.
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Nieco bli¿sze spojrzenie na zapotrzebowanie gazu w poszczególnych czêœciach Europy
oraz sektorowe prognozy odnosz¹ce siê do zu¿ycia gazu w Europie, pokazano na rysunku 3.

Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e 60% zu¿ycia gazu na przestrzeni lat 1990–2030 przypada na sektor
energetyczny i to potwierdza fakt ekspansji gazu w tym sektorze. Na rysunkach 4 i 5
zilustrowano, tym razem wed³ug innego Ÿród³a [4], prognozowany wzrost zu¿ycia gazu
w krajach EU w okresie od 2015 r., oraz wewnêtrzne wydobycie gazu w Europie (³¹cznie
z Norwegi¹). Na wykresie 5 ujêto równie¿ Polskê przypisuj¹c krajowi oko³o 2,7% roczny
wzrost zu¿ycia gazu, co dobrze koresponduje z wynikami modelu Hubberta – AGH [2], jak
i danymi polskimi. Jest to potwierdzenie poprawnoœci prognozy o oko³o 16 mld m3 zu¿yciu
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TABELA 1. Gaz ziemny w Europie-34 – wydobycie, zapotrzebowanie i import [mln m3]

TABLE 1. Natural gas in Europe – production, demand and import

Wyszczególnienie 2000 2010 2020 2030

Wydobycie w³asne 262 266 202 163

Zapotrzebowanie (scenariusz odniesienia)
Import (scenariusz odniesienia

482
221

650
385

767
565

815
652

Zapotrzebowanie (scenariusz niski)
Import (scenariusz niski)

482
221

570
304

595
393

635
472

Rys. 1. Europa-34, import wed³ug DG TREN

Fig. 1. Europe-34, import after DG TREN
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Rys. 2. Potencjalne zdolnoœci eksportowe do Europy-34, [3]

Fig. 2. Potential export possibility to Europe-34[3]

Rys. 3. Prognozy zu¿ycia gazu w regionach Europy-34

Fig. 3. Prognosis of gas consumption in regions of Europe-34



gazu w Polsce, w 2010 roku. Zbli¿one oszacowanie podaje równie¿ Ministerstwo Ener-
getyki RP. Wed³ug tego Ÿród³a dostawy gazu ziemnego gazoci¹gami do Europy, w okresie
1995–2015, przedstawiono na rysunku 6, a skroplonego gazu ziemnego (LNG) na rysun-
ku 7.
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Rys. 4. Wzrost zu¿ycia gazu w krajach EU – 2004–2015 w % /rok wed³ug BP Statistical Review

Fig. 4. Increase of gas consumption in EU – 2004–2015 in %/y after BP Statistical Review

Rys. 5. Wydobycie gazu w Europie 1995–15E wed³ug BP Statistical Review

Fig. 5. Gas production in Europe 1995 – 15E after BP Statistical Review



Transport gazu z Rosji (Gazprom) w 2010 r. wyniesie 175 mld m3/rok, natomiast
zdolnoœci regazyfikacyjne europejskich terminali osi¹gn¹ poziom 225 mld m3/rok w 2015 r.
(nie s¹ równe dostawom LNG do Europy). W 2005 r. import LNG do Europy wynosi³ 37 mld
m3/rok, natomiast prognoza na 2030 rok mówi o 227 mld m3/rok.

118

Rys. 6. Import gazu do Europy via gazoci¹gi 1995–2015 wed³ug BP Statistical Review

Fig. 6. Gas import to Europe via gas pipelines network 1995–2015 after BP Statistical Review

Rys. 7. Import LNG do Europy 1995–2015 wed³ug BP Statistical Review

Fig. 7. LNG import to Europe 1995–2015 after BP Statistical Review



Bardziej szczegó³owy profil importu LNG w œwiecie (ale w 2004 r.) pokazuje tab.2,
wed³ug [1]. Dominuj¹ kraje azjatyckie i USA, zdecydowanie przewy¿szaj¹c dostawy LNG
do Europy, która dotychczas „wola³a” dostawy gazoci¹gami.

TABELA 2. Import LNG przez kraje w 2004 r.

TABLE 2. LNG import in 2004

Kraj mln ton/rok

Japonia 61, 6

Korea 23,9

USA 15,3

Hiszpania 14,0

Tajwan 7,3

Francja 6,1

W³ochy 4,7

Turcja 3,4

Belgia 2,3

Indie 2,1

Portugalia 1,1

Grecja 0,4

Dominikana 0,1

Odnosz¹c siê do gazu przesy³anego ruroci¹gami warto zwróciæ uwagê, ¿e planowany
gazoci¹g ba³tycki jest ju¿ ujmowany jako dwunitkowy, z tym ¿e druga nitka ma byæ
ukoñczona w 2013–14 r. Najbardziej interesuj¹cy Polskê system norweskich gazoci¹gów
eksportuj¹cych gaz pokazano na rysunku 8. Warto te¿ zwróciæ uwagê na planowany system
gazoci¹gów mog¹cych nas interesowaæ w zwi¹zku z zakupem przez Polskê udzia³u w z³o¿u
Skarv (rys. 9) [9].

Systemy gazoci¹gów rosyjskich i ich charakterystykê pokazano na rysunku 10. Na
rysunku 11 przedstawiono istniej¹ce i projektowane po³¹czenia gazoci¹gowe Europy
z Afryk¹ Pó³nocn¹.

Do obliczeñ optymalizacyjnych wyboru kierunków importu gazu do Europy przyjêto
cztery scenariusze:
� scenariusz BAU (business as usual), czyli oparty na dominacji kosztów i cen; scenariusz

ten sprzê¿ony jest z wczeœniej wymienionym scenariuszem odniesienia DG TREN,
� scenariusz niskiego zapotrzebowania na gaz,
� scenariusz wysokiego zapotrzebowania na gaz,
� scenariusz uwzglêdniaj¹cy niepewnoœæ sytuacji rynków gazowych oraz przesuniêcie

czasowe inwestycji.
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Rys. 8. Norweskie gazoci¹gi – czynne i planowane

Fig. 8. Norwegian gas pipelines network – actual and future

Rys. 9. Norweskie gazoci¹gi zwi¹zane ze z³o¿em Skarv

Fig. 9. Norwegian gas pipelines connected with Skarv gas field
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Rys. 10. System rosyjskich gazoci¹gów

Fig. 10. Russian gas pipelines network

Rys. 11. Istniej¹ce i projektowane po³¹czenia gazoci¹gowe Europy z Afryk¹ Pó³nocn¹

Fig. 11. Actual and projected gas connections between Europe and North Africa



Do symulacji u¿yto model równowagi rynkowej, bêd¹cy w dyspozycji Komisji Euro-
pejskiej i dostosowany do powiêkszonej Europy-34, uwzglêdniaj¹cy nastêpuj¹ce wielkoœci:
wydobycie gazu i zapotrzebowanie na gaz, wydajnoœæ gazoci¹gów i koszty transportu, rynki
gazu i ich powi¹zania oraz bezpieczeñstwo przesy³u gazu.

Koszty transportu, w ogóle przesy³u gazu do Europy-34 w USD/MBtu pokazano na
rysunku 12. Zauwa¿alnymi s¹ nastêpuj¹ce fakty:
� koszty LNG przewy¿szaj¹, w ka¿dym przypadku z wyj¹tkiem przesy³u gazu z Rosji,

koszty transportu gazoci¹gami,
� najdro¿sz¹ opcj¹ jest import gazu gazoci¹gami z obszarów arktycznych Rosji (Yamal-

Syberia P³n, Sztokman). Jednak ten efekt mo¿e byæ z³agodzony, poniewa¿ w transport
gazu z Rosji w³¹czane s¹ istniej¹ce ju¿, zamortyzowane po³¹czenia gazoci¹gowe,

� bardzo zachêcaj¹c¹ alternatyw¹ jest import gazu ze Œrodkowego Wschodu i krajów
Morza Kaspijskiego via Turcja. Jest to tañszy wariant ni¿ sprowadzanie gazu z Rosji.
Kwesti¹ jest niestabilna sytuacja polityczna tego regionu.
Transport gazoci¹gowy bêdzie nadal dominowa³ do i w Europie. W rezultacie symulacji

otrzymano nastêpuj¹ce dane odnosz¹ce siê do 2030 r.:
� przesy³ gazoci¹gami – 83%, niskie zapotrzebowanie,
� przesy³ gazoci¹gami – 81%, wysokie zapotrzebowanie oraz BAU,
� scenariusz niepewnoœci – 77%,
� LNG z Kataru – 33%,
� LNG z Nigerii – 25%,
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Rys. 12. Koszt dostawy gazu nowymi drogami do Europy-34 [USD/MBtu]

Fig. 12. Gas transport prices to Europe



� LNG z Algierii – 17%,
� LNG z Egiptu – 17%,
� z innych Ÿróde³ – 10%.

Skroplony gaz ziemny (LNG) bêdzie dostarczany do: Wielkiej Brytanii (28%), Hiszpanii
(19%), W³och (18%), Francji (15%), krajów Beneluksu (13%) oraz innych (7%).

Przebieg gazoci¹gów przesy³owych konstruowanych i planowanych oraz terminale
regazyfikacyjne i instalacje skraplania LNG pokazano na rysunku 13.

Definicje bezpieczeñstwa energetycznego, w tym bezpieczeñstwa w zaopatrywaniu
regionu (np. Europy 34) w gaz, wielokrotnie by³y przedmiotem dyskusji i metodologicznych
analiz. Wed³ug [6] zagro¿enie bezpieczeñstwa dostaw gazu oraz sprzê¿ona z tym stabilnoœæ
cen wynika z zawsze istniej¹cego ryzyka zwi¹zanego ze Ÿród³ami dostaw gazu, tranzytem
i przesy³em gazu oraz z systemem gazowniczym odpowiedzialnym za dostawê gazu. Rodza-
je ryzyka mog¹ byæ sklasyfikowane nastêpuj¹co:
� krótkoterminowe dostawy w przeciwieñstwie do d³ugoterminowych dostaw oraz infra-

struktur przesy³owych doprowadzaj¹cych gaz na rynki konsumentów,
� ryzyko operacyjne zwi¹zane z codziennym bezpieczeñstwem operacyjnym rynku ga-

zowniczego (sytuacje wynikaj¹ce np. z sezonowych lub ekstremalnych warunków pogo-
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Rys. 13. Budowane i planowane gazoci¹gi przesy³owe do Europy

Fig. 13. Gas pipelines to Europe in construction and projected



dowych) w przeciwieñstwie do bezpieczeñstwa strategicznego (warunki katastroficzne,
równie¿ znaczna niepewnoœæ polityczna, przerwy w dostawach gazu).
Ju¿ z powy¿szego wynika, ¿e szczególn¹ rolê mog¹ tu odgrywaæ podziemne magazyny

gazu i to we wszystkich kategoriach zagro¿eñ bezpieczeñstwa zaopatrywania w gaz. Pozycja
podziemnych magazynów gazu w eliminowaniu lub ograniczaniu zagro¿eñ bezpieczeñstwa
dostaw pokazano na rysunku 14, nieco zmodyfikowanym w stosunku do orygina³u [5].

W latach 2000–2030 globalne nak³ady na budowê podziemnych magazynów gazu
osi¹gn¹ wysoki poziom [7]. Bêdzie to najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cy siê element
„³añcucha” lub systemu gazowniczego. Takie wysokie tempo budowy lub rozbudowy
podziemnych magazynów gazu spowodowane jest koniecznoœci¹ zrównowa¿enia bilansu
systemów gazowniczych wobec sezonowych zmian klimatycznych (ogrzewanie i klima-
tyzacja pomieszczeñ w sektorze komunalnym, bytowym, handlowym, generacja energii
elektrycznej), ale tak¿e mo¿liwoœci¹ dostarczania du¿ych iloœci gazu w krótkim czasie
(magazyny strategiczne).

PMG stanowi¹ nie tylko o bezpieczeñstwie systemu gazowniczego, ale s¹ czasami
ogniwem systemu produkuj¹cym gaz. Spe³niaj¹ ró¿norodne role w funkcjonowaniu rynku
gazowniczego np. handlu gazem na zasadach wymiany (swap) lub kontraktów krótkoterminowych
(30–40 dni – spot). Mog¹ byæ traktowane jako pewnego rodzaju instrumenty rynkowe
zapewniaj¹ce jego p³ynnoœæ. PMG mog¹ wreszcie byæ w³¹czone do systemu publicznych
s³u¿b, ale tylko wtedy, gdy pojawia siê zagro¿enie interesu publicznego [1].
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Rys. 14. Bezpieczeñstwo dostaw – zagro¿enia i rozwi¹zania

Fig. 14. Security of gas supply – menaces and solutions



W 2000 r. stan PMG ze wzglêdu na iloœæ i pojemnoœci czynne by³ nastêpuj¹cy [7]:

Liczba Pojemnoœæ [109 m3] Wartoœæ [mld USD]

Wsch. Europa i P³n. Azja 48 103 41

P³n. Ameryka (USA, Kanada) 451 85 34

Centralna i Zach. Europa 102 70 23

Wsch. Azja 6 5 2

P³d.-Wsch. Azja i Oceania 4 1 0,5

Razem 611 264 100,5

Widoczna jest regionalizacja rozmieszczenia PMG, tak ze wzglêdów klimatycznych, jak
równie¿ handlowych i cywilizacyjnych. Ten ostatni czynnik odgrywa niebagateln¹ rolê
w krajach silnie ekonomicznych o zamo¿nych spo³eczeñstwach (P³n. Ameryka, Europa).

Zgodnie z prognozami, do 2030 r., pojemnoœci zbiorników w œwiecie zwiêksza siê
o oko³o 2,1 do 2,6 razy (w stosunku do 2000 r.), natomiast nak³ady inwestycyjne wynios³yby
od 60 do 150 mld USD. Najwy¿sze nak³ady by³yby poniesione w okresie 2011–20, czyli
w okresie koñczenia budowy wielkich magistrali przesy³owych gazu ziemnego. Bardziej
szczegó³owy profil infrastruktury magazynowej oraz alokacjê nak³adów w regionach œwiata
pokazano w tabeli 3.

TABELA 3. Pojemnoœci magazynowe (PMG) [mld m3], nak³ady ca³kowite na inwestycje oraz
renowacjê w mld USD infrastruktury magazynowej w okresie 2001–2030.

TABLE 3. Capacity of UGS [bln of m3], total financing of UGS in bln $ between 2001–2030

Regiony

2001–2010 2011–2030 2001–2030 2001–2030

Pojemnoœæ
[mld m3]

Nak³ady
na rozwój
[mld USD]

Pojemnoœæ
[mld m3]

Nak³ady
na rozwój
[mld USD]

Nak³ady na
renowacjê

infrastruktury
PMG

[mld USD]

Ca³kowite
nak³ady

[mld USD]

Afryka 0–1 0–0 1–2 0–1 0–0 0–1

Wsch. Europa i P³n. Azja 123–138 8–14 168–221 18–33 24,6 50,6–71,6

Œrodkowy Wschód 4–6 2–2 10–15 3–4 0,0 5–6

P³n. Ameryka 90–140 2,4–22 240–270 5,4–40 20,4 28,2–82,4

P³d. Ameryka 1,5–1,9 0,6–0,8 4,5–6 1,2–1,6 0,0 1,8–2,4

Centralna i Zachodnia Europa 86–93 3–5 95–115 3–5 16,8 22,8–26,8

Wschodnia Azja 14–18 3–5 34–40 7–8 1,2 11,2–14,2

P³d. Azja 1–2 0,2–0,4 4–7 0,6–1 0,0 0,8–1,4

P³d.-Wsch. Azja i Oceania 4–6 1–2 9–15 2–3 0,3 3,3–5,3

Razem 324–406 20,2–51,2 565,5–691 40,2–96,6 63,3 123,7–211,1
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Analizuj¹c dane zamieszczone w tabeli 3 mo¿na zauwa¿yæ, ¿e:
� najwiêksza rozbudowa pojemnoœci magazynowych (PMG) nast¹pi w krajach Wschod-

niej Europy i Pó³nocnej Azji (Rosja, Ukraina i Kazachstan), a wiêc eksportuj¹cych gaz
ziemny i bêd¹cych krajami tranzytowymi, w Pó³nocnej Ameryce oraz w Centralnej
i Zachodniej Europie – w krajach importuj¹cych gaz. Jest to prawid³owoœæ spodziewana;

� stosunkowo du¿e nak³ady zostan¹ poniesione na utrzymanie i renowacjê podziemnych
magazynów gazu, bo a¿ od oko³o 30 do 51%;

� najwiêksze nak³ady na renowacjê wyst¹pi¹ tam, gdzie systemy transportowe s¹ starsze,
a wiêc przede wszystkim w krajach eksportuj¹cych od dawna du¿e iloœci gazu np. w Rosji,
ale równie¿ w P³n. Ameryce i Europie. Okres eksploatacji instalacji PMG to oko³o 50 lat;

� przyjmuj¹c prognozê zu¿ycia gazu w œwiecie w 2003 r., wed³ug IGU [1], jako równ¹
4800 mld m3/rok, pojemnoœæ magazynowa wynosi³aby ponad 14% tej objêtoœci. Na-
tomiast identyczna wielkoœæ dla Europy-34 (778 mld m3/rok w 2030 r.) jest równa oko³o
14,8%, a wiêc œrednia œwiatowa jest równa œredniej europejskiej. Dla Polski wielkoœæ ta
wynosi oko³o 11% (pojemnoœæ czynna PMG – oko³o 1,6 mld m3, zu¿ycie roczne – oko³o
14 mld m3). Powstaje problem niewystarczaj¹cych pojemnoœci magazynowych dla
Europy-34. Nasuwa siê wniosek o koniecznych inwestycjach dla zwiêkszenia poziomu
bezpieczeñstwa energetycznego Europy.
Rozmieszczenie podziemnych magazynów gazu w Europie przedstawiono w tabeli 4 [6,

7, 8]. Najbardziej rozwiniêt¹ sieæ PMG maj¹ kraje zu¿ywaj¹ce i importuj¹ce du¿e iloœci
gazu, a wiêc: Niemcy, Francja, W³ochy, ale równie¿ kraje mniejsze bêd¹ce krajami tran-
zytowymi gazoci¹gów magistralnych z Rosji do Europy, a wiêc S³owacja, Republika
Czeska, Austria i równie¿ Wêgry.

We wszystkich tych krajach stosunek pojemnoœci czynnej magazynów do rocznego
zu¿ycia gazu przewy¿sza 20%, najwy¿szy jest we Francji równy 25,6%, a wiêc iloœæ gazu
pozostaj¹cego w PMG mo¿e wystarczyæ na oko³o 4 miesiêczne pokrycie zapotrzebowania
kraju. Pod wzglêdem technologii, na 106 magazynów 50 zosta³o wytworzonych w sczer-
panych z³o¿ach gazu ziemnego, pozosta³e w warstwach zawodnionych oraz w wysadach
i z³o¿ach solnych. Niew¹tpliwie, du¿e pojemnoœci magazynowe podnosz¹ stopieñ bez-
pieczeñstwa energetycznego w krótkim okresie, ale jednak w sytuacjach kryzysowych jest to
czynnik czasem decyduj¹cy. Z drugiej strony nie mo¿na zapomnieæ o kosztach eksploatacji
i utrzymania PMG, st¹d te¿ magazynowanie zbyt wysokich zapasów gazu równie¿ nie jest
racjonalnym.

Bior¹c pod uwagê zestawienie PMG pod wzglêdem stosunków w³asnoœciowych stwier-
dzono, ¿e w 4 krajach (Francja, Dania, Holandia, W³ochy) kontrolê nad magazynowaniem
gazu sprawiaj¹ firmy pañstwowe. Natomiast w takich krajach jak: Belgia, Hiszpania,
Niemcy, Wielka Brytania magazyny pozostaj¹ w³asnoœci¹ firm prywatnych.

W pozosta³ych pañstwach Europy sieæ podziemnych magazynów gazu jest traktowana
jako istotny element bezpieczeñstwa energetycznego i znajduj¹ siê pod kontrol¹ firm
pañstwowych lub z przewag¹ udzia³ów pañstwa.

Na rysunku 15 przedstawiono Ÿród³a pokrycia wahañ sezonowych zapotrzebowañ na
gaz. Rolê wiod¹c¹ spe³niaj¹ PMG. Wydaje siê jednak, ¿e rezultaty symulacji przytoczone
w [3] zosta³y zawy¿one.
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W konkluzji mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
� podziemne magazyny gazu s¹ istotnym ogniwem stabilizacyjnym i ograniczaj¹cym

ryzyko w gospodarce i handlu gazem, obejmuje to ryzyko rynkowe (ceny i wielkoœci
dostaw), ryzyko regulacji rynku gazowego oraz polityczne ryzyko (renegocjacje umów,
tranzyt);

� wszystkie prognozy, sporz¹dzane przez ró¿ne organizacje (np. IGU, IEA) oraz instytucje
eksponuj¹ silny trend rozwojowy w inwestycjach PMG. W stosunku do roku 2000
nast¹pi³oby w skali globalnej 2,1–2,6 krotne zwiêkszenie pojemnoœci magazynowych.
W Europie ta wielkoœæ to 1,6–2,7;
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TABELA 4. Podziemne magazyny gazu w Europie (2002)

TABLE 4. UGS in Europe (2002)

Kraj
Sczerpane
z³o¿a gazu
ziemnego

Warstwy
zawodnione

Kawerny
solne

Pojemnoœæ
czynna

[mld m3]

Pojemnoœæ czynna [%]
w odniesieniu do:

rocznego
zu¿ycia 2002

importu 2002

Dania 1 1 0,81 17 789

£otwa 1 2,105 144 160

Belgia 1 2* 0,525 3,2 3,1

Francja 12 3 11,1 25,6

Niemcy 10 10 20+1 19,099 22 23,3

Holandia 3 2,5 5,7 11,8

U.K. 1 8 3,66 3,8 78

S³owacja 1 (4**) 2,2 31 31,3

Czeska Republika 3 (5**) 1 2,28 24,2 23,4

Austria 5 2,3 30 34,1

Wêgry 5 3,29 25,6 31,68

Polska 6 1,48
10,3
11,3

14 (2006)
18 (2002)

Bu³garia 1 0,5 16,5 16

Rumunia 4 1,2 9,1 34

Chorwacja 1 0,55 22 53

Hiszpania 2 1,12 4,9 4,9

W³ochy 10 (8**) 15,1 21,9 26,1

* Zaniechane kopalnie wêgla.

** Wed³ug innych Ÿróde³.



� PMG spe³niaj¹ kluczow¹ rolê w pokryciu sezonowym i szczytowym wahañ w zapo-
trzebowaniu na gaz. W Europie pojemnoœci magazynowe wzrastaj¹ mog¹c w granicy
osi¹gn¹æ wartoœæ oko³o 20–25% zapotrzebowañ rocznych. By³by to jednoczeœnie istotny
element bezpieczeñstwa energetycznego w zakresie dostaw gazu z importu, tak¿e bez-
pieczeñstwa publicznego;

� PMG staj¹ siê instrumentem rynkowym umo¿liwiaj¹cym p³ynne prowadzenie ró¿nych
form handlu gazem (swap, spot);

� prognozy odnosz¹ce siê do zu¿ycia gazu a w konsekwencji do wielkoœci pojemnoœci
czynnych ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹, st¹d bardziej pewne s¹ te sporz¹dzane przez orga-
nizacje o uznanym autorytecie (IGU, IEA, WEC).

Podsumowanie

Zastanawiaj¹c siê nad stanem gazownictwa w Europie i konsekwencjami wynikaj¹cymi
z tego dla europejskiej energetyki teraz i w przysz³oœci, mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce
opinie:
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Rys. 15. Pokrycie zapotrzebowañ sezonowych (lato – zima) w okresie (2005–2030), [3]

Fig. 15. Cover of season gas demand/ summer – winter / between 2005–2030[10]



1. Europa jako ca³y region znajduje siê raczej w dobrej sytuacji pod wzglêdem zaopa-
trzenia w gaz. Gaz dostarczany z Norwegii, Rosji, Afryki oraz zwiêkszaj¹cy siê strumieñ
z Bliskiego i Œrodkowego Wschodu zwolna bêdzie zwiêksza³ sw¹ partycypacjê na prawie
dojrza³ym rynku europejskim, osi¹gaj¹c w granicy lat trzydziestych oko³o 28–30% udzia³u
w spektrum noœników i Ÿróde³ energii (obecnie oko³o 22%).

2. W priorytecie importu gazu do Europy na najwy¿szych miejscach plasuj¹ siê: Bliski
i Œrodkowy Wschód, Pó³nocna Afryka (Algieria) i Norwegia (Morze Norweskie). Trzeba
zauwa¿yæ, ¿e po latach 2010–2012 mo¿e siê rozpocz¹æ gazoci¹gowy przesy³ wzglêdnie
taniego gazu z Bliskiego Wschodu i krajów Morza Kaspijskiego, a dok³adniej zostanie
wybudowany gazoci¹g Nabucco. I to jest szansa na d³ug¹ dywersyfikacjê dostaw gazu
równie¿ do Polski, wszak¿e pod warunkiem powa¿niejszego zainteresowania siê problemem
i niedopuszczenie do zaskoczenia, jak to siê sta³o w przypadku gazoci¹gu Pó³nocnego.

3. Jest faktem, ¿e potwierdzone zasoby gazu w akwenach morskich Norwegii powiê-
kszy³y siê z 2,39 do 3,29 tcm. Ale przy zachowaniu dotychczasowego wydobycia 82,3 mld
m3/rok wystarczy³yby na oko³o 40 lat. Przy wzroœcie wydobycia do 120 mld m3/rok, okres
ten bêdzie o oko³o 1/3 krótszy. Norwegia eksportuje do Europy 75,9 mld m3/rok (2004 r.),
planuje zwiêkszenie eksportu do oko³o 100 mld m3/rok, a wiêc nie bêdzie to przyrost zbyt
du¿y. St¹d w¹tpliwoœci co do budowy, na stosunkowo krótki okres gazoci¹gu o ma³ej
przecie¿ wydajnoœci, z Norwegii via Szwecja do zachodniej Polski (Œwinoujœcie).

4. Rola Rosji w dostawach gazu do Europy, w tym i do Polski jest nie do przecenienia.
Dowodem jest wzrost planowanego eksportu gazu i zainteresowanie rosyjskim gazem przez
wiele krajów europejskich. Ale trzeba te¿ wzi¹æ pod uwagê rysuj¹cy siê, a nawet bardzo
prawdopodobny zwrot Rosji w kierunku rynków azjatyckich (Indie, Chiny), a tak¿e USA
i Japonii. Niektóre Ÿród³a przewiduj¹, ¿e w 2050 r. ludnoœæ Indii bêdzie liczy³a 1 628 mln,
Chin 1 394 mln, a USA 413 mln mieszkañców. Rosja pozostanie na poziomie 102 mln. Ten
wzrost demograficzny wywo³a wzrost zapotrzebowania na energiê. Istnienie infrastruktury
przesy³owej do Europy przemawia na korzyœæ rynków europejskich, ale wzrastaj¹ce ceny
gazu, praktyczna nieograniczonoœæ rynków azjatyckich mo¿e spowodowaæ zahamowanie
wzrostu eksportu, czy w ogóle ograniczenie eksportu gazu do Europy.

5. Wiele zale¿y od ewolucji wspólnej europejskiej polityki oraz zaufania do niej rz¹dów
krajów w tym Polski (gazoci¹gi, magazyny, europejskie rezerwy strategiczne).

Niniejszy artyku³ powsta³ na podstawie najnowszych opracowañ i studiów dotycz¹cych
przemys³u gazowniczego. Charakterystycznym jest to, ¿e horyzont czasowy brany pod
uwagê przez miêdzynarodowe agencje, zespo³y, organizacje to rok 2030, a nie krótszy.
Rozwi¹zania podejmowane np. dla zaspokojenia potrzeb energetycznych w krótszym okre-
sie, i nie przewiduj¹ce dalszych kroków, nie s¹ racjonalne. I niew¹tpliwie nale¿y ci¹gle
monitorowaæ sytuacjê energetyczn¹ poszczególnych pañstw, a tak¿e Unii Europejskiej jako
ca³oœci, a wszelkie odstêpstwa od przewidywanych scenariuszy powinny wp³ywaæ na mody-
fikacjê rozwi¹zañ dotycz¹cych wielkoœci i kierunków dostaw gazu ziemnego to bowiem
mo¿e rzutowaæ w sposób bezpoœredni na bezpieczeñstwo energetyczne Europy.
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Stanis³aw RYCHLICKI, Jakub SIEMEK

Trends in gas supply to Europe – actual conditions and future
tendencies

Abstract

In a world that needs more energy and lower emissions, natural gas has a vital role to play. It’s
abundant and clean – burning, can be produced and transported safely, and is increasingly important in
generation electricity. As world gas demand grows, the challenge is to deliver it economically, across
increasingly vast distances. Changing markets are encouraging the growth of liquefied natural
gas/LNG/ and gas – to – liquid/GTL/ developments. In the paper are presented actual and future trends
in gas supply to Europe. The authors show the prognosis of gas consumption in regions of Europe and
potential export possibility to these regions from Russia, Norway and North Africa. They take into
consideration gas transport by pipelines and also LNG supply. Else it they show role of underground
gas storages in security of gas supply.
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