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6 New Direction

Gaz ziemny jest jednym z kluczowych paliw 
wykorzystywanych w Unii Europejskiej 
(UE) do zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego. Rynek gazu w UE różni się jednak 
w zależności od kraju członkowskiego, dlatego też 
w kontekście polityki gazowej mówi się o Europie 
dwóch prędkości. Kraje Europy Zachodniej 
(nazywane często krajami „starej unii”), mają dobrze 
rozwinięta infrastrukturę energetyczną, zaś kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej (nazywane „nową 
Unią”) mierzą się z potrzebą rozwoju infrastruktury 
przesyłowej, przez lata zaniedbanej z uwagi 
na wieloletnią przynależność do „bloku wschodniego” 
- grupy państw znajdujących się pod dominacją ZSRR 
w okresie zimnej wojny. Różnice widoczne są także 
w zakresie poziomu cen i stopnia konkurencyjności 
między regionami. Co za tym idzie, region Europy 
Środkowo-Wschodniej stoi przed koniecznością 
dywersyfikacji źródeł energii i budowy nowych 
połączeń międzysystemowych. Większość paliwa 
gazowego do Europy sprowadzana jest z kierunku 
wschodniego – dokładnie z Rosji. 

Kraje takie jak Polska, Węgry, Czechy, Słowacja czy 
kraje bałtyckie, większość swojego zapotrzebowania 
na gaz – paliwo przeważające w ich krajowym 
miksie energetycznym - importują właśnie z Rosji. 
Ta zależność wywołuje szereg problemów – zarówno 
ekonomicznych (łatwość zawyżania przez dostawcę 
cen gazu) oraz politycznych (uzależnienie od jednego 
dostawcy, możliwość wywierania wpływu na politykę 
wewnętrzną kraju dostawcy). Państwa Europu 
Środkowo-Wschodniej obecnie prowadzą szereg 
projektów, które zmierzają do polepszenia sytuacji 
i uniezależnienia się od jednego, wschodniego 
dostawcy. Do projektów tych zaliczamy terminal 
LNG w Świnoujściu i Kłajpedzie, terminal pływający 
w Gadańsku i szerzej – rozwój LNG, który umożliwia 
import gazu skroplonego ze wszystkich części świata, 
gazociąg Balticconnector, GIPL (Gas Interconnection 
Poland–Lithuania), Baltic Pipe, Korytarz Północ-
Południe czy Południowy Korytarz Gazowy. Wszystkie 
te projekty zmierzają do rozbudowy infrastruktury 
i dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, tym samym 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego UE.

WPROWADZENIE
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POLITYKA ENERGETYCZNA  
UNII EUROPEJSKIEJ

1

Zgodnie z postanowieniami poczynionymi 
w ramach unii energetycznej z 2015 r.,  pięć 
najważniejszych celów polityki energetycznej 

Unii Europejskiej (UE) to: zapewnienie funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii oraz zagwarantowanie 
połączeń międzysystemowych; zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw energii w UE; promowanie 
efektywności energetycznej i oszczędności energii;  
dekarbonizacja gospodarki i przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną zgodnie z Porozumieniem Paryskim; 
promowanie rozwoju nowych i odnawialnych form 
energii (OZE), aby lepiej dostosować cele w zakresie 
zmiany klimatu do nowej struktury rynku i lepiej je 
z tym rynkiem zintegrować1. Większość tych celów 
jest ściśle związana z gazem naturalnym, który 
pozostaje jednym z najważniejszych źródeł energii 
w UE, a w najbliższych latach jego rola - jako paliwa 

przejściowego - będzie rosła w związku z realizacją 
założeń polityki klimatycznej UE i wynikającej 
z tego rewolucyjnej zmiany struktury unijnego 
miksu energetycznego. Obecna polityka UE jest 
ukierunkowana na kompleksowe i zintegrowane 
podejście do polityki klimatycznej i energetycznej, 
które Rada Europejska przyjęła 24 października 2014 
r. i w ramach którego zobowiązała się do osiągnięcia 
do 2030 r. następujących celów. Po pierwsze redukcja 
o przynajmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych 
w porównaniu z poziomami z 1990 r., po drugie 
zwiększenie do 27 proc. udziału energii odnawialnej 
we wszystkich źródłach zużywanej energii, następnie 
poprawa efektywności energetycznej o 20 proc. 
z myślą o osiągnięciu poziomu 30 proc. oraz 
połączenia międzysystemowe obejmujące co najmniej 
15 proc. systemów elektroenergetycznych UE2.

1 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/68/polityka-energetyczna-zasady-ogolne
2 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/68/polityka-energetyczna-zasady-ogolne
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Opierając się na zobowiązaniach przyjętych przez 
UE w ramach Porozumienia Paryskiego o redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 proc. 
do 2030 roku (w porównaniu z 1990 r.), nowa 
szefowa Komisji Europejskiej (KE) Ursula von der 
Leyen zaproponowała „Europejski Zielony Ład” – 
nową strategię wzrostu, której celem jest osiągnięcie 
w UE stanu gospodarki neutralnej klimatycznie 
do 2050 r. Nowa propozycja KE oznacza zwiększenie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych do co najmniej 
50 proc. Krytyczne znaczenie dla osiągnięcia tych 
celów odgrywać będzie m.in. gaz naturalny3. Wobec 
zdecydowania UE w kwestii odejścia od węgla 
i jednoczesnego odchodzenia od energii atomowej 
w Niemczech - największym kraju unijnym -  paliwem 
przejściowym, zanim uzyska się odpowiedni poziom 
zasilania energią pochodzącą z OZE (dyrektywa, 
która weszła w życie w grudniu 2018 r., zawiera cel 
osiągnięcia co najmniej 32 proc. OZE w unijnym miksie 
energetycznym do 2030 r.4), musi być gaz. Komisja 
Europejska pracuje obecnie nad „pakietem gazowym”, 

który nazywany jest  w Brukseli „gazowym pakietem 
dekarbonizacji” czy wręcz „pakietem dekarbonizacji”. 
Jak powiedział Klaus-Dieter Borchardt, dyrektor KE 
ds. wewnętrznego rynku energii, głównym celem 
pakietu ma być stworzenie w UE pierwszych ram 
regulacyjnych dla „zielonego” (odnawialnego, 
dekarbonizowanego) gazu. Według Global Carbon 
Project, w 2019 r. to właśniegaz był głównym 
motorem globalnego wzrostu emisji dwutlenku 
węgla. Zużycie gazu ziemnego gwałtownie wzrosło, 
przy jednoczesnym wzroście emisji dwutlenku węgla 
o 2,6 proc. w 2019 r. W rzeczywistości rosnące 
zużycie gazu ziemnego stanowiło 60 proc. wzrostu 
emisji kopalnych w ostatnich latach - zauważa Rob 
Jackson, profesor Uniwersytetu Stanforda i badacz 
Global Carbon Project5. Z tego powodu w Brukseli 
panuje zgoda co do tego, że UE potrzebuje wolnego 
od węgla gazu, aby osiągnąć cele związane 
z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla.

3 https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/european-energy-diversification-how-alternative-sources-and-
routes-can-bolster-energy-security-and-decarbonization/

4 https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-rethinks-future-gas-strategy-in-light-of-european-green-deal/
5 https://www.cire.pl/item,193734,2,0,0,0,0,0,120-mld-euro-na-inwestycje-gazowe-w-europie.html
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Gaz ziemny reprezentuje około jednej czwartej 
całej konsumpcji energii w UE. Szacunkowo 26 
proc. tego surowca jest zużywane w sektorze 

produkcji energii, zaś ok. 23 proc. w przemyśle. 
Reszta przypada na konsumpcję w gospodarstwach 
domowych i sektorze usług, głównie ogrzewania 
budynków. Po spadkach w ostatniej dekadzie, 
w najbliższym czasie zapotrzebowanie na gaz w Unii 
Europejskiej (obecnie ok. 480 mld m³ rocznie) powinno 
utrzymywać się na dość stabilnym poziomie6. Spadł 
przy tym udział europejski w globalnej konsumpcji 
gazu z blisko 21 proc. (2008 r.) do 14 proc. (2018 r.)7, 
jednak w ostatnim czasie ten trend wyraźnie stracił 
swoją dynamikę. W 2018 r. konsumpcja gazu w UE 
zmniejszyła się już tylko o 2,4 proc. w porównaniu 
z 2017 r., a i tak pozostawała wyższa niż w latach 
2013-20168. Największym europejskim konsumentem 
gazu ziemnego są Niemcy. Według danych British 
Petroleum, w 2018 roku RFN zużyła 88,3 mld m³ tego 
paliwa. Niewiele mniej zużyła Wielka Brytania  
(78,9 mld m³) oraz Włochy (69,2 mld m³)9.  
Inny duży gazowy rynek to Francja, gdzie w 2018 r. 
skonsumowano 42,7 mld m³ tego surowca. Niewiele 
mniej zużyli Holendrzy (35,7 mld m³) i Hiszpanie 
(31,5 mld m³)10. Podczas gdy ogólna konsumpcja 
energii w UE w ciągu najbliższych trzech dekad 
powinna pozostawać na relatywnie stałym poziomie, 
Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) szacuje, 
że zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie 
w Unii o 12-26 proc. do 2040 r. Aby zaspokoić 
rosnące potrzeby, UE musi w większym stopniu 
wykorzystywać gaz naturalny, czystą energię 
i zaawansowane technologie. Gaz naturalny powinien 
zastępować węgiel, co będzie ważną częścią procesu 
dekarbonizacji. Poważną rolę odgrywać powinien 

w tym LNG. Według opublikowanego przez IEA 
opracowania „World Energy Outlook 2019”,  
choć europejska konsumpcja gazu powinna spaść 
do 380-557 mld m³ w 2040 r., to udział gazu w rynku 
energetycznym będzie rósł11.

Podczas gdy zapotrzebowanie na gaz nie powinno się 
poważnie zmienić (możliwe są niewielkie wahania), 
to jednocześnie wzrośnie rola importu tego surowca 
w związku z malejącą produkcją gazu w samej UE. 
Obecnie mniej niż 30 proc. gazowych potrzeb UE 
jest zaspokajane przez krajową produkcję członków 
Wspólnoty. Reszta surowca jest importowana, 
głównie z Rosji (43 proc.), Norwegii (33 proc.) 
i Algierii (9 proc.). Dane te jednak (pochodzące 
z 2018 r.) nie uwzględniają importu LNG, którego 
udział rośnie w ostatnich latach. W 2018 r. już 14 
proc. sprowadzonego z zewnątrz do UE gazu miało 
formę skroploną (LNG)12. Produkcja gazu naturalnego 
w krajach UE zmalała w 2018 r. o 8,1 proc. w stosunku 
do 2017 r.. Wynikało to przede wszystkim ze spadku 
produkcji przez dwóch największych producentów 
gazu w UE, czyli Holandię (-14,5 proc.) i Wielką 
Brytanię (-3,2 proc.)13. To Wielka Brytania była 
największym producentem gazu w UE w 2018 r.  
(40,6 mld m³), a po jej wyjściu ze Wspólnoty, 
pierwszeństwo przejmuje Holandia (32,3 mld m³ 
w 2018 r.). W grupie mniejszych europejskich 
producentów są Rumunia (9,5 mld m³), Niemcy  
(5,5 mld m³), Włochy (5,2 mld m³), Dania (4,3 mld  
m³) i Polska (4 mld m³)14. Według IEA (Analysis and 
Forecast to 2024), „wyłączenie holenderskiego złoża 
Groningen i wyczerpywanie złóż w Morzu Północnym 
spowodują pojawienie się dodatkowej luki w wielkości 
niemal 50 mld m³ rocznie”15.

6 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/liquefied-natural-gas-lng
7 http://www.eiu.com/industry/article/968515280/lng-in-europe-energy-disrupted/2019-10-03
8 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Natural_gas_supply_statistics&oldid=447636
9 https://www.energetyka24.com/polski-rynek-gazu-na-tle-europy-analiza
10 https://www.energetyka24.com/polski-rynek-gazu-na-tle-europy-analiza
11 https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/european-energy-diversification-how-alternative-sources-and-

routes-can-bolster-energy-security-and-decarbonization/
12 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/liquefied-natural-gas-lng
13 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Natural_gas_supply_statistics&oldid=447636
14 https://www.energetyka24.com/polski-rynek-gazu-na-tle-europy-analiza
15 https://www.iea.org/reports/market-report-series-gas-2019
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Jeszcze pięć lat temu ze złoża Groningen 
wydobywano 53 mld m³ rocznie. Rząd Holandii 
zmniejszył limity wydobycia ze złoża Groningen 
z 21,6 mld m³ do 19,4 mld m³ rocznie. Do 2022 r. 
planowane jest zmniejszenie wydobycia do 12 mld m³, 
a do 2030 r. zupełnie je zakończyć16. W tej sytuacji 
znaczne zwiększenie importu gazu jest nieuniknione. 
Do Europy w 2018 r. trafiło łącznie 320,6 mld m³ 
gazu, z czego prawie 250 mld m³ poprzez rurociągi, 
a pozostała część – jako LNG17. Import gazu przez 
kraje UE w 2018 r. wzrósł o 0,8 proc. w porównaniu 
z 2017 r. Największy przyrost odnotowano w Rumunii 
(+27,2 proc.), Malcie (+26 proc.), Irlandii (+23,4 proc.), 
Czechach (+13,6 proc.), Finlandii (+11,1 proc.), Holandii 
(+10,2 proc.), Łotwie (+6,6 proc.) i Niemczech (+5,8 
proc.). W 2018 r. najwięcej gazu do UE wpłynęło 
z Norwegii, ale największym dostawcą była Rosja, 
bowiem, gdy mowa o tym dostawcy, gaz wpływa 
do UE z trzech krajów: bezpośrednio z Rosji oraz – 
tranzytem – z Białorusi i Ukrainy. b o18. 

Jedynym eksporterem gazu netto jest Dania – co 
znaczy, że więcej gazu eksportuje, niż importuje. 
Holandia w 2018 r. stała się importerem netto19 
(ostatni raz była w takiej sytuacji w 1963 r.). 
Do 2025 r. w krajach UE łącznie wygasną kontrakty 
długoterminowe na łącznie ok. 100 mld m³. 
Jednocześnie, przynajmniej w krótkiej perspektywie, 
rosnąć będzie konsumpcja gazu w związku 
z zamykaniem elektrowni węglowych i atomowych. 
IEA szacuje, że do 2025 r. UE będzie musiała szukać 
dodatkowych możliwości importowych aby pokryć 
do jednej trzeciej przewidywanej konsumpcji20.

Kluczowe w imporcie gazu przez Unię Europejską 
jest zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw. 
Szczególnie ważny jest tu czynnik polityczny.  
UE uświadomiła to sobie stosunkowo niedawno - 
pierwszy kryzys gazowy miał miejsce w dniach 1-4 
stycznia 2006 r., kiedy to Rosja zażądała od Ukrainy 
radykalnie wyższej ceny za gaz, co oznaczało 

16 https://teknoblog.ru/2020/02/19/104098
17 https://www.energetyka24.com/polski-rynek-gazu-na-tle-europy-analiza
18 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Natural_gas_supply_statistics&oldid=447636
19 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Natural_gas_supply_statistics&oldid=447636
20 https://www.iea.org/commentaries/a-long-term-view-of-natural-gas-security-in-the-european-union
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przejście z 50 dolarów do 230 dolarów za 1000 m³. 
Wskutek negatywnej odpowiedzi ze strony ukraińskiej 
Gazprom zatrzymał dostawy gazu ziemnego 
na Ukrainę, co natychmiast odbiło się to negatywnie 
na dostawach dla krajów UE, ponieważ Ukraina to 
główny kraj tranzytowy między Rosją, a Europą jeśli 
chodzi o eksport gazu. Ten pierwszy poważny kryzys 
gazowy (pierwszy i nie ostatni) skłonił do podjęcia 
pierwszych inicjatyw na forum unijnym, mających 
na celu poprawę i wzmocnienie bezpieczeństwa 

energetycznego UE. Polska zaproponowała 
wtedy koncepcję Europejskiego Traktatu 
Bezpieczeństwa Energetycznego, którego celem 
było usystematyzowanie kwestii energetycznych 
do takiego stopnia, aby w dobie kryzysu dostaw 
gazu ziemnego widniały odpowiednie mechanizmy 
zobowiązujące do solidarnej pomocy. Do wdrożenia 
instrumentów, które wzmocniłyby bezpieczeństwo 
energetyczne państw unijnych, Komisję Europejską 
skłonił  dopiero drugi wielki kryzys gazowy. 
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Doszło do niego znów na skutek konfliktu Rosji 
z Ukrainą i doprowadziło to w styczniu 2009 
r. do odcięcia dostaw gazu głównie do krajów 
Bałkanów i Europy Środkowej. W reakcji na problemy 
z dostawami z kierunku wschodniego, 20 października 
2010 r. przyjęto Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 w sprawie 
środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu 
ziemnego. Zgodnie z nim, podstawą bezpieczeństwa 
energetycznego stała się dywersyfikacja kierunków 
oraz źródeł dostaw gazu. Przyjęcie rozporządzenia 
nr 994/2010 miało znaczny wpływ na budowę 
dwukierunkowych gazociągów w Europie.

Konieczność zwiększenia importu gazu oznaczać musi 
rozbudowę odpowiedniej infrastruktury przesyłowej, 
nowych gazociągów i terminali LNG. Nowy raport 
opublikowany przez Global Energy Monitor 
na początku 2020 r. pokazuje, że kraje UE planują 
zainwestować prawie 120 miliardów euro środków 
prywatnych i publicznych w nowe elektrownie opalane 
gazem, terminale importowe skroplonego gazu 
ziemnego i rurociągi gazowe z Rosji, Turkmenistanu 
i Izraela. Nowa infrastruktura dałaby Europie zdolność 
do importowania o 30 proc. więcej gazu ziemnego. 
Firmy w Europie  proponują budowę infrastruktury 
gazowej, która zwiększyłaby roczne zdolności 
importowe UE łącznie o 233 mld m³ (138 mld m³ 
rocznie z rurociągów i 95 mld m³ rocznie z terminali 
importowych LNG). Plany są wprowadzane w życie 
- ,75 mld m³ rocznie przepustowości rurociągów 
i 9 mld m³ rocznych zdolności importowych LNG 
z proponowanych 233 mld m³ jest obecnie w budowie21. 
Zatwierdzenie tych projektów jako będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) 
umożliwia otrzymywanie pożyczek od Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego (EBI), nawet po ogłoszonym 
niedawno wycofaniu z prawie wszystkich pożyczek 
paliw kopalnych do końca 2021 r. Zbudowanie 
całej infrastruktury gazowej, która jest obecnie 
w trakcie budowy lub rozbudowy, zwiększyłoby 
o ponad 30 proc. obecną zdolność importową gazu 
w UE, wynoszącą 707 mld m³ rocznie. Projekty 
o łącznym koszcie 117 mld euro na nowe inwestycje 
gazowe UE są już w różnej fazie rozwoju, w tym 52 

mld euro na gazociągi, 12 mld euro na terminale 
importowe LNG i 53 mld euro na elektrownie 
opalane gazem22. Obecne ograniczenie zdolności 
produkcyjnych w UE i infrastruktury importowej 
(ponad połowa gazociągów działa na maksymalnie 
80 proc. zdolności przepustowych w miesiącu) może 
negatywnie wpływać na rynek w nadchodzących 
latach23. Możliwości importu gazu w UE są prawie 
dwa razy wyższe niż zużycie gazu w UE. Elektrownie 
gazowe w UE wytwarzają również tylko około jednej 
trzeciej elektryczności, którą mogłyby produkować 
z posiadanych mocy24. Mimo że import gazu przez UE 
wzrósł w ostatnich latach, poziomy są nadal znacznie 
poniżej obecnej zdolności rurociągów i terminali LNG 
do importu gazu. W 2019 r. kraje UE miały zdolność 
importowania 707 mld m³ gazu rocznie, z tego 503 
mld m³ rocznie (70 proc.) rurociągami i 204 mld 
m³ rocznie (30 proc.) z terminali importowych LNG. 
Wskaźnik wykorzystania w 2018 r. wyniósł 60 proc., 
przy 40 proc. wolnych mocy produkcyjnych. Dlatego 
UE jest już w stanie importować znacznie więcej gazu 
niż zużywa obecnie25. Największymi dostawcami gazu 
do UE są Rosja (40,5 proc. łącznych dostaw do UE 
w 2018 r., 39,4 proc. w pierwszej połowie 2019 roku), 
Norwegia (35,1 proc. w 2018, 29,6 proc. w 1. połowie 
2019), Algieria (odpowiednio, 11,2 proc. i 11, proc.), 
Katar (odpowiednio, 5,4 proc. i 7,2 proc.) i Nigeria 
(odpowiednio, 3 proc. i 4,1 proc.). Pozostałe państwa 
odpowiadały za 4,8 proc. importu unijnego w 2018 r. 
oraz 8,8 proc. w pierwszej połowie 2019 r.26 Wzrost 
ten to przede wszystkim efekt zwiększenia dostaw 
LNG ze Stanów Zjednoczonych. Nawet pobieżna 
analiza struktury importu według kryterium krajowego 
w UE pokazuje, jak duże są różnice między zachodnią 
i wschodnią częścią , oraz pomiędzy Skandynawią, 
a Bałkanami. Po pierwsze, kraje zachodnioeuropejskie 
mają dużo bardziej zdywersyfikowaną strukturę 
zewnętrznych dostawców. Po drugie mają 
rozbudowaną infrastrukturę importu LNG. Po trzecie, 
dysponują większą produkcją własnego surowca. 
Po czwarte, co wynika z wcześniejszych analiz, cieszą 
się nieporównanie większym bezpieczeństwem 
energetycznym niż członkowie UE w Europie 
Północnej, Środkowej i Południowo-Wschodniej.

21 https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2020/01/Gas_at_a_Crossroads_EU.pdf
22 https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2020/01/Gas_at_a_Crossroads_EU.pdf
23 https://www.iea.org/commentaries/a-long-term-view-of-natural-gas-security-in-the-european-union
24 https://www.cire.pl/item,193734,2,0,0,0,0,0,120-mld-euro-na-inwestycje-gazowe-w-europie.html
25 https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2020/01/Gas_at_a_Crossroads_EU.pdf
26 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title= 
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Oprócz produkcji brytyjskiej i holenderskiej, 
zachodnia Europa może liczyć 
na bezpośrednie i bezpieczne dostawy gazu 

z Norwegii (nie uwzględniając Rosji jest to największy 
producent gazu ziemnego w Europie – 120 mld m³ 
rocznie), ale też gazu skroplonego LNG oraz surowca 
z basenu Morza Śródziemnego. Unia na rzecz Regionu 
Morza Śródziemnego działa od 2008 r..,promując 
ekonomiczną integrację i współpracę między 41 
krajami regionu, w tym wszystkimi członkami UE. 
Jeśli chodzi o energetykę, celem Unii jest stworzenie 
zintegrowanego śródziemnomorskiego rynku energii, 
promowanie energii odnawialnej i efektywności 
energetycznej. W tym celu powstały trzy platformy, 
a obszarem priorytetowym jednej z nich jest gaz27. 
Stworzenie gazowego hubu śródziemnomorskiego 
w Europie Południowej pomoże zdywersyfikować 
źródła i szlaki dostaw gazu. W związku z tym UE 
jest zaangażowana w aktywny energetyczny dialog 
na poziomie politycznym z partnerami z Afryki 
Północnej i wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego. UE szczególne nadzieje wiąże 
z ogromnym potencjałem gazowym Algierii oraz 
nowymi źródłami surowca na wschodzie Morza 
Śródziemnego. Jeśli chodzi o Izrael, Egipt i Cypr 
z ich zasobami ukrytymi pod dnem morskim, czynią 
onecały region strategicznym partnerem UE w jej 
polityce dywersyfikacji szlaków dostaw gazu. Istnieje 
kilka możliwości transportu gazu z tego regionu 
do Unii i na rynki światowe gazociągami lub LNG.  
Na liście PCI są cypryjskiegazociągi East Med Pipeline 
oraz terminal LNG Gas2EU28. Ważnym elementem 
śródziemnomorskiej strategii energetycznej jest 
Algieria, trzeci pod względem wielkości dostaw 
eksporter gazu do UE (z kolei UE jest największym 
importerem algierskiego gazu). Ta silna wzajemna 
zależność doprowadziła do ustanowienia w 2015 r. 
strategicznego partnerstwa energetycznego między 
UE a Algierią. Drugim ważnym partnerem UE nad 

Morzem Śródziemnym jest Egipt. W 2018 r. UE 
i Egipt podpisały list intencyjny ws. strategicznego 
partnerstwa energetycznego. Skupia się on na sześciu 
obszarach, jednym z nich jest sektor ropy i gazu29. 
Pod względem wielkości udowodnionych rezerw 
gazu, czwartym krajem Afryki jest Libia, za Nigerią, 
Algierią i Egiptem. Libijski gaz eksportowany jest tylko 
na rynek włoski. W 2019 r. było to łącznie  
5,4 mld m³, co zaspokoiło ok. 8 proc. konsumpcji 
gazu we Włoszech. Surowiec płynie od 2004 r. 
gazociągiem Green Stream, łączącym libijski terminal 
gazowy Mellitah z Sycylią. Negatywnie na produkcję 
gazu w Libii wpłynęła wojna domowa. W 2010 r., 
przed obaleniem Kadafiego, produkcja wyniosła 16 
mldm³, a w 2018 r. było to już tylko 9,8 mld m³.  
Działania zbrojne w Libii nie mają natomiast 
większego wpływu na bezpieczeństwo dostaw przez 
gazociąg Green Stream30.

Największym dostawcą gazu do UE pozostaje 
nieustannie Rosja, która według prognoz IEA 
co najmniej do 2040 r. pozostanie głównym 
dostawcą gazu do UE, zaspokajając ok. 1/3 potrzeb 
importowych Wspólnoty31. Znaczenie Rosji na rynku 
dostaw gazu do UE pokazują ostatnie dostępne 
statystyki lat2017-2018. Federacja Rosyjska eksportuje 
łącznie ponad 231 mld m³ gazu ziemnego, z czego 
aż 192 mld m³ płynie do Europy. W 2017 r. Gazprom 
dostarczył łącznie 192,2 mld m³ gazu ziemnego 
do krajów europejskich, kraje Europy Zachodniej 
stanowiły około 81 proc. rynku eksportowego, zaś 
kraje Europy Środkowej 19 proc. Trzeba zatem 
podkreślić, że na rynek zachodnioeuropejski oraz 
do Turcji przesyłana jest znaczna część rosyjskiego 
gazu ziemnego. W 2017 r. spółka Gazprom Eksport 
dostarczyła 155,96 mld m³ gazu na rynki w regionie 
określanym od lat w statystykach spółki jako 
Europa Zachodnia i Turcja. Uwzględniając udział 
procentowy poszczególnych państw w imporcie gazu 

27 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/international-cooperation/key-partner-countries-and-regions/neighbourhood-south
28 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-security/diversification-of-gas-supply-sources-and-routes
29 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/international-cooperation/key-partner-countries-and-regions/neighbourhood-south
30 https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/ 

012120-libyan-gas-exports-to-italy-unaffected-so-far-by-oil-blockade
31 https://www.iea.org/commentaries/a-long-term-view-of-natural-gas-security-in-the-european-union
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z Gazpromu wynika, że największym importerem 
gazu z Rosji są Niemcy, które sprowadziły ok. 28 proc. 
całego eksportowanego przez Rosję gazu. Drugie 
miejsce zajęła Turcja, która wykupiła ponad 15 proc. 
„błękitnego paliwa”, następnie Włochy 12 proc., 
Wielka Brytania 8,5 proc., Francja 6,4 proc., Austria 
4,7 proc., Holandia 2,4 proc., Grecja 1,5 proc., Finlandia 
1,2 proc., Dania 0,9 proc. oraz Szwajcaria 0,2 proc. 
Na rynek wschodni oraz środkowoeuropejski w 2017 
r. Gazprom dostarczył ponad 36,3 mld m³ gazu 
ziemnego. Jeśli chodzi o środkowowschodnią część 
UE, najwięcej gazu sprowadziła Polska (5,4 proc.). 
Sąsiadujące ze sobą Czechy oraz Węgry dostały  
po 3 proc., Słowacja 2,4 proc., Bułgaria 1,7 proc., 
Serbia oraz Chorwacja po 1,1 proc., Rumunia 0,6 proc., 
Słowenia 0,3 proc., Bośnia i Hercegowina 0,1 proc. 
oraz Macedonia 0,03 proc. Stosunkowo niewielka ilość 
z ostatecznego bilansu gazu ziemnego dostarczana 
jest do państw Grupy Wyszehradzkiej, ale kraje te są 
praktycznie uzależnione  od importu gazu z kierunku 
rosyjskiego. Ponad połowa gazu dostarczana jest 
tylko od jednego dostawcy. Dla porównania,  
w 2012 r. liczba ta wynosiła aż 88 proc., zmiana 
nastąpiła dywersyfikacji źródeł energii dzięki 
otwarciu terminala LNG w Świnoujściu ze zdolnością 
przeładunkową równą 5 mld m³, do którego 
sprowadzany jest gaz skroplony pochodzący głównie 
z USA, Kataru i Norwegii. W całym tym zestawieniu 
najbardziej uzależnione od rosyjskiego gazu są 
Czechy, które importują go w wysokości 88 proc. 
Węgry biorą zaś gaz z Rosji w wysokości 44 proc. 
swojego całkowitego importu tego surowca. Jednak 
trzeba tutaj zauważyć, że kolejne 26 proc. tego 
surowca w bilansie energetycznym kraju pochodzi 
z Ukrainy, która sprowadza go właściwie wyłącznie 
z Rosji. Można więc śmiało stwierdzić, że Węgrzy  
w 70 proc. sprowadzają gaz od rosyjskiego 
dostawcy. Jeśli chodzi o Polskę, jest ona uzależniona 
od rosyjskiego gazu w wymiarze 59 proc. Ostatnim 
krajem Grupy Wyszehradzkiej pozostaje Słowacja, 
która czerpie gaz z Rosji w wysokości 40 proc. W 2018 
r. Gazprom dostarczył do krajów europejskich łącznie 
200,8 mld m³ gazu. Aż 81 proc. dostaw, czyli 162,39 
mld m³ przypadło na kraje zachodnioeuropejskie oraz 
Turcję, natomiast 19 proc. (38,38 mld m³) na środkowo 
i południowoeuropejskie państwa. Największymi 
importerami były Niemcy (58,5 mld m³), Turcja (23,96 
mld m³), Włochy (22,77 mld m³), Wielka Brytania 
(14,26 m³) i Francja (12,92 mld m³). 

Pozostali importerzy rosyjskiego gazu, jeśli 
chodzi o „dalszą zagranicę” (termin stosowany 
w statystykach Gazpromu) pod względem wielkości 
dostaw, to: Austria - 12,31 mld m³, Holandia - 7,88 
mld m³, Grecja - 3,29 mld m³, Finlandia - 2,62 
mld m³, Belgia - 1,77 mld m³, Dania - 1,72 mld m³, 
Szwajcaria - 0,38 mld m³. W przypadku Europy 
Środkowej największymi importerami są kraje Grupy 
Wyszehradzkiej: Polska (9, 86 mld m³), Węgry (7,41 
mld m³), Czechy (6,49 mld m³) i Słowacja (5,08 mld 
m³). Jeśli chodzi o Bałkany, rosyjski gaz w 2018 roku 
sprowadzały: Bułgaria (3,17 mld m³), Serbia (2,15 mld 
m³), Chorwacja (2,04 mld m³), Rumunia (1,32 mld 
m³), Słowenia (0,46 mld m³), Bośnia i Hercegowina 
(0,24 mld m³) oraz Macedonia Północna (0,16 mld 
m³)32. Należy zaznaczyć, że utrzymując dominującą 
pozycję w dostawach gazu do UE gazociągami (oraz 
zwiększając dostawy LNG), Rosja stara się również 
przeszkadzać innym dostawcom oraz wkraczać 
na rynki konkurencyjne jeśli chodzi o dostawy 
gazu do Europy. W przyszłości zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa gazowego UE może stać się 
obecność Rosjan w gazowych sektorach krajów 
MENA (Middle East and North Africa). Zasadniczo to 
rywale Rosji na europejskim rynku gazowym, jednak 
Moskwa podjęła politykę współpracy z nimi poprzez 
serię umów i inwestycji. W Egipcie Rosjanie kupili 30 
proc. udziałów w złożu Zohr od włoskiej ENI w 2016 
r.. Zainteresowanie rosyjskie wzbudziło odkrycie złóż 
gazu u wybrzeży Libanu.  
Novatek kupił 20 proc. udziałów w konsorcjum 
z francuskim Totalem (40 proc.) i włoskim ENI (40 
proc.). Moskwa podjęła też kroki w kierunku przejęcia 
kontroli nad sektorem ropy i gazu w Syrii, choć 
na razie większość z nich jest poza kontrolą rządu 
w Damaszku. W Iraku rosyjskie spółki zaangażowały 
się w Kurdystanie – w przyszłości licząca na eksport 
tutejszego gazu przez Turcję, a nawet Syrię. W Libii 
większe wsparcie dla generała Haftara w wojnie 
domowej wynika także z tego, że to on kontroluje 
większość zasobów węglowodorów w kraju. 
W Algierii Gazprom prowadzi prace badawczo-
poszukiwawcze w rejonie El Assel33. Rosja może się 
też dołączyć do gazowej rozrywki  na wschodzie 
Morza Śródziemnego. W lipcu 2019 r. minister energii 
Aleksandr Nowak mówił, że rosyjskie firmy mogą 
współpracować z Turcją w eksploracji podmorskich 
złóż gazu.

32 http://www.gazpromexport.ru/statistics/
33 https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2019/ 
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Dodatkowym impulsem dla dywersyfikacji 
dostaw gazu do UE jest zauważalny wzrost 
importu LNG. Unia Europejska jest największym 

importerem gazu na świecie. Dywersyfikacja źródeł 
dostaw jest ważna zarówno dla bezpieczeństwa 
energetycznego Wspólnoty, jak również zwiększa 
konkurencyjność. Zapewnienie wszystkim krajom 
członkowskim dostępu do rynku gazu skroplonego jest 
kluczowym celem strategii unii energetycznej. Obecnie 
kraje zachodniej i południowej Europy mają szeroki 
dostęp do LNG dzięki posiadaniu wielu terminali 
importowych. Wielką zaletą segmentu LNG jest 
szeroki wybór dostawców z całego świata, zaś sam ten 
rynek przechodzi gwałtowny rozwój wraz z wejściem 
do gry nowych dużych dostawców, takich jak USA czy 
Australia. Największymi importerami gazu skroplonego 
w 2018 r, były Hiszpania (15 mld m³), Francja  
(13,1 mld m³) oraz Włochy (7,3 mld m³)34. Globalny 
rynek gazu skroplonego staje się coraz bardziej 
elastyczny i konkurencyjny. Oczekuje się, że w latach 
2017-2023 handel LNG powinien wzrosnąć o ponad 
100 mld m³, z 391 mld m³ do 505 mld m³. IEA oczekuje, 
że import LNG do Europy do 2040 r. wzrośnie 
o niemal 20 proc.  w porównaniu z poziomem z 2016 
r. Gaz naturalny odgrywa główną rolę w systemie 
energetycznym UE, także w kontekście przejścia 
do czystej energii. LNG sprzyja walce ze zmianami 
klimatycznymi35. Skroplony gaz ziemny posiada wiele 
wartościowych właściwości, do których można zaliczyć 
niski wskaźnik emisyjności - podczas spalania gazu 
ziemnego emisja CO² jest o ponad 40 proc. niższa 
aniżeli przy spalaniu węgla kamiennego. W 2018 r. 
trzynaście krajów członkowskich UE sprowadziło 
łącznie 62 mld m³ LNG, 11 proc. więcej niż w 2017 r. 
W 2018 r. import LNG wyniósł 14 proc. całego importu 
gazu przez UE spoza granic Unii. 

Największym europejskim importerem gazu 
skroplonego w 2018 r była Hiszpania, gdzie trafiła 
jedna czwarta całego unijnego importu LNG. 
Kolejni znaczący odbiorcy to Francja (22 proc.), 
Włochy (14 proc.) i będąca wtedy jeszcze w UE, 
Wielka Brytania (11 proc.). Tak więc ponad połowa 
LNG importowanego przez UE przypada na trzy 
kraje: Hiszpanię, Francję i Włochy (łącznie 61 proc. 
w 2018 roku). Wynika z tego, że właśnie te kraje, 
posiadając długą linię brzegową, mają też najbardziej 
rozbudowaną infrastrukturę przyjmowania LNG 
drogą morską36. LNG jest głównie sprowadzany 
z Kataru (33 proc.), Nigerii (17 proc.) i Algierii (13 
proc.). Katar jest póki co największym eksporterem 
LNG na świecie (ok. 170 mld m³ rocznie), inni więksi 
dostawcy (eksportujący ponad 20 mld m³ rocznie 
każdy) to Australia, Nigeria, Malezja, USA i Indonezja. 
W najbliższych latach gwałtownie wzrośnie 
eksport z USA i Australii w związku z planowanym 
oddaniem do użytku kolejnych terminali37. Napływ 
amerykańskiego LNG do Europy przyspieszył 
po spotkaniu Prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Donalda Trumpa z ówczesnym przewodniczącym 
Komisji Europejskiej Jeanem-Claude’m Junckerem 
(lipiec 2018 r.), podczas którego obaj politycy 
ogłosili wzmocnienie strategicznego partnerstwa 
energetycznego między USA i UE. W wydanym 
wspólnym oświadczeniu można przeczytać, 
że „Unia Europejska chce importować więcej gazu 
skroplonego ze Stanów Zjednoczonych, by móc 
dywersyfikować swoje dostawy energetyczne”. 
Marzec 2019 r. był rekordowy pod względem wielkości 
dostaw amerykańskiego LNG. UE sprowadziła wtedy 
ponad 1,4 mld m³ gazu skroplonego o wartości 
niemal 300 mln euro. Jeszcze lepszy był listopad 
2019 r. Według stanu na 19 listopada, import 
amerykańskiego LNG wyniósł w wówczas niemal 2,6 
mld m³ gazu za 400 mln euro. Od 2018 r. europejskie 

34 https://www.energetyka24.com/polski-rynek-gazu-na-tle-europy-analiza
35 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu-us_lng_trade_folder.pdf
36 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/liquefied-natural-gas-lng
37 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/liquefied-natural-gas-lng
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firmy zakontraktowały ponad 8 mld m³ w Stanach 
Zjednoczonych. Wzrost produkcji LNG w USA 
i początek eksportu amerykańskiego surowca do UE 
w 2016 r. poprawił bezpieczeństwo dostaw gazu 
do Europy. LNG jest ważną częścią unijnej strategii 
dywersyfikacji. Według amerykańskiej agencji EIA 
(Energy Information Administration), produkcja 
gazu naturalnego w USA wzrosła w latach 2006-
2018 o ponad 50 proc. Kraj ten z importera gazu stał 
się jego eksporterem od 2017 roku. Zwiększyło to 
znacznie światowy handel LNG, a od 2007 r. wielkość 
eksportu wzrosła o niemal 90 proc., do 432 mld m³ 
(dane BP). Stanowi to już 45 proc. totalnego handlu 
gazem na świecie. Choć głównym uczestnikiem 
handlu LNG są rynki azjatyckie (ok. 75 proc.), to 
również europejski rynek energetyczny odczuł te 
zmiany w znacznym stopniu. Europejskie zdolności 
importu LNG wzrosły w latach 2006-2016 o 148 
proc. (dane IEA) i obecnie Europa ma wystarczający 
potencjał by LNG pokrywać ponad połowę swojego 
rocznego zapotrzebowania na gaz38.

Obecnie w Europie znajduje się blisko 30 terminali 
LNG, a wśród nich ponad 20 jest zlokalizowanych 
w obrębie państw należących do UE. Większość z tych 
terminali to instalacje importowe, z wyjątkiem Rosji 
i Norwegii, które posiadają zdolność eksportową LNG. 
Europejskie terminale są zlokalizowane wzdłuż linii 
brzegowej Europy, w zdecydowanej większości w jej 
północno-zachodniej oraz południowo-zachodniej 
części. Aktualnie z urządzeń importowych LNG 
korzystają następujące państwa: Belgia, Wielka 
Brytania, Francja, Polska, Grecja, Holandia, Włochy, 
Litwa, Malta, Turcja, Hiszpania i Portugalia. Liderem 
wśród państw UE pod względem importowania 
gazu za pośrednictwem LNG oraz samej jego 
całkowitej przepustowości jest Hiszpania z siedmioma 
działającymi terminalami: Mugardos El-Ferrol, El 
Musel, Sagunto, Barcelona, Huelva, Cartagena, Bilbao, 
z czego trzy ostatnie mają być rozbudowane. Do tego 
planowane są jeszcze dwa terminale na Wyspach 
Kanaryjskich: Arinaga i Tenerife LNG. Nieco więcej 
wykorzystuje natomiast Francja - 9,3 mld m³, choć też 
ma aż 34,65 mld m³ całkowitej przepustowości. 

38 http://www.eiu.com/industry/article/968515280/lng-in-europe-energy-disrupted/2019-10-03
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W tym wypadku mowa jest o czterech terminalach 
LNG: Fos Tonkin, Dunkerque, Fos Cavaou, Montoir de 
Bretagne, z czego dwa ostatnie są rozbudowywane. 
Kolejnym największym importerem LNG w UE była 
do momentu pozostawiania we Wspólnocie Wielka 
Brytania, która jednak pomimo dużej zdolności 
importowej - bo aż 48,1 mld m³ - wykorzystuje tylko 
6,17 mld m³. Działają tam trzy terminale: Milford 
Haven-South Hook, Milford Haven-Dragon oraz Isle of 
Grain (ten ostatni w trakcie rozbudowy).  
Planowany jest także czwarty o nazwie Teesside. 
Trzy terminale posiadają również Włochy: Toscana 
Offshore, Panigaglia, Porto Levante. Planowany jest 
również czwarty, w Porto Empedocle (Sycylia). Po dwa 
terminale LNG mają Szwecja (Lysekil, Nynäshamn) 
i Finlandia (Tornio Manga, Tahkoluoto/Pori). W tym 
drugim kraju budowane są już dwa kolejne terminale: 
Rauma i Hamina-Kotka. W Szwecji planowany jest 
zaś trzeci - Gothenburg. Inne kraje UE posiadające 
terminale LNG to: Portugalia (Sines), Malta (Delimara), 
Belgia (Zeebrugge – ma być rozbudowany), Holandia 
(Rotterdam – ma być rozbudowany), Polska 
(Świnoujście – rozbudowywane) i Litwa (Klaipeda). 
W Grecji do terminalu  Revithoussa dołączyć ma 
w przyszłości Alexandroupolis. Uwagę zwraca 
brak terminali LNG w kraju, który jest największym 
europejskim konsumentem gazu, czyli w Niemczech. 
Niemcy dopiero planują budowę dwóch takich 
instalacji: Wilhelmshaven, Brunsbüttel. Terminale 
umożliwiające sprowadzanie gazu skroplonego 
przewidują jeszcze głównie kraje tej części Europy, 
która jest dotychczas izolowana od dostaw LNG: 
Chorwacja (Krk), Cypr (Vasilikos), Łotwa (Riga LNG) 
i Estonia (Talllin/Paldiski). Wyjątkiem jest mająca 
zupełnie odmienne położenie Irlandia (planowane 
terminale w Shannon i Cork). Im więcej dane państwo 
posiada terminali, tym jest ono bezpieczniejsze 
w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek konfliktów 
energetycznych lub braku ciągłości dostaw gazu 
ziemnego. Drugi aspekt wiąże się z wykorzystaniem 
potencjału podziemnych magazynów gazu, w sytuacji, 
gdy na giełdach energii coraz popularniejsze staje się 
kupowanie usług magazynowanych, oczywiście przy 
zachowaniu odpowiedniej ilości terminali LNG.  
Trzecia kwestia związana jest z tym, że im dane 
państwo będzie posiadało więcej urządzeń 
importowych do odbioru gazu, tym bardziej spada 
potrzeba rozbudowy połączeń międzysystemowych 

z krajami sąsiednimi. Szczególnie widać to 
na przykładzie Włoch i Hiszpanii. Te pierwsze mają 
trzy terminale LNG i do tego gazociąg z Libii. W 2020 
r. ruszyć ma też gazociąg dostarczający gaz kaspijski. 
Hiszpania z kolei ma najbardziej rozbudowaną sieć 
terminali LNG (aż siedem), a do tego połączenie 
ze złożami afrykańskimi podobniejak Włochy – 
Hiszpanie z Algierią, Włosi z Libią. Geograficzne 
położenie Hiszpanii i Włoch (półwyspy) i ich 
obecne uwarunkowania dotyczące dostaw gazu 
powodują, że oba te państwa mają słabe połączenia 
międzysystemowe z innymi członkami UE.

Łączna zdolność importowa LNG przez UE jest 
znacząca – w przypadku pełnego wykorzystania 
infrastruktury gaz skroplony zaspokoiłby 45 proc. 
zapotrzebowania Unii na gaz. Problem w tym, że ten 
dostęp do LNG jest bardzo zróżnicowany w ramach 
państw UE. Południowo-wschodnia Europa, Europa 
środkowo-wschodnia i kraje bałtyckie to regiony, gdzie 
większość krajów nie ma dostępu do LNG lub jest 
mocno uzależniona do jednego dostawcy gazu. Przez 
to są one narażone na potencjalny kryzys dostaw 
nieporównywalnie bardziej, niż kraje zachodniej 
Europy. Adaptując się do ewolucji na światowym 
rynku gazu, w lutym 2016 r. KE przedstawiła 
strategię UE w kwestii LNG i przechowywania gazu. 
Biorąc pod uwagę fakt, że infrastruktura LNG jest 
w zdecydowanej większości na zachodzie Europy oraz 
braki w połączeniach gazociągowych zachodniej części 
Europy ze wschodnią, strategia UE zidentyfikowała 
ograniczoną liczbę zasadniczych „projektów 
wspólnego interesu” (), głównie interkonektorów, 
które powinny rynkowym graczom ze wszystkich 
zakątków UE pomóc korzystać z LNG. Na liście PCI 
znalazły się też planowane terminale LNG w krajach 
bałtyckich i w Europie Południowo-Wschodniej39. 
Celem energetycznej polityki UE jest wyrównanie tych 
różnic i zwiększenie bezpieczeństwa krajów głównie 
tzw. nowej Europy. Oparta o listę unijnych PCI strategia 
unijna LNG zawiera listę kluczowych projektów 
infrastrukturalnych40. Jedynym z nich ma być projekt 
związany z polskim Gdańskiem. FSRU jest to terminal 
pływający, zdolny do magazynowania i regazyfikacji 
gazu ziemnego. Rozpoczęcie działalności operacyjnej 
FSRU planowane jest na pierwszą połowę 2021 r. i jako 
potencjalną lokalizację terminalu wskazano rejon 
Zatoki Gdańskiej. 

39 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-security/diversification-of-gas-supply-sources-and-routes
40 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/liquefied-natural-gas-lng
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Jednostka tego typu ma możliwości wprowadzenia 
do systemu krajowego od 4,1 do 8,2 mld m³ gazu rocznie.

Wciąż wielką przewagę krajów zachodnioeuropejskich 
w obszarze dostępu do LNG pokazuje sytuacja 
na rynku francuskim. Import LNG w 2019 r. 
zwiększył się o 87 proc. - ogłosił GRTgaz, spółka 
zależna francuskiego koncernu energetycznego 
Engie. Trzy terminale, przez które przechodzi 
tranzyt LNG - instalacje w Fos-sur-Mer, Montoir-
de-Bretagne i w Dunkierce - są wykorzystywane 
w 100 proc. Chodzi o Instalacja w Fos ma zostać 
zmodernizowana - ogłosił dyrektor generalny GRTgaz 
Thierry Found. Francja importuje gaz skroplony 
gównie z Kataru  (21 proc.), z Rosji (20 proc.) oraz 
ze Stanów Zjednoczonych (15 proc.), przy czym 
w ostatnich miesiącach rosną dostawy z Kataru i USA, 
a spadają z Rosji. Francuscy konsumenci korzystają 
przy tym z niższych cen surowca. Ceny regulowane 
gazu w Engie spadły w ciągu ostatniego roku o 15 
proc, a od 1 lutego spadną o kolejne 3,3 pkt proc. 
- ogłosiła Komisja Regulacji Energetyki41. Oprócz 

historycznie wysokich dostaw z Kataru i Algierii, 
zdolności produkcyjne LNG wzrosły w Australii, Rosji, 
a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Eksport 
napędzany jest przez popyt w Azji, jednak rosnąca 
produkcja skroplonego gazu powoduje spadek cen 
do poziomów nieobserwowanych od lat. Rosnący 
import gazu skroplonego do Europy stał się dużym 
wyzwaniem dla dwóch kluczowych tradycyjnych 
dostawców – Norwegii i Rosji – uzależnionych 
od gazociągów. Jeszcze w 2007 r. dostarczały 
one większość gazu do Europy (odpowiednio, 21,6 
proc. i 31,2 proc.). Łupkowy boom w USA wpłynął 
na poważne zmiany w sposobie kontraktowania gazu 
przez kraje UE. Spotowe transakcje stają się coraz 
powszechniejsze, maleje natomiast udział kontraktów 
długoterminowych z ustaloną sztywną ceną. W efekcie 
w UE zaczęły spadać ceny gazu, z około 11 USD/mmBtu 
w latach 2011-2014 do 6,2USD/mmBtu w latach 2015-
2018. Na zmieniające się warunki rynkowe musiały 
zareagować zarówno Norwegia, jak i Rosja42. W 2018 r. 
Rosja eksportowała 24 mld m³ LNG, zaś Norwegia 6,6 
mld m³ LNG43.

41 Francja zwiększa import gazu LNG, ceny surowca w 2020 roku będą spadać, 27 stycznia 2020, PAP
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Dostęp do LNG dobrze ilustruje nierówności 
w gazowej infrastrukturze poszczególnych regionów 
UE. Niemniej ważne dla bezpieczeństwa gazowego 
Wspólnoty od zwiększania i dywersyfikacji źródeł 
importu jest to, jak gaz jest rozprowadzany wewnątrz 
samej Wspólnoty. Tymczasem rynek wewnętrzny jest 
pod tym względem mocno zróżnicowany, zarówno 
jeśli mowa o łatwości dostępu na krajowe rynki, jak 
i o zróżnicowaniu źródeł dostaw. W efekcie około 
jednej czwartej rynku UE działa w niewystarczająco 
konkurencyjnych warunkach. Okazuje się, że blisko 
40 proc. zdolności regazyfikacyjnych LNG w UE 
(przeszło 80 mld m³) jest niedostępnych dla krajów 
sąsiadujących z krajem posiadającym terminal LNG. 
Zaś główną bolączką krajów w Środkowo-Wschodniej 
i Południowo-Wschodniej Europie jest dominacja 
jednego źródła dostaw gazu – z Rosji44. 

Dużo lepszą pozycję Zachodniej Europy, jeśli 
mowa o rynku gazowym, ilustruje choćby Francja, 
wykorzystująca rozbudowaną infrastrukturę LNG 
oraz połączeń gazowych z sąsiadami. Napływowi 
LNG towarzyszył spadek importu gazu rurociągami 
z Norwegii, Holandii i Rosji. W 2019 r. dostawy te 
spadły średnio o około 10 proc., ale nadal stanowią 
około 2/3 dostaw gazu do Francji. Przepływy gazu 
przez Francję osiągnęły rekordowy poziom w 2019 
r., a Francja reeksportowała surowiec do Hiszpanii 
(wzrost eksportu o 42 proc.), Szwajcarii i Włoch 
(wzrost o 105 proc.)45. Choć UE poczyniła postępy 
w budowaniu gazociągów, wprowadzaniu możliwości 
rewersu w infrastrukturze przesyłowej, budowaniu 
terminali LNG, wciąż „białą plamą” w tej polityce 
pozostają znaczące części Europy Środkowej 
i Wschodniej oraz Europy Południowo-Wschodniej, 
szczególnie Bałkany Zachodnie (uzależnione 
od rosyjskiego gazu i energii z hydroelektrowni)46.

42 http://www.eiu.com/industry/article/968515280/lng-in-europe-energy-disrupted/2019-10-03
43 https://www.highnorthnews.com/en/russian-gas-increasingly-important-europe
44 https://www.iea.org/commentaries/a-long-term-view-of-natural-gas-security-in-the-european-union
45 Francja zwiększa import gazu LNG, ceny surowca w 2020 roku będą spadać, 27 stycznia 2020, PAP 
46 https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/european-energy-diversification-how-alternative-sources-and-

routes-can-bolster-energy-security-and-decarbonization/
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EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI

5

Od zakończenia zimnej wojny i upadku 
żelaznej kurtyny dzielącej Europę minęły 
trzy dekady, jednak dawny podział wciąż 

jest odczuwalny. Zdecydowaną różnicę między 
krajami widać w obszarze rynków gazu – i nie chodzi 
tylko o infrastrukturę. W latach 90. XX wieku, kiedy 
większość krajowych rynków elektroenergetycznych 
i gazu była zmonopolizowana, Wspólnota Europejska 
i jej państwa członkowskie postanowiły podjąć 
wysiłek stopniowej liberalizacji rynków.  
Trzy kolejne pakiety energetyczne, począwszy  
od 1996 r. do 2009 r., konsekwentnie budowały 
pozycję Europy jako lidera przemian. Mimo 
wieloletniego wysiłku budowy wspólnego 
rynku energetycznego w sektorze gazu, nadal 
występują wyraźne różnice w zakresie poziomu 
cen i stopnia konkurencyjności między różnymi 
regionami UE. Taka sytuacja wynika w głównej 
mierze z braku dywersyfikacji dostawców 
gazu do niektórych regionów. W szczególności 
w Europie Środkowo-Wschodniej często występuje 
albo tylko jeden dostawca, albo jeden mocno 
dominujący. W pewnym stopniu jest to wina Komisji 
Europejskiej, której niektóre decyzje – szczególnie 
w zakresie polityki konkurencji – prowadzą wręcz 
do utrwalania podziałów na bardziej i mniej 
bezpieczne energetycznie regiony Europy. Widać 
to szczególnie w odniesieniu do Europy Środkowej 
i Wschodniej. Początkowy paraliż wewnętrzny 
Komisji i w konsekwencji brak zdecydowania 
w zakresie stosowania prawa UE wobec części 
planowanego gazociągu Nord Stream 2, które 
znajdują się na terytorium i morzu terytorialnym 
państw członkowskich; decyzja KE z 2016 r. w sprawie 
gazociągu OPAL, która faktycznie rozszerzyła zakres 
niestosowania przepisów prokonkurencyjnych 
w stosunku do gazociągu; decyzja zobowiązująca 
wydana przez Komisję Europejską w 2018 r. w sprawie 
nadużywania pozycji dominującej przez Gazprom47.

Europa Zachodnia dawno temu stworzyła 
bezpieczny model dostaw gazu – z różnych 
kierunków, od różnych dostawców, w różnej formie. 
Infrastruktura gazociągowa i LNG pozwala na szybki 
transport surowca do sąsiadów. Wszystko to ma 
oczywiście wpływ na reguły rządzące danym 
rynkiem i oczywiście też na ceny sprzedawanego 
tam gazu. Zachód Europy nie zna zjawiska 
wykorzystywania dostaw gazu w charakterze broni 
politycznej. Groźna i nieprzewidywalna Rosja to tylko 
jeden z wielu dostawców. Jakże inaczej sytuacja 
wygląda w należących do UE krajach byłego bloku 
wschodniego, które Moskwa zdążyła jeszcze przed 
upadkiem Związku Sowieckiego (i zaraz potem) 
uzależnić od siebie w sposób niezwykle trwały.  
Nie długoterminowymi kontraktami, ale odpowiednio 
skonstruowaną siecią gazociągów.  
Dlatego dominująca wciąż w Europie Północno-
Wschodniej, Środkowej i Południowo-Wschodniej 
architektura przesyłu gazu i jego dostaw de facto 
zapewnia Rosji jeśli nie monopolistyczną, to 
z pewnością dominującą pozycję na rynku. Gdy 
kraje tego obszaru zaczęły szukać innych źródeł 
surowca i podejmować wysiłki dywersyfikacyjne, 
Moskwa postanowiła podzielić się częścią wpływów 
z Niemcami. Stąd projekty Nord Stream i Nord 
Stream 2 – pozornie wpisujące się w dywersyfikację 
dostaw gazu. Toczy się obecnie wyścig z czasem 
o to, czy utrwalona zostanie gazowa dominacja Rosji 
i Niemiec w tej części kontynentu, czy jednak leżącym 
tu państwom uda się przełamać niekorzystny stan 
i zdywersyfikować źródła dostaw gazu. Przynajmniej 
częściowo osiągnąć dzięki temu bezpieczeństwo 
energetyczne, jakim cieszą się Francja czy Hiszpania.

 

47 http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/PIE-Policy_Paper_4-2019.pdf
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Obecny skrajnie niekorzystny dla krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej i Południowej system 
przesyłu gazu w głównej mierze został zbudowany 
w latach 80. XX w. Oddana do użytku w 1984 r. 
najważniejsza magistrala przesyłowa „Braterstwo” 
– biegnąca przez Rosję i Ukrainę, a dalej Słowację, 
aż do Baumgarten oraz Niemiec – stała się 
fundamentem strategii sprawowania kontroli przez 
Rosję nad byłymi państwami bloku wschodniego. 
Wykorzystując wpływy polityczne w krajach 
regionu, Moskwa potrafiła już po upadku Związku 
Sowieckiego nadal umacniać gazową dominację 
w regionie. Przykładem jest oddanie do użytku 
rurociągu „Jamał-Europa” biegnącego przez Białoruś 
i Polskę do Niemiec. Decyzja o jego budowie została 
podjęta jeszcze na początku lat 90. XX w. z uwagi 
na prognozy lawinowego wzrostu zapotrzebowania 
na ten surowiec w Polsce. Gazociąg powodował 
wieloletnie uzależnienie Polski od jednego dostawcy, 
a zarząd operatorski nad jego polskim odcinkiem 
skonstruowano tak, że Polska nie miała praktycznie 
żadnych korzyści z tranzytu przez jej terytorium 
rosyjskiego gazu do Niemiec. Stworzona w latach 
80. i 90. XX w. architektura gazociągów głęboko 
uzależniła Europę Środkowo-Wschodnią oraz Bałkany 
od dostaw rosyjskiego surowca. Białoruś, Estonia, 
Litwa, Łotwa, Mołdawia i Słowacja jeszcze w 2013 
r. były w 100 proc. uzależnione od rosyjskiego 
surowca. Uzależnienie od dostaw z Rosji przewyższało 
natomiast pułap 50 proc. w Austrii, Bułgarii, 

Czechach, Grecji, Polsce, Słowenii, na Węgrzech 
i Ukrainie48. Infrastrukturalne uzależnienie 
determinowało warunki dostaw gazu. Te zaś związano 
ściśle z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Rosji. 
Kraje, które prowadziły politykę odpowiadającą 
interesom Moskwy, dostawały surowiec po cenach 
niższych, zaś państwa uznawane przez Rosjan 
za wrogie lub przynajmniej nie realizujące polityki 
sprzyjającej Moskwie, musiały kupować gaz 
drożej. Musiały – bo nie miały wyboru. Nie było 
infrastrukturalnych możliwości sprowadzenia surowca 
z innych źródeł. W efekcie taniej rosyjski gaz dostają 
Austria, Węgry czy Niemcy, a więcej muszą płacić 
Polska, Dania, Litwa czy Ukraina.

Najbardziej znanym przykładem wykorzystywania 
mechanizmu cenowego do wywierania wpływu 
na państwa regionu była oferta złożona Ukrainie przez 
Rosję w 2013 r. Wówczas, podczas wizyty prezydenta 
Wiktora Janukowycza w Petersburgu, ukraińska 
delegacja wyraziła zgodę na anulowanie przyjęcia 
Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską w zamian 
za obniżenie ceny gazu ziemnego z ok. 410 dolarów 
do 268,5 dolarów za 1000 m³ oraz kredyt w wysokości 
750 mln dolarów. W tym wypadku było o tyle 
łatwo, że ukraiński partner znany był z prorosyjskiej 
polityki. Kiedy jednak kierownictwo danego kraju 
wchodziło w konflikt z Moskwą, Rosjanie brutalnie 
używali gazowej broni. Tak było również w przypadku 
Ukrainy, ale za rządów poprzednika Janukowycza, 

48 https://warsawinstitute.org/pl/nowa-geopolityka-gazociagow-w-europie-srodkowo-wschodniej-2/
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prowadzącego politykę bardziej prozachodnią. Rosja 
dwukrotnie wywierała nacisk w postaci czasowego 
odcięcia dostaw gazu w okresie grzewczym. 
Po raz pierwszy w 2006 r. Kiedy dwa lata wcześniej 
w Kijowie w wyniku tzw. pomarańczowej rewolucji 
władzę przejął obóz prozachodni, cena rosyjskiego 
gazu wynosiła wtedy jedynie 80 dolarów za 1000 
m³. Moskwa postanowiła podnieść cenę aż do 230 
dolarów za 1000 m³. Negocjacje trwały do ostatniej 
chwili - brak porozumienia doprowadził do całkowitego 
odcięcia dostaw gazu w nocy z 31 grudnia 2005 r. 
na 1 stycznia 2006 r. Ostatecznie Kreml wymusił 
na Kijowie zgodę na niemal trzykrotną podwyżkę. Trzy 
lata później Rosjanie jeszcze bardziej podbili stawkę. 
Mimo iż rozmowy miały dotyczyć ustalenia ceny 
w przedziale 205-235 dolarów za 1000 m³, Moskwa 
zaproponowała Ukrainie stawkę 450 dolarów za 1000 
m³. W efekcie ponownie doszło do odcięcia dostaw 
gazu przeznaczonego dla Ukrainy, a następnie surowca 
przeznaczonego na tranzyt do UE. Kryzys gazowy 
w 2009 r. spowodował spadek ciśnienia w gazociągach 
biegnących do Europy Środkowej, co najmocniej 
odczuła Słowacja. Na jej terenie wprowadzony 
został stan wyjątkowy w gospodarce. Ostatecznie, 
pod naciskiem państw europejskich, Ukraina zawarła 
umowę z Rosją na dostawy gazu za cenę 450 dolarów 
za 1000 m³, pomnożone przez współczynnik zależny 
od ceny mazutu i oleju napędowego, bez pośredników, 
w formule take-or-pay (33 mld m³ rocznie musiało być 
opłacone bez względu na to, czy zostanie odebrane, 
czy nie, bez możliwości reeksportu). W rezultacie 
Ukraina płaciła jedną z wyższych w Europie stawek 
za gaz ziemny, mimo iż była pierwszym krajem 
na szlaku dostaw do Europy. Ówczesna Premier 
Ukrainy Julia Tymoszenko podpisała wtedy dwa 
długoterminowe kontrakty. Jeden na dostawy gazu, 
drugi zaś na tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę 
do UE. Ten również był dla Kijowa niekorzystny 
(po latach obie umowy stały się przedmiotem 
dochodzenia przed międzynarodowym arbitrażem 
w Sztokholmie – na wniosek strony ukraińskiej). 
Cena gazu sprowadzanego z Rosji na Ukrainę została 
obniżona dopiero w 2010 r., wraz z objęciem urzędu 
prezydenta Ukrainy przez prorosyjskiego Wiktora 
Janukowycza. Wówczas podpisano umowę,  
w ramach której przedłużono okres stacjonowania 
rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na Krymie do 2042 r. 
w zamian za obniżkę ceny gazu o 30 proc49.

Cena gazu ziemnego dla państw uzależnionych 
od dostaw z Rosji jest zależna od polityki prowadzonej 
wobec Rosji – i dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale też 
państw należących do UE. W celu wywarcia nacisku 
lub ukarania danego kraju, wstrzymuje się dostawy 
gazu lub zanieczyszcza surowiec pod pozorem awarii. 
Tak było choćby w przypadku Polski w 2017 r. Moskwa 
znacznie zwiększy swoje możliwości w tym obszarze 
– mogąc zakręcać kurek bezpośrednim sąsiadom 
bez ryzyka zagrożenia dostaw na Zachód Europy – 
dzięki realizacji projektów mających na celu ominięcie 
tranzytu przez Ukrainę – Nord Stream, Nord Stream 2 
i TurkStream. Realizacja tych projektów umożliwiłaby 
odcięcie dostaw na Ukrainę oraz prowokowanie 
poważnych kryzysów w Europie Środkowo-Wschodniej 
bez konieczności przerywania dostaw do partnerów 
zachodnich. 

Celem budowy gazociągu Nord Stream 2 jest, podobnie 
jak w przypadku Nord Stream, uniezależnienie się Rosji 
od tranzytu gazu przez Ukrainę w warunkach rosnącej 
konsumpcji tego surowca w Europie.  
Docelowo chodzi o przemodelowanie europejskiej 
architektury przesyłu rosyjskiego gazu. W rezultacie 
państwa takie jak Polska, Czechy, Słowacja czy Ukraina 
zostałyby zmuszone do importu surowca z zachodu, 
zamiast ze wschodu, po uwzględnieniu wszystkich 
opłat tranzytowych na rzecz Niemiec i Austrii. Państwa 
te z kolei, czerpałyby znaczne zyski finansowe 
w zamian za przychylność polityczną wobec Rosji50. 
Nord Stream 2 spowoduje wzrost już istniejących różnic 
w cenach między wschodnimi i zachodnimi rynkami 
europejskimi. Reorientacja tras przesyłu rosyjskiego 
gazu do Europy, z uwagi na istniejące ograniczenia 
przepustowości transgranicznych, pogorszy dostęp 
państw Europy Środkowo-Wschodniej do tańszych 
rynków Europy Zachodniej, tym samym ograniczając 
dalszą integrację między rynkami europejskimi. 

W interesie wszystkich państw Europy Środkowo-
Wschodniej i Bałkanów, leży przeciwdziałanie rosyjskim 
planom w takim stopniu, aby nie dopuścić do sytuacji, 
w której pełne możliwości przesyłowe Nord Stream 
2 i TurkStream będą dostępne zanim region będzie 
w stanie się uodpornić na skutki likwidacji tranzytu 
przez Polskę i Ukrainę oraz uniezależni się od dostaw 
wyłącznie z Rosji. Kraje regionu powinny przeciwdziałać 
takiemu zagrożeniu: wykorzystując instytucje UE 
i wsparcie USA do ograniczenia potencjału nowych 

49 https://warsawinstitute.org/pl/nowa-geopolityka-gazociagow-w-europie-srodkowo-wschodniej-2/
50 https://warsawinstitute.org/pl/nowa-geopolityka-gazociagow-w-europie-srodkowo-wschodniej-2/
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rosyjskich gazociągów; dywersyfikując własne dostawy 
surowca (budowa nowych gazociągów i import 
LNG); rozbudowując połączenia między sobą – 
zintegrowany system gazociągowy ograniczy ryzyka 
kryzysu gazowego dla poszczególnych krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej, dzięki możliwości awaryjnych 
dostaw od sąsiadów oraz wpłynie na konkurencję 
cenową. UE powinna się w to włączać choćby 
poprzez PCI – ta lista obejmuje inwestycje, które mają 
szczególne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa 
i dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie; dla 
budowania zintegrowanego i konkurencyjnego rynku 
oraz przyczynią się do osiągnięcia europejskich celów 
energetycznych i klimatycznych. W przypadku trzech 
krajów bałtyckich, częścią budowy bezpieczeństwa 
energetycznego oraz dywersyfikacji ich źródeł gazu, 
oprócz terminali LNG, powinna być synchronizacja ich 
systemów z siecią europejską (do 2025 r.). Zagrożeniem 
może być jednak wzrost importu rosyjskiego LNG, gdzie 
swoje zdolności eksportowe rozwija wciąż Novatek. 

Kluczowym krajem jest tu Polska. Jeśli mowa 
o zmniejszeniu uzależnienia Europy Północno-
Wschodniej, Środkowej i Południowo-Wschodniej, 
to właśnie dywersyfikacyjne starania Polski mogą 
mieć szczególną wagę. Chodzi nie tylko o położenie 
geograficzne, ale też potencjał dostaw. Dotychczas 
Gazprom wykorzystywał swoją monopolistyczną 
pozycję na polskim rynku gazu, kształtując jego ceny 
w sposób nierynkowy, a także narzucając warunki 
kontraktów sprzeczne z obowiązującymi w UE 
regulacjami. Polska kupuje ok. 10 mld m³ gazu rocznie 
od Gazpromu w ramach kontraktu jamalskiego. 
W 2012 r. udało się uzyskać zniżkę o 10 proc. Trzy lata 
później Polacy podali Gazprom do sądu arbitrażowego 
w Sztokholmie. Szansa na radykalną poprawę tej 
sytuacji pojawi się jednak dopiero wraz z końcem 2022 
r., kiedy przestanie obowiązywać długoterminowy 
kontrakt na dostawy gazu zawarty między PGNiG 
a Gazpromem, który przez lata uniemożliwiał 
dywersyfikację źródeł dostaw gazu w Polsce. 
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Spółka Gazprom Export potwierdziła, że otrzymała 
od polskiego PGNiG oświadczenie woli zakończenia 
obowiązywania kontraktu jamalskiego z dniem  
31 grudnia 2022 r. Zgodnie z zapisami kontraktowymi, 
w przypadku braku takiego oświadczenia na trzy lata 
przed zakończeniem umowy zostaje ona automatycznie 
przedłużona. Podpisany w 1996 r. kontrakt jamalski 
przewiduje dostawy ok. 10 mld m³ gazu rocznie.  
Zgodnie z narzuconą przez Gazprom klauzulą  
take-or-pay PGNiG musi odebrać co najmniej 8,7 
mld m³ zakontraktowanego gazu rocznie. Polska 
może sobie pozwolić na nieprzedłużanie umowy 
z Gazpromem, a nawet zupełne zaprzestanie dostaw 
gazu z Rosji, ponieważ prowadzi skuteczną politykę 
dywersyfikacji źródeł i szlaków dostaw gazu. W celu 
zapewnienia bezpiecznych dostaw gazu, potrzebna 
jest ich dywersyfikacja, czyli możliwość sprowadzania 
surowca od różnych producentów i najlepiej z różnych 
kierunków geograficznych. Pierwszym takim elementem 
ma być przede wszystkim budowa interkonektorów 
z krajami sąsiednimi Polski, czyli połączeń między 
systemami przesyłowymi gazu. Jest to prosty sposób 
na zapewnienie płynności przepływu surowca 
między państwami sąsiednimi. Ukraina zmuszona jest 
importować surowiec. Odbywać się to może za sprawą 
interkonektorów ze Słowacją, Węgrami i Polską. 

Obecnie rozbudowywane są połączenia z Polską 
i Rumunią. W przypadku likwidacji tranzytu przez 
Ukrainę niemożliwym stałoby się jednak dokonanie 
rewersu, a gaz importowany na Ukrainę musiałby 
pochodzić z kierunku bałtyckiego. To z kolei zwiększa 
jego koszt (opłaty tranzytowe) oraz ryzyko przerw 
w dostawie. Daje to przestrzeń dla Polski do zwiększenia 
udziału w ukraińskim rynku gazu, pod warunkiem 
zwiększenia możliwości przesyłowych, a to umożliwi 
realizacja projektu tzw. Bramy Północnej. Podstawą 
tej koncepcji jest zapewnienie przed końcem 2022 r. 
możliwości importu 17,5 mld m³ gazu z wykorzystaniem 
trzech źródeł, tj. już istniejącego, a rozbudowywanego 
Terminala LNG w Świnoujściu, budowanego gazociągu 
Baltic Pipe oraz planowanego terminala FSRU 
w Gdańsku. Polska wraz z Danią prowadzą prace 
budowlane zmierzające do oddania do użytku jeszcze 
w październiku 2022 r. gazociągu Baltic Pipe. Polska 
ponadto rozbudowuje możliwości regazyfikacyjne 
terminalu LNG w Świnoujściu z obecnych 5 mld m³ 
do 7,5 mld m³ rocznie oraz planuje wybudować terminal 
FSRU w Zatoce Gdańskiej. Projekty dywersyfikujące 
dostawy gazu i wzmacniające bezpieczeństwo 
energetyczne realizują i planują także inne kraje 
wschodniej części UE.
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TERMINAL LNG  W ŚWINOUJŚCIU

6.1

Pierwszym ważnym projektem dywersyfikacji 
dostaw gazu do Polski jest Terminal LNG 
w Świnoujściu (Gazoport). Dzięki niemu Polska 

obecnie może importować do 5 mld m³ skroplonego 
gazu z całego świata, kupując go bezpośrednio 
u dostawców lub od pośredników. Obecnie gaz do 
Świnoujścia dociera głównie z Kataru, USA i Norwegii. 
Przewiduje się, że jego moce regazyfikacyjne - czyli 
możliwość zmiany stanu skupienia surowca z ciekłego 
na gazowy i wprowadzenia do systemu krajowego - 
zostaną zwiększone do 7,5 mld m³ najpóźniej  
do 2025 roku.

Decyzja o budowie Gazoportu zapadła w 2006 r., 
i została uznana przez rząd za inwestycję strategiczną 
dla Polski. W lutym 2009 r. spółka Polskie LNG 
otrzymała decyzję środowiskową dla część morskiej 
terminalu. W marcu 2009 r.  zapadła również decyzja 
środowiska dotycząca części lądowej terminalu. 
Pozwolenie na budowę terminalu LNG wydał 15 lipca 
2009 r. wojewoda zachodniopomorski. W następnych 
miesiącach spółka Polskie LNG zawarła konieczne 
umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A., Urzędem Morskim w Szczecinie, 
Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 
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S.A., wreszcie z PGNiG - największym polskim 
koncernem gazowym, który miał być głównym 
klientem terminalu. 15 lipca 2010 r. została podpisana 
umowa na budowę terminalu pomiędzy inwestorem, 
czyli spółką Polskie LNG S.A. a wykonawcą, czyli 
konsorcjum złożonym z Saipem (Włochy), Techint 
Compagnia Technica Internazionale (Włochy), 
Snamprogetti Canada Inc. (Kanada), PBG SA (Polska), 
PBG Export Sp. z o.o. (Polska).  
Budowa terminalu ruszyła w marcu 2011 r., zaś 
oficjalnie terminal LNG im. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego w Świnoujściu został oddany do użytku 
w 2016 r. Jego powstanie pozwoliło na odbieranie 
skroplonego gazu ziemnego drogą morską 
praktycznie z dowolnego kierunku na świecie,  
co zwiększyło bezpieczeństwo energetyczne Polski. 
Terminal LNG w Świnoujściu to największy obiekt 
skroplonego gazu ziemnego w Europie Północnej 
i Europie Środkowo-Wschodniej. W Świnoujściu 
rozładowywany gaz LNG jest składowany 
w zbiornikach (na terenie terminalu znajdują 
się dwa kriogeniczne zbiorniki do procesowego 
magazynowania LNG o pojemności 160 000 
m³ każdy), regazyfikowany i wysyłany do sieci 
gazociągowej Krajowego Systemu Przesyłowego, 
jak też załadowywany na cysterny samochodowe 
i ISO-kontenery. Obecna zdolność regazyfikacyjna 
terminalu wynosi 5 mld m³ rocznie. Projekt budowy 
Gazoportu został dofinansowany przez UE w latach 
2007-2013 dotacjami w wysokości 250 mln euro. 
W przyszłości, UE wspomoże także finansowo 
rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu, w którego 
zostanie zainwestowane 128 mln euro z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).   
Spółka Gaz-System realizuje bowiem obecnie 
Program Rozbudowy Terminalu LNG. W jego ramach 
przewidziano:

1) dodatkową instalację regazyfikacyjną, co pozwoli 
zwiększyć nominalną moc regazyfikacyjną terminalu 
do 7,5 mld m3 rocznie;

2) trzeci zbiornik LNG, który zwiększy elastyczność 
pracy instalacji terminalu oraz zapewni optymalną 
zdolność procesową składowania surowca dzięki 
zwiększeniu pojemności magazynowej o dodatkowe 
180 000 m³, co zapewni optymalną zdolność 
procesową składowania LNG;

3) instalację przeładunkową LNG na kolej, 
co rozszerza zakres świadczonych usług o możliwość 
załadunku kontenerów ISO i cystern kolejowych oraz 
umożliwia dotarcie do nowych potencjalnych klientów;

4) dodatkowe nabrzeże statkowe, które umożliwi 
załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek 
LNG oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG 
i usługę bunkrowania.

Podpisanie umowy na dostawę regazyfikatorów 
w październiku 2019 r. oznacza, że projekt ten 
wchodzi w fazę wykonawczą. Spółka Polskie LNG 
podpisała umowę z firmą Selas-Linde, która dostarczy 
regazyfikatory SCV.  Zawarta umowa potwierdza 
zakończenie prac w projekcie SCV na koniec 2021 r.

Uruchomienie Gazoportu otworzyło drogę 
do dywersyfikacji dostaw gazu do Polski – widać 
to wyraźnie po przeszło trzech latach działania 
Terminala LNG w Świnoujściu, a także na przykładzie 
wyników PGNiG za 2019 r. Udział gazu z Rosji 
w całości importu kontrolowanego przez państwo 
koncernu w 2019 r. spadł do 60,2 proc. z niemal 67 
proc. w 2018 r. Z danych przedstawionych przez 
spółkę wynika też, że w 2019 r. udział LNG w imporcie 
gazu przez PGNiG wzrósł do 23,1 proc. z ok. 20 proc. 
w 2018 r. Łącznie import gazu przez PGNiG w 2019 
r. wyniósł 14,85 mld m³, o ok. 1,32 mld m³ więcej 
niż rok wcześniej. Import z kierunku wschodniego 
wyniósł 8,95 mld m³, w porównaniu do 9,04 mld 
m³ w 2018 r. Oznacza to spadek importu z kierunku 
wschodniego z 66,8 proc. do 60,2 proc. w strukturze 
importu spółki. W 2019 r. import LNG z USA, Kataru 
i Norwegii wyniósł 3,43 mld m³ po regazyfikacji i rok 
do roku wzrósł o ok. 0,7 mld m³, a udział skroplonego 
gazu wzrósł do 23,1 proc. Resztę importu pokrył 
kierunek zachodni i południowy. To wyraźna zmiana 
w kierunku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego 
dla polskich odbiorców. Jeszcze w 2016 r. odsetek 
rosyjskiego gazu w całym imporcie sięgał blisko 
89 proc., kolejne lata przyniosły stabilny spadek 
dostaw ze Wschodu, przy jednoczesnym wzroście 
importu LNG. Z roku na rok widać wyraźny wzrost 
wolumenu skroplonego gazu ziemnego, który 
sprowadzany jest przez Terminal LNG im. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. W 2019 r. 
PGNiG sprowadziło do Polski 31 dostaw LNG, rok 
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wcześniej 23 dostawy. Liczba ładunków zakupionych 
w ramach kontraktów krótkoterminowych (spot), 
wzrosła w tym czasie z 4 do 10. Do Polski przypłynął 
pierwszy ładunek amerykańskiego LNG w ramach 
wieloletniego kontraktu z firmą Cheniere Energy, 
a roczny wolumen dostaw w ramach tej umowy 
będzie wzrastał w kolejnych latach. Dzięki kontraktom 
na zakup LNG z USA, w latach 2024-2042, PGNiG 
będzie dodatkowo corocznie dysponowało portfelem 
ok. 9,3 mld m³ po regazyfikacji. Od 2020 r. coroczny 
import LNG z Kataru wynosić będzie do ok. 2,7 mld m³ 
po regazyfikacji.

Terminal LNG w Świnoujściu jest istotnym elementem 
strategii dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw 
gazu do Polski. Program Rozbudowy Terminalu 
LNG jest komplementarny z projektem gazociągu 
Baltic Pipe, łączącym pokłady gazu w Norwegii 
z Polską. Razem pozwolą one na import surowca 
po konkurencyjnych cenach z nowych niezależnych 
źródeł dostaw, co umożliwi uniezależnienie się 
od Rosji - monopolistycznego dostawcy ze wschodu.

Szybszym sposobem na dywersyfikację dostaw 
gazu mogą być tzw. terminale pływające. 
Zaadaptowany na potrzeby magazynowania 

i regazyfikacji gazu skroplonego gazowiec typu 
FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) 
od 2015 r. posiada Litwa. Litwini zamiast wielkiej 
bazy zlokalizowanej na lądzie, ze zbiornikami, 
instalacjami do regazyfikacji, jak ta w Świnoujściu, 
wybrali wersję kilkakrotnie tańszą i znacznie szybszą 
w realizacji. Jednostkę FSRU wykupili w systemie 
leasingowym od norweskiej firmy Höegh LNG, która 
ją zaprojektowała, zamówiła, zakupiła i której była 
operatorem w Kłajpedzie. Terminal jest zakotwiczony 
w pobliżu specjalnie przygotowanego dla niego 
nabrzeża. Jednostkę nazwano symbolicznie 
„Independence”, gdyż ma ona zagwarantować Litwie, 
a docelowo regionowi państw bałtyckich, niezależność 
energetyczną. „Independence” ma ok. 300 m długości 
i na pokładzie cztery zbiorniki mogące pomieścić 
170 tys. m³ LNG - z tego powodu jednak terminal nie 
może przyjmować największych gazowców Q-Flex 
i Q-Max, mieszczących ponad 200 tys. m³. gazu LNG. 
Płynny surowiec po regazyfikacji jest natychmiast 
wtłaczany do sieci. W 2018 r. litewski parlament 
zgodził się na wykupienie pływającego terminala. 
Szanuje się, że koszty takiej inwestycji szybko się 
zwrócą. Dzięki temu Litwa stanie się właścicielem 

„Independence” pod koniec 2024 r. Wtedy to wygasa 
umowa jego najmu i usługi. Zakup terminala zostanie 
sfinansowany z pożyczki 160 mln euro, na którą 
25-letnią umowę litewski operator AB Klaipedos 
Nafta (KN) podpisał z Nordic Investment Bank 
(NIB). Klaipedos Nafta spodziewa się, że do 2050 r. 
LNG pozostanie ważnym zasobem energetycznym 
dla przejścia Litwy na gospodarkę niskoemisyjną. 
Decyzję o zakupie FSRU popierają analitycy 
przewidujący stabilne zużycie gazu ziemnego w kraju 
w nadchodzących dekadach, a także rozszerzone 
możliwości wniesione przez trwające regionalne 
projekty infrastruktury gazowej.

Decyzja o dywersyfikacji dostaw gazu poprzez 
wynajęcie FSRU została podjęta przez władze Litwy 
w związku z wysokimi cenami rosyjskiego surowca 
przed 2014 r. i obawą przed presją polityczną. Zanim 
uruchomiono terminal w Kłajpedzie, ceny gazu 
były zdecydowanie wyższe, zarówno w porównaniu 
do regionu nadbałtyckiego, jak i do cen na rynkach 
północno-zachodnich UE. Mimo że rynki gazu Estonii, 
Litwy i Łotwy są do siebie podobne, jedynie na Litwie 
Gazprom zdecydował się utrzymywać wyższe ceny. 
Miało to związek z wdrażaniem unijnego trzeciego 
pakietu energetycznego przez Wilno, co bezpośrednio 
godziło w interesy Gazpromu. Dopiero zwiększenie 

TERMINAL LNG KŁAJPEDA
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konkurencyjności na rynku przez budowę terminala 
LNG oraz groźba arbitrażu cenowego doprowadziły 
do obniżki cen rosyjskiego gazu na Litwie o ponad 
20 proc., czyli do poziomów porównywalnych 
z resztą regionu nadbałtyckiego oraz innymi rynkami 
UE51. W teorii surowiec z gazociągu lądowego 
powinien być tańszy (nie ma kosztów obsługi LNG 
i dalekiego transportu), ale tak nie jest w przypadku 
dostaw z Rosji dla krajów bałtyckich. W czerwcu 
2019 r. aż 96 proc. gazu ziemnego, który trafił 
do litewskich konsumentów, dostarczono właśnie 
z terminalu LNG w Kłajpedzie. Gaz ten w prawie 91 
proc. pochodził z Norwegii. Regazyfikowany LNG 
mocno konkuruje cenowo z gazem importowanym 

za pomocą gazociągów, dlatego importerzy mający 
dostęp do wielu źródeł wykorzystują pojawiające 
się możliwości. W listopadzie 2019 r. polski koncern 
PGNiG podpisał pięcioletnią umowę na pełną 
przepustowość stacji przeładunku LNG na ciężarówki 
w litewskiej Kłajpedzie. Ma tam do dyspozycji pięć 
zbiorników po 1000 m³ pozwalających zgromadzić 
2250 ton LNG. Dzięki wynajętej infrastrukturze 
polski koncern będzie sprowadzać drogą morską 
LNG z różnych źródeł i sprzedawać go odbiorcom. 
Umowa obowiązuje od kwietnia 2020 r. Podpisali 
ją w Kłajpedzie prezesi PGNiG i operatora stacji - 
litewskiego koncernu Klaipedos Nafta. 

51 http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/PIE-Policy_Paper_4-2019.pdf
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TERMINAL LNG W GDAŃSKU

6.3

Podobny jak na Litwie, terminal pływający 
pojawić się ma też w Polsce. Ma być częścią 
projektu Bramy Północnej, zwiększając 

potencjał importu gazu skroplonego realizowanego 
już przez Gazoport (rozbudowywany zresztą) 
i zwiększając dywersyfikację dostaw tego surowca 
do Polski. Planuje się, że w 2021 r. jednostka typu 
FSRU o możliwości wprowadzenia do krajowego 
systemu gazociągów 4,1-8,2 mld m³ gazu rocznie, 
ma działać w Zatoce Gdańskiej. Pływający terminal 
regazyfikacyjny będzie połączony – podmorskim 
gazociągiem – z systemem gazociągowym Polski 
(stacja redukcyjno-pomiarowa Grupy Lotos), 
z możliwością gromadzenia surowca w podziemnych 
magazynach gazu w Kosakowie. Gaz jest 
przechowywany w znajdujących się nawet 1000 
metrów pod ziemią kawernach już od 2014 roku – 
także surowiec pochodzący z terminalu w Świnoujściu. 
Długoterminowe plany rozbudowy magazynów 
przewidują, że będzie w nich można zgromadzić 
łącznie ćwierć miliarda metrów sześciennych. Należy 
też pamiętać, że planowany terminal ma świadczyć 
też usługi przeładunku LNG oraz tankowania statków 
napędzanych gazem skroplonym.

Za projekt odpowiada należąca w 100 proc. 
do państwa polskiego spółka Gaz-System.  
Terminal pływający w Zatoce Gdańskiej i dodatkowa 
infrastruktura pozwalająca połączyć go z polskim 
system gazociągowym, mają być zrealizowane 
do 2025 roku (pierwotnie planowano rozpoczęcie 
działalności operacyjnej już w 2021 roku). Ten projekt 
jest tylko jednym z elementów szerszej strategii 
realizowanej przez Gaz-System, mającej poszerzyć 
zdolności Polski nie tylko jeśli chodzi o import, ale 
też rozprowadzanie gazu w krajowym systemie 
z możliwością eksportu. Program inwestycyjny (2015-
2025) zakłada budowę łącznie ponad 2 000 km sieci 
nowych gazociągów. Plany inwestycji w terminal FSRU 
w Zatoce Gdańskiej sięgają 2008 roku. 

Tyle że nie znalazła się ona na liście 
projektów mających wsparcie finansowe UE – 
w efekcie już po dwóch latach plany zawieszono. 
Do projektu Polacy wrócili dopiero po zmianie 
rządu i przystąpieniu do energicznego wdrażania 
strategii dywersyfikacji energetycznej. W 2017 roku 
wspomniana spółka Gaz-System wybrała firmę ILF 
Consulting Engineers Polska na wykonawcę studium 
wykonalności i autora prac przygotowawczych.

 Głównym powodem podjęcia przez Polskę inicjatywy 
stworzenie drugiego, obok Gazoportu, terminalu 
umożliwiającego import LNG, jest oczywiście 
konieczność pogłębiania dywersyfikacji źródeł 
i kierunków strategicznie ważnego surowca.  
Wobec zapowiedzi rezygnacji z dostaw 
rosyjskiego gazu (przynajmniej nie na zasadach 
długoterminowego kontraktu) z końcem 2022 
roku, Polska musi do tego czasu zapewnić sobie 
możliwości importu wystarczających ilości gazu 
z innych kierunków. Tak naprawdę jest to realizowany 
Baltic Pipe i import LNG. Rozbudowa Gazoportu 
nie wystarczy, stąd projekt FSRU. Niewątpliwie 
za realizacją tego planu przemawia dynamiczny 
rozwój rynku gazu skroplonego, szczególnie w USA, 
które zaczęły przesuwać znaczną część eksportu 
z Azji do Europy. Ale nie mniej istotne są czynniki 
o charakterze wewnętrznym. Po pierwsze, rozwój 
gospodarczy Polski potrzebuje więcej surowca, czego 
nie pokrywa wydobycie ze złóż własnych (choć 
to również rośnie). Po drugie, Polska ma ambicje 
importować przez Bramę Północną na tyle dużo gazu, 
by część reeksportować na rynki sąsiednie, tak by 
budować pozycję liczącego się gracza na rynkach 
Grupy Wyszehradzkiej, a nawet całego Trójmorza.

Należy podkreślić, że projekt FSRU w Zatoce 
Gdańskiej może być przykładem tego, jak ważne 
dla dywersyfikacji dostaw gazu i umocnienia 
bezpieczeństwa energetycznego Europy 
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Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej 
jest zaangażowanie UE. Instalacja FSRU w Polsce 
znalazła się na liście inwestycji mających status 
projektów będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania (Projects of Common Interest - PCI) 
w sektorze energetycznym opublikowanej przez 
Komisję Europejską w 2019 roku. To potwierdzenie, 
że strategia Gaz-Systemu wpisuje się w politykę 
energetyczną i klimatyczną UE. Realizacja projektów 
PCI ma bowiem wspierać działania unijne dzięki 
rozwojowi konkretnej infrastruktury. Dzięki wpisaniu 
na listę PCI polski projekt terminala pływającego 
może skorzystać choćby z przyspieszonego procesu 
uzyskiwania pozwoleń oraz liczyć na specjalne 
rozwiązania regulacyjne. Status PCI daje też 
możliwość – pod pewnymi warunkami – starania się 
o dofinansowanie w ramach unijnego instrumentu 
Connecting Europe Facility (CEF). Chodzi o projekty 
infrastruktury energetycznej o najwyższym 
priorytecie. Komisja Europejska zaproponowała listę 
PCI w październiku 2019 roku. Liczba projektów 
gazowych spadła na niej z 53 (tyle było w 2017 r.) 
do 32. Oznaczało to, że projekty gazowe stanowią 21 

proc. całości52. Najnowsza edycja listy PCI spotkała 
się z krytyką części eurodeputowanych i organizacji 
pozarządowych w związku z tym, że znalazło 
się tam kilkadziesiąt projektów związanych 
z wykorzystywaniem paliw kopalnianych.  
Mowa o gazociągach i terminalach LNG. Wśród nich 
są jednak m.in. Baltic Pipe oraz interkonektory mające 
połączyć polski rynek z sieciami gazowymi innych 
krajów. Umieszczenia na liście PCI broniła Komisja 
Europejska. - Transformacja UE w stronę neutralności 
klimatycznej będzie opierała się na szerokim zakresie 
źródeł energetycznych i technologii; rola gazu 
ziemnego jest ważna jako paliwa przejściowego - 
argumentował rzecznik KE Tim McPhie. Rezolucję 
wzywającą do odrzucenia listy PCI przygotowali 
eurodeputowani Zielonych oraz skrajnie lewicowej 
frakcji GUE. Ostatecznie, w głosowaniu w styczniu 
2020 roku, większość (54 za, przy 17 przeciw i dwóch 
wstrzymujących się) odrzuciła propozycję rezolucji 
rekomendującą sprzeciw Europarlamentu wobec 
najnowszej listy PCI53.

52 https://newdirection.online/2018-publications-pdf/NORD_STREAM_2.pdf
53 https://europarlament.pap.pl/mimo-krytyki-eurodeputowani-bronia-projektow-gazowych
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GAZOCIĄG BALTICCONECTOR

6.4

Redukcja uzależnienia od gazu 
z Rosji jest priorytetem dla wszystkich byłych 
komunistycznych państw czy republik nad 

Bałtykiem. Same terminale LNG w Polsce i na Litwie 
to za mało. Kluczowym elementem tej strategii, obok 
budowy infrastruktury umożliwiającej import LNG, 
jest rozbudowa połączeń systemów gazociągowych 
państw regionu. Dużym krokiem w stronę wzmocnienia 
bezpieczeństwa energetycznego krajów bałtyckich 
było uruchomienie gazociągu Balticconnector. Pierwsza 
partia surowca tym biegnącym na dnie Zatoki Fińskiej 
gazociągiem łączącym Estonię z Finlandią została 
przesłana w styczniu 2020 roku. W pierwszych sesjach 
handlowych 2020 r. wykorzystano pełną zdolność 
przesyłową gazociągu, którego budowę ukończono 
na jesieni 2019 r. Gazociąg zwiększa bezpieczeństwo 
regionalne dostaw poprzez dywersyfikację źródeł 
gazu, tworzy podstawy do otwarcia rynku i wzrostu 
posiadając możliwości użycia alternatywnych źródeł, 
jak LNG i biogaz, wreszcie zapewnia połączenie 
gazowych rynków trzech krajów bałtyckich z fińskim 
oraz ich integrację ze wspólnym energetycznym 
rynkiem UE. Budowa gazociągu Balticconnector ruszyła 
w połowie 2018 roku. Ma on długość 153 km, z czego 
połowa to odcinek podmorski. Co ważne, gaz można 
nim przesyłać w obu kierunkach, a przepustowość jest 
szacowana na 7,2 mln m³ na dobę. 

Balticconnector kosztował ćwierć miliarda euro, 
z czego większość zapewniła UE (decyzja Komisji 
Europejskiej z 2016 roku o przeznaczeniu 187,5 mln 
euro na projekt). Cały Balticconnector składa się 
z lądowego gazociągu Siuntio-Inkoo (Finlandia) 
o długości 21 km, stacji kompresorowej w Inkoo, 
podmorskiego gazociągu Inkoo (Finlandia) – Paldiski 
(Estonia) o długości 77 km, stacji kompresorowej 
w Kersalu, wreszcie gazociągu lądowego Paldiski-
Kiili (Estonia) o długości 55 km54. Rządy Finlandii 
i krajów bałtyckich zapewniają, że uruchomienie 
Balticconnector to korzyść dla konsumentów gazu 
w całej wschodniej części regionu nadbałtyckiego. 
Gazociąg łączący Finlandię z krajami bałtyckimi 
obniża koszty dystrybucji, a przede wszystkim otwiera 
rynek energetyczny krajów nordyckich dla państw 
bałtyckich. To duży postęp z punktu widzenia całej 
UE, bo doszło do infrastrukturalnego połączenia 
dwóch odizolowanych dotychczas w dużym stopniu 
rynków regionalnych w Unii: skandynawskiego 
i bałtyckiego. Dotychczas Finlandia była niemal 
całkowicie uzależniona od gazu rosyjskiego (choć jego 
wykorzystanie w produkcji energii jest dość niskie, 
poniżej 10 proc.) - teraz może w razie konieczność 
pozyskiwać gaz na przykład z terminalu LNG 
na Litwie, a w przyszłości uzyska dostęp do rynku 
polskiego.

54 http://balticconnector.fi/en/the-project
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GAZOCIĄG GIPL

6.5

Tym, czym na północy krajów bałtyckich 
jest gazowe połączenie Estonii i Finlandii, 
tym na południu ma być połączenie Litwy 

z Polską, o nazwie GIPL (Gas Interconnection 
Poland–Lithuania). Projekt ten ma większe znaczenie 
dla bezpieczeństwa regionu, niż Balticconnector, 
ponieważ łączy kraje bałtyckie nie z „gazową wyspą” 
(Finlandia), a głównym obszarem UE. Na początku 
stycznia 2020 r. rozpoczęły się prace litewskiego 
operatora przesyłowego Amber Grid, przygotowawcze 
do budowy litewskiego odcinka interkonektora 
gazowego z Polską–. Przetarg na budowę litewskiego 
odcinka interkonektora gazowego GIPL wygrały 
firmy Alvora i Szauliu dujotiekio statyba, z którymi 
operator pod koniec grudnia 2019 r. podpisał umowę. 
Inwestorami GIPL są Gaz-System (Polska) oraz Amber 
Grid (Litwa). 24 maja 2018 r. spółki podpisały umowę 
Connection Agreement, regulującą prawne, biznesowe 
i techniczne aspekty inwestycji. Zawarcie umowy 
stanowi wspólne zobowiązanie stron do zbudowania 
interkonektora. Projekt GIPL uzyskał dofinansowanie 
z UE w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe 
Facility). Ma przyczynić się do eliminacji tzw. wysp 
energetycznych, czyli regionów uzależnionych 
od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku, a także 
do zintegrowania krajów bałtyckich z rynkiem gazu 
UE. Po stronie polskiej gazociąg o długości  
ok. 158 km przebiegać będzie przez dwa 
województwa: mazowieckie i podlaskie. 

Południowy odcinek GIPL połączy tłocznię gazu 
w Hołowczycach z miejscowością Rudka-Skroda. 
Inwestycja przewiduje także dostosowanie tłoczni 
gazu Hołowczyce do sprężania gazu o większym 
niż dotychczas ciśnieniu. Celem całego projektu 
jest budowa nowego transgranicznego gazociągu 
o łącznej długości ok. 343 km, który połączy 
systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy55. 
W przyszłości gazociąg GIPL będzie połączony 
z budowanym gazociągiem Baltic Pipe – kluczowe 
znaczenie będzie tu miała planowana nowa tłocznia 
gazu Gustorzyn (woj. kujawsko-pomorskie). 
To stamtąd dystrybuowany będzie gaz na terytorium 
centralnej Polski. Nowa tłocznia jest budowana nie 
tylko dla potrzeb transportu gazu w ramach projektu 
Baltic Pipe, ale również w kontekście przyszłego 
interkonektora Polska–Litwa. Obiekt umożliwi 
rozprowadzenie gazu m.in. z Norwegii (Baltic Pipe) 
w kierunku tłoczni, a następnie skierowanie tego 
strumienia m.in. w kierunku Litwy. Dzięki budowie 
takich obiektów spółka będzie miała możliwość 
elastycznego sterowania przepływami i przesyłania 
tego surowca do odbiorców w całej Polsce, jak 
również do krajów sąsiadujących. Projekt otrzymał 
dofinansowanie z instrumentu „Łącząc Europę”  
(ang. CEF – Connecting Europe Facility), zarówno 
na prace projektowe, jak i budowlane.

55 https://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/202948/
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GAZOCIĄG BALTIC PIPE

6.5

Najważniejszym projektem dywersyfikacyjnym 
i zwiększającym bezpieczeństwo energetyczne 
nie tylko Polski, ale potencjalnie wszystkich 

krajów wchodzących w skład inicjatywy Trójmorza, 
jest ostatni i sztandarowy element koncepcji Bramy 
Północnej, czyli gazociąg Baltic Pipe łączący 
złoża norweskie z polskim systemem. To projekt 
infrastruktury gazowej, którego celem jest stworzenie 
nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim 
łączącego Polskę i Danię z Norwegią. Gazociąg 
ma biec przez terytorium Danii, pod dnem Bałtyku 
i ostatecznie kończyć swój bieg w Polsce.  
Rokrocznie Baltic Pipe ma dostarczać do Polski niemal 
10 mld m³ gazu, z czego 2,5 mld m³ ma pochodzić 
ze złóż eksploatowanych w Norwegii przez polską 
spółkę PGNiG. Gazociąg ma dostarczać gaz ziemny 
z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego na rynek 
duński i polski z możliwością dwukierunkowego 
przesyłu tego surowca. Polskie państwo podjęło 
decyzję o realizacji projektu Baltic Pipe, ponieważ ani 
– nawet rozbudowany – terminal LNG w Świnoujściu, 
ani planowany terminal pływający w Gdańsku 
nie będą wystarczające dla pokrycia całkowitego 
zapotrzebowania na energię po rezygnacji z importu 
gazu z Rosji. Obecnie gaz sprowadzany z Rosji 
na podstawie kontraktu jamalskiego, zaspokaja  
ok. 2/3 rocznego zapotrzebowania Polski 
na ten surowiec. To daje Moskwie ważne narzędzie 
potencjalnego destabilizowania Polski i wpływania 
na sytuację wewnętrzną w kraju. 

Główne zalety Baltic Pipe to zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego Polski dzięki 
bezpośrednim dostawom gazu z Norwegii oraz 
integracja europejskiego rynku energetycznego 
w naszej części kontynentu. Projekt jest powszechnie 
znany i popierany w Polsce (według sondażu opinii 
publicznej przeprowadzonego w lutym 2018 r. 
realizację projektu popiera 90 proc. Polaków) oraz 
posiada wsparcie rządów Polski i Danii. Porozumienie 
o współpracy przy realizacji Baltic Pipe premierzy 
podpisali w czerwcu 2017 roku. Memorandum mówiło 
o wsparciu inwestorów w działaniach o charakterze 
proceduralnym (uzyskiwanie pozwoleń i zgód)  
oraz o określeniu zapisów prawnych bez których projekt 
nie mógłby ruszyć z miejsca.

Inwestycja jest realizowana wspólnie przez 
operatorów przesyłowych Polski – Gaz-System  
i Danii – Energinet. Ma umożliwić dostawy gazu 
z Norwegii w wysokości ok. 10 mld m³ rocznie. 
Niewykluczony jest również dalszy przesył gazu 
do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt 
Baltic Pipe ma dotyczyć pięciu obszarów: gazociągu 
na dnie Morza Północnego - podmorskiego 
gazociągu pomiędzy norweskim a duńskim systemem 
przesyłowym gazu; rozbudowy istniejącego duńskiego 
systemu przesyłowego; tłoczni gazu w Danii, która 
będzie odpowiedzialna za sprężanie gazu ziemnego, 
co ma umożliwić jego transport; gazociągu na dnie 
Morza Bałtyckiego; rozbudowy i modernizacji 
polskiego systemu przesyłowego. 
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Za realizację trzech pierwszych komponentów 
odpowiada Energinet (operator duńskiego  systemu 
przesyłowego zarówno gazu ziemnego, jak i energii 
elektrycznej), natomiast Gaz-System (operator 
gazociągów w Polsce, odpowiedzialny za przesył 
gazu na jej terenie) przygotowuje gazociąg offshore 
oraz rozbudowę polskiego systemu przesyłowego. 
Koszty budowy i eksploatacji tłoczni gazu w Danii 
są współdzielone przez Gaz-System i Energinet. 
Ważnym partnerem inwestorów jest Gassco – operator 
zintegrowanego systemu przesyłu gazu z norweskiego 
szelfu kontynentalnego do innych krajów europejskich. 
Długość Baltic Pipe wyniesie ok. 275 km. W czerwcu 
2017 r. podpisano umowę ramową, w której ustalono 
zasady współpracy oraz podział odpowiedzialności 
podczas pierwszej fazy projektu (do uzyskania 
pozwolenia na budowę). Ustalono również treść 
istotnych postanowień kolejnej umowy (construction 
agreement), w tym podział kosztów realizacji 
inwestycji. W tym kontekście warto wskazać, że koszty 
projektu, które inwestorzy oszacowali na ok. 1,6 mld 
euro, będą podzielone między nimi w zbliżonych 
proporcjach. Podpisanie umowy ramowej przez 
inwestorów umożliwiło rozpoczęcie procedury open 

season, której celem była weryfikacja zapotrzebowania 
ze strony dostawców gazu na przepustowość 
gazociągu. Dzięki zarezerwowaniu przez uczestników 
rynku wymaganego przez inwestorów poziomu 
przepustowości wynoszącego co najmniej 7,5 mld m³, 
projekt wszedł na szybką ścieżkę realizacji. Co więcej, 
organy regulacyjne Polski i Danii przeprowadziły tzw. 
test rynkowy, który wykazał ekonomiczną opłacalność 
przedsięwzięcia. W efekcie tych działań, w styczniu 
2018 r. podpisane zostały wiążące umowy przesyłowe 
pomiędzy dostawcami a inwestorami na okres  
15 lat (2022-2037). Ponadto, na podstawie wyników 
procedury open season, rada nadzorcza Energinetu 
zatwierdziła w marcu 2018 r. uzasadnienie biznesowe dla 
duńskiej części projektu Baltic Pipe w celu przedłożenia 
wniosku o akceptację inwestycji duńskiemu ministrowi 
energii i klimatu. Dania, wypełniając zobowiązania 
wynikające z memorandum podpisanego przez 
premierów Polski i Danii, znowelizowała także Ustawę 
o dostawach gazu ziemnego. Wskutek jej przyjęcia 
Gaz-System będzie mógł zostać właścicielem sieci 
przesyłowych na terytorium Danii. Niezwłocznie 
po podpisaniu umowy ramowej Gaz-System 
przystąpił do wyboru podmiotu odpowiedzialnego 
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za proces realizacji gazociągu offshore do etapu 
uzyskania pozwolenia na budowę. W sierpniu 2017 r. 
podpisana została umowa z firmą Ramboll Danmark 
A/S, której zadaniem było m.in. przeprowadzenie 
niezbędnych badań, przygotowanie projektu 
budowlanego i raportu środowiskowego oraz 
uzyskanie pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia 
budowy gazociągu offshore do kwietnia 2020 r. 
Podpisana została również umowa z australijską 
firmą Subsea Engineering Associates Pty Ltd, która 
odpowiedzialna będzie m.in. kwestie nadzorowania 
prac. Obie spółki dysponują dużym doświadczeniem 
w zakresie realizacji podmorskich połączeń 
infrastrukturalnych. Już we wrześniu 2017 r. statki 
zakontraktowane przez firmę Ramboll rozpoczęły 
rejsy w celu przeprowadzenia badań środowiskowych, 
geofizycznych i geotechnicznych na rozpatrywanych 
wariantach przebiegu gazociągu offshore na Morzu 
Bałtyckim. Wykonawca na podstawie doświadczeń 
realizacji innych gazociągów podmorskich zdecydował 
się przeprowadzić bardzo szeroki zakres badań, tak by 
uwzględnić wszystkie możliwe czynniki przy wyborze 
przebiegu jego trasy oraz przygotowaniu raportu 
środowiskowego i projektu budowlanego56.

Ukończenie gazociągu offshore i rozbudowy polskiego 
systemu przesyłowego do 2022 r. jest przedmiotem 
działań powołanego w listopadzie 2017 r. przez 
polski rząd Międzyresortowego Zespołu do spraw 

projektu Baltic Pipe. Zadaniem tego gremium, w skład 
którego wchodzą m.in. liczni ministrowie oraz organy 
wydające w Polsce pozwolenia niezbędne do realizacji 
inwestycji, jest koordynacja działań polskiej 
administracji i inwestora.  
Pozwoli ona na sprawny przebieg procesu 
decyzyjnego, a także ustalenie jednolitej praktyki 
postępowania przez organy. Przewodniczącym 
zespołu jest Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu 
do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Działania 
podejmowane przez Gaz-System i jego wykonawcę 
przy wsparciu polskiej administracji sprawiają, 
że obecnie projekt jest realizowany zgodnie 
z harmonogramem. Na początku stycznia 2020 
roku Gaz-System zawarł z niemiecką firmą Europipe 
GmbH umowę na dostarczenie rur do budowy 
podmorskiej części gazociągu (na Bałtyku ma wynieść 
ok. 275 km) oraz budowy krótkiego lądowego 
odcinka na terytorium Polski. Umowa dotyczy 
też tymczasowego magazynowania rur oraz ich 
transportu do miejsca odbioru przez wykonawcę 
gazociągu. Naimski zapewnił przy okazji podpisania 
umowy, że inwestycja zostanie ukończona w terminie 
– czyli najdalej do października 2022 r. A więc krótko 
przed wygaśnięciem kontraktu z Gazpromem.  
Z kolei Gaz-System zapewnił, że „ jest na ostatnim 
etapie uzyskiwania pozwoleń, trwa przetarg 
na wykonawcę morskiej części Baltic Pipe i ta faza 

56 https://warsawinstitute.org/pl/baltic-pipe-od-koncepcji-decyzji/
ka-baltic-pipe-980148
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przygotowawcza będzie ukończona w pierwszej 
połowie 2020 r. i równocześnie rozpocznie się 
budowa podmorskiej części. W części morskiej 
mamy wszystkie pozwolenia ze strony Danii, a w tym 
kwartale spodziewamy się skompletować pozwolenia 
polskie i szwedzkie.(…) spółka jest zaawansowana 
w sprawie wyboru wykonawcy podmorskiej części 
gazociągu. Mamy krótką listę firm i spodziewamy się, 
że w ciągu kilkunastu tygodni proces kontraktowania 
wykonawcy będzie domknięty”57. 17 stycznia 2020 
r.  potwierdził to pełnomocnik polskiego rządu. 
Piotr Naimski zapewnił też, że nie będzie problemu 
technicznego w związku z przecięciem się gazociągu 
Baltic Pipe z gazociągiem Nord Stream 2 na dnie 
Bałtyku58.  To już trzecie w ostatnich dwóch dekadach 
podejście do rozwiązania tego problemu, i wydaje się, 
że najbardziej prawdopodobne dla realizacji.

Rurociąg ma pokryć zapotrzebowanie Polski na gaz 
ziemny, co przypieczętowują wiążące umowy 
pomiędzy dostawcami a inwestorami, które zostały 
podpisane w styczniu 2018 r. i mają obowiązywać 
od 2022 r. do 2037 r. Projekt Baltic Pipe przyczyni 
się do budowy regionalnego rynku gazu ziemnego, 
będącego integralną częścią rynku europejskiego. 
Projekt nie oznacza tylko budowy połączenia z Danią, 
ale też rozbudowę sieci przesyłowej w Polsce. 

Chodzi m.in. o stworzenie połączeń systemowych 
z Ukrainą (5 mld m³ przepustowości z Polski w kierunku 
Ukrainy oraz tyle samo z Ukrainy do Polski), Czechami  
(5 mld m³ do Czech, 6,5 mld m³ z Czech do Polski), 
Słowacją (4,7 mld m³ w kierunku Słowacji, 5,7 mld 
m³ w kierunku Polski) i Litwą (2,4 mld m³ w kierunku 
Litwy i 1,7 mld m³ w kierunku Polski). Baltic Pipe 
po 2022 r. umożliwi przesył gazu z Morza Północnego 
na rynek polski i dalej do krajów nadbałtyckich: 
Litwy, Łotwy i Estonii, a także do użytkowników 
końcowych w krajach sąsiednich. Jednocześnie 
rurociąg umożliwi dostawę gazu z Polski, w tym 
importowanego skroplonego gazu ziemnego, na rynek 
duński i szwedzki. Co bardzo ważne w projekcie 
Baltic Pipe, jego moce przepustowe po stronie 
polskiej zarezerwowała spółka państwowa, mająca 
na dodatek udziały w złożach Norweskiego Szelfu 
Kontynentalnego – który to właśnie ma być źródłem 
surowca dla gazociągu. Obecnie PGNiG jest 
udziałowcem w ok. 30 koncesjach, zaś wydobywa 
gaz z pięciu złóż. Na sześciu kolejny (Skogul, Aerfugl, 
Duva, Tommeliten Alpha, King Lear, Shrek) polski 
koncern prowadzi prace inwestycyjne i analityczne. 
Uruchomienie wydobycia na Skogul i Aerfugl 
planowane jest w pierwszej połowie 2020 roku. 
Co ważne, w styczniu 2020 roku PGNiG Upstream 
Norway uzyskało ostateczną zgodę administracyjną 

57 https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/1447788,gaz-system-umowa-baltic-pipe.html#icwcv=15
58 https://www.pb.pl/naimski-w-ciagu-kilku-kilkunastu-tygodni-wybrany-zostanie-wykonawca-morskiego-odcin
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na zakup dodatkowych 10 proc. udziałów w koncesjach 
PL636 i PL636B na Morzu Północnym, co zwiększyło 
polski udział w obu przypadkach do 30 proc. W ten 
sposób wielkość wydobycia gazu ziemnego ze złoża 
Duva przypadająca na PGNiG wzrośnie do 0,2 mld 
m³ rocznie. Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński stwierdził, 
że „zakup złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym 
jest jednym z priorytetów inwestycyjnych Grupy 
Kapitałowej PGNiG. Chcemy, aby jak największa 
część gazu, który popłynie z Norwegii do Polski 
po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe, pochodziła 
z naszego własnego wydobycia. To element naszej 
strategii dywersyfikacji i wzmocnienia bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. W ten sposób budujemy również 
pozycję polskich spółek na rynkach zagranicznych59.

Projekt Baltic Pipe uzyskał znaczące wsparcie 
ze strony Komisji Europejskiej, jeszcze na etapie 
koncepcyjnym. Gazociąg offshore znajduje się 
na liście projektów wspólnego zainteresowania UE 
(PCI – Project of Common Interest), co oznacza, 
że przyniesie on znaczne korzyści co najmniej dwóm 
państwom członkowskim, przyczyni się do integracji 
rynku i zwiększenia konkurencyjności, zwiększy 
bezpieczeństwo dostaw i ograniczy emisje CO2. 
Należy raz jeszcze podkreślić, jak ważną rolę projekty 
PCI mogą odgrywać w procesach wzmacniania 
bezpieczeństwa energetycznego wschodniej 
części Unii Europejskiej – przede wszystkim dzięki 
możliwości korzystania z takich udogodnień, jak 
szybsze procedury wydawania pozwoleń oraz 
możliwości otrzymania wsparcia finansowego 
w ramach unijnego instrumentu „Łącząc Europę”. 
Dzięki właśnie unijnym narzędziom tego rodzaju, 
projekt gazociągu Baltic Pipe już dwa razy uzyskał 
dofinansowanie ze strony UE. W 2015 roku było 
to 400 000 euro na prace przygotowawcze, zaś trzy 
lata później ok. 33 mln euro na prace projektowe60. 
5 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na dotację 
z unijnego Funduszu Spójności w wysokości 215 mln 
euro na budowę Baltic Pipe. Realizacja tego gazociągu 
promuje kilka założeń przyświecających UE, takich 
jak integracja wspólnego i samowystarczalnego rynku 
europejskiego, gdzie w razie potrzeby UE jest w stanie 
poradzić sobie w sytuacji kryzysu lub innej przyczyny 
odcięcia źródeł dostaw. Baltic Pipe promuje również 
wspólny handel surowcami oraz wykorzystywanie 
gazu jako źródła energii, co jak już było wcześniej 
wspominane, może przysłużyć się w walce 
o dobro środowiska, którego ochrona jest jednym 

z najważniejszych założeń Wspólnoty europejskiej. 
Komisja Europejska w znacznym stopniu skupia się 
na ochronie środowiska poprzez redukcję emisji 
gazów cieplarnianych, co pokazują dotychczasowe 
działania i strategie mające zapewnić coraz to niższą 
emisję dwutlenku węgla.  
Podkreślił to w listopadzie 2018 r. unijny komisarz ds. 
działań klimatycznych i energii Miquel Arias Canete, 
„dziś proponujemy strategię, która pozwoli Europie 
stać się pierwszą na świecie dużą gospodarką, 
która stanie się neutralna dla klimatu do 2050 r. 
Europa ma obecnie najbardziej ambitną politykę 
dotyczącą klimatu i czystej energii. Z nowymi celami 
na 2030 r., dotyczącymi odnawialnych źródeł energii 
i efektywności energetycznej do 2030 r., powinniśmy 
zmniejszyć emisje o 45 proc.”.  
Baltic Pipe może również przyczynić się 
do zwiększenia wykorzystania gazu ziemnego 
jako źródła energii, zastępując tym samym węgiel 
i redukując dwutlenek węgla wpuszczanego 
do środowiska, co współgra zaś z wytycznymi 
o redukcji tego związku chemicznego nie tylko 
w Europie, ale na szczeblu globalnym. Ochrona 
środowiska jest bardzo ważnym aspektem, na które 
każde państwo powinno zwracać uwagę zarówno 
samodzielnie, jak i przez zawiązywanie wszelkiego 
rodzaju wspólnot. Uniezależnienie się przez 
Polskę od dostaw gazu ziemnego z Rosji wypełnia 
ponadto założenie polityki UE, która ma na celu 
zdywersyfikowanie źródła dostaw w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego krajom Wspólnoty. 
Polityka ta nabrała wyjątkowego przyspieszenia 
w realizacji po inwazji Rosji na Krym i zastosowaniu 
wobec niej sankcji, przez co pojawiało się widmo 
groźby odłączenia od dostaw rosyjskiego gazu. Baltic 
Pipe to strategicznie ważne połączenie na kierunku 
południkowym, a nie równoleżnikowym. Przełamanie 
opcji północno-południowej. Takie rozwiązanie 
było podejmowane już dekadę temu, głównie 
za sprawą aktywności prezydenta Polski śp. prof. 
Lecha Kaczyńskiego. Trwa realizacja konstrukcji 
infrastruktury gazociągowej przecinającej tradycyjny 
układ Rosja-Europa. Ta nowa ma łączyć kraje 
środkowoeuropejskie w schemacie południkowym, 
niezależnym od Rosji. Cele Baltic Pipe to wzmocnienie 
dywersyfikacji dostaw gazu, integracja rynku 
tego surowca, ujednolicenie cen i zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw przede wszystkim w Polsce 
i Danii, a także w Europie Środkowo-Wschodniej  
oraz w regionie Morza Bałtyckiego.

59 http://biznes.pap.pl/en/news/pap/info/2853355,pgnig-sfinalizowal-zakup-dodatkowych-udzialow-w-zlozu-duva
60 https://warsawinstitute.org/pl/baltic-pipe-od-koncepcji-decyzji/
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KORYTARZ PÓŁNOC-POŁUDNIE

7

Przy pełnym wykorzystaniu nowych źródeł 
dostaw (dwa terminale LNG i Baltic Pipe), ilość 
gazu importowanego do Polski może być nawet 

wyższa niż krajowe zapotrzebowanie.  
Choć przewiduje się, że wraz z przechodzeniem 
polskiej energetyki z węglowej na gazową, 
zapotrzebowanie na surowiec wzrośnie z obecnych 
16 mld m³ nawet do 21 mld m³ w 2035 r., to w dalszej 
perspektywie władze Polski chcą wykorzystać 
nadwyżki gazu do tego, by uczynić z kraju hub 
gazowy. Nadwyżka surowca będzie magazynowana 
i odsprzedawana do kolejnych odbiorców, w tym 
w Czechach, Słowacji, państwach bałtyckich i Ukrainie, 
ale rozważa się także handel na rynku spotowym.  
Aby uczynić z Polski hub gazowy postępuje 
rozbudowa interkonektorów łączących Polskę 
z sąsiadami oraz polskich zdolności magazynowych. 
Rozważany jest również zakup ukraińskich magazynów 
znajdujących się głównie na zachodzie Ukrainy, 
blisko polskiej granicy. Warto bowiem wspomnieć, 
że Ukraina posiada największe zdolności magazynowe 
w Europie, wynoszące ponad 30 mld m³ „błękitnego 
paliwa”. Koncepcja budowy polskiego hubu gazowego 
wpisuje się w ideę Trójmorza, polegającą na integracji 
regionu między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem 
Czarnym poprzez rozbudowę infrastruktury, w tym 
także energetycznej. Gaz ma tu kluczowe znaczenie. 
W perspektywie dalekosiężnej polski hub miałby 
zostać połączony z planowanym terminalem LNG 
na chorwackiej wyspie  Krk, dzięki czemu możliwe 
byłoby stabilne i elastyczne przesyłanie surowca 
nie tylko na linii wschód-zachód, ale również 
północ-południe. Zamierzeniem tej koncepcji 
jest zabezpieczenie państw regionu przed próbą 
wykorzystania przez Rosję gazu jako instrumentu 
nacisku politycznego61. Korytarz Północ-Południe 
stworzyłby połączenie gazowe dla niemal wszystkich 
państw Europy Środkowej, co przyniosłoby każdemu 
z nich wymierne korzyści m.in. w postaci alternatywy 
dla dostaw gazu, bowiem państwa tej części Europy 
sprowadzają gaz głównie z Rosji. Korytarz Północ-
Południe zwiększy pozycję negocjacyjną państw 

Europy Środkowej z Federacją Rosyjską w zakresie 
dostaw gazu, gdyż pozwoli na dostęp do światowego 
rynku LNG, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie 
korzystniejszych warunków cenowych za surowiec. 
Pomocnym w realizacji korytarza Północ - Południe 
może okazać się gaz ze Stanów Zjednoczonych.  
Wspólny list państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) 
skierowany do Kongresu USA w 2014 r. z prośbą 
o przyspieszenie dostaw gazu LNG okazał się 
skuteczny. Trzy lata później terminal w Świnoujściu 
odebrał pierwszą dostawę skroplonego gazu 
LNG z USA. Skroplony gaz z USA powoli zaczyna 
przejmować rynki do tej pory zdominowane przez 
rosyjski Gazprom. Polska importując surowiec ze 
Stanów Zjednoczonych i rozbudowując infrastrukturę 
ma szansę stać się regionalnym hubem gazowym. 
Obecnie Polska ma zakontraktowane ok. 8 mld m³ 
gazu rocznie z USA. Z tego powodu planowana jest 
budowa pływającego terminalu LNG w okolicach 
Gdańska, który zapewni dodatkowe moce przerobowe. 
Otwiera to przed Polską możliwość eksportu 
gazu do krajów członkowskich V4, ale również 
beneficjentem może stać się Ukraina. Istotny w tym 
planie jest więc dostęp do morza oraz stworzenie 
terminali gazowych. Należy jednak pamiętać, iż same 
terminale nie będą w stanie w pełni zapewnić 
bezpieczeństwa energetycznego w Polsce i regionie. 
Bardzo ważna jest  budowa infrastruktury naziemnej, 
która pozwoli na przesył surowca pomiędzy 
państwami. W tym celu rozbudowywane są również 
połączenia gazowe pomiędzy państwami regionu, 
takie jak interkonektor Polska-Słowacja, Polska-
Litwa (GIPL) czy Polska-Czechy. Planowane jest też 
połączenie Polska-Ukraina. Zmiana szlaku przesyłu 
gazu spowodowała także konieczność przebudowy 
polskiego systemu przesyłowego i dostosowanie 
go do wykorzystania na kierunku północ-południe 
i zachód-wschód. Polski system był bowiem 
od lat dostosowany do transportu i dystrybucji gazu 
płynącego z kierunku wschodniego. Obecnie są 
prowadzone intensywne prace w obszarze budowy 
interkonektorów, nie tylko opisywanego wcześniej 

61 https://www.energetyka24.com/gaz/po-co-nam-dywersyfikacja-dostaw-gazu-analiza-
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połączenia GIPL. Obecnie Polska posiada na granicy 
z Republiką Czeską punkt wejścia do systemu 
(miejsce wprowadzania paliwa gazowego do polskiej 
sieci gazociągów). Znajduje się on w miejscowości 
Cieszyn i posiada przepustowość 0,5 mld m³ rocznie. 
Planowana przepustowość tego połączenia ma ulec 
zwiększeniu do 2,5 mld m³ rocznie. W grudniu 2017 
r. spółka Gaz-System podpisała umowę na budowę 
gazociągu Strachocina - Pogórska Wola, co jest 
jednym z elementów połączenia polsko-słowackiego 
systemu (Strachocina – Velke Kapusany).  
Budowa ruszyła na jesieni 2019 r. Gaz-System uzyskał 
też dofinansowanie w wysokości 140 mln zł na budowę 
gazociągu Tworóg – Kędzierzyn-Koźle, również przy 
południowej granicy Polski. Polski Gaz-System oraz 
słowacki Eustream otrzymały już na ten projekt 
dofinansowanie od Unii Europejskiej w wysokości 
około 108 mln euro. W uzasadnieniu zawarte zostało, 
iż projekt ten jest jednym z kluczowych projektów 
budowy infrastruktury w tej części Europy oraz 
znacząco przyczyni się do zwiększenia dywersyfikacji 
i bezpieczeństwa dostaw gazu. Na realizację koncepcji 
budowy korytarza gazowego Północ-Południe 
niewątpliwie wpływ będą miały jednak kalkulacje 
poszczególnych członków grupy V4. Chodzi tu przede 
wszystkim o ich podejście do kwestii zaopatrzenia 
w gaz pod kątem źródła pochodzenia surowca. 
Węgry nie mają problemów z tym, by coraz więcej 
gazu sprowadzać z Rosji – vide udział w projekcie 
TurkStream. Także Czechy mogą być bardziej 
zainteresowane rosyjskim gazem sprowadzanym 
z Niemiec, niż tym z Polski.

Inicjatywa Trójmorza jest projektem zwiększenia 
jedności Europy Środkowej, łącząc, które dawniej 
znajdowały się w sowieckiej strefie wpływów. 
Inicjatywa, która coraz mocniej wspierana jest przez 
USA - skupia dwanaście państw, są to Polska, Czechy, 
Słowacja, Węgry, Austria, Chorwacja, Rumunia, 
Bułgaria, Słowenia, Litwa, Łotwa i Estonia. Koncepcja 
Trójmorza opiera się na współpracy energetycznej, 
rozwoju transportu oraz telekomunikacji 
na linii Północ-Południe. Współpraca energetyczna 
koncentruje się głównie na przedsięwzięciach 
mających na celu rozwiązanie problemu dominacji 
rosyjskiego gazu w tych państwach. Zainteresowane 
kraje zmierzają do otwarcia się na dostawy gazu 
spoza Federacji Rosyjskiej, a narzędziem w realizacji 
tych planów mają być terminale LNG zlokalizowane 
w Polsce, Litwie oraz w Chorwacji, jak też 

rozbudowana sieć dwukierunkowych interkonektorów 
pomiędzy krajami Trójmorza. Kluczową rolę 
do odegrania – choćby z racji swego położenia – mają 
tu kraje grupy V4. Korytarz Północ-Południe przyczyni 
się do zbudowania regionalnego rynku gazu dla 
państw V4, a napływ skroplonego gazu z USA pozwoli 
zwiększyć bezpieczeństwo państw tej grupy.  
Aby zapewnić realną dywersyfikację niezbędne są 
inwestycje w rozbudowę połączeń gazowych między 
nimi oraz znalezienie nowych dostawców gazu. Realizując 
te projekty Grupa Wyszehradzka byłaby w stanie 
importować ok. 45 proc gazu z kierunków innych niż 
Rosja. Korytarz Północ-Południe docelowo mógłby 
łączyć złoża norweskie z południem Europy (poprzez 
Baltic Pipe) oraz stać się osią gazową łączącą terminale 
LNG w Świnoujściu i Gdańsku, poprzez południową 
Polskę, Republikę Czeską, Słowację i Węgry z terminalem 
LNG w Chorwacji. Wokół tej osi powstałaby sieć 
wielu dwustronnych międzysystemowych połączeń 
gazowych oraz krajowych gazociągów, które 
już istnieją lub są na różnych etapach realizacji. 
Sukces koncepcji korytarza Północ-Południe dałby 
państwom regionu wiele korzyści, w tym zwiększenie 
integracji regionalnych rynków gazu, zwiększenie 
bezpieczeństwa dostaw, umożliwienie dostępu 
do nowych źródeł dostaw (LNG, Norwegia) dla Europy 
Wschodniej, koordynacja regionalnych projektów 
infrastrukturalnych, harmonizacja/ ujednolicenie 
zasad obowiązujących na rynku, umożliwienie 
wdrożenia regionalnych procedur prewencyjnych 
i awaryjnych w przypadku sytuacji kryzysowych. 
Nie jest więc przypadkiem, że Komisja Europejska 
przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu 
wspólnotowym” („Project of Common Interest”). 
Korytarz Północ-Południe mógłby zostać połączony 
z Południowym Korytarzem Gazowym (Southern 
Gas Corridor) – w efekcie czego kraje Trójmorza 
uzyskałyby dostęp nie tylko do surowca z Norwegii 
i LNG, ale też gazu kaspijskiego, a w razie połączenia 
infrastruktury SGC z planowanym gazociągiem 
EastMed – także do gazu ze wschodniej części  
Morza Śródziemnego.

Kluczem do powodzenia koncepcji Północ-Południe 
jest obecnie przyspieszenie prac w jego południowej 
części. Na północy Terminal LNG w Świnoujściu działa 
i będzie rozbudowany, prace nad Baltic Pipe też 
posuwają się zgodnie z harmonogramem. Tymczasem 
przygotowania do budowy chorwackiego projektu 
LNG (terminal na wyspie Krk) trwały lata 
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i przez długi czas nie były jasne losy projektu, 
co mogło wpłynąć na obecne kłopoty ze znalezieniem 
chętnych na odbiór gazu tą drogą. Co z kolei 
negatywnie wpływa na perspektywy realizacji 
projektu – tym bardziej, że w przeciwieństwie 
do Polski, dla Chorwacji terminal LNG nie ma 
krytycznego znaczenia dla zabezpieczenia dostaw 
i ich dywersyfikacji. Ostateczna decyzja inwestycyjna 
została podjęta pod koniec stycznia 2019 r., 
kiedy 30 stycznia rząd Chorwacji podjął decyzję 
o współfinansowaniu pierwszego etapu budowy 
terminalu LNG na wyspie Krk, który zakłada zakup 
pływającej jednostki regazyfikacyjnej (FSRU) 
o mocy do 2,6 mld m3 oraz budowę pirsu wraz 
z infrastrukturą. Na cel ten z budżetu państwa 
ma zostać przekazane 100 mln euro, co stanowi 
43 proc. wycenianej na 234 mln euro inwestycji. 
Kolejne 101,4 mln pochodzić będzie ze środków UE 
(instrument „Łącząc Europę”), zaś brakujące 32,6 
mln euro pokryją trzy państwowe przedsiębiorstwa: 
koncern energetyczny Hrvatska elektroprivreda 
(HEP), operator systemu przesyłowego Plinacro oraz 
spółka realizująca projekt terminalu, LNG Croatia. 
Ukończenie inwestycji zapowiadane jest na styczeń 
2021 r.62 Budowa terminalu LNG w Chorwacji 
ruszyła w kwietniu 2019 r. Chodzi o przygotowanie 

infrastruktury, terenu i nabrzeża do przyjęcia oraz 
przesyłu LNG. Obiekt do regazyfikacji mają dostarczyć 
Norwegowie. Jednostka powinna znaleźć się na wyspę 
Krk na przełomie września i października 2020 
r. To dostosowany do potrzeb regazyfikacyjnych 
gazowiec o długości 280 metrów, wysokości 38 
metrów i szerokości 43 metrów. Został zakupiony 
od norweskiej firmy Golar i pływał pod nazwą Golar 
Viking, a obecnie jest przebudowywany w koreańskiej 
stoczni Hudong. Operatorem obiektu jest spółka LNG 
Croatia, odpowiedzialna także za budowę terminalu, 
powołana do życia przez chorwackiego operatora 
przesyłowego, firmę Plinacro. Teren pod powstający 
terminal LNG należał do chorwackiej firmy chemicznej 
Dina. Na tym obszarze znajduje się stara marina, 
która była wykorzystywana do dostarczania etylenu 
do produkcji polietylenu. Obecnie trwają prace nad 
budową nowego doku terminalu LNG na wyspie Krk. 
Chorwacja jest w stanie zabezpieczyć własne potrzeby 
gazu w ok. 70 proc. Dodatkowo importowane są 
do tego kraju niewielkie ilości surowca od Gazpromu. 
Terminal LNG nastawiony będzie głównie na rynki 
krajów ościennych. Dzięki połączeniu gazowemu 
między Chorwacją a Węgrami, będzie możliwe 
dostarczanie 1,5 mld m³ gazu rocznie przez węgierskie 
połączenie gazowe. 

62 https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-02-06/chorwacja-blizej-budowy-terminalu-lng-na-wyspie-krk
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Jesienią 2019 r. ruszyła eksploatacja tłoczni 
zbudowanej przez chorwackiego operatora Plinacro. 
Plinacro musi również zbudować gazociąg łączący 
go z terminalem i odcinek głównego gazociągu 
Zlobin-Rupa. Mimo, że terminal będzie miał roczną 
zdolność regazyfikacji w wysokości 2,6 mld m³, do tej 
pory zarezerwowano tylko 520 mln m³ zdolności 
tego obiektu (chorwacka spółka elektroenergetyczna 
HEP wydzierżawiła 420 mln m³, a węgierska 
spółka paliwowa INA 100  mln m³)63. Węgierskie 
firmy energetyczne miały także zarezerwować 
przepustowość w czasie procedury open season, ale 
zamiast tego, Węgry wyraziły chęć wejścia w strukturę 
własnościową spółki z udziałem na poziomie 25 
proc. i odpowiednią rezerwacją przepustowości. 
Poinformował o tym 12 kwietnia 2019 r. minister 
spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto. 
Propozycja uzależniona jest od konkurencyjnej ceny 
dostaw gazu z tego źródła. Jak dodał Szijjarto, 
powstanie terminalu, z którego możnaby kupować 
po konkurencyjnej cenie gaz, leży też w strategicznym 
interesie Węgier. „Plany od dawna leżą już gotowe, 
intencje też są, ale jak dotąd postęp w sensie 
fizycznym był niewielki.. Dodał, że co do węgierskiej 
propozycji „nie sformułowano jeszcze jednoznacznej 
odpowiedzi” ze strony chorwackiej, która zamierza 
uzależnić decyzję od rezerwacji zdolności 
przesyłowych. Węgierskie firmy państwowe natomiast 
zarezerwują je dopiero, jeśli będzie to opłacalne. Jak 
podkreślił, Węgry nie kupią gazu po cenie wyższej niż 
obecnie. Tyle, że w międzyczasie struktura finansowa 
budowy terminalu i zamówionego statku została 
zamknięta, więc i propozycja Budapesztu musiała być 
odrzucona. 

Zarezerwowane moce regazyfikacyjne są zbyt małe, 
by mogły dać ekonomiczne podstawy pozytywnej 
decyzji inwestycyjnej (progiem opłacalności projektu 
byłaby rezerwacja na poziomie 60–75 proc. mocy 
terminalu).  Spółka celowa LNG Croatia jest jednak 
przekonana, że terminal przyciągnie klientów, gdy 
tylko zacznie działać. Roczny koszt operacyjny 
terminalu, który będzie obsługiwany przez firmę Golar 
przez 10 lat, wynosi od 12 do 13 milionów euro. Barbara 
Dorić, dyrektor operatora obiektu, jest przekonana, 
że po roku terminal stanie się samowystarczalny 
finansowo. Aby obiekt był w pełni samofinansujący się 
należy wynająć minimum 1,1 mld m³. 

Koszt całego projektu LNG jest znacznie niższy niż 
początkowo przewidywano - zamiast maksymalnie 
383 mln euro, koszt wyniesie 234 mln euro. 
Największy wpływ na koszty miał zakup statku. 
Początkowo na ten cel zaplanowano 250 milionów 
euro, a statek FSRU kosztował 159,6 miliona euro, zaś 
prace dokowe EPC – 58,5 miliona euro. Oszczędności 
dokonano również na lądzie przy wykupie gruntów64. 
Nie da się jednak nie zauważyć, że decyzja Chorwacji 
o budowie terminala ma charakter bardziej polityczny 
niż ekonomiczny. Ma zwiększyć bezpieczeństwo 
energetyczne – i to całego regionu – a nie dawać 
samej Chorwacjiwielkie zyski. To sukces USA, które 
od lat zabiegały w Chorwacji i na Węgrzech o budowę 
terminalu, argumentując, że zmniejszy on zależność 
energetyczną regionu od Rosji. Do decyzji władz 
chorwackich przyczyniło się też prawdopodobnie 
kurczenie się krajowych zasobów gazu i utrzymujący 
się trend spadkowy w krajowym wydobyciu.  
O ile w 2015 r. Chorwacja zaspokajała z własnych 
źródeł 54 proc. zapotrzebowania, to w roku 2016 
wskaźnik ten spadł do 46 proc. Dywersyfikacja 
źródeł dostaw gazu jest głównym argumentem 
zwolenników budowy terminalu LNG na wyspie Krk. 
Zgodnie z danymi z 2016 r. Chorwacja konsumuje 
rocznie ok. 2,7 mld m³ gazu. Krajowe wydobycie 
wynosi 1,8 mld m³. Chorwacja obecnie sprowadza 
gaz z jednego źródła, z rosyjskiego Gazpromu, 
który dostarcza surowiec za pośrednictwem spółki 
Prvo Plinarsko Drustvo (PPD). Umowa podpisana 
w 2017 r. ma obowiązywać przez 10 lat. Na jego 
mocy Rosjanie do końca 2027 r. mają dostarczać 
do Chorwacji 1 mld m3 gazu rocznie (ok. 34 proc. 
konsumpcji gazu ziemnego w 2017 r.). Umowa spółki 
PPD z Rosjanami ma więc pozwolić na wypełnienie 
luki, którą mógłby załatać terminal LNG. Dalsze 
odwlekanie inwestycji dałoby Rosjanom argument 
do podpisywania nowych umów z krajami, które 
mogłyby być potencjalnym rynkiem zbytu. Tak jest 
w przypadku Węgier, Słowenii i Serbii. Dla obrony 
swoich interesów Moskwa może wykorzystywać 
m.in. narastającą niestabilność chorwackiej sceny 
politycznej oraz protesty mieszkańców gminy Omišalj 
(gdzie powstać ma terminal) obawiających się spadku 
przychodów z turystyki oraz organizacji ekologicznych 
podnoszących kwestię ewentualnego  
skażenia wody morskiej65.

63 https://biznesalert.pl/gazoport-terminal-lng-krk-chorwacja-energetyka-gaz/
64 https://biznesalert.pl/gazoport-terminal-lng-krk-chorwacja-energetyka-gaz/
65 https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-02-06/chorwacja-blizej-budowy-terminalu-lng-na-wyspie-krk
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W przyszłości Korytarz Północ-Południe 
może zostać otwarty na dostawy gazu 
kaspijskiego – wystarczy połączyć systemy 

krajów Trójmorza, poprzez Bałkany, z gazociągami 
wchodzącymi w skład Południowego Korytarza 
Gazowego (Southern Gas Corridor, SGC) od lat 
mającego pełne wsparcie UE. Jeden taki łącznik jest 
już budowany między Bułgarią a Grecją. Komisja 
Europejska przyjęła środki wsparcia dla projektu 
w listopadzie 2018 r. W maju 2019 r. Bułgaria i Grecja 
rozpoczęły budowę interkonektora Komotini–Stara 
Zagora o długości 182 km, mającego połączyć 
systemy gazowe obu krajów. Połączenie ma osiągnąć 
gotowość operacyjną do końca 2020 r. Koszt budowy 
szacuje się na 220 mln euro, a przepustowość ma 
wynosić 3-5,5 mld m³ rocznie. Interkonektor IGB (Gas 
Interconnection Greece–Bulgaria) pozwoli Bułgarii 
pozyskiwać gaz z Azerbejdżanu (z gazociągu TAP) 
oraz poprzez odcinek łączący z budowanego właśnie 
terminalu LNG w Alexandroupolis  
(INGS, Alexandroupolis Independent Natural Gas 
System). Gazociąg IGB to obiecująca alternatywa dla 
rosyjskiego gazu w Bułgarii, której rząd na początku 
stycznia 2020 zdecydował r o zakupie 20 proc. akcji 
greckiej spółki Gastrade, która buduje terminal LNG 
w greckim porcie Alexandroupolis, przez bułgarskiego 
operatora przesyłowego Bułgartransgaz. Decyzja 
jest zgodna z przyjętą w 2019 r. krajową strategią 
w dziedzinie energetyki do 2030 r. Na początku 
marca 2020 r. bułgarski koncern gazowy Bułgargaz 
zarezerwował ok. 500 mln m³ gazu rocznie na 10 lat 
z terminalu Alexandroupolis. Budowa pływającego 
terminalu w Alexandroupolis przebiega zgodnie 
z harmonogramem i powinien być on gotowy 
w drugiej połowie 2020 r. Przez terminal rocznie 
ma płynąć 12,2 mld m³ gazu z regionu Morza 
Śródziemnego i Kataru oraz skroplony gaz z USA. 
Na oddaniu do użytku terminalu w Alexandroupolis 
oraz interkonektora IGB, co powinno zwiększyć 
zdolności importowe już działającego terminalu 
Revithoussa LNG, zyska Grecja. 

Rozbudowa możliwości importu LNG oraz 
rozbudowa gazociągów w ramach SGC umocni 
pozycję państwa greckiego jako kluczowego punktu 
interkonektorowego gazu w regionie.

Wiele krajów w Europie Środkowej i Południowej jest 
zależnych od jednego dostawcy – otrzymując z Rosji 
większość czy niemal całość gazu. Aby pomóc im 
w dywersyfikacji dostaw, powstaje właśnie Południowy 
Korytarz Gazowy – dzięki niemu do UE ma docierać 
surowiec z basenu Morza Kaspijskiego, Azji Centralnej, 
Bliskiego Wschodu i basenu wschodniego Morza 
Śródziemnego. Początkowo tą drogą, która ma być 
otwarta do końca 2020 r., płynąć ma ok. 10 mld m³ 
gazu rocznie do odbiorców w UE. Biorąc pod uwagę 
potencjalne dostawy z basenu Morza Kaspijskiego 
i wschodniego Morza Śródziemnego, ta wielkość 
może wzrosnąć w przyszłości o 10-20 mld m³ rocznie. 
Władze Azerbejdżanu i zagraniczni inwestorzy 
zamierzają rozwijać kolejne nowa złoża, tj. Absheron, 
Umid, Babek, Karabakh, Dan Ulduzu, Ashrafi, Shah 
Deniz 3 i inne. Mają one zapewnić wystarczającą ilość 
surowca dla Południowego Korytarza Gazowego 
(SGC)66. Skorzystają na tym nie tylko finalni odbiorcy, 
np. rząd Gruzji planuje odbierać 1,1 mld m³ gazu 
od Azerbejdżanu z SGC jeszcze przed końcem  
2023 r. Obecnie Gruzja dostaje 5 proc. całości dostaw 
gazu z Azerbejdżanu do Turcji (a więc 300 mln m³  
z 6 mld m³). Gdy wielkość dostaw przez SGC 
wzrośnie do 23 mld m³ rocznie, wtedy też wzrośnie 
proporcjonalnie wielkość dostaw dla Gruzji. Projekty 
infrastrukturalne składające się na Korytarz znalazły 
się na liście PCI. Unia wspiera budowę Gazociągu 
Trans-Anatolijskiego (TANAP) i Gazociągu Trans-
Adriatyckiego (TAP), którymi ma być transportowany 
gaz z Azerbejdżanu do Włoch poprzez Gruzję, Turcję, 
Grecję, Albanię i Adriatyk. UE ściśle współpracuje 
z dostawcami takimi jak Azerbejdżan oraz krajami 
tranzytowymi. Negocjuje z Azerbejdżanem 
i Turkmenistanem potencjalną budowę Gazociągu 
Trans-Kaspijskiego. 

66 https://www.aboutenergy.com/en_IT/topics/southern-gas-corridor.shtml
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Ceremonia otwarcia pierwszego etapu SGC odbyła się 
w Baku w maju 2018 r. Otwarcie TANAP miało miejsce 
w czerwcu 2018 r. w tureckim mieście Eskisehir67.

Projekt Południowego Korytarza Gazowego  
(Southern Gas Corridor) składa się z trzech gazociągów:

1. Gazociąg Południowo-Kaukaski (SCPX) ma niemal 
700 km długości biegnie z Baku przez Tbilisi 
do Erzurum, łącząc Azerbejdżan, Gruzję i Turcję;

2. Gazociąg Trans-Anatolijski (TANAP) liczy 1850 km 
i łączy Gruzję, Turcję i Grecję;

3. Gazociąg Trans-Adriatycki (TAP) liczy 878 km 
i biegnie z Grecji do Włoch.

Łączna długość gazociągów wchodzących w skład 
SGC to ok. 3500 km. Tworzą one oś łączącą złoża 
Morza Kaspijskiego z włoską Apulią. Dostarczają 
lub mają dostarczać gaz także krajom leżącym 
wzdłuż tej osi (Gruzja, Turcja, Grecja, Albania) 
lub sąsiadującym – poprzez łączniki i odnogi 
(Bułgaria i Bałkany Zachodnie). Zainteresowane 
włączeniem się w SGC są też inne kraje, jak Rumunia 
i Ukraina – choć to konieczne jest stworzenie ogniwa 
morskiego, a więc transportu gazu w postaci 
skroplonej. Głównym źródłem surowca ma być – 
na początek - gigantyczne złoże azerbejdżańskie 
Shah Deniz 2. Azerbejdżański koncern SOCAR 
zapowiada, że docelowo po rozbudowie gazociągów 
i zaangażowaniu na ich potrzeby kolejnych złóż 
gazu, nawet 6 mld m³ surowca będzie trafiało 
do Turcji, 0,5 mld m³ do Albanii (lub więcej, zależnie 
od potrzeb), 1 mld m³ do Grecji, 1 mld m³ do Bułgarii 

(interkonektorem IGB), maksymalnie zaś 18 mld m³ 
do Włoch68. Najstarsza część SGC, czyli Gazociąg 
Południowo-Kaukaski, działa już od 2006 r. Ale 
dopiero wraz z ukończeniem TANAP i TAP, gaz zacznie 
docierać do UE. Gazociąg Trans-Anatolijski (TANAP), 
czyli turecki odcinek Południowego Korytarza 
Gazowego, biegnie od granicy z Gruzją, przecina 20 
tureckich prowincji (na odcinku do Erzurum biegnie 
równolegle do Gazociągu Południowo-Kaukaskiego) 
i kończy się na granicy z Grecją w Edirne, w Tracji. 
Pierwszy etap budowy TANAP zakończył się 
w czerwcu 2018 r. Ceremonia otwarcia miała 
miejsce w północno-zachodniej prowincji Eskisehir, 
zaś komercyjne dostawy gazu do Turcji ruszyły 
pod koniec czerwca 2018 r. Od tamtej pory do końca 
października 2019 r. do Turcji trafiło przez TANAP 
łącznie 3,08 mld m³. Kolejny etap budowy gazociągu 
zakończył się w 2019 r. – 30 listopada w miejscowości 
Ipsala, niedaleko greckiej granicy odbyła się 
ceremonia otwarcia. W tym rejonie właśnie TANAP 
łączy się z kolejnym odcinkiem gazowej osi SGC, czyli 
Gazociągiem Trans-Adriatyckim (TAP), który biegnie 
do krajów europejskich. Udziałowcami TANAP są 
Southern Gas Corridor CJSC (51 proc.), SOCAR Turkey 
Enerji (7 proc.), Botas (30 proc.), British Petroleum 
(12 proc.). Początkowa przepustowość TANAP, który 
jest głównym elementem SGC, to 16 mld m³ rocznie. 
Około 6 mld m³ jest przeznaczonych na rynek turecki, 
zaś reszta dla Europy – za pośrednictwem TAP,  
który ma ruszyć w 2020 r.

Gazociąg Trans-Adriatycki (TAP) to kluczowy element 
Południowego Korytarza Gazowego dla zaopatrzenia 
Europy w gaz. Włoski rząd zaakceptował udział 
w tym projekcie w październiku 2018 r., mimo 

67 https://www.azernews.az/oil_and_gas/157713.html
68 https://www.aboutenergy.com/en_IT/topics/southern-gas-corridor.shtml
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sprzeciwu Ruchu Pięciu Gwiazd. Ostateczny koszt 
TAP ma wynieść 40 mld dolarów, czyli mniej, niż 
szacowano na początku (45 mld dolarów). Premier 
Włoch Giuseppe Conte postawił na TAP, choć także 
w październiku 2018 r., podczas wizyty w Moskwie, 
Rosjanie proponowali Włochom podłączenie 
do TurkStream. Jednak większą wagę miała tu pozycja 
USA. W lipcu 2018 r., podczas wizyty w Waszyngtonie, 
Conte mówił o strategicznym znaczeniu TAP69. 
Stanowisko włoskich władz ostatecznie przesądziło 
o tym, że Gazociąg Trans-Adriatycki powinien powstać 
zgodnie z harmonogramem. Jeszcze w lipcu 2018 r., 
gdy Conte gościł w USA, prezydent Sergio Mattarella 
podczas wizyty w Azerbejdżanie mówił o wielkiej 
wadze dla Europy projektu Południowego Korytarza 
Gazowego (SGC). TAP ma zaspokoić 12 proc. potrzeb 
Włoch na gaz i może przyczynić się do obniżki ceny 
surowca70. W grudniu 2019 r. konsorcjum budujące 
TAP ogłosiło, że ukończone zostało już ponad 90 
proc. gazociągu będącego europejską odnogą 
SGC. Na początek będzie dostarczał 10 mld m³.  
Ostateczną destynacją TAP są Włochy, ale gazociąg 
biegnie przez Grecję i Albanię. Zbudowane są już 
odcinki TAP w Grecji i Albanii. Pozostaje podmorski 
odcinek z Albanii do Włoch, który powinien być 
gotowy do końca 2020 r. Z Grecji, poprzez budowany 
interkonektor IGB, surowiec z TAP ma też trafiać 
do Bułgarii. Z kolei z Albanii odchodzić ma odnoga 
pod nazwą Gazociąg Jońsko-Adriatycki (IAP) – 
do Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny (z kolejnym 
odgałęzieniem do Chorwacji). Przepustowość 
tego dwukierunkowego gazociągu ma osiągnąć 5 
mld m³ rocznie. Będzie go budować konsorcjum 
czterech spółek mających po 25 proc. udziałów: 
Bonus (Czarnogóra), Albgaz (Albania), BH-Gas 
(Bośnia i Hercegowina), Plinacro (Chorwacja). 
Wstępny projekt ma być ukończony do września 
2020 r.71 Udziałem w inicjatywie Południowego 
Korytarza Gazowego zainteresowane są również 
Rumunia i Ukraina. W tym pierwszym przypadku 
chodzi o projekt AGRI który ma umożliwić dostawy 
kaspijskiego gazu do czarnomorskich portów Rumunii. 
Gaz z Azerbejdżanu miałby płynąć gazociągiem 
do terminalu Kulevi na czarnomorskim wybrzeżu 
Gruzji, a stamtąd w postaci LNG do rumuńskiego portu 
Constanca72. Podobną drogą musiałaby sprowadzać 

kaspijski gaz Ukraina. Po spotkaniu z prezydentem 
Ilhamem Alijewem w Azerbejdżanie, prezydent 
Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina 
popiera SGC i że Kijów oraz Baku zastanowią się 
nad możliwościami rozwoju projektu73. Dużym 
impulsem dla rozwoju SGC byłoby włączenie 
w projekt innych krajów leżących nad Morzem 
Kaspijskim. Wraca idea połączenia złóż gazu we 
wschodniej części tego akwenu z Azerbejdżanem. 
W listopadzie 2018 r. Ilham Alijew odwiedził 
Turkmenistan po raz pierwszy od zawarcia przez pięć 
państw nadkaspijskich porozumienia o podziale wód 
terytorialnych. Ta umowa znosi prawne przeszkody 
dla budowy Gazociągu Trans-Kaspijskiego. Ważnym 
etapem rozwoju SGC i zwiększenia dostaw gazu 
do Europy tym szlakiem byłoby włączenie w projekt 
Turkmenistanu z jego możliwościami przeznaczenia 
30 mld m³ gazu na eksport do Europy. Turkmenistan 
wyraził zainteresowanie udziałem w SGC w tzw. 
aszchabadzkiej deklaracji pięć lat temu. Za budową 
Gazociągu Trans-Kaspijskiego optują UE i USA, 
natomiast przeciwne są Rosja i Iran. Chodzi o mające 
300 km długości połączenie Turkmenbaszy z Baku. 
Możliwe jest też rozszerzenie źródeł surowca 
o kazachstańskie zasoby Tengiz czy Kashagan.  
Na posiedzeniu Rady Doradczej SGC w Baku w lutym 
2019 r., Unia Europejska i Azerbejdżan zaprosiły 
Turkmenistan do przyłączenia się do projektu. 
W sierpniu 2019 r. Komisja Europejska miała wznowić 
negocjacje z Turkmenistanem74. 

Krajem kluczowym dla transportu gazu kaspijskiego 
z pominięciem Rosji, dla potencjalnych dostaw 
z Iraku, Iranu i Syrii, ale też dla rozwoju możliwości 
produkcyjnych i zaopatrujących UE w gaz krajów 
leżących nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego 
pozostaje Turcja. Napięte relacje polityczne Ankary 
z wieloma sąsiadami i generalnie też, z Zachodem, 
mogą negatywnie wpływać na sytuację. Tym bardziej, 
że Turcja od prawie dwóch dekad ma ambicje stać się 
potężnym hubem gazowym i odgrywać aktywną rolę 
w handlu i reeksporcie gazu do Europy. Chce przy tym 
wykorzystać swoje sąsiedztwo z kilkoma tradycyjnymi 
i nowymi producentami gazu – poza Rosją także 
z Iranem, Irakiem, krajami kaspijskimi, Egiptem  
czy Cyprem. 

69 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-prime-minister-conte-italy-joint-press-conference/
70 http://jamestown.org/program/despite-us-sanctions-on-iran-green-light-for-the-southern-gas-corridor/
71 https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/european-energy-diversification-how-alternative-sources-and-

routes-can-bolster-energy-security-and-decarbonization/
72 https://www.aboutenergy.com/en_IT/topics/southern-gas-corridor.shtml
73 https://www.president.gov.ua/en/news/ukrayina-ta-azerbajdzhan-aktivizuyut-spivpracyu-u-sferi-mizh-58929
74 https://emerging-europe.com/news/igu-southern-gas-corridor-could-help-europe-diversify-energy-imports/
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Z tymi wielkimi ambicjami Ankary łączy się widoczna 
od pewnego czasu zmiana w strukturze importu gazu 
przez Turcję. Już w styczniu i lutym 2019 r. Turcja 
kupiła prawie tyle samo ładunków LNG, co w całym 
2018 r. Równocześnie zmniejszyła import gazu przez 
biegnący z Rosji przez Ukrainę, Mołdawię, Rumunię 
i Bułgarię Gazociąg Trans-Bałkański. W 2018 r. 
spadł znacząco import gazociągami (głównie tymi 
z Rosji), wzrósł natomiast import LNG. Według 
danych Departamentu Energii USA, Turcja w 2018 
r. była drugim (po Wielkiej Brytanii) importerem 
amerykańskiego LNG w Europie i 11. na świecie. 
Turcja importuje rosnące ilości gazu skroplonego, 
wykorzystując swoje większe moce importowe oraz 
dobrą koniunkturę na rynkach gazowych na świecie. 

Notowany ostatnio spadek importu gazu rosyjskiego 
wynika przede wszystkim z malejącego popytu na gaz 
w kraju oraz mniejszej opłacalności i elastyczności 
cenowej gazu z Rosji w porównaniu z dostępnymi 
alternatywami. Tej tendencji nie zmieni też 
Turkstream, oddany do użytku na początku 2020 r.. 
Ograniczenie importu gazu z Rosji i wzrost importu 
LNG są elementem gry Ankary o całokształt relacji 
gazowych z Moskwą, w tym o warunki realizacji nitki 
eksportowej gazociągu TurkStream do Europy czy 
zasady prawdopodobnych przyszłych dostaw gazu 
rosyjskiego do Turcji (w 2021 r. wygasa jeden turecki 
kontrakt długoterminowy z Gazpromem oraz kontrakt 
z Iranem i jeden z kontraktów z Azerbejdżanem)75.

75 https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-03-21/turcja-przyspieszenie-dywersyfikacji-zrodel-dostaw-gazu



Joanna Berenika Grabowska

47newdirection.online     @europeanreform

EASTMED  
I GAZ ŚRÓDZIEMNOMORSKI

9

Pozycja Turcji jako kluczowego kraju 
w transporcie gazu do południowej Europy 
w ostatnim czasie została zagrożona rozwojem 

wydarzeń we wschodniej części Morza Śródziemnego. 
W ostatnich latach duże podmorskie złoża gazu 
odkryły Cypr i Izrael. 3 stycznia 2020 r. państwa te 
podpisały umowę z Grecją o budowie podmorskiego 
gazociągu EastMed (długość 1900 km), którym gaz 
z odkrytych złóż będzie trafiał na Kretę. Stamtąd zaś 
rocznie do Europy miałoby trafiać 10 mld m³ gazu. 
EastMed miałby biec z Izraela przez Cypr do Grecji 
i Włoch. Docelowo przepustowość miałaby wynieść 
20 mld m³. Finansowanie projektu, wycenione na  
7 mld dolarów, zadeklarowały grecka DEPA i włoski 
Edison, lecz zapewne zaangażują się w to również UE 
i USA. Gaz ze wschodniej części Morza Śródziemnego 
powinien po dotarciu na rynek europejski kosztować 
20-30 proc. mniej, niż rosyjski, dostarczany budowaną 
właśnie drugą nitką TurkStream76. Gazociąg ma 
być ukończony do 2025 r., jednak projekt będzie 
niezwykle ciężki do zrealizowania. Chodzi nie tylko 
o koszty, ale i kwestie polityczne. Turcja nie uznaje 
bowiem międzynarodowych wód Cypru i sprzeciwia 
się projektowi. W tej kwestii może zapewne liczyć 
na poparcie Rosji, która obawia się kolejnego 
groźnego rywala na rynkach gazowych tej części 
Europy. Głównym zagrożeniem dla realizacji projektu 
zaopatrzenia UE w gaz pochodzący ze wschodniej 
części basenu Morza Śródziemnego są nie koszty 
budowy podmorskiego gazociągu, ale spory 
o politycznym zabarwieniu dotyczące przebiegu 
morskich granic i w związku z tym praw do leżących 
pod dnem morskim zasobów gazu. Dotyczy to przede 
wszystkim złóż Afrodyta, odkrytych w 2011 r., 
a znajdujących się w obrębie cypryjskiej wyłącznej 
strefy ekonomicznej (EEZ), ok. 135 km na południe 
od Cypru, 34 km na zachód od izraelskich złóż gazu 
Lewiatan, a także ok. 80 km na północny-wschód 
od egipskich złóż Zohr. Ocenia się, że Afrodyta 

zawiera ok. 100-170 mld m³ gazu. Egipt, Cypr 
oraz Izrael porozumiały się w sprawie współpracy 
w ramach wydobycia gazu z tego pola oraz jego 
eksportu do Europy. Już w 2003 r. Cypr dokonał 
demarkacji swojej granicy EEZ z Egiptem, a w 2010 
r. z Izraelem. W sierpniu 2013 r. rządy Egiptu, Izraela 
oraz Cypru podpisały natomiast umowę o współpracy 
energetycznej. Warto dodać, że głównymi 
partnerami cypryjskiego rządu w eksploatacji złóż 
są amerykańskie koncerny ExxonMobil i Noble 
Energy. Cypr podpisał warty 9 mld dolarów kontrakt 
na wydobycie gazu z Delek, Shell i Noble Energy. 
W styczniu 2019 r. kraje popierające projekt, 
z udziałem także Autonomii Palestyńskiej, utworzyły 
Gazowe Forum Wschodniego Morza Śródziemnego 
w celu koordynacji budowy regionalnego rynku gazu 
z perspektywą rozwoju terminali LNG w Egipcie 
w celu jego eksportu na światowe rynki. W lutym 2019 
r. amerykański ExxonMobil ogłosił odkrycie kolejnych 
nowych złóż blisko Cypru. Nikozja i Kair porozumiały 
się w sprawie budowy gazociągu, którym ten surowiec 
płynąłby do Egiptu.

Do 2011 r. Egipt eksportował gaz, ale spadek 
produkcji w wyniku politycznych zawirowań 
związanych z tzw. Arabską Wiosną i późniejszymi 
konfliktami wewnętrznymi wraz ze wzrostem 
zapotrzebowania krajowego spowodował, że kraj ten 
stał się importerem netto LNG (koszty 3 mld dolarów 
rocznie). W 2015 r. w egipskiej wyłącznej strefie 
ekonomicznej (EEZ) odkryto złoże gazu Zohr,  
które może mieścić nawet 850 mld m³ gazu. 
To podwoiło znane zasoby gazu Egiptu. Surowiec 
ten odkryto również w rejonie Delty Nilu i na północy 
Półwyspu Synaj. Dzięki eksploatacji złóż Zohr i Nour 
Egipt stał się samowystarczalny jeśli chodzi o gaz. 
Teraz ma ambicje stać się ważnym hubem gazowym 
w regionie, poprzez swoją infrastrukturę LNG 
reeksportując gaz ze złóż Izraela i Cypru. 

76 https://zn.ua/energy_market/nelishniy-gazoprovod-341240_.html
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W 2018 r. spółki z USA, Izraela i Egiptu podpisały 
10-letni kontrakt na eksport gazu izraelskiego do Egiptu. 
Surowiec ten następnie może być reeksportowany 
do Europy. Z tego względu Kair – liczący na uzyskanie 
dominującej roli we wschodniośródziemnomorskim 
handlu gazem dzięki instalacjom LNG - początkowo 
sprzeciwiał się idei budowy podmorskiego gazociągu 
EastMed (Eastern  Mediterranean Gas Pipeline) 
biegnącego z Izraela, przez Cypr i Grecję do Włoch. 
Wsparcie UE i USA dla projektu wpłynęło na zmianę 
stanowiska Egiptu. Minister energetyki i ropy naftowej 
Tarik Al-Mula wyraził wsparcie dla inicjatywy. Surowca ze 
złóż izraelskich powinno bowiem starczyć i na eksport 
do Egiptu, jak i do mającego powstać EastMed.  
31 grudnia 2019 r. surowiec ze złoża Lewiatan zaczął 
płynąć do terminalu Natgaza i dalej na rynek izraelski. 
Złoża Lewiatan i Tamar powinny nie tylko zaspokoić 
całość zapotrzebowania na gaz Izraela i Jordanii, ale 
też eksportować go do Egiptu i potem do Europy. 
Izraelskie złoże Lewiatan wspólnie z cypryjskim złożem 
Afrodyta mieści 620 mld m³ gazu77. Teksaski koncern 
Noble Energy, który jest operatorem złoża Lewiatan, 
po rozpoczęciu dostaw gazu na rynek izraelski, zacznie 
eksport do Egiptu i Jordanii. 

3 listopada 2019 r. konsorcjum EMED (Noble Energy, 
izraelski Delek Drilling i egipski East Gas Co.)  
zawarło umowę na zakup za 185 mln dolarów 39 proc. 
East Mediterranean Gas Company (EMG), właściciela 
Gazociągu EMG. Mający 90 km długości podmorski 
gazociąg ma dostarczać izraelski gaz do Egiptu78. 
początkowo 7 mld  m³ rocznie, a po rozbudowie –  
9 mld m³. Noble Energy i Delek Drilling są głównymi 
partnerami na złożach Lewiatan i Tamar. Obie 
spółki zgodziły się sprzedać za 15 mld dolarów gaz 
odbiorcy w Egipcie, spółce Dolphinus Holdings. 
Potem, w październiku 2019 r., umowę uzupełniono, 
zwiększając wielkość dostaw o jedną trzecią,  
do ok. 85 mld m³ za 20 mld dolarów79.

Gazowa współpraca Izraela z Egiptem nie jest 
zagrożona, w trudniejszym położeniu jest za to Cypr. 
Turcja od dawna groziła, że w przypadku przystąpienia 
przez ten kraj do eksploatacji złóż gazu, użyje nawet 
siły, by się temu przeciwstawić. W maju i czerwcu 
2019 r. dwa tureckie statki Barbaros i Yavuz rozpoczęły 
wiercenia na wodach terytorialnych Cypru80. Ankara 
sprzeciwia się pracom na cypryjskim szelfie, żądając, by 
udział w projektach dostali też cypryjscy Turcy. 

77 https://zn.ua/energy_market/nelishniy-gazoprovod-341240_.html
78 https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/12/egypt-israel-natural-gas-supply-deal-compensation-icc-cases.html
79 https://www.bloomberg.com/press-releases/2019-10-02/noble-energy-amends-gas-sales-contracts-with-dolphinus-holdings-limited-

increasing-firm-sales-volumes-into-egypt
80 https://www.defence24.pl/wojna-srodziemnomorska
81 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Erdogan-Turcja-i-Libia-moga-eksplorowac-zloza-Morza-Srodziemnego-i-Czarnego-7786887.html
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UE stoi po stronie Cypru, choć Rosja, używając swoich 
tradycyjnych sprzymierzeńców w Europie, , lobbuje 
przeciwko projektowi EastMed w UE. Dużo groźniejszy 
dla rozwoju tego nowego źródła zaopatrzenia Europy 
w gaz jest jednak sprzeciw Turcji. Po pierwsze, 
Ankara i Ateny wciąż nie zakończyły wieloletniego 
konfliktu o wyspy i granice morskie. Po drugie, Turcja 
chce też mieć zyski z gazu śródziemnomorskiego 
(pod pozorem dbania o interesy nieuznawanej przez 
nikogo oprócz Ankary Tureckiej Republiki Północnego 
Cypru). Po trzecie, negatywny wpływ na realizację 
projektu mogą mieć napięte relacje Turcji z Izraelem 
i Egiptem. Turcja mogła początkowo liczyć, że to ona 
stanie się naturalnym tranzytowym ogniwem dla 
EastMed. Kiedy okazało się, że to złudne nadzieje, 
przystąpiła do działań mających zablokować projekt. 
27 listopada 2019 r. Turcja i Libia (a dokładniej 
uznawany przez społeczność międzynarodową rząd 
w Trypolisie), podpisały umowę o ustanowieniu 
między nimi granicy morskiej, za czym idzie określenie 
wyłącznych stref ekonomicznych. Biegną one 
bardzo blisko Cypru, bezpośrednio po planowanej 
drodze gazociągu EastMed, naruszając terytorium 
greckie. W zamian za umowę o granicy morskiej 
Ankara zapewniła Trypolisowi pomoc wojskową 
przeciwko generałowi Haftarowi. Prezydent Turcji 
Recep Tayyip Erdogan powiedział w wywiadzie dla 
państwowej telewizji TRT, że Turcja i Libia mogą 
prowadzić odwierty w poszukiwaniu złóż ropy 
i gazu na spornych obszarach Morza Śródziemnego 
i mogą nawet rozszerzyć je na Morze Czarne i wody 
międzynarodowe. Ateny nazwały to „naruszeniem 
prawa międzynarodowego”, odesłały ambasadora Libii 
i ogłosiły, że ustalone przez Ankarę i Trypolis granice 
są nielegalne. Porozumienie Libii i Turcji skrytykowały 
też Egipt i Cypr, które już wcześniej były skonfliktowane 
z Ankarą w sprawie dostępu do złóż ropy i gazu we 
wschodniej części Morza Śródziemnego81. 8 stycznia 
2020 r. w Kairze ministrowie spraw zagranicznych 
Francji, Egiptu, Grecji i Cypru zadeklarowali, że umowa 
morska Libii i Turcji jest nieważna, bo narusza 
suwerenne prawa krajów trzecich i nie jest zgodna 
z międzynarodowym prawem morskim82. Rząd turecki 
zwrócił się do ONZ z wnioskiem o uznanie turecko-
libijskiej umowy o morskich granicach, tyle że jest ona 
sprzeczna z Konwencją ONZ o prawie morza z 1982 r. 

Turcja należy do nielicznych państw, które tej konwencji 
ani nie podpisały, ani nie ratyfikowały. Libia wprawdzie 
podpisała, ale nie ratyfikowała. Zgodnie z tą konwencją 
państwa mające dostęp do morza mogą poza swoimi 
wodami terytorialnymi (do 12 mil morskich) wyznaczać 
wyłączne strefy ekonomiczne (EEZ), rozciągające się 
do 200 km od linii brzegowej. W ich obrębie państwa 
te mają m.in. suwerenne prawo eksploatacji złóż. 
Problem w tym, że odległość od wybrzeża Turcji 
do najbliższego punktu wybrzeża Libii wynosi ponad 
600 km.. Turecka EEZ nie może zatem sięgać Libii, 
gdyż narusza to suwerenność Grecji, Cypru i Egiptu. 
Turcja twierdzi jednak, że EEZ można wyznaczać tylko 
od linii brzegowej lądu stałego, a nie wysp. Ponadto nie 
uznaje suwerenności Cypru oraz ignoruje istnienie wysp 
greckich, które położone są w obrębie wyznaczonej 
przez Turcję EEZ83.

Nie zważając na wątpliwe prawnie kroki Turcji, 
mogące przeszkodzić realizacji EastMed, 2 stycznia 
2020 r. w Atenach szefowie rządów Grecji, Cypru 
i Izraela podpisali porozumienie o budowie gazociągu. 
Właścicielem projektu jest IGI Poseidon, joint venture 
greckiej DEPA i włoskiej Edison. Komisja Europejska 
sprawdza wykonalność projektu, ale zadeklarowała 
dotację 36,5 mld euro na badania i planowanie 
techniczne. EastMed popierają też USA – o czym 
mówił Sekretarz Stanu Stanów Zjednoczonych 
Mike Pompeo podczas szczytu Cypr-Grecja-Izrael 
w Jerozolimie w marcu 2019 r. EastMed ma dostarczać 
do Europy 9-12 mld m³ gazu rocznie. Ostateczna 
umowa inwestycyjna ma być zawarta do 2022 r., 
a obecny budżet szacowany jest na ponad 6 mld 
euro. Gazociąg ma być ukończony w ciągu około 
siedmiu lat84. Grecja, Cypr i Izrael chcą też odzyskać 
poparcie Włoch dla EastMed, jednak w maju 2019 
r. premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił, że Rzym 
nie chce bezpośredniego połączenia Włoch z tym 
gazociągiem. Zamiast tego, Włosi proponują 
połączenie EastMed z TAP. Wobec takiego stanowiska 
Rzymu, Izrael opowiada się za zmianą trasy, natomiast 
Grecja i Cypr nadal chcą przekonać Włochów 
do EastMed85.

82 https://www.france24.com/en/20200108-turkey-libya-deals-void-egypt-france-greece-cyprus
83 https://www.defence24.pl/wojna-srodziemnomorska
84 https://www.southeusummit.com/europe/new-eastmed-pipeline-brings-tension-and-opportunity/
85 https://energypress.eu/greece-israel-cyprus-seeking-italys-east-med-return/
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Rozbudowa infrastruktury gazowej we 
wschodniej części UE ma krytyczne 
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego krajom leżącym między Bałtykiem 
na północy, a Morzem Śródziemnym na południu.  
Bez dywersyfikacji dostaw gazu rynki tych państw UE 
nie będą w pełni rozwinięte, a monopol lub dominacja 
jednego dostawcy negatywnie wpływają na cenę 
surowca dla końcowego odbiorcy. Biorąc pod uwagę 
znaczenie gazu jako paliwa przejściowego w procesie 
dekarbonizacji wytyczonym przez Unię Europejską, 
wysoka cena „błękitnego paliwa” i wysokie ryzyko 
zakłócenia jego dostaw są poważnymi przeszkodami 
w realizacji przez rządy państw Europy Środkowej, 
Wschodniej i Południowej, celów zgodnych z planem 
Wspólnoty. Jak wielkie znaczenie dla poprawy sytuacji 
na rynku mają realizowane projekty dywersyfikacyjne 
pokazują choćby przykłady Polski, Litwy i Bułgarii. 
Rozwój terminalu LNG w Świnoujściu i realizacja 
projektu gazociągu do złóż norweskich już pozwoliły 
Polsce podjąć decyzję o rezygnacji z drogiego 
i politycznie ryzykownego importu gazu z Rosji. 

Litewski terminal LNG w Kłajpedzie szybko 
z kolei doprowadził do dużego spadku cen gazu 
na rynku krajowym. Budowa połączeń gazowych 
z Grecją, czyli krajem, do którego oprócz LNG 
i gazu kaspijskiego, w przyszłości może docierać 
surowiec śródziemnomorski, dała Bułgarii na tyle 
silną pozycję negocjacyjną, że w marcu 2020 r. 
Gazprom zgodził się na 40-proc. obniżkę ceny 
dostarczanego gazu. Realizacja opisanych w analizie 
projektów, od gazociągów importowych, przez 
terminale LNG, po interkonektory łączące krajowe 
systemy gazociągowe, nie tylko pozwoli zbliżyć się 
młodszym członkom UE do poziomu infrastruktury 
i bezpieczeństwa Europy Zachodniej, lecz również 
otworzy drogę do rozbudowanej współpracy 
energetycznej Wspólnoty z krajami leżącymi 
na wschód i południe od niej – co będzie korzystne 
dla obu stron, zarówno ekonomicznie, jak i politycznie. 
Trudno o lepszą, bo dotyczącą wszystkich obywateli, 
płaszczyznę szeroko pojętej integracji europejskiej.
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