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Źródło: obliczenia własne na podst.  BP 2015, ENI 2014 

Rosja – sprzedaż gazu 



Gaz z Rosji / konsumpcja  

 

  

 

 

Import z Rosji 
kraj – całkowite 

zapotrzebowanie (%) 



Trasy dostaw gazu z Rosji 

Rurociągi  
Nazwa           mld m3 

 

Nord Stream   – 55 
 
Jamał                – 32 
 
Braterstwo – ok.105 
 
Turkish Stream – 32 
(Eastring – 20 bcm) 
 



Rosja – energia a polityka 
•ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ ДО 2020 ГОДА                                                                            (2003 r.) 
Стратегическими целями развития газовой промышленности являются:(…) обеспечение политических 
интересов России в Европе и сопредельных государствах, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 

Celem strategicznym rozwoju przemysłu gazowego jest(…) zapewnienie politycznych interesów Rosji w Europie, 

państwach WNP i na Dalekim Wschodzie. 

(6.3. Газовая промышленность) 

• ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ ДО 2030 ГОДА                                 (2009 r.) 
 

Создание эффективной устойчивой системы оптимизации экспорта и внутреннего потребления (…), текущих 
требований обеспечения энергетической безопасности и геополитических интересов страны. 
 

Stworzenie stałego, efektywnego systemu optymalizacji eksportu i spożycia wewnętrznego (…)zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego oraz zabezpieczenie geopolitycznych interesów państwa, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ #5 к Энергетической стратегии) 

• ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ ДО 2035 ГОДА                        (Projekt z 2014 r.) 
  

В этих условиях энергетика (…) обеспечивать: экономически оправданные объемы, формы и направления 
внешнеэкономической деятельности (экспорт энергоресурсов, энергетических технологий и услуг) с учётом 
политических интересов страны; 
 

W tej sytuacji energetyka (…) ma zapewnić: ekonomicznie uzasadnioną wielkość sprzedaży, jej formy oraz kierunki 

działalności z uwzględnieniem politycznych interesów kraju; 

(РАЗДЕЛ 4.  ЦЕЛЕВОЕ ВИДЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ ДО 2035 года) 



Gaz z Rosji – nowe drogi dostaw 

NS 1, 2 nasycą 
region rosyjskim 
gazem – utrudnią 

dywersyfikację 
 

Nazwa 

 

Nord Stream 1 

Nord Stream 2 

Jamał 

Opal  

Braterstwo 

 



Polska. Gaz – cele strategiczne 

 „Głównym celem polityki 
energetycznej w tym 

 obszarze jest zapewnienie 
bezpieczeństwa 
energetycznego kraju 
poprzez dywersyfikację 
źródeł i kierunków dostaw 
gazu ziemnego” 
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku  (część 3.1.1.2 Gaz), 

2009 r. 



Polska – będzie bezpieczniej? 

Lasów 

 – Dolny Śląsk 

 

Terminal LNG 

 Świnoujście 

 

Gaz 

 – Moravia 

Dywersyfikacja: 
 
•terminal LNG 
 

•Lasów 
 

•Jamał (rewers) 
 

•Gaz Moravia 
 

•wydobycie gazu 
 

•hub gazowy 
  



Grupa V4 – będzie bezpieczniej? 

Terminal LNG 

 Świnoujście 

 

Terminal LNG 

w Chorwacji 

 

Dywersyfikacja: 

•połączenia gazowe: 

  PL – CZ 

  PL – SK 

  SK – H 

• terminal LNG (PL) 

• terminal LNG (HR) 

• gazociąg (PKE) 

• hub gazowy (PL) 



Podsumowanie 
• Realną dywersyfikację gazu ziemnego tworzą: 
  terminal LNG oraz gaz ze wydobywany ze złóż krajowych.  
  Jest zasadna rozbudowa terminala LNG do 10 mld m3. 
  Konieczne są prace nad gazem (shale i tight) oraz konwencjonalnym. 

• Hub gazowy w Polsce poprawi bezpieczeństwo państwa i regionu 

•Połączenie międzysystemowe:  
 - Lasów (D-PL) 
 - Gaz Moravia (CZ-PL ) 
 - Jamał rewers (D-PL) 

   ułomnie dywersyfikują dostawy – tworzą tylko nowe szlaki transportu  
dla tego samego dostawcy  

• Oś gazowa Północ-Południe dla V4 tworzy szanse ale i ryzyka.  
  Może realnie zdywersyfikować źródła dostaw, jeśli na Węgry dotrze nowy gaz. 

  Może też umocnić zależność od Rosji, jeśli na południu nie pojawi się nowy   
gaz i terminal LNG w Świnoujściu nie zostanie rozbudowany do 10 mld m3 



Dziękuję za uwagę 


