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Królestwo Belgii, podobnie jak Polska należy do licznego grona europejskich importerów
gazu ziemnego. W przypadku Belgii, dostawy
z zagranicy pokrywają 100% zapotrzebowania
na gaz, gdy w Polsce udział importu w zaopatrzeniu rynku sięga 70%. W przeciwieństwie
jednak do naszego kraju import gazu do Belgii
jest zróżnicowany w zakresie dostawców oraz
kierunków dostaw, jak i środków transportu.
Jednocześnie, pomimo braku własnego gazu,
Belgia stała się regionalnym ośrodkiem handlu
tym surowcem. Kraj ten może więc służyć jako
przykład właściwego wykorzystania atutów
wynikających z położenia geograficznego dla
zbudowania bezpiecznego i jednocześnie zliberalizowanego rynku gazu.

Charakterystyka rynku gazu
w Belgii

Konsumpcja gazu ziemnego w Królestwie
Belgii, liczącym 30,5 tyś km powierzchni i 10,8
mln mieszkańców, wyniosła w 2010 r. 20,283
mld m3. Jak już wcześniej wspomniano zapotrzebowanie to pokrywane jest w pełni przez
import. Największym dostawcą gazu na belgijski rynek jest Norwegia, następny w kolejności

jest odległy Katar, a na trzecim miejscu znajduje
się sąsiednia Holandia. Niewielki udział w pokryciu zaopatrzenia Belgii na gaz posiadają także dostawcy z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Rosji.
Importowany surowiec w 2010 r. w 69%
dostarczany był przy użyciu transportu przesyłowego, a pozostałych 31% w formie skroplonej transportem morskim. Gaz ziemny w konsumpcji energii pierwotnej w Belgii zajmuje
drugie miejsce z udziałem na poziomie 31%.
Największymi sektorowymi odbiorcami gazu
są energetyka (ok. 30% produkowanej energii pochodzi ze spalania gazu) oraz odbiorcy
przemysłowi na czele z zakładami chemicznymi
i petrochemicznymi1.

Struktura konsumpcji energii pierwotnej w Belgii w 2010 r.
Źródło: www.energydelta.org

Przez wiele lat dominującą pozycję na
belgijskim rynku gazu posiadała, założona
w 1929 r. przez Imperial Continental Gas Association, spółka Distrigas. W konsekwencji
prowadzonej przez rząd polityki liberalizującej
rynek gazu ze wspomnianej spółki wyodrębniony został w 2001 r. operator sieci przesyłowej
i magazynowej Fluxsys. Działalność Distrigas NV
skoncentrowała się natomiast na sprzedaży gazu

Tabela 1. Główni dostawcy gazu ziemnego do Belgii w mld m³
Państwo
dostawca
Norwegia
Katar
Holandia
Wielka Brytania
Rosja
Niemcy
Gwinea Równikowa
Nigeria
Trynidat i Tobago
Algieria
Malezja
Pozostali
Razem

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

5,410
0,427
6,405
0,566
0,710
0
0
0,161
0,155
2,989
0,076
0,719
17,618

5,800
2,205
6,917
0,927
0,794
0
0
0
0,077
0,387
0
0,357
17,464

6,522
2,775
6,835
0,559
0,852
0
0,084
0
0,079
0
0
0,469
18,175

6,310
6,055
6,139
0,730
0,492
0,168
0,088
0,086
0,158
0
0
0,872
21,098

6,314
5,898
5,395
1,068
0,458
0,395
0,172
0,166
0
0
0
0,960
20,826

Źródło: www.energydelta.org
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Udział
w 2010 r.
30.31 %
28.32 %
25.90 %
5.13 %
2.20 %
1.89 %
0,83 %
0,80 %
0%
0%
0
4.61 %
100%

ziemnego odbiorcom krajowym i zagranicznym.
Właścicielem Distrigas NV od października
2008 r. jest włoski koncern paliwowy Eni SpA.
W 2009 r. na belgijskim rynku hurtowym działało 10 podmiotów, z których największe udziały
w sprzedaży posiadały: wspomniany Distrigas
(45,1%), Electrabel Customer Solutions (28,6%),
Gaz de France (10%) oraz Wingas GmbH
(6,0%).2 W Belgii obecny jest także Electricite
de France (EDF), będący głównym udziałowcem
firmy Luminus zajmującej się sprzedawcą gazu.
Firma ta jest także drugim co do wielkości w tym
kraju dostawcą energii elektrycznej (1,7 mln odbiorców). Obrotem gazem i jednocześnie dostawami energii elektrycznej zajmuje się również
kolejny gracz na belgijskim rynku – działający
w skali globalnej koncern Gas Natural Fenosa,
działając za pośrednictwem spółki Gas Natural
Europie3. Belgijscy konsumenci posiadają także
dostęp do gazu rosyjskiego oferowanego przez
należącą do Gazpromu spółkę Gazprom Marketing & Trading (GM&). Firma ta w maju 2008 r.
uzyskała koncesję na dostawy gazu dla odbiorców przemysłowych w Belgii. Gazprom dążył
także do obecności infrastrukturalnej na terenie
Belgii. Z punktu widzenia rosyjskiego potentata
współpraca z Belgią, ze względu na położenie
geograficzne oraz powiązania infrastrukturalne
z krajami, zwiększyłaby dotychczasowe możliwości dostępu do dużych europejskich rynków
takich jak francuski, niemiecki czy brytyjski. Strona rosyjska wyrażała zainteresowanie przede
wszystkim możliwością magazynowania gazu
oraz udziałami w infrastrukturze handlowej.
Rozmowy w tej sprawie zakończyły się podpisaniem w czerwcu 2006 r. między Fluxys
i Gazexportem memorandum, w którym strony
zadeklarowały zbadanie możliwości podziemnego magazynowania rosyjskiego gazu w miejscowości Poederlee oddalonej o 18 kilometrów
od istniejącego podziemnego magazynu w Loenhout. Zainicjowanie współpracy na tym polu
miało mocne wsparcie polityczne obu państw.
Podpisanie wspomnianego dokumentu nastąpiło bowiem podczas wizyty belgijskiej misji
handlowej w Moskwie, na czele której stał belgijski następca tronu książę Filip4. Ostatecznie
w 2010 r. podczas spotkania prezesa Gazpromu
Aleksieja Millera z belgijskim premierem Yves
Leterme podpisano protokół ustaleń w sprawie
składowania rosyjskiego gazu w magazynie
w Loenhout.

System transportowy gazu ziemnego

Właścicielem i operatorem sieci przesyłowej
gazu ziemnego oraz infrastruktury magazynowej
jest spółka Fluxys SA. Jej największym udziałowcem jest spółka komunalna działająca w sektorze gazu ziemnego Publigas, posiadająca 77%
akcji. Drugim udziałowcem posiadającym 20%

System transportu gazu ziemnego w Belgii. Źródło: www.fluxys.com

akcji Fluxys jest instytucja finansowa Caisse de
Depot et placement du Québec specjalizująca
się w zarządzaniu funduszami emerytalnymi5.
Firma Fluxys odgrywa zasadniczą rolę w dostarczaniu gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych, elektrowni i gospodarstw domowych
w Belgii oraz w przesyle gazu ziemnego do
innych krajów europejskich. Sieć przesyłowa
licząca 4100 km długości na terenie Belgii, jest
wykorzystywana zarówno do transportu gazu
ziemnego do odbiorców krajowych, jak również
umożliwia tranzyt na rynki zagraniczne. Rurociągi spółki Fluxys umożliwiają dostawy około 19
mld m³ gazu ziemnego na rynek wewnętrzny.
Z siecią przesyłową połączonych jest 17 operatorów sieci dystrybucyjnej odpowiedzialnych za
dystrybucję gazu do gospodarstw domowych
i małych firm. Przez belgijskie rurociągi przechodzi także około 80 mld m³ gazu tranzytem
między Wielką Brytanią, Norwegią a Niemcami,
Luksemburgiem, Francją, Włochami i Hiszpanią.
Fluxys posiada 18 punktów wejścia do belgijskiego sytemu przesyłowego, które umożliwiają
dostawy gazu z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii, Rosji oraz od producentów LNG z Afryki
Północnej czy z rejonu Zatoki Perskiej.
Fluxys oferuje także podmiotom działającym na belgijskim rynku gazu możliwość
przechowywania gazu w podziemnym magazynie o pojemności 700 mln m zlokalizowanym
w miejscowości Loenhout na północy kraju.
Belgijski rynek transportu i magazynowania
jest w pełni otwarty. Nad przestrzeganiem reżimu TPA czuwa krajowy organ regulacyjny CREG.
Belgijski regulator rynku CREG odpowiada rów-

nież za ustalanie taryf na usługi świadczone
przez terminal LNG w Zeebrugge. Część kompetencji w zakresie regulacji rynku gazu są przekazane na poziom regionalny, na którym działa
trzech regulatorów: VREG dla Flandrii, CWAPE
dla Regionu Walonii i BRUGEL dla regionu Brukseli. Dzięki temu o odbiorców gazu może zabiegać wiele konkurujących ze sobą firm. Gaz do
odbiorców końcowych dociera natomiast dzięki
17 regionalnym operatorom sieci dystrybucyjnej
kontrolowanym przez lokalne samorządy.
Fluxys nie ogranicza swojej aktywności
w zakresie transportu gazu jedynie do terytorium Belgi. Fluxys wraz holenderskim operatorem gazociągów Gasunie weszedł w posiadanie
10% udziałów w północnoniemieckim rurociągu
NEL. Rurociąg ten umożliwia transport rosyjskiego gazu dostarczanego rurociągiem North Steram6. Fluxys jest także 25% udziałowcem firmy
Interconnector (UK) Limited brytyjskiego, będącej operatorem brytyjskiego interkonektora.

ności do 217.000 m³. W 2008 do Zeebrugge
wpłynęło 43 statków, a w roku 2009 liczba ta
zwiększyła się do 82 statków. Na terenie terminala, zajmującego powierzchnię 30 hektarów,
przeprowadzane są obecnie inwestycje zmierzające do zwiększenia jego możliwości rozładunkowych i przeładunkowych. Obejmują one
m.in. dodanie nowego pomostu do cumowania
gazowców oraz budowę nowego zbiornika
gazu o pojemności 160 000 m³ (istniejące magazyny są w stanie pomieścić 380 000 m³).
Terminal posiada także instalacje służącą do
cystern samochodowych na gaz skoroplony
o rocznej możliwości załadunkowej 3 000 samochodów7.
W Zeebrugge zlokalizowany jest także interkonektor, którego operatorem jest zależny do
Fluxys Huberator S.A. Umożliwia on dwukierunkowy przesył gazu między Wielką Brytanią
a Belgią oraz pozostałymi rynkami Europy kontynentalnej. Belgijski interkonektor połączony
jest, liczącym 235 km podmorskim rurociągiem,
z brytyjskim interkonektorem w Bacton (jego
właścicielem i operatorem jest spółka Interconnector (UK) Limited) Instalacje te umożliwiają
przesył w kierunku Wielkiej Brytanii 25,5 mld m³
gazu natomiast do Belgii może dotrzeć 20 mld
m³ gazu rocznie. Wielkość strumienia dziennego
przesyłu gazu zależna jest od ilości zgłoszonego
przez poszczególnych dostawców zapotrzebowania8.
W Zeebruge krzyżują się również dwie
główne osie europejskich szlaków transportu
gazu: wschód / zachód – oś z Rosji do Wielkiej Brytanii i północ / południe – oś z Norwegii
na południe kontynentu europejskiego.
Obszar portowy Zeebrugge jest więc jednym z najważniejszych punktów wejścia gazu
ziemnego na obszar Unii Europejskiej. Łączenie
z różnych źródeł, dzięki rurociągom i terminalowi
LNG, przez Zeebrugge może rocznie przejść około 48 mld m³. Dzięki zróżnicowanej infrastrukturze transportowej umożliwiającej dywersyfikację

Zeebrugge

Kluczowym punktem dla sytemu transportowego Belgii, ale także dla regionu Północno-Zachodniej Europy jest port w Zeebrugge.
O jego znaczeniu decyduje skoncentrowanie
w jednym miejscu wielu obiektów infrastrukturalnych. Oddany do użytku w 1987 r. terminal
LNG zapewnia pozyskiwanie gazu ziemnego
z wykorzystaniem transportu morskiego. Właścicielem i operatorem terminala jest Fluxys
LNG. Roczne możliwości regazyfikacyjne sięgają
9,5 mld m³ gazu. Aktualnie terminal może obsługiwać gazowce LNG typu Q-flex o pojem-
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Budowa drugiego pomostu do cumowania gazowców w terminalu LNG Zeebrugge, 2012 r.
Źródło: www.gastechnology.org
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Infrastruktura transportu gazu w Zeebrugge. Źródło: www.fluxys.com

dostaw oraz powiązaniom z systemami transportowymi państw sąsiednich Zarbrugge pełni
rolę kluczowego węzła transportu gazu w UE.
Zeebrugge to także ważne miejsce handlu
gazem w skali europejskiej. Na bazie istniejącej
infrastruktury transportowej, a przede wszystkim opisanego wyżej interkonektora, w 2000 r.
utworzono hub tranzytowy. W jego ramach
wymiana handlowa odbywa się w określonym
fizycznym miejscu przecięcia rurociągów. Przedmiotem handlu jest gaz znajdujący się fizycznie
w miejscu lokalizacji hubu. Zeebrugge charakteryzuje się jednym z największych rocznych
wolumenów obrotów gazem w UE – 62,3 mld
m³. Z usług hubu korzystają przede wszystkim
firmy tradingowe oraz producenci energii9. Gaz
wpływający do belgijskiego hubu pochodzi
głównie norweskich i brytyjskich złóż zlokalizowanych pod dnem Morza Północnego. Zasięg
handlu gazem w Zeebruge obejmuje nie tylko
rynek belgijski ale także krajów ościennych:
Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec i Wielkiej Brytanii10. Transakcje zawierane są w dni robocze między godziną 6:00 a 18:00 i rozliczane
są w euro. Jednostką objętości używaną w rozliczeniach jest MWh. Hub tranzytowy Zeebrugge współpracuje także z belgijsko-holenderską
giełdą energii i gazu APX ENDEX.

Podsumowanie

Węzłowe znaczenie Belgii w systemie transportu gazu w UE. Źródło: www.fluxys.com

ościennych oraz tranzytowa funkcja rurociągów
stanowią wystarczające gwarancje dla bezpieczeństwa belgijskiego rynku gazu, pomimo
całkowitego uzależnienia od importu. Administracja rządowa nie ma określonej polityki reagowania kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa
dostaw gazu ziemnego. Brak bezpośredniego
zaangażowania państwa w kwestię zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego wynika także ze świadomości istnienia przyjaznego wobec
Belgii otoczenia międzynarodowego, w którym
ryzyko wykorzystania gazu ziemnego do celów
politycznych w relacjach między państwami
jest znikome. Zachowanie ciągłości i pewności
dostaw gazu na belgijski rynek spoczywa natomiast na operatorze sytemu transportowego
Fluxsy. Powinność ta wynika z rozporządzenia
królewskiego z dnia 23 października 2002 roku
o obowiązku świadczenia usług publicznych
związanych z gazem ziemnym11.
Otwarcie rynku, w przypadku Belgii, nie
oznacza przyjęcia roli biernego konsumenta
importowanego od różnych dostawców gazu
ziemnego. Belgia wykorzystując swoje nadmorskie położenie oraz bliskość zarówno dużych
konsumentów – Niemiec, Francji, jak i dostawców – Holandia, Wielka Brytania, Norwegia,
uzyskała jedną z pierwszoplanowych ról na
integrujących się rynkach gazu w UE.
Rozbudowa różnorodnej infrastruktury
transportowej, a następnie infrastruktury handlowej umożliwiła wytworzenie silnych powiązań oraz współzależności między belgijskim rynkiem gazu a otoczeniem zewnętrznym. Dzięki
temu Belgia pełni rolę węzła transportowego
i centrum handlu gazem dla regionu Zachodniej
i Północnej Europy.

Królestwo Belgii to przykład państwa, które z powodzeniem zliberalizowało rynek gazu
ziemnego. Wielość podmiotów działających na
ryku umożliwia zaistnienie mechanizmu konkurencji, który minimalizuje ryzyko stosowania
praktyk monopolistycznych wobec odbiorców
gazu. Dzięki infrastrukturze handlowej w postaci hubu w Zeebruge rozwinął się rynek hurtowy,
a cena gazu kształtowana jest przez relację mię- Przypisy:
dzy podażą a popytem. Dywersyfikacja dostaw 1. Energy Delta Institute, Belgium. Energy
gazu ziemnego, wysoki poziom zintegrowania
Knowledge,
http://www.energydelta.org/
mainmenu/energy-knowledge/country-gassytemu transportowego z systemami krajów
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