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Szok cenowy na europejskim 

rynku gazowym w 2021 roku 

� dominacja Rosji i wp yw innych zjawisk globalnych

Artyku  zosta  uko czony i oddany do prac redakcyjnych jeszcze przed agresj  rosyjsk  

i wybuchem wojny na Ukrainie w lutym 2022 r. Niektóre fragmenty tekstu � w toku prac 

redakcyjnych � zosta y uzupe nione o wydarzenia, których przebieg poznali my ju  po 24 lu-

tego 2022 r. Tekst nie traktuje o tym co wydarzy o si  po wybuchu wojny na Ukrainie, jednak 

jego lektura sk ania do re eksji nad tym w jakim miejscu znale li my si  jako Europa przed 

tym tragicznym wydarzeniem. Kryzys energetyczny w Europie nie rozpocz  si  24 lutego 

2022 r., a decyzje, podejmowane przez pa stwa UE na przestrzeni dekad sprawi y, e jego 

skutki s  dzi  tak dotkliwe. 

***

P  od koniec 2021 r. ceny gazu ziemnego na rynku hurtowym w Europie poszybowa y 

w gór  i utrzymywa y si  na poziomie powy ej 100 euro/MWh. Rekord notowa  gie do-

wych pad  21 grudnia 2021 r., kiedy zako czona sesja wskaza a cen  180,5 euro/MWh, czyli 

prawie 2200 USD/1000 m3 1. Niski stan nape nienia rosyjskich magazynów gazu w Europie 

przed i w trakcie sezonu zimowego 2021/2022 wskazywa , e zbli aj cy si  okres grzewczy 

nie b dzie nale a  do naj atwiejszych. Jednak pi ciokrotne podwy ki cen gazu ziemnego by y 

prawdziwym szokiem. Trwaj cy w Europie kryzys gazowy sk ania do re eksji na temat dzia-

a  Unii Europejskiej (UE) w obszarze bezpiecze stwa dostaw surowca. 

Celem artyku u jest przeanalizowanie wp ywu Rosji na wahania cen gazu ziemnego na 

rynku europejskim od koniec 2021 r. oraz zwery kowanie czy strategia bezpiecze stwa 

energetycznego UE realnie wp ywa na ograniczanie problemów w zakresie bezpiecze stwa 

dostaw gazu ziemnego. Tez  artyku u jest stwierdzenie, e dzia ania Rosji jako dominuj -

cego dostawcy gazu ziemnego na rynku europejskim mia y istotny wp yw na podwy k  

1 Dutch TTF Natural Gas Calendar Month Futures, https://pl.tradingview.com/symbols/NYMEX-TT-
F1%21/ (12.02.2022).
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cen surowca w 2021 r., ale nie by  to jedyny czynnik. Istotne by y te  zjawiska w innych 

regionach wiata, takie jak ekspansja ekonomiczna na rynkach azjatyckich, katastrofy natu-

ralne w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej oraz kondycja globalnej gospodarki po wybuchu 

pandemii COVID-19. Pytania pomocnicze dotycz  trafno ci diagnozy i proponowanych 

dzia a  w ramach strategii bezpiecze stwa energetycznego UE w kontek cie mierzenia si  

ze wspó czesnymi wyzwaniami oraz roli jak  w budowaniu bezpiecze stwa gazowego UE 

mia  odgrywa  gazoci g Nord Stream 2 (�gazoci g NS2�).

W artykule zastosowano metod  analityczn , polegaj c  na zestawieniu zapisów doku-

mentów strategicznych i programowych UE w obszarze bezpiecze stwa energetycznego 

z obserwowanymi zjawiskami zachodz cymi na globalnym i europejskim rynku gazowym 

w latach 2006-2021. Artyku  jest niejako kontynuacj  wybranych tez postawionych przez 

autork  w jej pracy doktorskiej przygotowanej w 2018 r. pt. Bezpiecze stwo gazowe Pol-

ski w kontek cie polityki bezpiecze stwa energetycznego Unii Europejskiej. Ze wzgl du na 

dynamik  tego tematu w artykule przywo ane s  liczne komentarze Polskiego Instytutu 

Spraw Mi dzynarodowych (PISM), O rodka Studiów Wschodnich (OSW) oraz materia y 

publikowane przez Centrum Informacji o Rynku Energii (CIRE). 

W artykule s  zastosowane ograniczenia czasowe, mieszcz ce si  w okresie od pierw-

szej dekady XXI wieku, w której Europa mierzy a si  z powa nymi kryzysami gazowymi 

(2006 i 2009 r.) a  do pocz tku lutego 2022 r. Zakres artyku u nie obejmuje analizy zjawisk 

i dzia a , do których dosz o w konsekwencji wybuchu wojny w dniu 24 lutego 2022 r. roz-

pocz tej w zwi zku z agresj  Rosji na Ukrain .

Rosja � dominuj cy dostawca gazu ziemnego w Europie 

i strategia bezpiecze stwa energetycznego UE

Napi te stosunki na linii UE-Rosja niew tpliwie maj  wp yw na cen  gazu ziemnego 

na rynku europejskim. Odwo uj c si  do najnowszych danych opublikowanych w ramach 

EU Energy in Figures � Statistical Pocketbook 2021, który referuje do danych z 2019 

r., UE w uj ciu ca o ciowym uzale niona jest od importu gazu ziemnego w blisko 90%. 

Najwi kszym dostawc  gazu ziemnego do UE jest Rosja (41,3% ca o ci dostarczanego 

wolumenu gazu do UE), kolejno Norwegia (16%), a nast pnie Algieria (7,8%) i Katar 

(5,4%)2. Roczny wolumen konsumowanego gazu w UE w 2019 r. to 373 mld m3, co 

2 EU Energy in Figures, Statistical Pocketbook 2021, European Commission, Luxembourg: Publications 
Of ce of the European Union, 2021, s. 24-26.
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stanowi 23,1% bilansu paliwowo-energetycznego konsumpcji brutto3. Analizuj c dane 

warto podkre li  dwa fakty:

� uzale nienie UE od importu gazu ros o z roku na rok, zawsze utrzymywa o si  na wy-

sokim poziomie, jednak mi dzy rokiem 2000 a 2019 wzros o o 24% (2000 r. - 65,7%, 

2019 r. � 89,7%)4,

� Rosja jest najwi kszym dostawc  gazu ziemnego do UE ale równie  najwi kszym eks-

porterem innych surowców energetycznych, tj. ropy naftowej (26,9%) i w gla kamien-

nego (48,5%)5.

Niezale nie od uk adu si  i ilo ci graczy na europejskim rynku gazowym, Rosja od lat mia a 

najwi kszy udzia  w imporcie gazu do UE z lekk  tendencj  wzrostow  z 37,5% w 2015 r. do 

41,3% w 2019 r. Wa n  rol  odgrywaj  tak e dostawcy skroplonego gazu naturalnego (LNG) 

jak np. Katar, który jest przyk adem pa stwa maj cego stabilny udzia  w imporcie gazu do UE 

i utrzymuje si  on od 2015 r. na poziomie 5-7%. W 2018 r. do grona dostawców gazu do UE 

z kierunku pó nocnego do czy a Wielka Brytania, a od 2019 r. do listy najwi kszych impor-

terów LNG do czy y Stany Zjednoczone, które obecnie plasuj  si  na 6 miejscu. W zwi zku 

z pojawianiem si  nowych graczy na rynku gazowym UE zauwa alny jest te  kurcz cy si  

udzia  importu norweskiego (kierunek pó nocny), który z 32,5% w 2015 r. spada  do 16% 

w 2019 r.6 Z ko cem 2022 r. planowane jest oddanie do u ytku nowego po czenia Baltic Pipe, 

które otworzy dost p do z ó  na Norweskim Szel e Kontynentalnym7. W danych z 2019 r. 

odnotowany jest tak e spadek udzia u importu gazu z kierunku po udniowego szlakiem algier-

skim. Spadek ten pog bi si  w kolejnych zestawieniach statystycznych, gdy  w 2021 r. dosz o 

do wstrzymania przesy u surowca algierskiego gazoci giem GME biegn cym przez terytorium 

Maroko do Hiszpanii. Prezydent Algierii, Abd al-Mad id Tabbun, nie przed u y  wygasaj cego 

w listopadzie 2021 r. kontraktu na przesy  gazu przez Maroko, co jest spowodowane kon iktem 

o przynale no  Sahary Zachodniej. Szlak ten stanowi  istotn  cz  dostaw gazu do Hiszpanii, 

a to tylko pog bi trwaj cy kryzys energetyczny w Europie8. 

3 Ibidem, s. 22-23, 45.
4 Ibidem, s. 24.
5 Ibidem, S.67-68
6 EU Energy in Figures, Statistical Pocketbook 2021-2017, European Commission, Luxembourg: Publica-
tions Of ce of the European Union, 2021, s. 26 (2021-2017).
7   Wi cej na temat �Baltic Pipe�: A. Ku aga, �Bezpiecze stwo gazowe Polski w kontek cie polityki bez-
piecze stwa energetycznego Unii Europejskiej�, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
2018, s. 208-2010.
8 M. Zaniewicz, Algieria wstrzymuje eksport gazu do Europy przez Maroko, PISM, https://www.pism.pl/
publikacje/algieria-wstrzymuje-eksport-gazu-do-europy-przez-maroko (7.01.2022).
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Utrzymuj cy si  wzrost poziomu uzale nienia od dostaw gazu ziemnego z kierunku 

wschodniego dziwi o tyle, e ju  w maju 2014 r. Komisja Europejska opublikowa a Euro-

pejsk  Strategi  bezpiecze stwa energetycznego (Strategia)9. Dokument by  odpowiedzi  

na kryzysy gazowe z lat 2006 i 2009 na linii Ukraina-Rosja i wynikaj ce z nich obawy UE10. 

G ównym za o eniem Strategii by o ograniczanie uzale nienia Unii od importu surowców 

energetycznych oraz dominuj cej pozycji jednego dostawcy energii w pa stwach Europy 

rodkowej i Wschodniej. W 2014 r. przeprowadzono testy wytrzyma o ciowe bezpiecze -

stwa energetycznego tzw. stress testy. Na podstawie wyników symulacji okre lono krótko- 

i d ugo-terminowe wyzwania dla UE zwi zane z potencjalnymi zak óceniami dostaw gazu 

w ró nych pa stwach europejskich oraz opracowano rekomendacje radzenia sobie z nega-

tywnymi skutkami takich sytuacji11. 

Rozwini ciem Strategii oraz przeprowadzonych stress testów by a opublikowana przez 

Komisj  Europejsk  w 2015 r. Strategia Ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej 

opartej na przysz o ciowej polityce w dziedzinie klimatu. Unia energetyczna opiera si  na 

pi ciu, powi zanych ze sob   larach: 1) bezpiecze stwo energetyczne, solidarno  i zaufa-

nie, 2) zintegrowany europejski rynek energii, 3) efektywno  energetyczna przyczyniaj ca 

si  do ograniczania popytu, 4) dekarbonizacja gospodarki, 5) badania naukowe, innowa-

cje i konkurencyjno . Pierwszy z  larów, czyli bezpiecze stwo energetyczne, solidarno  

i zaufanie dotyczy  w a nie wzmacniania bezpiecze stwa gazowego UE i dywersy kacji 

szlaków dostaw surowca do UE. Cele te mia y by  realizowane m.in. dzi ki budowie in-

frastruktury ró nicuj cej portfel dostawców gazu do pa stw UE uzale nionych od importu 

z jednego kierunku � najcz ciej wschodniego. Du y wysi ek w tym zakresie widoczny 

jest w projektach realizowanych w ramach korytarza gazowego Pó noc-Po udnie biegn ce-

go od wybrze a Polski przez Czechy, S owacj  i W gry a  do chorwackiej wyspy Krk12. 

Istotny nacisk po o ono tak e na zmiany prawodawstwa unijnego i opracowanie mechani-

zmów solidarno ciowego dzia ania w okresie kryzysu, m.in. zaktualizowano przepisy Roz-

9 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejska strategia bezpiecze stwa energe-
tycznego, Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 330  nal.
10   Wi cej na temat �kryzysy gazowe 2006 i 2009�: A. Ku aga, �Bezpiecze stwo gazowe Polski�, op. cit., 
149-151.
11 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the short term 
resilience of the European gas system Preparedness for a possible disruption of supplies from the East during 
the fall and winter of 2014/2015, COM(2014) 654  nal, Brussels, 16.10.2014 r.
12   Korytarz Pó noc-Po udnie, GAZ-SYSTEM S.A, http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-
europejski-systemem/korytarz-polnoc-poludnie (07.01.2022).
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porz dzenia dotycz cego rodków zapewniaj cych bezpiecze stwo dostaw gazu13, Decyzji 

ustanawiaj cej mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów mi dzyrz dowych 

i instrumentów niewi cych w dziedzinie energii mi dzy pa stwami cz onkowskimi a pa -

stwami trzecimi14 oraz przyj to dwie strategie dotycz ce: 1) Skroplonego gazu ziemnego 

(ang. lique ed natural gas, LNG) i magazynowania gazu oraz 2) Ogrzewania i ch odze-

nia15.

Przyj te dokumenty mia y poprawi  bezpiecze stwo dostaw gazu do UE, poprzez 

wzmocnienie wspó pracy regionalnej i wspólne analizowanie ryzyka niedoboru dostaw 

surowca na rynku europejskim oraz eliminacj  klauzul abuzywnych z porozumie  mi dzy-

rz dowych z pa stwami trzecimi. Kolejnym etapem po zagwarantowaniu bezpiecze stwa 

dostaw mia oby by  zwi kszanie p ynno ci rynku i obni anie cen surowca na rynku we-

wn trznym UE. Tymczasem, pod koniec 2021 r., ceny gazu ziemnego na rynku hurtowym 

w Europie poszybowa y w gór  i utrzymywa y si  na poziomie powy ej 100 euro/MWh. 

By  to bardzo du y wzrost poniewa  w I po owie roku ceny utrzymywa y si  na poziomie 

20-30 euro/MWh, a dopiero we wrze niu zacz y przekracza  cen  50 euro/MWh. 21 grud-

nia 2021 r. zosta a odnotowana rekordowa cena gazu ziemnego w wysoko ci 180,5 euro/

MWh, czyli prawie 2200 USD/1000 m3 16. Ju  na etapie  przygotowa  do sezonu zimowego 

by o wiadome, e poda  gazu ziemnego na rynku UE b dzie ograniczona w okresie grzew-

czym 2021/2022. Najistotniejszymi powodami tej sytuacji by y narastaj ce napi cia na li-

nii Rosja-UE zwi zane z budow  gazoci gu NS2 oraz opiesza o  Rosji w nape nianiu jej 

podziemnych magazynów gazu zlokalizowanych w Europie. Porównuj c dane za ostatnie 

13   Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938  z dnia 25 pa dziernika 2017 r. do-
tycz ce rodków zapewniaj cych bezpiecze stwo dostaw gazu ziemnego i uchylaj ce rozporz dzenie (UE) 
nr 994/2010 (Tekst maj cy znaczenie dla EOG), Dz. U. UE 280, 28.10.2017; wi cej na temat: A. Ku aga, 
�Bezpiecze stwo gazowe�� op.cit, s. 165-170.
14   Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/684 z dnia 5 kwietnia 2017 r. ustanawiaj ca me-
chanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów mi dzyrz dowych i instrumentów niewi cych w dzie-
dzinie energii mi dzy pa stwami cz onkowskimi a pa stwami trzecimi i uchylaj ca decyzj  nr 994/2012/UE, 
Dz.U.UE.L.2017.99.1; wi cej na temat: A. Ku aga, �Bezpiecze stwo gazowe�� op.cit, s. 171.
15   Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-
ecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategii UE dotycz cej skroplonego gazu ziemnego i magazy-

nowania gazu, COM(2016) 178  nal, Bruksela, dnia 19.4.2016 r. oraz Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego i Komitetu Regionów - Strategia 
UE w zakresie ogrzewania i ch odzenia, COM(2016) 51  nal, Bruksela, dnia 16.2.2016 r.
16 A. P. Sikora, Grudzie  | Miesi czne podsumowanie w produkcji energii elektrycznej w Polsce w obszarze 
róde  gazowych, Instytut Studiów Energetycznych, CIRE.pl, 10.01.2022, https://www.cire.pl/artykuly/ryne-

k-gazu-bilans-miesiaca/grudzien--miesiecznie-podsumowanie-w-produkcji-energii-elektrycznej-w-polsce-
w-obszarze-zrodel-gazowych- (5.02.2022); Duth TTF�, op.cit.
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dwa lata stan wype nienia ww. magazynów w listopadzie 2021 r. by  o ok. 65TWh ni szy 

ni  w roku 202017.

Ukrai sko-rosyjskie kryzysy gazowe i kontrowersje wokó  Nord Stream 2

Przypomnijmy, e gaz ziemny z kierunku wschodniego to historycznie i obecnie naj-

wi ksze ród o dostaw surowca do pa stw cz onkowskich UE. Najwi ksza istniej ca in-

frastruktura przesy owa gazu z kierunku wschodniego do UE to system magistrali przesy-

owych �Braterstwo� biegn cych z Rosji przez terytorium Ukrainy i dalej przez S owacj  

i Czechy a  do Niemiec. System ten mo e transportowa  nawet do 90 mld m3 gazu rocznie. 

W uj ciu historycznym blisko 70% dostaw rosyjskiego surowca do UE odbywa o si  za po-

moc  szlaku ukrai skiego. Ze wzgl du na liczne napi cia na linii Ukraina-Rosja, znaczenie 

tego szlaku tranzytowego maleje. Kryzysy gazowe z 2006 i 2009 r., które zapocz tkowa y 

prace nad strategi  bezpiecze stwa energetycznego UE, by y tylko pocz tkiem dalszych 

sporów mi dzy ukrai skim Naftohazem a rosyjskim Gazpromem. Do kolejnych zak óce  

w dostawach gazu dosz o w zimie 2015 r. ju  po aneksji Krymu przez Rosj . Cena rosyj-

skiego surowca gwa townie wzros a dla Ukrainy w okresie grzewczym, co z perspektywy 

Rosji generowa o d ug, dlatego te  zdecydowano si  na kolejne ograniczenia w dostawach 

gazu. Dyskusje mi dzy s siadami nie przynosi y efektów, a sytuacja znormalizowa a si  

dopiero po w czeniu si  Komisji Europejskiej i przeprowadzeniu rozmów trójstronnych. 

Kolejny ju  kryzys gazowy da  impuls Ukrainie do podj cia decyzji o zaprzestaniu importu 

rosyjskiego gazu na potrzeby w asne od 2015 r., utrzymuj c jednocze nie szlak tranzytowy 

do pa stw Europy Zachodniej. Jeszcze przed tymi wydarzeniami Naftohaz skierowa  do 

Trybuna u Arbitra owego w Sztokholmie dwa pozwy przeciwko Gazpromowi. Pierwszy 

dotyczy  zawartego w 2009 r. kontraktu na dostawy rosyjskiego gazu na Ukrain . W 2017 r. 

Trybuna  orzek  na korzy  Naftohazu, odrzucaj c danie Gazpromu o uregulowanie ra-

chunków za okres 2009-2017 r. wymuszonych klauzul  take or pay. Naftohaz mia  zap aci  

tylko za gaz zakontraktowany i dostarczony. Ponadto zniesiona zosta a zawarta w kontrak-

cie klauzula reeksportu oraz zredukowany wolumen gazu zakontraktowany zgodnie z klau-

zul  przeznaczenia z 52 mld m3 do 5 mld m3 rocznie. Drugi pozew dotyczy  kontraktu tran-

zytowego z 2009 r., a wyrok w tej sprawie zapad  28 lutego 2018 r. W jego wyniku Gazprom 

zosta  zobowi zany do wyp acenia Naftohazowi 4,63 mld USD odszkodowania w zwi zku 

z przesy aniem po 2009 r. mniejszych ilo ci gazu ni  wynika o z zapisów kontraktowych. 

17 A.P. Sikora, Grudzie �, op. cit.
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Trybuna  oddali  pozosta e dwa wnioski Naftohazu o dostosowaniu kontraktu mi dzy Rosj  

a Ukrain  do prawa UE, tzw. trzeciego pakietu energetycznego (dalej TPE) i o rewizji taryf 

tranzytowych. Pomimo odrzucenia kilku wniosków Naftohazu, oba wyroki Trybuna u by y 

zdecydowanie pozytywne dla Ukrainy. Reakcja strony rosyjskiej by a szybka i gwa towna. 

Do zak óce  dostaw gazu szlakiem ukrai skim dosz o ju  na nast pny dzie  po og oszeniu 

wyroku ws. kontraktu tranzytowego. Dzie  po og oszeniu orzeczenia Trybuna u, Naftohaz 

informowa  o 20% obni eniu poziomu ci nienia w gazoci gach biegn cych przez terytorium 

Ukrainy w pierwszych dniach marca 2018 r.18 W kolejnych latach relacje mi dzy Ukrain  

a Rosj  nie uleg y poprawie, wr cz odwrotnie - w 2022 r. jeste my w sytuacji, w której nie 

tylko bezpiecze stwo gazowe Ukrainy jest zagro one przez dzia ania rosyjskie, ale przede 

wszystkim jej bezpiecze stwo terytorialne. 

Relacje z Ukrain  rzutuj  równie  na relacje Rosja-UE. UE, jeszcze przed wybuchem 

wojny na Ukrainie w 2022 r., o cjalnie odnosi a si  negatywnie do agresywnych dzia a  

Rosji na terenie Ukrainy, w tym aneksji Krymu i dzia a  hybrydowych na wschodniej grani-

cy kraju. Kryzys gazowy w 2021 r. dodatkowo zaostrzy  i tak napi t  ju  sytuacj  na granicy 

ukrai sko-rosyjskiej. Kolejnym przedsi wzi ciem kon iktuj cym i tak sk ócone ju  strony 

by y plany zwi zane z rozbudow  gazoci gu Nord Stream. Jego pierwsza nitka uzyska a 

pe n  zdolno  operacyjn  w pa dzierniku 2012 r. Ruroci g biegnie pod dnie Morza Ba tyc-

kiego z rosyjskiego Wyborgu do niemieckiego Lubminu ko o Greifswaldu i pomija pa stwa 

Europy rodkowej. Mo e transportowa  do 55 mld m3 gazu rocznie. Projekt ten pomóg  

Rosji w realizacji tzw. strategii kleszczy energetycznych, której g ównym za o eniem jest 

gwarantowanie niezak óconego przesy u surowca do pa stw Europy Zachodniej, przy po-

mijaniu pa stw z historycznego obszaru wp ywu Zwi zku Socjalistycznych Republik Ra-

dzieckich. Jest to dobrze przemy lane i stosowane przez Rosj  narz dzie nacisku politycz-

nego wzgl dem s abszych militarnie i ubo szych w surowce energetyczne pa stw regionu 

Europy Wschodniej. Zapowied  budowy drugiej nitki kontrowersyjnego gazoci gu w 2015 

r., która podwoi obecne mo liwo ci przesy u surowca do 110 mld m3 rocznie, spowodowa a 

jeszcze wi ksze napi cia mi dzy Ukrain  a Rosj  oraz tworzy a podzia y wewn trz UE. 

18 S. Matuszak, S. Kadra , Arbitra  w Sztokholmie: strategiczny sukces Ukrainy, dora ne korzy ci Gazpro-
mu,  28.12.2017, O rodek Studiów Wschodnich, za: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-12-
28/arbitraz-w-sztokholmie-strategiczny-sukces-ukrainy-dorazne-korzysci (22.01.2022); Zwyci stwo Nafto-
hazu nad Gazpromem: orzeczenie Trybuna u Arbitra owego w sprawie kontraktu tranzytowego, Biuletyn 
Gazowy, O rodek Studiów Wschodnich, nr 5(38), 8.03.2018, s. 2-4. Ostra reakcja Rosji na werdykt arbitra-
owy w sprawie Gazprom�Naftohaz, Biuletyn Gazowy, O rodek Studiów Wschodnich, nr 5(38), 8.03.2018, 

s. 4-6.
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Zdecydowanymi przeciwnikami budowy tego gazoci gu by y przede wszystkim: Ukra-

ina i  Polska. Chocia  Komisja Europejska wielokrotnie podkre la a, e projekt ten ude-

rza w solidarno  europejsk  i nie jest spójny z koncepcj  unii energetycznej, to pa stwa 

cz onkowskie UE by y podzielone i nie mówi y jednym g osem w tej sprawie. Co wi cej 

UE nie dysponuje instrumentami, które mog yby zatrzyma  budow  tego ruroci gu w cza-

sie pokoju. By  to bowiem projekt przedstaiany jako komercyjny, realizowany ze rodków 

w asnych  rm wchodz cych w sk ad konsorcjum tj. Gazprom  z 50% udzia ów oraz po 10% 

dla OMV, Engie, Shell, Uniper, Wintershall DEA19. Na projekt ten nie zosta y przeznaczone 

adne rodki pochodz ce z funduszy UE, które mo na by oby wstrzyma  czy ograniczy .  

Z kolei na o enie sankcji gospodarczych w czasie pokoju (przed lutym 2022 r.), na projekt, 

który jest popierany przez cz  pa stw cz onkowskich UE jest praktycznie niemozliwie. 

W tamtym czasie skupiono si  na zapewnieniu przestrzegania prawa energetycznego UE na 

gazoci gu NS2 i jego l dowej odnodze Eugal. 

Du e znaczenie w procesie trwaj cej przed 2022 r. budowy gazoci gu NS2 mia a Dania, 

która wyda a decyzj  zezwalaj c  na przebieg gazoci gu przez jej wy czn  stref  ekono-

miczn  (WSE). W przypadku trasy biegn cej przez WSE Dania nie mog a ocenia  projektu 

pod k tem zgodno ci z interesami polityki zagranicznej, bezpiecze stwa i obrony. Tak  

ocen  realizuje si , kiedy trasa biegnie przez morze terytorialne danego pa stwa. Wydan  

30 pa dziernika 2019 r. zgod   dla spó ki Nord Stream 2 AG (spó ka NS2 AG) na budo-

w  gazoci gu w du skiej WSE, Du ska Agencja Energii (DAE) przedstawi a jako decyzj  

administracyjn  a nie polityczn . Spó ka NS2 AG pierwszy wniosek w tej sprawie z o y a 

2,5 roku wcze niej w 2017 r., pó niej do DAE wp yn y dwa kolejne wnioski z innymi 

wariantami trasy gazoci gu. Ostatecznie wybrano tras  przebiegaj c  przez WSE na po u-

dniowy wschód od wyspy Bornholm. By a ona najbardziej korzystna dla Danii ze wzgl du 

na mniejsze utrudnienia dla transportu morskiego oraz oddzia ywanie na rodowisko20. 

Wydanie decyzji przez DAE przes dzi o o mo liwo ci budowy NS2. Gazoci g wpisy-

wa  si  w de nicj  po czenia wzajemnego, okre lonego w Dyrektywie dotycz cej wspól-

nych zasad rynku wewn trznego gazu ziemnego (Dyrektywa gazowa), dlatego te  zasady 

funkcjonowania tego po czenia mia y zosta  dostosowane do wymogów prawa energe-

19 Shareholder&Financial Investors, Nord Stream 2, https://www.nord-stream2.com/company/shareholder-
and- nancial-investors/ (23.01.2022).
20   A. oskot-Strachota, Sz. Karda , P. Szyma ski, S. Matuszak, Du ska zgoda na budow  Nord Stream 2, 
ANALIZY 2019.10.31, OSW, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-10-31/dunska-zgoda-na-
budowe-nord-stream-2 (23.01.2022).
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tycznego UE21. Za procedur  udzielenia zezwolenia na eksploatacj  gazoci gu na tery-

torium danego pa stwa odpowiada w a ciwy organ, najcz ciej krajowy organ regulacji 

energetyki lub ministerstwo ds. energii22. Najistotniejszym wymogiem jest wyznaczenie 

i certy kowanie operatora systemu przesy owego (OSP). Certy kacja oznacza, e OSP jest 

podmiotem niezale nym od tych, które prowadz  dzia alno  w zakresie produkcji i/lub do-

staw surowca. Rozdzia  w a cicielski, czyli ownership unbundling (OU) dotyczy te  infra-

struktury przesy owej, której w a cicielem jest OSP, a nie podmiot prowadz cy dzia alno  

produkcyjn  i dostawcz . Jest kilka modeli unbundlingu, ale zgodnie z art. 9 Dyrektywy 

gazowej pa stwa cz onkowskie UE zapewniaj , aby od 3 marca 2012 r. stosowany by  je-

dynie model OU. Przed certy kacj  OSP krajowe organy powinny te  przeanalizowa  czy 

jej wydanie nie stworzy zagro enia dla bezpiecze stwa dostaw energii do UE i poszczegól-

nych jej pa stw. 

Za certy kacj  spó ki NS2 AG odpowiada  niemiecki regulator energetyki Bundenet-

zagentur (�BeNetZa�), do którego wniosek w tej sprawie tra  8 wrze nia 2021 r. Zgodnie 

z przepisami Dyrektywy gazowej decyzja powinna by a zosta  wydana w ci gu 4 mie-

si cy, ale w listopadzie 2021 r. procedura certy kacji zosta a wstrzymana. BeNetZa jako 

uzasadnienie swojej decyzji poda a, e spó ka NS2 AG by a zarejestrowana w Szwajcarii, 

a operator powinien dzia a  wed ug prawa niemieckiego. Proces zosta  wstrzymany do cza-

su przeniesienia najwa niejszych aktywów i zasobów ludzkich do niemieckiej spó ki-cór-

ki NS2 AG, która zdaniem BeNetZa powinna by  certy kowanym OSP gazoci gu NS2. 

O swojej decyzji niemiecki regulator poinformowa  KE, Federalne Ministerstwo Gospodar-

ki i Ochrony Klimatu RFN oraz strony postepowania certy kacyjnego, czyli Polskie Gór-

nictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), jego niemieck  spó k  zale n  PGNiG Supply & 

Trading (PST) oraz Ukrtransgaz - ukrai skiego operatora magistrali gazowych23. Decyzja 

BeNetZa spotka a si  z pozytywnym odbiorem PGNiG, które w swojej opinii przedstawi o 

argumenty o nie spe nianiu formalnych i merytorycznych przes anek do certy kacji NS2 

AG w modelu, o który ubiega si  spó ka, czyli Independent Transmission Operator (IOT). 

Prawo UE, dopuszcza taki model jedynie dla systemów przesy owych istniej cych przed 

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/692 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniaj ca 
dyrektyw  2009/73/WE dotycz c  wspólnych zasad rynku wewn trznego gazu ziemne PE/58/2019/REV/1, 
Dz. U. L 117, 3.5.2019.
22   Ibidem.
23   PGNiG: wa ny krok w ramach procedury certy kacyjnej Nord Stream 2, 21.10.2021  PGNiG, https://
pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/pgnig-wazny-krok-w-ramach-procedury-certy kacyjnej-nord-stream-2/
newsGroupId/10184 (5.02.2022).
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23 maja 2019 r. W tamtym okresie gazoci g nie by  nawet wybudowany wi c nie mo -

na mówi  o istniej cym systemie przesy owym24. Po dokonaniu przekszta ce  prawnych 

w spó ce NS2 AG komplet dokumentów powinien zosta  przes any do BeNetZa, aby ta 

mog a wznowi  procedur  administracyjn . Oznacza to, e proces certy kacji nie zosta  

zako czony do ko ca stycznia 2022 r., co by o oczekiwaniem strony rosyjskiej25. 

  Pocz tek budowy gazoci gu NS2 w 2018 r., spotka  si  z ostr  krytyk  administracji 

Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Chocia  administracja prezydencka mog a na o-

y  sankcje na osoby lub podmioty wspieraj ce budow  NS2 ju  od 2017 r., dzi ki przy-

j tej ustawie Countering America�s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)26, nie 

zdecydowano si  od razu na taki krok. Wp yw na opó nienie prac budowalnych a nawet 

ich chwilowe wstrzymanie mia a dopiero podpisana 20 grudnia 2019 r. przez prezydenta 

USA ustawa o bud ecie obronnym, do której Kongres w czy  przepisy o sankcjach. Ob-

j cie sankcjami grozi o wszystkim podmiotom, które by y zaanga owane w budow  NS2 

na g boko ci 30m lub wi kszej. Sankcje dotkn y tak e instytucje udzielaj ce wsparcia 

budowie, np. ubezpieczalnie. Po uchwaleniu nowych sankcji z budowy gazoci gu NS2 wy-

cofa a si  szwajcarska spó ka Allseas - kluczowy podwykonawca projektu, posiadaj cy wy-

specjalizowane jednostki uk adaj ce podmorskie ruroci gi27. 15 lipca 2020 r. rozszerzono 

wytyczne ws. stosowania sankcji. Wcze niej by y one wycelowane w  rmy wspieraj ce 

budow  gazoci gu NS2, natomiast zgodnie z nowymi wytycznymi obejmowa y ca okszta t 

wspó pracy przy budowie, modernizacji i konserwacji, m.in.: dostarczenie dóbr, informacji, 

technologii, us ug, itd. o warto ci 1 mln $ (lub 5 mln $. w ci gu roku). Na o enie sankcji na 

wybrane podmioty mog o w praktyce oznacza  odci cie od systemu  nansowego USA28.  

24   Art. 14, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/692 z dnia 17 kwietnia 2019 r�,op. 
cit.; Niemiecki urz d zgadza si  z PGNiG: NS2 AG nie mo e by  operatorem systemu przesy owego, 
16.11.2021, PGNiG, https://pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/niemiecki-urzad-zgadza-sie-z-pgnig-ns2-ag-
nie-moze-byc-operatorem-systemu-przesylowego/newsGroupId/10184?changeYear=2021&currentPage=2 
(23.01.2021); Niemcy wstrzymali certy kacj  Nord Stream 2, Rosjanie odsuni ci, Rzeczpospolita Energia-
news, 16.11.2021, https://energia.rp.pl/gaz/art19106971-niemcy-wstrzymali-certy kacje-nord-stream-2-
rosjanie-odsunieci (23.01.2022).
25 Niemiecki urz d zgadza si  z PGNiG�, op. cit. 
26  Countering America�s Adversaries Through Sanctions Act, Congress.Gov, https://www.congress.gov/
bill/115th-congress/house-bill/3364 (5.02.2022).
27 B. Bieliszczuk, Starania Gazpromu o uko czenie Nord Stream 2 i utrzymanie nad nim kontroli, PISM, 
Nr 105 (2037), 14 maja 2020, https://pism.pl/publikacje/Starania_Gazpromu_o_ukonczenie_Nord_Stre-
am_2_i_utrzymanie_nad_nim_kontroli_ (5.02.2022).
28 B. Bieliszczuk, Gro ba sankcji CAATSA wobec Nord Stream 2, PISM, NR 52/2020, 17 LIPCA 2020, 
https://pism.pl/upload/images/artykuly/95775c79-5d33-4f1c-8e82-3f564d8fcea0//1594992838809.pdf 
(5.02.2022).
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Po zmianach w administracji ameryka skiej i zaprzysi eniu Joe Bidena na prezydenta 

USA w styczniu 2021 r., krytyka wobec gazoci gu NS2 by a ci gle silna, niemniej nie zde-

cydowano si  na bardziej radykalne kroki. Prezydent, mimo presji Kongresu, nie rozszerzy  

sankcji na nowe podmioty29. 21 lipca 2021 r. Departament Stanu USA i Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych RFN og osi y przyj cie Wspólnego o wiadczenia odno nie wsparcia Ukra-

iny, europejskiego bezpiecze stwa energetycznego i celów klimatycznych30. Porozumienie 

to de facto przedstawia o warunki faktycznego wycofania sprzeciwu wobec gazoci gu NS2 

przez USA. W ród g ównych elementów porozumienia znalaz y si :

� zapowied  stosowania sankcji przeciwko Rosji w przypadku agresji lub innych dzia a  

destrukcyjnych, w tym wykorzystywania energii jako broni przeciwko Ukrainie (gdyby 

dosz o do takiej sytuacji Niemcy i USA mia y koordynowa  podejmowane dzia ania 

w tej kwestii), 

� deklaracja  nansowego wsparcia dla transformacji ukrai skiego sektora energetycznego,

� wsparcie Ukrainy w utrzymaniu roli pa stwa tranzytowego; Niemcy mia y zabiega  

o przed u enie okresu obowi zywania obecnej umowy tranzytowej pomi dzy Rosj  

a Ukrain  o 10 lat (trwaj ca umowa wygasa pod koniec 2024 r.). 

� zapewnienie stosowania przepisów TPE w odniesieniu do niemieckiego odcinka ga-

zoci gu NS2, w tym wdro enia zasady unbundlingu, dost pu stron trzecich (TPA) do 

gazoci gu oraz dokonanie rzetelnej analizy wp ywu przysz ego gazoci gu dla bezpie-

cze stwa energetycznego jeszcze przed jego certy kacj ,

� deklaracja wsparcia wspó pracy energetycznej w regionie Europy rodkowo-Wschod-

niej poprzez zaanga owanie Niemiec w Inicjatyw  Trójmorza31.

Ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Polski w reakcji na porozumienie mi dzy 

USA i Niemcami wydali wspólne o wiadczenie, w którym uznali, e zaniechanie dzia a  

blokuj cych uruchomienie gazoci gu NS2 spowoduje pog bienie kryzysu bezpiecze stwa 

29 R. Formuszewicz, S. Karda , A. oskot-Strachota, Spór wokó  Nord Streamu 2: stanowiska i perspekty-
wy, OSW, 2021-03-10,https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2021-03-10/spor-wokol-nor-
d-streamu-2-stanowiska-i-perspektywy (5.02.2022).
30  Joint Statement of the United States and Germany on Support for Ukraine, European Energy Security, and 
our Climate Goals, https://www.state.gov/joint-statement-of-the-united-states-and-germany-on-support-for-
ukraine-european-energy-security-and-our-climate-goals/ (5.02.2022).
31  R. Formuszewicz, A. oskot-Strachota, wspó . S. Matuszak, Porozumienie Niemiec i USA w sprawie 
Nord Streamu 2, ANALIZY 2021-07-22, OSW, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-07-22/
porozumienie-niemiec-i-usa-w-sprawie-nord-streamu-2 (5.02.2022).
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w Europie i zwi kszy mo liwo ci destruktywnych dzia a  Rosji32. Jest to oczywiste, e 

dyplomacja polska i ukrai ska powinny by y zareagowa  w tej sytuacji, tym bardziej, e 

strony nie zosta y zaproszone do wspólnych rozmów nt. gazoci gu NS2. Uruchomienie 

tego po czenia godziloby w interesy Polski i Ukrainy i z perspektywy tych pa stw  asko 

projektu by oby po dane. Fakt by  jednak taki, e budowa gazoci gu NS2 zosta a zako -

czona, a operator ruroci gu czeka  na certy kacj . Dzi  wiemy, ze wybuch wojny na Ukra-

inie diametralnie zmieni  sytuacj  i gazoci g NS2 nie zosta  uruchomiony, jendak w tamtym 

czasie rozwa ano scenariusze uruchomienia tego po czenia i dlatego dyskutowano o wa-

runkach funkcjonowania gazoci gu. Przede wszystkim dlatego, e NS2 od pocz tku by  

sprzeczny z celami unii energetycznej i wzmocni by jeszcze bardziej pozycj  Gazpromu 

w Europie. Zobowi zanie si  we wspólnym o wiadczeniu RFN i USA do przestrzegania 

przepisów TPE na niemieckim odcinku gazoci gu NS2 oraz przeprowadzenie oceny ryzyk 

bezpiecze stwa energetycznego w regionie przez organ certy kuj cy by o kierunkiem do-

brym. Analizuj c dzia ania BeNetZa pod koniec roku 2021 dotrzymano tych postanowie . 

PGNiG oraz Ukrtransgaz zostali w czeni do procedury, a ich g os by  brany pod uwag  

w procesie certy kacji. Istotna we wspólnym o wiadczeniu RFN i USA by a te  zapowied  

o na o eniu sankcji i koordynacji wspólnych dzia a  w przypadku agresji Rosji na terenie 

Ukrainy. Sama zapowied  jeszcze o niczym nie przes dzi a, ale by a sygna em dla Rosji 

o zdecydowanym stanowisku USA i RFN w sprawie integralno ci Ukrainy oraz roli jak  

odgrywa w obszarze bezpiecze stwa energetycznego Europy � ocena podj tych dzia a  

przez RFN, USA oraz inne pa stwa UE i NATO ju  po wyuchu wojny na Ukrainie jest 

tematem na osobny artyku . 

Przywo ane fakty obrazuj  jak trudne i napi te by y stosunki mi dzy Rosj  a Ukrain  

jeszcze przed lutym 2022 r. Te relacje oddzia ywa y tak e na relacje Rosji z UE, jej po-

szczególnymi pa stwami i USA. Trudne stosunki przek ada y si  na niedobory gazu w Eu-

ropie, co z kolei wp ywa o na cen  surowca oraz energii elektrycznej w Europie (8,5% 

ca ej energii elektrycznej produkowanej w UE pochodzi z gazu ziemnego). Odnotowane 

w sezonie jesienno-zimowym 2021/2022, rekordowo niskie zape nienie magazynów Gaz-

promu zlokalizowanych w Europie (ok. 30-40TWh)33, daje podstawy do twierdzenia, e 

Rosja ju  wtedy prowadzi a dzia ania hybrydowe, które mia y os abi  jedno  Zachodu 

w podej ciu do relacji z Rosj  i Ukrain . Gra toczy a si  bowiem o gazoci g NS2, który by  

przedstawiany przez stron  rosyjsk  jako nowe ród o dostaw. Jego uruchomienie mia o-

32 R. Formuszewicz, A. oskot-Strachota, wspó . S. Matuszak, Porozumienie Niemiec i USA�, op. cit. 
33 A.P. Sikora, Grudzie �, op. cit.
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by uzupe ni  odczuwalne niedobory surowca na rynku europejskim, a zwi kszenie poda y 

gazu ziemnego wp yn oby na obni enie ceny surowca. Przyjmuj c t  perspektyw  trudno 

by o wyja ni  racjonalno  odraczania terminu uruchomienia nowej magistrali ze wzgl du 

na procedury administracyjne. Jednak w rzeczywisto ci gazoci g NS2 nie musia by nawet 

istnie , eby Rosja zwi kszy a poda  surowca w Europie ju  w ziemnie 2021 r. Istniej ce 

magistrale l dowe na terenie Ukrainy i Polski (~120 mld m3) s u ce do tranzytu rosyjskie-

go surowca do pa stw Europy Zachodniej, maj  wi ksz  roczn  zdolno  przesy ow  ni  

obie nitki Nord Stream (110 mln m3). Szacuje si , e zwi kszenie eksportu rosyjskiego su-

rowca o 20% obni y oby cen  rynkow  o 50%34. Niestety, kon ikty i napi cia w relacjach 

rosyjsko-ukrai skich � ju  te sprzed 2022 r. - sprawi y, e Ukraina jako szlak tranzytowy 

do pa stw Europy Zachodniej by a pomijana, pomimo istniej cej i gotowej do pracy in-

frastruktury przesy owej. Podobne podej cie Rosja zacz a stosowa  wzgl dem gazoci gu 

Jama  zlokalizowanego na terenie Polski. 21 grudnia 2021 r. polski operator przesy owy 

gazu - Gaz-System S.A informowa  o wstrzymaniu przesy u rosyjskiego surowca gazoci -

giem jamalskim. Magistrala przesy owa ma roczn  zdolno  przepustow  na poziomie 33 

mld m3. Gazprom dostarcza  gaz zakontraktowany dla odbiorców w Polsce, natomiast nie 

u ywa  tego szlaku jako tranzytowego (gazoci g biegnie do granicy polsko-niemieckiej). Ta 

sytuacja nie stworzy a w sezonie zimowym 2021/2022 realnego zagro enia bezpiecze stwa 

gazowego w Polsce, poniewa  gazoci g Jama  jest przystosowany do dwukierunkowego 

przesy u surowca, dlatego gaz mo na przesy a  z Niemiec do pa stw Europy Wschodniej, 

czyli w odwrotnym kierunku ni  zazwyczaj. Niepokoj cy jest jednak fakt, e od ko ca 

grudnia 2021 r. obserwowali my sytuacj , w której zdolno ci przesy owe na po czeniu 

jamalskim by y przez Gazprom rezerwowane sporadycznie, a przecie  zapotrzebowanie na 

gaz w Europie w okresie zimowym jest bardzo wysokie35. 

Inne czynniki wp ywaj ce na kryzys gazowy w Europie

Drastyczny wzrost cen gazu ziemnego w Europie w 2021 r. nie by  jednak spowodo-

wany tylko napi ciami w relacjach rosyjsko-ukrai skich. By  to oczywi cie czynnik bar-

dzo istotny, ale nie jedyny. Je li wi c szukamy przyczyn sytuacji na rynku hurtowym gazu 

34 Nord Stream 2: Kto straci, a kto zyska na jego powstrzymaniu, �Filary Biznesu�, 25.12.2021, ród o: 
�Deutsche Welle�, https:// larybiznesu.pl/nord-stream-2-kto-straci-kto-zyska-na-jego-powstrzymaniu/
a13149 (5.02.2022).
35 A. Grzeszczak, Gazoci g jamalski. Pusta rura, martwa umowa, Polityka, 4.02.2022, https://www.polity-
ka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2153348,1,gazociag-jamalski-pusta-rura-martwa-umowa.read (5.02.2022). 
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ziemnego w Europie pod koniec roku 2021 r. to nale y odpowiedzie  na pytanie z jakimi 

wyzwaniami spo ecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi mierzy  si  wiat w minionych 

dwóch latach. Dopiero szersza analiza wykraczaj ca poza kontynent europejski daje pe -

niejszy obraz zaistnia ej sytuacji. 

Wybuch pandemii COVID-19 wp yn  na wyhamowanie globalnej gospodarki i ogra-

niczenie zu ycia energii elektrycznej. Okresowy spadek zapotrzebowania na energi  elek-

tryczn , w tym wykorzystanie gazu ziemnego, szczególnie widoczne by o w Europie w cza-

sie pierwszego lockdownu, tj. marzec-kwiecie  2020 r.36 Chocia  w 2022 r. problem nie 

ust pil i pojawi y si  kolejne fale zaka enia wirusem to mo na powiedzie , e nauczyli my 

si  y  w stanie pandemii. Po chwilowym okresie wyhamowania gospodarczego w I po . 

2020 r., gospodarka zacz a przy piesza , a co si  z tym wi e � popyt na energi  zacz  

rosn . Tutaj warto podkre li , e niewielkie zasoby b kitnego paliwa w europejskich ma-

gazynach wp yn y na cen  surowca. 

Coraz wi ksza ekonomiczna ekspansja Chin wymusza wzrost konsumpcji gazu ziem-

nego. Gaz jest przez Chiny postrzegany jako alternatywa dla w gla kamiennego, pomaga-

j ca w ograniczeniu emisji CO
2
. Wzrost zapotrzebowania widoczny jest równie  w Japonii, 

która z kolei po katastro e w Fukushimie, dopatruje si  w gazie ziemnym alternatywy dla 

atomu. Wzrost popytu na gaz ziemny na rynkach azjatyckich negatywnie wp ywa na sytu-

acj  w Europie. Ceny spot na LNG (czyli te nie zwi zane d ugoterminowymi kontraktami) 

s  wy sze na rynku azjatyckim ni  w Europie. Oznacza to, e pa stwa takie jak Chiny 

czy Japonia s  gotowe zap aci  wi cej za dostawy spot LNG ni  pa stwa europejskie, a to 

z kolei powoduje, e Azja staje si  atrakcyjniejszym rynkiem zbytu dla eksporterów ni  

Europa. Naturalnie sytuacja ta przek ada si  na zmniejszenie poda y surowca na rynku 

w Europie. Istotne znaczenie mia a te  mro na zima 2020/2021 w Europie i Azji, która do-

datkowo zwi kszy a popyt krajów azjatyckich i obni y a stan magazynów gazu ziemnego 

w Europie37.

Brazylia posiada jedne z najwi kszych zasobów wody s odkiej na wiecie (~12% rezerw 

wiatowych), dlatego powszechne jest pozyskiwanie pr du z hydroelektrowni. Na skutek 

wielkich susz jakie dotkn y Brazyli  w 2021 r. znacz co obni y  si  poziom wód, a korzy-

stanie z energii wodnej by o w wielu regionach kraju niemo liwe. Braki pokrywano z si ow-

36 International Energy Agency, Covid-19 impact on electricity, Statistic report, January 2021, https://www.
iea.org/reports/covid-19-impact-on-electricity (12.02.2022).
37 KE: wysokie ceny w Azji i niskie zapasy g ównymi przyczynami dro enia gazu, CIRE.pl, 21.07.2021, 
https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/187292-ke-wysokie-ceny-w-azji-i-niskie-zapasy-
glownymi-przyczynami-drozenia-gazu (5.02.2022).
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ni zasilanych gazem ziemnym, dlatego te  w 2021 r. wzros o zapotrzebowanie na surowiec 

w Ameryce Po udniowej. Eksperci wskazuj , e silne susze spowodowane s  wylesianiem, 

ociepleniem klimatu i wadliwym zarz dzaniem w sektorze le nym, co daje podstaw  do 

twierdzenia, e ta sytuacja nie jest tylko okresow  trudno ci 38. 

Wielka Brytania jest wiatowym liderem w produkcji energii z morskich farm wiatro-

wych. Braki w generacji energii elektrycznej z farm na Morzu Pó nocnym s  uzupe niane 

si ami elektrowni gazowych39. Wielka Brytania jest ósmym najwi kszym dostawc  gazu 

ziemnego do  UE, a zwi kszona konsumpcja krajowa wp ywa na zmniejszenie dost pno ci 

surowa przeznaczonego na eksport do UE40.  

29 sierpnia 2021 r. Huragan Ida, sklasy kowany jako drugi najbardziej niszczycielski 

huragan w historii,  uderzy  w Luizjan  wstrzymuj c prac   rm wydobywczych i wiertni-

czych w Zatoce Meksyka skiej. Ponad 95% zak adów produkuj cych rop  naftow  i gaz 

ziemny przerwa o prac . Wydarzenie to mia o wp yw na ograniczenie poda y obu surow-

ców na rynku globalnym41. Zatoka Meksyka ska jest od lat znanym zag biem naftowym, 

którego zasoby szacuje si  na  ok. 2 mld ton42.

Decyzja o wstrzymaniu przesy u gazu ziemnego przez algierski gazoci g GME zbie-

g a si  z globalnym kryzysem energetycznym i wp yn a na obni enie poda y surowca 

w Europie. Poza pa stwami UE, najwi ksze koszty dzia a  Algierii poniesie Maroko, które 

b dzie boryka  si  z problemem przerw w dostawach. Szanse na szybkie rozwi zanie sporu 

o Sahar  Zachodni  s  niewielkie, dlatego Maroko prawdopodobnie b dzie d y  do wy-

naj cia p ywaj cego terminalu LNG (FSRU), zapewniaj c sobie dost p do dostaw LNG43. 

Z perspektywy UE po udniowy szlak dostaw gazu ziemnego, w tym surowiec algierski by  

zawsze rozpatrywany jako alternatywa dla Gazpromu. Wstrzymanie dostaw gazoci giem 

38  Susza w Brazylii spowodowa a kryzys energetyczny. Ceny pr du pójd  w gór , WNP.pl Energetyka, 
https://www.wnp.pl/energetyka/susza-w-brazylii-spowodowala-kryzys-energetyczny-ceny-pradu-pojda-w-
gore,490639.html (5.02.2022); Najpowa niejsza susza od 90 lat. Brazylia mierzy si  z ogromnym kryzysem 
wodnym, TVN METEO, 25.11.2021, https://tvn24.pl/tvnmeteo/swiat/brazylia-najgorsza-susza-od-prawie-
wieku-kraj-mierzy-sie-z-prawdziwym-kryzysem-wodnym-5502541 (5.02.2021).
39 WindEnergy, RenewableUK, https://www.renewableuk.com/page/WindEnergy (5.02.2022).
40 EU Energy in Figures, Statistical Pocketbook 2021�, op. cit, s.26.
41 Producenci ropy uderzeni huraganem Ida. Wydobycie stan o, �Energetyka�, 30.08.2021, https://ener-
gia.rp.pl/surowce-i-paliwa/art18864781-producenci-ropy-uderzeni-przez-huragan-ida-wydobycie-stanelo 
(5.02.2022).
42 R. Ney, Zasoby ropy naftowej, �Polityka Energetyczna� Tom 9, Zeszyt specjalny, 2006, https://se.min-
pan.krakow.pl/pelne_teksty20/k20_ney.pdf, s. 473 (5.02.2022).
43 M. Zaniewicz, Algieria�, op. cit. 
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GME oraz planowane przed 2022 r. uruchomienie gazoci gu NS2 nie wpisuje si  w kon-

cepcj   dywersy kacji kierunków dostaw gazu ziemnego do UE44. 

Podsumowanie

Nie sposób wymieni  wszystkich czynników, które mia y i b d  mie  wp yw na kondy-

cj  europejskiego rynku gazu ziemnego. Zestawienie danych przedstawionych w artykule 

daje obraz tego jak cena gazu ziemnego w Europie jest podatna na wahania w ró nych 

regionach wiata, ze szczególnym uwzgl dnieniem dzia a  Rosji � dominuj cego dostawcy 

surowca. UE od lat d y do zapewniania bezpiecze stwa energetycznego, w tym gazowego 

w Europie, które wi e si  z nieprzerwalnym dost pem do róde  energii po przyst pnych 

cenach45. Nieprecyzyjne okre lenie �przyst pne ceny� jest trudne do zmierzenia, niemniej 

jednak fakt, e ceny gazu ziemnego pod koniec 2021 r. by y pi ciokrotnie wy sze  ni  na 

pocz tku roku, dalej solidne podstawy do twierdzenia, e cena ta nie jest przyst pna ani 

akceptowalna z perspektywy pa stw, przedsi biorców i gospodarstw domowych. Tym bar-

dziej niepokoj cy by  fakt, e pozycja Gazpromu na rynku UE mia a si  wzmocni  poprzez 

oddanie do u ytku gazoci gu NS2 � jak wiemy tak si  nie sta o, ale wybuch wojnych na 

Ukrainie, poza tragicznymi skutkami dla spo ecze stwa, gospodarki, ca ego pa stwa ukra-

i skiego, przyniós  te  nowe wyzwania i problemy energetyczne dla UE. 

Przed 2022 r. dostawy surowca rosyjskiego na rynek UE wynosi y 40% ca o ci impor-

towanego gazu ziemnego, a koncepcja unii energetycznej jasno okre la a, e kierunki i ró-

d a dostaw surowca do UE powinny by  dywersy kowane. Je li chodzi o sezon zimowy 

2021/2022 i kondycj  rynku europejskiego to chwilowe zwi kszenie przesy u gazu kory-

tarzem ukrai skim, w pierwszych dniach lutego 2022 r., wp yn o na spadek ceny surowca 

z poziomu 100-90 euro/MWh w styczniu do 80-75 euro/MWh w I po . lutego46. Dlatego 

te  uruchomienie po czenia NS2 wcale nie by o konieczne do poprawy poda y surowca 

w Europie, poniewa  na prze omie 2021 i 2022 r. istnia y po czenia l dowe, którymi Gaz-

prom by  w stanie dostarcza  potrzebny wolumen do pa stw UE. Jednak nie o kwestie tech-

nicznych zdolno ci wtedy chodzi o a o kwestie polityczne i zdolno  wywierania nacisku 

na partnerów europejskich przez Rosj . Patrz c na ostatnie dwie dekady wzajemnych relacji 

44 Ibidem.
45 International Energy Agency, Energy Security, https://www.iea.org/areas-of-work/ensuring-energy-secu-
rity (12.02.2022).
46 Dutch TTF Natural Gas�, op. cit.; D. Malinowski, Gazprom w ko cu pompuje wi cej gazu przez Ukra-
in . Mo e tak e ruszy  Jama , WNP.PL, https://www.wnp.pl/gazownictwo/gazprom-w-koncu-pompuje-wie-
cej-gazu-przez-ukraine-moze-takze-ruszyc-jamal,534667.html (12.02.2022).
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mi dzy Rosj  a Ukrain  jeste my wiadkami ci g ych kon iktów politycznych, które odbi-

jaj  si  na bezpiecze stwie energetycznym Europy. Chocia  mija 16 lat od kon iktu gazo-

wego, który zapocz tkowa  budow  strategii bezpiecze stwa energetycznego UE, to jako 

wspólnota w dalszym ci gu nie zdajemy egzaminu z zabezpieczenia interesów wszystkich 

regionów UE i jej najbli szych s siadów. 

Postawiona diagnoza i proponowane dzia ania w strategii bezpiecze stwa energetycz-

nego UE, odpowiadaj  na wspó czesne wyzwania, ale cz sto po prostu nie s  realizowa-

ne, co potwierdza utrzymuj ca si  dominuj ca pozycja Gazpromu na rynku europejskim 

i utrzymuj ce sie przez wiele lat tak silne poparcie dla uruchomienie drugiej nitki gazoci gu 

Nord Stream. Oczywi cie UE podejmowa a przed 2022 r. dzia ania na rzecz dywersy kacji 

kierunków dostaw gazu ziemnego. Jako przyk ad mo na chocia by przywo a  dwa projekty 

realizowane w Polsce i wspó  nansowane ze rodków UE, tj. gazoci g Baltic Pipe, który 

otworzy nowy szlak dostaw surowca z kierunku pó nocnego (do 10mld m3/rocznie) oraz 

rozbudow  Terminalu LNG w winouj ciu (zwi kszenie zdolno ci z 5 do 7,5 mld m3 gazu 

rocznie). Nowa infrastruktura powinna wp yn  na popraw  poda y surowca na rynku we-

wn trznym oraz w pa stwach s siednich. Perspektywa uruchomienia Baltic Pipe to sezon 

zimowy 2022/2023, natomiast zako czenie rozbudowy terminalu LNG w winouj ciu jest 

zaplanowane na koniec 2023 r. 

Niezale nie od wypracowanych rozwi za  i podejmowanych dzia a  na rzecz bezpie-

cze stwa gazowego cena surowca w UE ro nie, a bezpiecze stwo energetyczne i terytorial-

ne Ukrainy by o realnie zagro one jeszcze przed lutym 2022 r. Pytanie czy z do wiadcze  

pandemii COVID-19, waha  na europejskim rynku gazowym z konca 2021 r. oraz przede 

wszsytkim z powodu zrealizowaia si  czarnego scenariusza o agresji rosyjskiej na Ukra-

in , UE wyci gnie wnioski. Wnioski, które dadz  nowy impuls do wzmacniania wspól-

nych dzia a  w obszarze bezpiecze stwa energetycznego, czy wr cz przeciwnie sytuacja ta 

wp ynie na wi ksze podzia y w ród pa stw UE, równie  te w relacjach z Ukrain  i Rosj . 

Znalezienie odpowiedzi na te i inne pytania o ew. zmian  kierunku strategii bezpiecze stwa 

energetycznego UE wymaga obserwacji wydarze  na arenie mi dzynarodowej w 2022 r., 

szczególnie w kontek cie trwaj cej wojny na Ukrainie. 
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Streszczenie:

Artyku  dotyczy waha  cenowych na hurtowym rynku gazu ziemnego w Europie, które 
rozpocz y si  w II po . 2021 r. Autorka analizuje czynniki, które wp yn y na taki obrót 
sytuacji i szuka odpowiedzi na pytanie czy strategia bezpiecze stwa energetycznego UE 
odpowiada na wspó czesne wyzwania zwi zane z bezpiecze stwem dostaw gazu ziem-
nego. Jednym z najistotniejszych powodów waha  cenowych, do których dosz o przed 
wybuchem wojny na Ukrainie, by y dzia ania Rosji, które koncentrowa y si  na realizacji 
strategii kleszczy energetycznych wzgl dem pa stw Europy Wschodniej, w tym Ukrainy 
i podtrzymywaniu dominuj cej roli dostawcy gazu ziemnego na rynku europejskim. Du y 
wp yw na podzia y wewn trz UE oraz relacje z Ukraina i Rosja mia a rozbudowa gazoci gu 
Nord Stream o druga nitk , której uruchomienie nie dosz o do skutku w zwi zku z agrasj  
rosyjsk  na Ukrain  w lutym 2022 r. Przyczyn  waha  cenowych na rynku europejskim 
w II po . 2021 r. by y tak e inne czynniki spo eczno-ekonomiczne, w tym pandemia COVI-
D-19, katastrofy naturalne w Ameryce Po udniowej i Pó nocnej, czy te  wzrost popytu na 
gaz ziemny w Azji.

S owa kluczowe:

Unia Europejska, Rosja, Ukraina, gaz ziemny, ceny, kryzys, strategia bezpiecze stwa 

energetycznego UE, unia energetyczna, COVID-19
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