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Z powodu geograficznej bliskości i bogactw 
naturalnych Rosja dekady temu ustabilizowała 
swoją pozycję jako największego eksportera 
węglowodorów do Europy. Handel odbywał 
się pomimo wrogości politycznej, choć okresy 
jego największego rozwoju obserwowaliśmy  
w  okresach odwilży lub co najmniej po-
prawnych stosunków. Rosyjska inwazja na 
Ukrainę to kolejny otwarty, bezpośredni atak 
na Zachód, który już wywrócił polityczny  
i w konsekwencji gospodarczy porządek  
w Europie. Wola marginalizacji i izolacji Rosji, 
doprowadzenie jej do finansowej zapaści (tu 
nasuwają się związki z latami 80. i upadkiem 

ZSRR)  dominują obecnie w Unii Europejskiej  
i zachodnich demokracjach.

Jak znaleźliśmy się w sytuacji, w której ok.  
65 proc. węgla kamiennego, 83 proc. gazu 
ziemnego oraz 96 proc. ropy naftowej kon-
sumowanych w Unii Europejskiej pochodzi  
z importu? Jak kształtowała się polityka ener-
getyczna zwłaszcza pod kątem surowców  
w Europie Zachodniej, a jak w Europie Środko-
wo-Wschodniej? Jak na tym tle wygląda Pol-
ska? Wreszcie – jaka przyszłość czeka państwa 
Unii Europejskiej w kontekście dostaw surowców 
energetycznych?

Wstęp
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1.1. Europejska Wspólnota Węgla i Stali 

Aby zrozumieć obecny system energetyczny 
Europy, należy się cofnąć w czasie. Sponiewie-
rany II wojną światową kontynent szukał spoiwa, 
które po pierwsze zapobiegłoby nowym konflik-
tom, po drugie wzmocniło relacje gospodarcze,  
a po trzecie było zaczątkiem struktur wiążących 
wiecznie wojujące między sobą kraje w sojusz-
niczy organizm polityczny. 

Energia była punktem wyjścia do budowy Unii 
Europejskiej. 9 maja 1950 r. francuski minister 
spraw zagranicznych Robert Schuman zapro-

ponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty 
Węgla i Stali (EWWiS). Ten dzień stał się później 

„Dniem Europy”. EWWiS powstała w 1952 roku, 
gdy Francja, Niemcy Zachodnie, Włochy, Bel-
gia, Luksemburg i Holandia postanowiły stwo-
rzyć wspólny rynek węgla i stali. Sześć państw 
przekazało swoje uprawnienia Wysokiej Władzy, 
czyniąc tym samym EWWiS pierwszą organi-
zacją europejską opartą na zasadach supra-
nacjonalizmu. Intencją było uczynienie kolejnej 
wojny między Francją a Niemcami „material-
nie niemożliwą" oraz zapewnienie modernizacji  
i rentownego rozwoju europejskiego przemysłu 
węglowego i stalowego. W czasie, gdy zimna 

1. WĘGIEL
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wojna zaczynała się rozkręcać, w grę wchodziły 
również względy strategiczne i wojskowe.

Na czym de facto polegało funkcjonowanie 
EWWiS? Po prostu na swobodnym przepływie 
towarów, ale tylko tych tytułowych, węgla i stali 
a także na uwolnieniu dostępu do środków pro-
dukcji. Ważną cechą było powołanie wspólnej 
Wysokiej Władzy (High Authority), która mia-
ła nadzorować rynek, monitorować zgodność  
z zasadami konkurencji oraz zapewnić przej-
rzystość cen. 

Dziś „Europa” i „węgiel” to słowa których ze 
sobą nie kojarzymy, ale w latach 50. XX w. nasz 
kontynent był globalną potęgą produkcyjną. 
Właściwie w latach 1949–1974, czyli do kryzysu 
energetycznego Europa była liderem światowej 
produkcji, w szczytowym momencie bijąc na 
głowę drugiego (Stany Zjednoczone) i trzecie-
go (ZSRR) wytwórcę. Wydaje się, że powołanie 
EWWiS pozytywnie wpłynęło na rozwój branży 
wydobywczej na naszym kontynencie, gdyż lata 
1950–1965 to jej złoty okres.

Wykres 1. Produkcja węgla w Związku Radzieckim, Rosji, krajach UE (28), Stanach Zjednoczonych, 
Chinach, Indiach i Japonii w latach 1940–1990

Źródło: https://ourworldindata.org/grapher/coal-production-by-country?time=1940..1990&country=JP-

N~EU28+%28Shift%29~CHN~USA~IND~RUS~OWID_USS.

Europejska produkcja węgla zaczęła stopniowo 
spadać od lat 70. XX w. w dużej mierze z powodu 
rozpowszechnienia się nowych sposobów gene-
racji energii. W latach 1970–2000 głównym mo-
torem napędowym tych zmian były inwestycje  
w elektrownie jądrowe. W XXI w. rozwój energe-
tyki jądrowej spowolnił, ale coraz większą popu-
larnością zaczęły się cieszyć odnawialne źródła 

energii, które również wypierały węgiel. Ponadto, 
zwłaszcza w drugiej dekadzie tego wieku, bloki 
węglowe coraz częściej zastępowano gazowy-
mi. Podobne zjawisko dotknęło zresztą Stany 
Zjednoczone, które przez ostatnie kilkanaście 
lat przechodzą rewolucję łupkową i zastępują 
węgiel gazem z łupków, gdzie tylko mogą.
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Nie bez znaczenia jest kształtująca się od lat 80. 
XX w. globalna akcja klimatyczna, która wpłynęła 
w sposób znaczący na politykę energetyczną 
i surowcową Unii Europejskiej. Niemniej jednak 
już przed 1990 r. państwa tworzące dziś blok 
przestały być niezależne pod kątem dostaw 
węgla kamiennego, tzn. musiały polegać na 

imporcie z zewnątrz. Luka wahała się między 100 
a 150 mln ton w okresie 1990–2021 (Wykres 2).

Skąd zatem kraje UE kupują węgiel? Nie będzie 
żadną niespodzianką, że najważniejszym źró-
dłem węgla kamiennego dla Europy była Rosja 
(Wykres 3).

Wykres 2. Konsumpcja (zielona linia) i produkcja (niebieska linia) węgla kamiennego w pań-
stwach UE27w latach 1990–2021

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Coal_production_and_con-

sumption_statistics#Consumption_and_production_of_hard_coal.
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Wykres 3. Import węgla kamiennego do krajów Unii Europejskiej z podziałem na kraj pochodzenia 
w latach 2011–2020

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Coal_production_and_con-

sumption_statistics#Consumption_and_production_of_hard_coal.

1.2. Skąd Europa kupuje węgiel? 

Pod koniec maja 2022 r., w związku z agresją 
Rosji na Ukrainę, państwa członkowskie Unii Eu-
ropejskiej podjęły decyzję o embargu na rosyjski 
węgiel, które weszło w życie 10 sierpnia 2022 r.  
W związku z tym duży wolumen dostaw trzeba 
było natychmiast zastąpić węglem dostarcza-
nym drogą morską, głównie z państw, które 
już sprzedawały surowiec na nasz kontynent. 
Spowodowało to turbulencje na międzynaro-
dowym rynku węgla i gwałtowny wzrost cen 
surowca, który i tak drożał już w 2021 r. wskutek 
wysokich cen gazu.

W 2022 r. europejski import węgla kamiennego 
może sięgnąć nawet 100 mln ton, wracając do 
poziomów z 2017 i 2018 r. W latach 2019–2021 im-
port nie przekraczał ok. 60 mln ton. Ten poziom 
kraje Unii Europejskiej osiągnęły już w sierpniu. 
W samym okresie lipiec–sierpień wzrósł o 35,5 
proc. r/r. Przypomnijmy, że do 10 sierpnia kraje 
Unii Europejskiej korzystały z możliwości importu 
rosyjskiego węgla. Z tego powodu pozostali 
dostawcy w okresie od stycznia do sierpnia 
znacząco nie zwiększyli swojego udziału w rynku 
(Wykres 4).
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Wykres 4. Import węgla energetycznego do Europy w latach 2017-2022 z podziałem na kraj 
pochodzenia

Źródło: https://www.reuters.com/markets/commodities/europes-climate-credentials-sullied-by-coal-im-

port-binge-2022-09-12.

Wedle prognoz analityków ING import węgla  
z krajów Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii 
w 2022 r. może wzrosnąć nawet o 43 proc. r/r. 
co wiąże się z dodatkowymi 10 milionami ton 
emisji CO2 (w pierwszym półroczu UE wyemito-
wała 1028 mln ton1). Wzrost ma niewielki związek 
z embargiem na rosyjski węgiel, ale spowo-
dowany głównie jest ograniczaniem działania 
elektrowni gazowych (ponieważ koszty surowca 
wzrosły wielokrotnie) i częściowym powrotem do 
generacji energii z węgla. W latach 2020 i 2021 
udział Rosji w europejskim koszyku importowym 
sięgał nawet 50 proc. i był to gwałtowny wzrost 
w porównaniu z poprzednimi latami, bo jeszcze 
w 2017 r. kształtował się na poziomie ok. 30 proc.

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Quarterly_greenhouse_gas
 _emissions_in_the_EU.
2 https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=51618.

Patrząc z kolei z perspektywy rosyjskiego ekspor-
tu, w 2021 r. Europa (ta należącą do OECD) sta-
nowiła prawie dokładnie jedną trzecią (32 proc.) 
sprzedaży zagranicznej rosyjskiego węgla2.

Jeżeli chodzi o węgiel brunatny, który jest 
problematyczny pod kątem transportu na 
długie dystanse ze względu na kruszenie się, 
to produkcja wewnątrz Unii Europejskiej wła-
ściwie pokrywa się z konsumpcją, gdyż najczę-
ściej elektrownie, które spalają tenże węgiel, 
znajdują się tuż obok kopalni odkrywkowych.  
W Polsce mamy przykłady takich zespołów 
wydobywczo-energetycznych w Turowie oraz 
Bełchatowie.
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2. ROPA

2.1. Embargo – co zawiera? 

Kolejnym zakazem, jakie Unia Europejska na-
łożyła na Rosję, jest embargo na ropę nafto-
wą oraz produkty jej rafinacji. 3 czerwca 2022 
r. Unia Europejska przyjęła szósty pakiet sank-
cji, w tym częściowe embargo na rosyjską ropę. 
Sankcje wprowadzą zakaz importu morskie-
go rosyjskiej ropy naftowej od 5 grudnia 2022 
roku oraz zakaz importu produktów naftowych 
od 5 lutego 2023 roku. Import rurociągowy ropy 
i produktów naftowych zostanie wyłączony  
w ramach kompromisu z niektórymi państwa-
mi członkowskimi UE, takimi jak Węgry, Słowacja  

i Czechy, które są uzależnione od importu przez 
rurociąg „Przyjaźń”. Pakiet sankcji zabrania tym 
krajom odsprzedawania rosyjskiej ropy i produk-
tów naftowych innym państwom członkowskim UE 
lub gdziekolwiek indziej. Sankcje pozwolą Bułgarii 
na kontynuowanie importu do końca 2024 roku, 
a Chorwacji na import rosyjskiego próżniowego 
oleju gazowego (surowca rafineryjnego) do końca 
2023 roku. W ubiegłym roku Rosja eksportowała do 
Europy ok. 3,1 mln baryłek dziennie (b/d) ropy naf-
towej, płynów gazowych i surowców rafineryjnych 
oraz ok. 1,3 mln b/d oleju napędowego i innych 
produktów naftowych. Eksportowała około 750 
tys. b/d ropy rurociągami, a resztę tankowcami.



Warsaw Enterprise Institute

11

Osiągnięcie jednomyślnego poparcia dla tej 
rundy sankcji zajęło prawie miesiąc negocja-
cji, a kompromis w sprawie importu rurocią-
gami był nieunikniony. UE twierdzi jednak, że 
zakaz importu drogą morską oraz dobrowolne 
wstrzymanie importu rurociągami przez Niemcy 
i Polskę pozwoli jej na zmniejszenie importu ropy  
z Rosji o 90 proc.

Kluczowa część pakietu sankcji (art. 3n) dotyczy 
ubezpieczeń morskich. Po sześciomiesięcznym 
okresie przejściowym przedsiębiorstwa UE nie 
mogą świadczyć „pomocy technicznej, usług 
pośrednictwa lub finansowania bądź pomocy 
finansowej związanych z transportem, w tym po-
przez transfery między statkami, ropy naftowej 
lub produktów naftowych do państw trzecich”  
z Rosji. Oczekuje się, że Wielka Brytania pójdzie 
w jej ślady. Odcięcie ubezpieczeń morskich i re-
asekuracji od Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii 

- serca branży ubezpieczeń morskich – utrudni 
Rosji przekierowanie ropy naftowej i produktów 
naftowych do innych regionów. Armatorzy będą 
niechętnie podchodzić do przewozu rosyjskich 
ładunków, które nie mogą być ubezpieczone 
lub reasekurowane, a statki takie mogą nawet 
otrzymać zakaz wstępu do niektórych portów. 
Możliwe, że alternatywni ubezpieczyciele w Rosji, 
Chinach, Indiach lub innych krajach podejmą 
w najbliższych miesiącach działania mające 
na celu ułatwienie tego handlu. Jednak zapis 
o ubezpieczeniu statków jest jak dotąd najdalej 
posuniętym posunięciem ograniczającym ro-
syjski eksport. Niemniej jednak do zastosowania 
tego rozwiązania fundamentalny jest udział 
Wielkiej Brytanii, gdyż ponad 90 proc. statków 
na świecie jest ubezpieczonych za pośrednic-
twem International Group – londyńskiego sto-
warzyszenia ubezpieczycieli. Londyn na razie 
nie spieszy się z zaprezentowaniem własnych 
przepisów sankcyjnych w tym zakresie.

W 2020 roku Unia Europejska była uzależniona 
od importu ropy naftowej w 95,9 proc. Z całko-

3 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_CB_OIL__custom_2059893/bookmark/
 table?lang=en&bookmarkId=cc945366-e1f7-440b-8b38-f7042adac3d6.
4 https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-
 economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf.

witej podaży, UE zaimportowała 113 mln ton ropy 
naftowej z Rosji w 2020 r., a zatem zależność UE 
od rosyjskiej ropy wynosi 24,9 proc. całkowitych 
dostaw. UE ma malejącą rodzimą podaż ropy 
naftowej, która w 2020 roku wyniosła 18,7 mln ton, 
co oznacza spadek z 41,7 mln ton w 2004 roku.

Patrząc na bezpośredni import ropy i produk-
tów naftowych z Rosji, poszczególne kraje są 
znacznie bardziej narażone niż inne. Najbardziej 
uzależniona jest Słowacja (78,4 proc.), a Polska, 
Finlandia i Litwa importują z Rosji ponad dwie 
trzecie swoich produktów naftowych. Należy 
jednak podkreślić, że istnieje również znaczna 
wymiana handlowa wewnątrz bloku i z innymi 
regionami.

2.2. Produkcja własna Unii Europejskiej

Przyjrzyjmy się najpierw produkcji rodzimej kra-
jów członkowskich Unii Europejskiej. Jedynymi 
znaczącymi we wspólnocie producentami są 
Włochy, Dania i Rumunia, dokładnie w tej kolej-
ności. Włosi wydobyli w 2020 r. 5,38 mln ton su-
rowca, Duńczycy 3,52 mln ton, a Rumuni 3,33 mln 
ton. Na kolejnych pozycjach znajduje się Polska 
(937 tys. ton), Węgry (841 tys. ton), Niderlandy 
(737 tys. ton) i Francja (649 tys. ton)3. W Europie 
jest liczący się nawet w skali globalnej produ-
cent, ale nie będący członkiem Unii Europejskiej, 
czyli Norwegia, która w 2021 r. wydobywała 2,025 
mln baryłek dziennie, czyli razem ok. 83,4 mln ton 
w ciągu całego roku. Dla porównania największy 
wytwórca na świecie, czyli Stany Zjednoczone  
w 2021 r. produkowały 16,585 mln b/d, czyli łącz-
nie ok. 683 mln ton4. Unia Europejska wypada 
blado nie tylko przy USA, ale i przy Norwegii, 
ponieważ w 2020 r. wyprodukowała łącznie 18,7 
mln ton ropy naftowej.
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Wykres 5. Rodzima produkcja ropy naftowej wewnątrz Unii Europejskiej

źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Oil_and_petroleum_products_

-_a_statistical_overview&oldid=315177#Production_of_crude_oil 

Wewnętrzna produkcja wspólnoty to zaledwie 
kilka procent zapotrzebowania, dlatego kraje 
unijne polegają na imporcie, który można uznać 
za zdywersyfikowany. Znaczących źródeł, jeże-
li chodzi o państwa, jest bowiem aż dziewięć. 
Pomimo tego, również w dostawach ropy do 
Europy dominuje Rosja, choć jej udział w rynku 
jest mniejszy niż w przypadku węgla czy gazu. 
 

2.3. Skąd Europa importuje ropę?

Ze względu na geograficzną bliskość oraz istnie-
jącą od dekad infrastrukturę w postaci systemu 
ropociągów Drużba, za pośrednictwem których 
do krajów Unii Europejskiej trafia ok. 1/3 importu, 
sprowadzanie ropy z Rosji dla państw europej-
skich stało się naturalnym wyborem, zwłasz-
cza dla krajów z Europy Środkowo-Wschodniej. 

Wykres 6. Import ropy do krajów Unii Europejskiej z udziałem poszczególnych krajów-dostawców

źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_imports_of_energy_products_-_

recent_developments&oldid=576502#Main_suppliers_of_natural_gas_and_petroleum_oils_to_the_EU.
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Pierwotną przyczyną rzecz jasna był brak wła-
snych złóż.

Dla Unii Europejskiej rosyjskie dostawy ropy sta-
nowią zaledwie ok. jednej czwartej całego im-

5 https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=51618.

portu. „Zaledwie”, gdyż z drugiej strony państwa 
europejskie są znacznie ważniejszym klientem 
dla UE niż Rosja dostawcą. Odbiorcy europejscy 
(z Wielką Brytanią) odpowiadają za ok. połowę 
rosyjskiego eksportu5 (Wykres 7).

Wykres 7. Eksport ropy naftowej i produktów rafinowanych z Rosji z podziałem na destynacje w 2020 r.

Źródło: https://www.eia.gov/international/analysis/country/RUS.

Dlatego embargo na zakup rosyjskiej ropy drogą 
morską (2/3 całości) będzie stanowić poważny 
cios dla rosyjskiej gospodarki. Należy zaznaczyć, 
że jeszcze do końca roku kraje członkowskie 
mogą swobodnie kupować dowolne ilości ro-
syjskiej ropy naftowej, choć import spadł już  
w drugim kwartale.

Należy też pamiętać, że Europa sprowadzała 
ze wschodu nie tylko czystą ropę naftową, ale 
także rafinowane produkty tj. paliwo lotnicze, 
naftę, eter, benzynę, olej napędowy czy opałowy.  
W niektórych latach produkty rafinacji stano-
wiły nawet 20 proc. importu, jeśli liczyć ropę  
i zrafinowane wytwory jako całość.
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Wykres 8. Import ropy naftowej oraz produktów jej rafinacji do krajów Unii Europejskiej w latach 
1990–2020 (w Mt – megatonach)

Źródło: https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/03/20220303_russian_oil_in_

the_EU.pdf 

Najtrudniejsze dla Europy pytanie w kontek-
ście embarga na rosyjską ropę to z pewnością 
znalezienie nowych źródeł dostaw. Jednak na 
powyższym wykresie możemy zauważyć, że lata 
90. XX w. to okres, w którym import do Europy  
z Rosji wynosił znacznie mniej niż średnia z XXI w. 
Należy zaznaczyć, że był to okres burzliwych 
przemian w ogóle w Federacji Rosyjskiej. Po 
upadku Związku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich młoda demokracja kształtowała swój 
ustrój. Powszechna, chaotyczna, często przebie-
gająca co najmniej w szarej strefie prywatyzacja 
powodowała niewydolność bądź zapaść wie-
lu sektorów gospodarki. Kluczowy również dla 
Związku Radzieckiego przemysł naftowy był jed-
nym z tych, które ucierpiały najbardziej. Walka 
pomiędzy przyszłymi oligarchami, budującymi 
swoją pozycję o przejmowanie i konsolidację 
podupadłych zakładów państwowych sprawiła, 
że sama produkcja ropy zeszła na dalszy plan.
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Wykres 9. Produkcja ropy naftowej w Związku Radziecki i Rosji w latach 1973–2021 w tysiącach 
baryłek dziennie

Źródło: Dane za U.S. Energy Information Administration.

Dopiero w drugiej dekadzie XXI w. zdolności 
produkcyjne Federacji Rosyjskiej przekroczyły 
10 mln b/d, wcześniej ostatni raz osiągając taki 
wynik na początku lat 90. XX w. W ciągu ostatniej 
dekady XX w. Europa importowała mniej ropy 

i produktów naftowych z Rosji m.in. z powodu 
niskiego poziomu produkcji w tym państwie  
a zapotrzebowanie na Starym Kontynencie 
wręcz spadło w drugiej dekadzie XXI w. w po-
równaniu z ostatnią dekadą XX w.

Wykres 10. Konsumpcja energii wygenerowanej z ropy i produktów naftowych w krajach UE27  
w latach 1990–2018 (w Mtoe – Megatonach oleju ekwiwalentnego)

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Final_energy_consumption_

of_petroleum_products,_EU-27,_1990-2018_(million_tonnes_of_oil_equivalent).png .
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2.4. Dlaczego embargo na rosyjską ropę 
jest ważne? 

Unia Europejska jest największym importerem 
produktów paliwowych z Rosji, a większość pie-
niędzy, które Rosja zarabia na eksporcie, po-
chodzi z eksportu ropy naftowej i produktów 
ropopochodnych. Opierając się na danych 

Sztokholmskiego Instytutu Międzynarodowych 
Badań nad Pokojem (SIPRI) oraz GlobalSecuri-
ty think tank Transport&Environment zestawił 
przychody ze sprzedaży ropy do UE27 i Wiel-
kiej Brytanii przez podmioty z Federacji Rosyj-
skiej z wydatkami budżetowymi państwa na 
cele obronne. 

Wykres 11. Wartość eksportu ropy naftowej do krajów UE27 i Wielkiej Brytanii zestawiona z wydat-
kami Federacji Rosyjskiej na cele obronne

Źródło: https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/03/20220303_russian_oil_in_

the_EU.pdf.

Jakkolwiek trudno wyznaczyć prostą korela-
cję między przychodami ze sprzedaży węglo-
wodorów z wydatkami na wojsko, zestawienie 
obrazuje, że wraz ze wzrostem sprzedaży ropy  
i produktów ropopochodnych wydatki na armię 
rosły. Tylko część podmiotów sprzedających 
ropę do Europy należy do rosyjskiego skarbu 
państwa (a w niektórych przypadkach tj. Ro-
snieftu państwo posiada ok. 50 proc.) i nie jest 
tak, że cały zysk jest do jego dyspozycji, ale 
pamiętajmy, że do zarobków z tytułu praw wła-
ścicielskich dochodzą rozmaite podatki, cła etc. 
Należy również pamiętać, że nawet jeśli zysk ze 
sprzedaży surowców do Europy płynie do pry-

6 https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-12-15/rosja-budzet-rosnacych-rezerw.

watnego właściciela, np. oligarchy, to przecież 
zdecydowana większość z nich wspiera reżim 
Władimira Putina i jest „do dyspozycji” Kremla.
Biorąc pod uwagę fakt, że węglowodory to  
w ogóle główny towar eksportowy Federacji 
Rosyjskiej, trudno przecenić wpływ gotówki na-
pływającej z Europy w zapłacie za surowce na 
utrzymanie rosyjskich sił zbrojnych. Jeśli spojrzy-
my na strukturę dochodów budżetowych Rosji, 
to aż ok. 38 proc. zajmują w nich zyski z samego 
sektora naftowo-gazowego6.

Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) progno-
zuje, że całkowite wydobycie ropy w Rosji będzie 
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oscylowało wokół poziomu 9,5 mln b/d do lute-
go 2023 roku, co oznacza spadek o 1,9 mln b/d  
w porównaniu do lutego 2022 roku.
 
Wedle MAE, takie straty nadal powodują nad-
wyżki rynkowe w drugiej połowie 2022 roku,  
o blisko 1 mln b/d, i w przybliżeniu zrównowa-
żony rynek w 2023 roku. Jednak oczekuje się, że 
rynki produktowe, zwłaszcza oleju napędowego, 
pozostaną deficytowe ze względu na ograni-
czenia zdolności produkcyjnych downstreamu 
poza Chinami. Globalne rynki oleju napędowego 
zacieśniły się w tym roku, przy silnym popycie  
i w związku z tym, że niższe chińskie kwoty eks-
portowe gwałtownie zmniejszyły jego sprzedaż 
za granicą. Ostatnio nowo wprowadzone podatki 
w Indiach zniechęciły do eksportu największego 
azjatyckiego dostawcy.

2.5. Europejskie rafinerie i rosyjski prze-
mysł naftowy w perspektywie embarga

W perspektywie średnio- i długoterminowej 
szkody mogą być ogromne, zwłaszcza jeśli woj-
na z Ukrainą będzie się przeciągać, a prezydent 
Rosji Władimir Putin pozostanie u władzy. Przez 
dziesięciolecia UE była dominującym rynkiem 
zagranicznym dla rosyjskiej ropy, a całkowity 
import ropy i produktów w zeszłym roku znacznie 
przekroczył 3 miliony baryłek dziennie. Zwolnie-
nia z sankcji, które pozwolą Bułgarii sprowadzać 
produkty przez Morze Czarne, a Węgrom, Sło-
wacji i Czechom kontynuować import rosyjskiej 
ropy rurociągiem Przyjaźń, są wyjątkiem, a nie 
regułą. Takie przepływy stanowią też ułamek 
sprzedaży rosyjskiej ropy do UE.

Niektóre kraje UE już odwróciły się od rosyj-
skiej ropy. Polska, która przez ponad 30 lat 
była liczącym się importerem rosyjskiej ropy 
przez rurociąg Przyjaźń, w ostatnich latach 
zmniejszyła jej pobór, sięgając po alternatyw-
ne dostawy ropy sprowadzane drogą morską,  
w tym z USA i Bliskiego Wschodu. Największym 
dostawcą jest obecnie Saudi Aramco, które 

7 https://oec.world/en/profile/bilateral-product/crude-petroleum/reporter/deu.

w tym roku nabyło 30 proc. udziałów w Ra-
finerii Gdańskiej będącej wcześniej własno-
ścią Lotosu. Po fuzji tej spółki z Orlenem, część 
udziałów musiała zostać odsprzedana, gdyż 
takie warunki postawiła Komisja Europejska. 
Również Niemcy zmniejszyły import rosyjskiej 
ropy, sprowadzając więcej baryłek przez Morze 
Bałtyckie. W 2020 r. zakupili z Rosji ok. 32,6 proc. 
całości importu, na pozycji drugiego dostawcy 
uplasowały się Stany Zjednoczone (17,2 proc.). 
Jednocześnie ten kierunek rósł najszybciej  
w porównaniu do 2019 r. Podium dostawców 
ropy do Niemiec zamyka Wielka Brytania  
(12,9 proc.), a na czwartą pozycję wysunęła się 
Nigeria (7,75 proc.), która zdystansowała bliską 
geograficznie Norwegię (5,03 proc.)7.

PKN Orlen już dawno, bo na początku maja, 
poinformował, że jest gotowy dostosować się 
do unijnej propozycji zakazu importu rosyjskiej 
ropy w ciągu pół roku, po tym, jak po inwazji na 
Ukrainę przestał kupować na rynku SPOT rosyj-
ską mieszankę Urals. Zamiast tego zwiększył 
zakupy spotowe z USA, Arabii Saudyjskiej, Afryki 
Zachodniej i Norwegii. Litewska rafineria PKN 
Orlen Lietuva przestała przyjmować rosyjskie 
ładunki pod koniec marca i planuje przerabiać 
wyłącznie ropę z Arabii Saudyjskiej. Wiele rafinerii 
podkreślało, że ropa z Bliskiego Wschodu jest 
postrzegana jako dobra alternatywa dla Urals. 
Grecki Hellenic Petroleum zapewnił, że może 
zastąpić Urals podobnymi gatunkami, głównie 
z Bliskiego Wschodu.

Europa ściąga więcej kwaśnej ropy z Bliskiego 
Wschodu, ponieważ pracowała nad zmniej-
szeniem zależności od rosyjskiej ropy. Gatunki  
z Zatoki Perskiej kupowane przez europejskie 
rafinerie to Abu Dhabi's Murban i Upper Zakum, 
ropa z Omanu i iracka Basrah Medium. Z tych 
gatunków tylko Basrah Medium jest typowym 
elementem diety europejskich rafinerii. Zarówno 
Murban, jak i Upper Zakum dotarły do Europy 
w maju po raz pierwszy od, odpowiednio, 2018 
i 2015 roku – wynika z danych żeglugowych 
Kpler. Inni przenoszą swoją uwagę na Morze 
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Północne. Szwedzki Preem, który jako jeden  
z pierwszych przestał kupować rosyjską ropę,  
w większości zastąpił ją ropą z Norwegii i Morza 
Północnego. Grupa Lotos, jeszcze przed fuzją  
z Orlenem, również otrzymywała ropę z Norwegii 
i Morza Północnego.
 
Import morski przez Rostock, jak również port 
w Gdańsku, mógłby pomóc zasilić rafinerię  
w Schwedt, która zwykle przetwarza rosyjskie 
baryłki dostarczane przez rurociąg Przyjaźń. 

Francuski TotalEnergies oczekuje, że w 2023 roku 
zakończą się dostawy rosyjskiej ropy w jego 
rafinerii Leuna w Niemczech, która również 
jest zaopatrywana przez ropociąg. Jej dosta-
wy rosyjskiej ropy spadły w maju o 550 tys. Mt 
(megaton) z 800 tys. Mt w lutym i 900 tys. Mt  
w październiku 2021 r. TotalEnergies podał również, 
że zabezpieczył około 700 tys. mt przepustowości  
z rurociągu gdańskiego, aby zasilić Leunę i spo-
dziewa się pozyskać ropę z innych miejsc na 
świecie, głównie z Morza Północnego i Afryki.

Mapa 1. Ropociągi i porty dostarczające rosyjską ropę do Europy

Źródło: https://www.bruegel.org/dataset/russian-crude-oil-tracker.
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Francuskie rafinerie ExxonMobil w Fos i Graven-
chon korzystały z alternatywnych dostaw jesz-
cze przed inwazją na Ukrainę. Firma podała, że  
w zeszłym roku większość ich dostaw pochodziła 
z Bliskiego Wschodu, Ameryki Północnej, Afryki  
i Morza Północnego. Afryka również odnotowała 
zwiększony popyt ze strony europejskich rafine-
rii. Handlowcy informują o zwiększonych prze-
pływach ropy z Angoli w ciągu ostatnich kilku 
miesięcy będącego dobrym zamiennikiem dla 
Urals. Dane żeglugowe Kpler pokazały średnio 
353 000 b/d zmierzających do Europy w maju, 
najwięcej od sierpnia 2016 r.

Okresowe zwolnienia z embarga otrzymały 
Węgry, Bułgaria, Słowacja i Czechy. Bułgaria 
została zwolniona z embarga do końca 2024 
roku. Pozwoli to rafinerii Neftokhim w Burgas 
przystosować się do przetwarzania innych ro-
dzajów ropy. Czeska rafineria Litvinov jest za-
opatrywana przez Drużbę, ale w ostatnich latach 
zaczęła przerabiać różne rodzaje ropy, w tym 
z USA, Afryki, Morza Północnego, Arabii Sau-
dyjskiej, Kazachstanu i Azerbejdżanu. Druga 
rafineria w kraju, Kralupy, zaopatrywana jest 
przez rurociąg transalpejski w nierosyjską ropę.

Efektem ubocznym unijnego embarga jest to, 
że prawie na pewno zmusi ono rosyjskie firmy 
naftowe posiadające rafinerie w Europie do ich 
oddania. Może to wkrótce nastąpić w Niem-
czech, gdzie regulatorzy chcą przejąć zarzą-
dzanie większościowym udziałem w rafinerii PCK 
Schwedt o wydajności 230 000 b/d, należącym 
do rosyjskiego państwowego giganta Rosnieft, 
podczas gdy trzy zakłady Lukoilu w Bułgarii, Wło-
szech i Rumunii są poważnie zagrożone.

Sankcje UE miały już wpływ na przepływy eks-
portowe rosyjskiej ropy, poprzez zakazanie trans-
akcji - z wyjątkiem tych uznanych za „abso-
lutnie konieczne” – z rosyjskimi państwowymi 
gigantami naftowymi Rosnieft i Gazprom Nieft, 
operatorem rurociągów Transnieft i firmą że-
glugową Sovcomflot. Środki te, które weszły  
w życie w połowie maja, zmusiły duże zachod-
nie firmy handlujące ropą Trafigura i Vitol do 
ograniczenia swoich rosyjskich dostaw, zachod-

ni ubezpieczyciele i maklerzy również unikają 
tankowców należących do Rosjan

Europejskie banki również dystansują się od 
Rosji. Na mocy unijnego embarga nie będą 
mogły obsługiwać żadnej transakcji związanej  
z rosyjską ropą dostarczaną do „krajów trzecich”, 
przy czym obowiązują te same daty – 5 grudnia 
i 5 lutego odpowiednio dla ropy naftowej i pro-
duktów rafinacji. Już teraz znacznie trudniej jest 
finansować transporty rosyjskiej ropy, ponie-
waż mniej zachodnich banków jest skłonnych 
udzielać eksporterom kredytów. Źródła bran-
żowe wskazują, że z tego powodu część z nich 
przeniosła siedziby do Dubaju. Z drugiej strony 
bliskowschodnie i azjatyckie banki chętnie fi-
nansują zakupy rosyjskiej ropy, ponieważ nic 
ich nie powstrzymuje, co czyni Dubaj idealną 
bazą dla rosyjskich handlowców.

Ubezpieczyciele również traktują rosyjską ropę  
z dużym dystansem. Według danych portowych 
Sovcomflot, który posiada flotę tankowców, któ-
re wcześniej obsługiwały duże transporty ropy 
naftowej od takich firm jak Rosnieft i Gazprom-
nieft, jest znacznie mniej aktywny niż wcześniej. 
W tym samym czasie na listach żeglugowych 
zaczęło pojawiać się więcej statków należących 
do chińskich i tureckich firm. W czerwcu były 
prezydent Rosji i bliski sojusznik Putina, Dmitrij 
Miedwiediew, powiedział, że Rosja jest przygo-
towana na wprowadzenie własnych tankowców 
bez ubezpieczenia, jeśli będzie to konieczne, ale 
z pełnym poparciem rządu.

Rosja liczy na to, że Chiny i Indie, a w mniej-
szym stopniu Turcja, wypełnią lukę po krajach 
Unii Europejskiej. Od początku wojny chińscy  
i indyjscy rafinerzy zwiększyli import rosyjskiej 
ropy - głównie z powodów ekonomicznych, 
gdyż baryłki są mocno przeceniane, czasem 
nawet o 30-35 dolarów za sztukę. Na przykład 
Rosnieft sprzedaje obecnie co najmniej czte-
ry transporty ropy miesięcznie bezpośrednio 
do największej indyjskiej rafinerii Indian Oil 
Corp. (IOC) i nadal zaopatruje w 400 tys. b/d 
Nayara Energy (dawniej Essar), w której ma 49 
proc. udziałów.
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Chiny pozostają dominującym nabywcą mie-
szanki ropy naftowej z Syberii Wschodniej i Oce-
anu Spokojnego wysyłanej z terminalu Koz-
mino na Dalekim Wschodzie – podobnie jak 
IOC, państwowa rafineria Unipec kupuje teraz 
bezpośrednio od Rosnieftu – a także odbie-
rają baryłki pochodzące z portów bałtyckich 
i czarnomorskich, jak pokazują dane portowe. 
Turcja również zwiększyła import rosyjskiej ropy  
w ostatnich miesiącach, a część jest dostarcza-
na przez dubajską firmę handlową Coral Energy.

To, ile jeszcze rosyjskiej ropy Indie i Chiny są 
skłonne kupić, jest kwestią otwartą. Indie praw-
dopodobnie znajdą się pod silną zachodnioeu-
ropejską presją, by ograniczyć rosyjski import, 
choć urzędnicy państwowi w New Delhi wskazują, 
że większość krajów UE napycha kasę Kremla, 
importując duże ilości rosyjskiego gazu. Tak 
długo, jak Rosja będzie oferować rafinerom 
mocno przecenione baryłki, stanowisko Indii 
raczej się nie zmieni.

Ocena rzeczywistego eksportu Rosji będzie 
coraz trudniejsza, ponieważ coraz więcej stat-

ków „ściemnia”, wyłączając swoje transpondery,  
a także przenosi część ładunku na inne, mniejsze 
jednostki w ramach transferów ship-to-ship. 
Pojawiają się nowi, nie do końca pewni odbiorcy 
rosyjskiej ropy, którzy nie mają wcześniejszych 
doświadczeń w kontaktach z Rosją, a coraz wię-
cej rosyjskich producentów odmawia podania, 
które podmioty sprzedają ich ropę. Przypomina 
to trochę praktyki znane już z innych państw 
obłożonych w ostatnich latach szeroką gamą 
sankcji i także bogatych w ropę, czyli z Iranu 
i Wenezueli.

2.6. Embargo a elektryfikacja transportu

Rynkowa luka tego rozmiaru oraz unijna inicjaty-
wa zakazu sprzedaży samochodów spalinowych 
do 2035 r. teoretycznie powinna tworzyć sprzy-
jające okoliczności dla elektryfikacji transportu. 
Postępuje ona i tak w imponującym tempie, co 
możemy zaobserwować po danych produkcyj-
nych i sprzedażowych.

Wykres 12. Liczba nowych rejestracji samochodów elektrycznych w Chinach, Stanach Zjedno-
czonych i Europie w latach 2010–2021 w milionach sztuk

Źródło: https://www.bruegel.org/dataset/russian-crude-oil-tracker.
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Problemem z perspektywy rozwoju transportu 
elektrycznego w kontekście wojny Rosji z Ukra-
iną oraz sankcji na agresora może okazać się 
dostęp do jednego z metali ziem rzadkich, który 
jest niezbędny do produkcji EV. 

Konflikt wydobył na światło dzienne ryzyko dla 
przyszłości EV w postaci chaosu na global-
nych rynkach metali. 8 marca cena niklu, która  
w 2021 roku wynosiła średnio około 18 tys. dola-
rów za tonę, wystrzeliła w górę o niespotykane 
250 procent w ciągu nieco ponad doby do po-
nad 100 tys. dolarów. Panika wybuchła na Lon-
don Metal Exchange, najważniejszej na świecie 
giełdzie metali przemysłowych, która wstrzymała 
handel na tydzień i podjęła bardzo nietypowy 
krok anulowania transakcji wartych miliardy do-
larów. Handel niklem został wznowiony, a cena 
nieco opadła, ale nadal podlega fluktuacjom  
i jest ok. 50 procent powyżej poziomu z 2021 roku. 

Cena koszyka metali wykorzystywanych do pro-
dukcji baterii EV wzrosła o 64 proc. do kwietnia 
2022 roku. 

Nikiel jest kluczowym metalem dla baterii EV, 
mimo że są zwykle opisywane jako baterie „li-
towe”. Jony litu w ciekłym elektrolicie poruszają 
się tam i z powrotem między dodatnią i ujemną 
stroną baterii, gdy baterie EV ładują się i roz-
ładowują. Jednak formuły baterii dla pojaz-
dów elektrycznych zawierają więcej niklu niż 
litu, ponieważ nikiel zapewnia gęstość energii, 
która umożliwia pojazdom elektrycznym dalekie 
podróże na jednym ładowaniu.

Rosja produkuje około 11 proc. światowego ni-
klu, a jego bogata w siarkę ruda daje wysokiej 
jakości nikiel klasy 1 potrzebnych do baterii EV. 
Rosja jest źródłem 20 procent światowej niklu 
klasy 1 poprzez spółkę Nornikiel. 
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3. GAZ

3.1. Jak ograniczyć import gazu z Rosji? 

W 2021 roku Unia Europejska zaimportowała 
155 miliardów m3 gazu ziemnego z Rosji, co 
stanowi około 45 proc. importu tego surowca 
do wspólnoty i blisko 40 proc. jej całkowite-
go zużycia. Postępy w realizacji ambicji Euro-
py w zakresie zerowej emisji netto spowodują  
z czasem zmniejszenie zużycia i importu gazu, 
ale dzisiejszy kryzys rodzi konkretne pytanie  
o import z Rosji i o to, co jeszcze można zrobić  
w najbliższej przyszłości, aby go ograniczyć.

Jak dotychczas, Kreml (rękoma Gazpromu), 
sam ogranicza eksport niebieskiego paliwa do 

Europy. Poprzez dosyć proste zagranie, gwał-
towne ograniczenie podaży, Moskwie udało się 
wywołać kryzys gazowy i energetyczny w Europie. 
Jego początków można poszukiwać w okresie 
letnim roku 2021 r., gdy Gazprom opróżniał kon-
trolowane swoje europejskie spółki zależne ma-
gazyny gazu w Niemczech, Austrii, Niderlandach 
i Czechach. Spowodowało to pierwszy wstrząs 
na europejskim rynku gazowym i dynamiczny 
wzrost cen kontaktów terminowych na giełdach 
(Wykres 13).

Od początku agresji Rosji na Ukrainę oraz 
pierwszych apeli o całkowitą rezygnację 
było jasne, że Unia Europejska nie będzie  
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Wykres 13. Cena kontraktów terminowych na gaz ziemny w europejskim hubie TTF w okresie 
10.2020–10.2022 r. w euro za MWh

https://www.theice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Gas-Futures/data?marketId=5439161&span=3. 

w stanie w kilka miesięcy, a być może nawet 
i w kilka lat zastąpić ogromnych wolumenów 
rosyjskiego surowca. Wstępne dane z 2022 r. 

wskazują na to, że europejski import gazu z Rosji 
może spaść znacząco, nawet do poniżej 30 proc. 
całości importu (Wykres 14).
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Poza spadkiem udziału Rosji w unijnym koszy-
ku eksportowym możemy zaobserwować dwa 
trendy co do wypełniania luki po rosyjskim gazie.  
W porównaniu z rokiem 2021, w pierwszej połowie 
2022 r. ponad dwukrotnie wzrósł import amery-
kańskiego gazu skroplonego. O ponad 90 proc. 
wzrósł import gazu z Wielkiej Brytanii. Pomimo 
licznych zapowiedzi podbijania europejskie-
go rynku, udział Algierii w unijnym imporcie 
wręcz zmalał. Wniosek z pierwszego półrocza 
br. jest taki, że w krótkim okresie rosyjski gaz 
najsprawniej można zastępować LNG, głównie 
ze Stanów Zjednoczonych. Europejskie terminale 
LNG posiadają łączną roczną przepustowość 
na poziomie ok. 157 mld m3. W 2021 r. tą drogą 
zakupiono ok. 80 mld m3. Z prostych rachunków 
wynika, że nawet przy pracy non stop, terminale 
LNG nie poradzą sobie z wypełnieniem luki po 
rosyjskim gazie, co nie oznacza, że nie odegrają 
istotnej roli w procesie odchodzenia od rosyj-
skiego gazu ziemnego. Państwa europejskie 
zapowiadają i już realizują inwestycje w rozbu-
dowę infrastruktury do odbioru LNG. Przykładów 
nie trzeba szukać daleko, Polska rozbudowuje 
terminal w Świnoujściu oraz planuje budowę 
pływającego terminala w Zatoce Gdańskiej,  
a Niemcy podpisały umowy na czarter czterech 
terminali o łącznej przepustowości 20 mld m3. 

Pomimo tych wysiłków, Europa najprawdopo-
dobniej będzie potrzebowała nowych gazocią-
gów, aby zaspokoić swoje zapotrzebowanie. Naj-
bardziej prawdopodobnym projektem wydaje 
się Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed), 
który w różnych wariantach miał biec z wód 
terytorialnych Izraela przez Cypr do Grecji lub  
z przedłużeniem do włoskiego systemu gazowe-
go. W różnych wariantach gazociąg miał dys-
ponować przepustowością od 10 do 20 mld m3. 
Przez trudną sytuację w regionie i roszczenia 
Turcji do złóż, które w ostatniej dekadzie odkrył 
Cypr i Izrael. Wymienianą alternatywą dla rosyj-
skiego surowca był również gaz afrykański. Poza 
zwiększeniem dostaw LNG zarówno z Nigerii, jak  
i z Algierii, w zawieszeniu pozostaje idea dobudo-
wania dodatkowych nitek gazociągów Medgaz, 
Maghreb-Europa czy Transmed.

Przewrót na europejskim rynku gazowym ozna-
cza jeszcze większe zaangażowanie Stanów 
Zjednoczonych w bezpieczeństwo Europy. Sojusz 
obronny pod postacią NATO rozszerza się na 
energetykę. Jednym z filarów nowej europejskiej 
architektury bezpieczeństwa energetyczne-
go będzie Waszyngton. Trudno ocenić udział 
amerykańskich spółek gazowych w europejskim 
imporcie na ustabilizowanym poziomie, ale za-

Wykres 14. Import gazu ziemnego do Unii Europejskiej z podziałem na kraj pochodzenia w 2021 r. 
i I poł. 2022 r.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_imports_of_energy_products_-_re-

cent_developments#Main_suppliers_of_natural_gas_and_petroleum_oils_to_the_EU.
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Mapa 2. Plany gazociągu Siła Syberii 2

Źródło: Gazprom.

równo możliwości regazyfikacyjne europejskich 
terminali LNG, jak i rozwijający się potencjał 
infrastruktury eksportowej skupionej w Zatoce 
Meksykańskiej w USA, pozwala szacować tenże 
udział końcowy na 20–25 proc. Transformacja 
europejskiego rynku gazowego zacieśni poli-
tyczny i gospodarczy sojusz Unii Europejskiej  
z Waszyngtonem.  

3.2. Alternatywne drogi eksportu dla Rosji 

Europę z Rosją łączy gęsta sieć gazociągów 
konstruowana przez dekady. Z Chinami Rosja-
nie posiadają jedno połączenie gazociągowe 
otwarte pod koniec 2019 r. – Siłę Syberii, rurę 

biegnącą z pól gazowych w obwodzie irkuckim 
oraz z Półwyspu Sachalin w głąb Chin przez 
wschodnie prowincje. Przepustowość może ro-
bić wrażenie, ponieważ gazociąg jest w stanie 
dostarczyć 61 mld m3 surowca rocznie. Dostawy 
z tych złóż są jednak niezależne od europejskich, 
ponieważ Gazprom nigdy nie transportował 
niebieskiego paliwa z Dalekiego Wschodu do Eu-
ropy. Największa ich część pochodziła ze złóż na 
Półwyspie Jamał. W planach jest już Siła Syberii 2, 
która ma biec właśnie z Jamału bezpośrednio 
do Chin. W przypadku tego gazociągu możemy 
mówić o przekierowaniu części dostaw z Europy 
do Chin, choć na razie Siła Syberii 2 pozostaje 
na etapie planów.
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Wykres 15. Import LNG do Europy na podstawie kraju pochodzenia w latach 2010–2021

Źródło: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=51358.

Planowana przepustowość to 50 mld m3. Rosja-
nie sami niedawno przyznali, że ten gazociąg 
ma poniekąd zastąpić Nord Stream 28. Budowa 
ma się rozpocząć w 2024 r., a rurociąg będzie 
miał długość ok. 2600 km.

Jednak aby całkowicie zastąpić dostawy do Eu-
ropy, Rosja musiałaby zbudować trzy gazociągi  
z taką przepustowością, co zajęłoby kolejne 
kilkadziesiąt lat. 

3.3. Uwaga na rosyjskie LNG

Moskwa ma jednak pomysł na transforma-
cję swojego sektora gazowego w związku ze 

8 https://www.euronews.com/2022/09/15/moscow-says-power-of-siberia-2-pipeline-to-china-
 will-replace-nord-stream-2
9 https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2021-05-17/great-ambitions-russia
 -expands-lng-market.

stopniowym wychodzeniem lub redukcją eks-
portu do Europy i realizuje go od lat. W 2021 r.  
ok. 20 proc. europejskich dostaw LNG pocho-
dziło z Rosji. Ok. 13,3 proc. gazu importowanego  
z Rosji do Europy w ub. roku to gaz skroplony,  
ok. 20,7 mld m3. Projekty w tym obszarze rozwija 
nie tylko Gazprom, ale również Novatek i Rosnieft. 
Łącznie na stole leży ok. 20 punktów eksporto-
wych gazu skroplonego, które mają powstać 
w przyszłości9. Można podejrzewać, że Rosjanie 
liczą na zachowanie części europejskiego rynku, 

„chowając się” za LNG. Rynek gazu skroplonego 
jest bardziej sfragmentaryzowany, elastyczny, 

„rozmyty”. Tożsamość narodowa dostawcy LNG  
w mniejszym stopniu może przebijać się do 
opinii publicznej niż w przypadku gazociągu.
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Rekomendacje

1. W krótkim okresie należy jak najszybciej 
ustabilizować nowe źródła dostaw węgla 
ciepłowniczego, podobnego jakościowo do 
węgla sprowadzanego z Rosji, aby zabezpie-
czyć dostawy dla gospodarstw domowych 
w Polsce. Według danych Ministerstwa Kli-
matu, ok. 3,8 mln gospodarstw używa węgla 
w celach grzewczych.

2. Jednocześnie kontynuacja zależności go-
spodarstw domowych w Polsce od tego su-
rowca nie idzie w parze ani z krajowymi, ani 
z unijnymi celami redukcji tzw. niskiej emisji 
i smogu. 87 proc. gospodarstw grzejących 
węglem indywidualnie w Unii Europejskiej 

znajduje się na terenie Polski. Niezbędna jest 
masowa promocja rozwiązań z programu 

„Czyste Powietrze” i w średnim okresie powrót 
do uchwał antysmogowych.

3. Embargo na rosyjską ropę oraz produk-
ty naftowe transportowane drogą, które  
w czerwcu nałożyła Unia Europejska, będzie 
ogromnym ciosem dla całej rosyjskiej go-
spodarki. Przychody, jakie Rosja czerpała  
z eksportu ropy do krajów Unii Europejskiej 
i Wielkiej Brytanii w latach 2001-2014 oraz 
2018 przekraczały rosyjski budżet obronny. 
Należy dołożyć starań, aby wyeliminować 
możliwe luki w zakazie importu.
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4. Jeszcze bardziej dotkliwy dla Moskwy może 
być zakaz udzielania ubezpieczeń morskich 
dla statków transportujących rosyjską ropę. 
Kluczem do zastosowania tego rozwiązania 
jest Wielka Brytania, gdyż zagłębiem branży 
ubezpieczeń morskich jest Londyn, który 
skupia ok. 90 proc. rynku. Wówczas Rosja nie 
tylko nie mogłaby sprzedawać ropy krajom 
europejskim, ale miałaby również problem 
ze zbyciem surowca innym nabywcom. Na 
razie to rozwiązanie zostało wstrzymane, 
wskazany jest dalszy unijny lobbing za tym 
ograniczeniem w Londynie.

5. Kilka państw unijnych zostało wyłączonych 
z embarga – Czechy, Węgry i Słowacja. Zo-
stało to ujęte w formie pozwolenia na dalsze 
dostawy rurociągiem Przyjaźń. Z powodu 
geograficznej bliskości oraz dostępu do 
morza Polska mogłaby odegrać ważną rolę 
w uniezależnieniu się tych państw od ro-
syjskiej ropy.

6. W obliczu ciągłego zmniejszania przesyłu 
przez Gazprom za pośrednictwem gazocią-
gów, w krótkim okresie główną alternatywą 
dla rosyjskich dostaw gazu do Europy może 
być tylko gaz skroplony. Należy z maksymal-
ną dostępną efektywnością rozbudowywać 
infrastrukturę regazyfikacyjną i dostosować 
system gazowy Europy do zwiększonych do-
staw z transportu morskiego. Z perspektywy 
Polski istotne jest przyspieszenie realizacji 
projektu pływającego terminala LNG w Za-
toce Gdańskiej.

7. Jednocześnie zachodzi potrzeba zrewidowa-
nia dostaw LNG do Europy pod kątem kraju 
pochodzenia, ponieważ Rosja zwiększa z każ-
dym rokiem sprzedaż gazu skroplonego kra-
jom UE. Kreml planuje intensywną ekspansję 
tego sektora w najbliższej dekadzie, dlatego  
z perspektywy Europy istotne jest, aby nie wpaść 
ponownie w pułapkę uzależnienia od rosyj-
skiego gazu, tylko tym razem od skroplonego.
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