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Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Warszawie 

Dywersyfikacja źródeł i dróg dostaw gazu ziemnego i ropy 
a bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich  
Unii Europejskiej

Streszczenie

Wartość wydobycia ropy naftowej i gazu oraz produkcji paliw z stanowi przeważającą część 
wartości produkcji wszystkich surowców mineralnych w obrocie międzynarodowym. Zarazem ich 
podaż, łatwiej niż innych surowców, podlega określonym perturbacjom związanym z sytuacją geo-
polityczną. Generalnie jednak branża ta wykazuje stałą tendencję wzrostową stymulowaną wzrostem 
zapotrzebowania na te surowce. W obrocie międzynarodowym zasadnicze znaczenie mają ropa naf-
towa i gaz ziemny.

Słowa kluczowe: dywersyfikacja, gaz ziemny, ropa naftowa, polityka energetyczna, bezpieczeństwo 
energetyczne.

Kody JEL: F5

Własne zasoby ropy i gazu ziemnego w krajach Unii Europejskiej pokrywają tylko w nie-
wielkim zakresie zapotrzebowanie na te nośniki energii. Stąd konieczność dywersyfikacji 
(zróżnicowania) źródeł i dróg dostaw tych surowców z krajów trzecich. Albowiem obecnie 
niezawodne i niezależne zabezpieczenie dostępu do surowców energetycznych jest jednym 
z ważnych czynników rozwoju gospodarczego w wymiarze globalnym i bezpieczeństwa 
energetycznego.

Instytucje Unii Europejskiej, w porozumieniu z rządami krajów członkowskich, pracu-
ją nad utworzeniem wspólnej polityki energetycznej, w której dywersyfikacja dostaw ropy 
i gazu zajmuje czołowe miejsce.

Globalne rozmieszczenie zasobów ropy i gazu

Rozmieszczenie rezerw ropy naftowej na globie ziemskim jest bardzo nierównomierne 
– 2/3 rezerw ropy naftowej posiadają kraje Zatoki Perskiej: Arabia Saudyjska, Irak, Kuwejt, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie i Iran. Blisko 60% wydobywanej ropy naftowej jest przed-
miotem eksportu i importu (Zagórski 2013). Według International Energy Outlook 2013 
(IEO 2013), zużycie energii wzrośnie o 56% w latach 2010-2040, a zapotrzebowanie na ropę 
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14 DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ I DRÓG DOSTAW GAZU ZIEMNEGO I ROPY...

Na rynku energetycznym XXI wieku umacnia się również pozycja gazu ziemnego, który 
odgrywa coraz większą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego podmiotów. 
Obraz przemysłu gazowniczego w okresie do 2030 roku opiera się na wzroście wydobycia 
średnio o 2,3% rocznie, to znaczy z 2442 mld m3/rok w roku 2000 do ok. 4831 mld m3/rok 
w roku 2030, co stanowiłoby ok. 25% globalnego zużycia energii (Eve, Sprunt 2006). Gaz 
stanie się w ten sposób drugim, po ropie naftowej, nośnikiem energii w świecie, spycha-
jąc węgiel na trzecią pozycję. Zapotrzebowanie na gaz wzrośnie we wszystkich sektorach 
gospodarki, ale najbardziej w sektorze energetycznym, z 734 mld m3/rok w roku 2000 do 
1845 mld m3/rok w roku 2030.

Z kolei, zasoby gazu ziemnego w świecie, te rozpoznane i potwierdzone, wystarczyłyby 
na kilkadziesiąt lat. Należy jednak zaznaczyć, że rokowania na odkrycie nowych złóż są 
wielce korzystne i zasoby perspektywicznie szacowane są na dwukrotnie wyższe niż po-
twierdzone (Kuciński 2006).

naftową na świecie zwiększy się do 103 mln b/d w 2016 roku i 119 mln b/d w 2025 roku 
(http://www.ela.gov 2013).

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) przewiduje, że największy wzrost za-
potrzebowania nastąpi w Chinach, Indiach i na Bliskim Wschodzie, a jednym z głównych 
powodów wzmożonego popytu będzie wzrost liczby samochodów.

Wykres 1
Najbogatsze kraje wg wartości zasobów ropy i gazu (w tys. USD)
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Źródło: RIA Rating.
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Istotny wzrost podaży gazu przyniósłby wiele korzyści w postaci większej różnorodności 
energetycznej i większego bezpieczeństwa dostaw w krajach importujących większość własnego 
zapotrzebowania na gaz oraz korzyści globalne w postaci obniżenia kosztów energii. Konieczne 
jest też zwrócenie uwagi na uwarunkowania bezpieczeństwa, wydobycia i transportu gazu w po-
staci LNG, a także perturbacje polityczne mogące się pojawić na wydłużających się drogach 
tranzytu gazu. Istotną rolę mogą odegrać systemy podziemnych magazynów gazu. 

W Europie tylko kilka państw ma zasoby ropy uwzględniane w światowych statystykach. Są 
to: Norwegia – 0,6% światowych złóż; Wielka Brytania – 0,3%; Dania – 0,1%; Włochy – 0,1%. 

Polska należy do krajów o bardzo małych zasobach ropy naftowej. Najwięcej tych złóż 
znajduje się na Niżu Polskim – 85%. Największym dostawcą ropy do Polski jest Rosja, 
w niewielkim stopniu Norwegia (Kaczmarski 2010).

Lider wydobycia ropy naftowej czyli Arabia Saudyjska zadeklarowała, że od 2008 roku 
zwiększy jej wydobycie o 200 tys. baryłek dziennie. To jedyny spośród członków OPEC, 
który ma jeszcze wolne moce wydobywcze. Zwiększy to jednak światowe dostawy ropy 
zaledwie o 0,2%.

Prognozuje się też wzrost wydobycia i eksportu ropy naftowej przez Rosję i byłe republi-
ki ZSRR: Kazachstan, Kirgizję, Turkmenistan i Uzbekistan. W sumie wydobycie i dostawy 
ropy naftowej z tego regionu stanowią drugą pozycję co do wielkości po krajach OPEC, 
jednak koszty jej wydobycia są wyższe niż w OPEC (Unia Europejska… 2007).

Naukowcy od wielu lat spierają się o to, ile jest jeszcze zasobów ropy na świecie. Niektóre 
z tych szacunków przedstawiono na wykresie 2.

Tuż po II wojnie światowej co roku odkrywano złoża o łącznych zasobach około 4-50 mld 
baryłek ropy. Zaś pod koniec XX wieku znajdowano już tylko około 10 mld baryłek ropy rocz-
nie. To prawie trzy razy mniej niż wynosi jej światowe zużycie, które wciąż rośnie (Hołdys 
2003).

Szwedzcy naukowcy szacują, że do pozyskania jest jeszcze około 3,5 biliona baryłek 
ropy. Niezależnie od prognoz w tym zakresie, sięgających 30-50 lat, często dyskusyjnych, 
bo niemożliwych do praktycznego zweryfikowania dzisiaj, szacuje się, że około 2020 roku 
wydajność szybów naftowych na świecie zacznie się zmniejszać. Około roku 2050 spadnie 
ona trzykrotnie i osiągnie poziom wydobycia z 1960 roku.

W ocenach rosnącego zużycia ropy na świecie, obok USA, należy uwzględnić rozwój 
Chin, co odpowiednio rzutuje na możliwości importowe tego surowca także przez kraje UE. 

Przy wszystkich zastrzeżeniach co do trafności ocen i prognoz dotyczących światowych 
zasobów ropy, ich spodziewanego wyczerpywania się, formułowanych na różnych świato-
wych forach, nawet przedstawiciele OPEC skłaniają się do twierdzenia, że świat będzie miał 
problemy z wyprodukowaniem po 2030 roku ponad 100 milionów baryłek dziennie, aby 
sprostać zapotrzebowaniu na ten surowiec.
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Wykres 2
Światowe rezerwy ropy w bilionach baryłek

Szacunki Hubberta

Szacunki Campbella

2,5

2

1,5

1

00,5

0
1969 1973 1995 1996 2002

3,5

3

2

2,5

1,5

2

1

0,5

0
1989 1990 1994 2000
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Niejako w odpowiedzi na te prognozy amerykańscy eksperci rządowi są ostrożnymi 
optymistami. Szacują, że w 2030 roku światowa produkcja ropy sięgnie nawet 118 mln 
baryłek. Zastrzegają jednak, że szacunki te mogą się nie sprawdzić, jeżeli bogate w surowce 
państwa, np. Wenezuela i Irak, nie będą inwestować (m.in. z przyczyn politycznych, kon-
fliktów) w eksploatację swych złóż. Dotyczy to także innych państw producentów ropy.

Handel drożejącą ropą naftową i gazem, z przyczyn opisanych tutaj i innych, staje się co-
raz bardziej swoistą bronią polityczną, zawierania przeróżnych sojuszy producentów i eks-
porterów oraz rosnącym trendem obrony interesów i bezpieczeństwa energetycznego kra-
jów rozwiniętych i rozwijających się. Unia Europejska jest tylko jednym z przysłowiowych 
„graczy” na tym rynku i to graczem nie najmocniejszym.

Polskie zasoby surowców energetycznych

W Polsce, mimo licznych prac poszukiwawczych w ostatnich latach odkryto tylko jedno 
większe złoże ropy naftowej – Barnówko – Mostno – Buszewo. Biorąc pod uwagę stan roz-
poznania geologicznego kraju można stwierdzić, że perspektywy odkrycia dalszych takich 
złóż na obszarze lądowym są ograniczone. Pewną nadzieją jest wydobywanie ropy ze złóż 
łupkowych.

Tabela 1
Kierunki importu ropy naftowej do Polski – CN 2709 (w tys. ton) 

Wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003

Import
Cypr
Czechy
Holandia
Kazachstan
Libia
Litwa
Niemcy
Norwegia
Rosja
Słowacja
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Bunkier
Inne

16 022
-

22
-

232
69

229
0

708
14 304

24
-

30
-

403
-
1

18 040
-

23
-

293
-

306
0

106
16 827

15
-

82
8

368
-

12

17 558
61
12

-
273

-
344
126

-
16 624

12
-

74
-
-
-

32

17 942
-

18
32

147
-

32
116
52

17 310
2

29
125

-
79

-
0

17 448
-
4
-

173
-
1

112
-

16 641
6
0

388
-
0

122
1

Źródło: dane GUS.
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W sumie znane i udokumentowane złoża wg stanu na koniec 2003 roku wynosiły 
121 mln ton. Na szelfie Bałtyckim – około 30 mln ton (Fierla 2001).

W takiej sytuacji Polska zmuszona jest w ponad 90% importować ropę naftową z innych 
państw (por. tabela 1).

Jak widać z danych tabeli 1, Rosja jest głównym dostawcą ropy. Większość ropy jest 
dostarczana rurociągiem „Przyjaźń” (również ropa z Kazachstanu i Litwy), którego przepu-
stowość jest oceniana na 36-38 mln t/r. Do 2000 roku część dostaw pochodziła z Wielkiej 
Brytanii i Norwegii, w latach 2001 i 2003 wstrzymano zakupy z tych kierunków.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polska szuka też innych dróg 
dostaw ropy z Rosji, m.in. podpisała porozumienie z Litwą na odbiór ropy dostarczanej 
z Wenezueli i Boliwii.

Zaplanowano także, w porozumieniu z Azerbejdżanem, Gruzją i Ukrainą, budowę ropo-
ciągu Odessa – Brody – Płock – Gdańsk. Jednak projekt ten nie jest realizowany z powodu 
kłopotów politycznych w Gruzji i na Ukrainie.

W takiej sytuacji Polska przygotowuje się na odbiór ropy dostarczanej drogą morską 
rozbudowując terminal naftowy „Naftoport” w Gdańsku, który będzie mógł przyjąć około 
35 mln ton ropy rocznie.

Zasoby gazu na świecie

Gaz ziemny występuje najczęściej z ropą naftową. Z dostępnych danych wynika, że zło-
ża gazu ziemnego są w ponad 90 krajach świata na wszystkich kontynentach i przyległych 
do nich szelfach morskich. Ich potencjalne zasoby szacowane są na około 258 bilionów m3. 
Największe zasoby gazu występują w Rosji i byłych republikach ZSRR: Kazachstanie, 
Uzbekistanie i Turkmenistanie oraz na Bliskim Wschodzie: w Iranie, Katarze, Kuwejcie, 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ocenia się, że na Azję przypada 75-80% znanych za-
sobów gazu, na Afrykę 7-8%, Amerykę Północną (bez gazu z łupków) – 4-5%, Amerykę 
Południową i Środkową – około 4%, a na Europę – 4-6%.

Światowa produkcja gazu charakteryzuje się trendem wzrostowym. W latach 1999-2003 
wzrosła o ponad 11%. Największy wzrost odnotowano w Azji, m.in. w Turkmenistanie, 
Iranie, Omenie, Katarze, Chinach, Indiach (i innych), znacznie mniejszy w Europie. W 2003 
roku około 43% wydobycia gazu przypadało na Rosję i USA, 6,8% na Kanadę, a 18,4% 
na: Wielką Brytanię, Algierię, Indonezję, Iran, Norwegię i Holandię (Bilans gospodarki… 
2005).

Głównym użytkownikiem gazu ziemnego jest przemysł, w którym jest on wykorzysty-
wany jako paliwo w procesach produkcyjnych oraz jako wsad do przemian energetycznych 
na inne pochodne nośniki energii. W Polsce w 2003 roku na zużycie bezpośrednie przypa-
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dało 60,8% zużycia przemysłu, na przemiany energetyczne – 39,2%. Największymi odbior-
cami gazu były: zakłady chemiczne, głównie nawozów azotowych, huty żelaza i stali, huty 
szkła, zakłady ceramiki budowlanej, zakłady produkcji artykułów spożywczych i napojów. 
Drugim co do łącznej ilości zużywanego gazu były gospodarstwa domowe. Łączne zużycie 
bezpośrednie stanowiło 74,0% krajowego zużycia gazu. Reszta gazu była przetwarzana na 
inne nośniki energii. 

Przewiduje się, że w Polsce największe zużycie gazu do 2020 roku nastąpi w elektro-
energetyce.

Tabela 2
Zasoby i producenci gazu na świecie   

Największe zasoby gazu  
(w bln m3)

Najwięksi producenci gazu w 2007 roku  
(w mld m3)

Rosja – 44,7 Rosja – 661
Iran – 27,8 USA – 546

Katar – 25,6 Iran – 112
USA – 6,0 Norwegia – 90

Nigeria – 5,3 Arabia Saud. – 76
Wenezuela – 5,1 Chiny – 69

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2008.

Głównym dostawcą gazu ziemnego z Rosji do krajów Europy Środkowej i Zachodniej 
jest firma „Gazprom”.

Tabela 3
Główni odbiorcy rosyjskiego gazu w Europie (w mld m3)  

Wyszczególnienie Ilość

Niemcy 36
Ukraina 35
Włochy 22
Francja 14
Białoruś 11
Węgry 9
Czechy 7
Polska 6
Słowacja 6

Źródło: Łakoma 2006).
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Z innych danych wynika, że największymi dostawcami gazu do UE, w tym do Polski są: 
Rosja – 31,8%; Norwegia – 28,2%; Algieria – 14,4% i Katar – 8,6% (dane za 2010 roku).

Uwzględniając powyższe (i inne jeszcze) dane i okoliczności Komisja Europejska podpi-
sała w marcu 2013 roku tzw. „Mapę drogową współpracy UE-Rosja do 2050 r.”. Dokument 
ten zakłada dalszy rozwój współpracy energetycznej Unii z Rosją, której zwieńczeniem ma 
być stworzenie „paneuropejskiej przestrzeni energetycznej, ze zintegrowaną siecią infra-
struktury oraz otwartymi przejrzystymi, wydajnymi i konkurencyjnymi rynkami”.

Kluczowe działania w najbliższej perspektywie do 2020 roku przewidują m.in. wspieranie 
budowy gazociągów uznanych za projekty leżące w interesie Rosji i UE; zapewnienie stabil-
nych dostaw rosyjskiego gazu do wybranych klientów w UE na podstawie dotychczasowych 
i nowych kontraktów, także długoterminowych; promocję rosyjskich inwestycji w unijny sek-
tor gazowy oraz unijnych inwestycji w rosyjską branżę gazową; wymianę informacji o polity-
ce energetycznej poszczególnych państw UE, która może wpłynąć na interesy rosyjskich firm.

Faktyczna realizacja celów i zadań „Mapy” będzie odgrywała ważną rolę w dywersyfi-
kacji dostaw gazu do państw UE. Są to jednak w większości dość odległe terminy, a w ostat-
nich latach narosło w tej współpracy szereg wątpliwości i negatywnych ocen, co powoduje 
określoną wstrzemięźliwość części państw UE, w tym Polski, co do zakresu i form realizacji 
tej współpracy. 

Wykres 3
Ceny gazu z Rosji dla państw UE (w USD za m3)
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Źródło: Gazprom/Interfax, „Wiedomosti”, „Izwiestja”.
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Przypomnijmy tylko, że chodzi głównie o nieporozumienia i negatywne przykłady doty-
czące przesyłu gazu rurociągami przez Białoruś i Ukrainę do Polski, Słowacji i Czech. Były 
przypadki wstrzymywania dostaw gazu do tych (i innych) krajów z powodu nieporozumień 
z Białorusią i Ukrainą co do opłat za tranzyt gazu przez ich terytoria i związanych z tym cen 
gazu kupowanego w Rosji przez te dwa kraje.

Problemem okazała się także budowa drugiej nitki gazociągu „Jamał 2” przebiegające-
go przez Polskę do Niemiec oraz podmorskiego gazociągu „Nord Stream” we współpracy 
z Niemcami (Kublik 2011).

Wiele krytycznych uwag wobec Gazpromu kierowano z Polski w związku z wysokimi 
cenami dostarczanego gazu. Poziom cen gazu z Rosji do Polski, Niemiec i Francji przedsta-
wiono na wykresie 3.

Podsumowanie

Podsumowując ten krótki opis problemów w stosunkach Polski z Rosją dotyczących do-
staw gazu (z udziałem Białorusi i Ukrainy) należy zaznaczyć dla rzetelności (obiektywizmu) 
tego opisu, że wiele spraw z tego zakresu z racji ich aktualności i występującej sprzeczności 
interesów, nie jest w pełni i przejrzyście uregulowana porozumieniami i umowami. Nawet 
podpisana już umowa między Polską i Rosją na dostawy gazu do 2037 roku wymaga jeszcze 
konkretyzacji, zwłaszcza co do cen za m3 gazu i rozliczenia kosztów tranzytu, z uwzględnie-
niem polskich interesów dotyczących dostaw gazu rurociągiem Jamał do Niemiec, a także 
dodatkowych ustaleń co do podziału zadań i funkcji operatorów tego gazociągu z Rosji, 
Polski i Białorusi, przy uwzględnieniu unijnej wykładni w tej sprawie (Kublik 2010).
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Diversification of Sources and Natural Gas and Oil Supply Routes  
and Energy Security of the European Union Member States

Summary

Value of crude oil and gas mining as well as fuel production is an overwhelming part of the value 
of production of all mineral commodities in international trade. At the same time, supply thereof, 
more easily than that of other raw materials, is subject to definite commotions related to the geopoliti-
cal situation. In general, however, this sector demonstrates the stable growth trend stimulated by the 
growth of demand for these commodities. In international trade, of the principal importance are crude 
oil and natural gas.

Key words: diversification, natural gas, crude oil, energy policy, energy security. 
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