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Gaz najnowoczeŒniejszym paliwem
Gaz ziemny zajmuje trzecie miejsce, po 

ropie naftowej i w!glu, na li"cie surowców 
energetycznych. Dynamika wzrostu jego pro-
dukcji i zarazem konsumpcji jest wy#sza ni# 
w przypadku ropy naftowej. Jest powszech-
nie uznawany za paliwo czyste i przyjazne 
"rodowisku. Zdaniem wielu ekspertów jest 
najbardziej perspektywiczny w"ród no"ników 
energii. Jego rola w gospodarce "wiatowej od 
kilkudziesi!ciu lat systematycznie ro"nie. Sto-
suje si! go jako paliwo do wytwarzania cie-
p$a i energii, a tak#e jako niezb!dny surowiec 
dla przemys$u chemicznego. Jest surowcem 
o wyra%nie ni#szej emisji CO2 przy spalaniu 
ni# w!giel kamienny, brunatny, ropa naftowa 
i jej pochodne. W 2013 r. jego udzia$ w glo-
balnym miksie energetycznym wyniós$ 23,8%, 
co oznacza utrzymanie stanu z roku 2012. Je-
"li we%miemy pod uwag! poszczególne cz!"ci 
"wiata, to gaz preferowany jest w gospodar-
ce rosyjskiej (53,2% udzia$u w bilansie ener-
getycznym), na Bliskim Wschodzie (49,1%), 
w Ameryce Pó$nocnej (30,1%) i w Europie 
(25%). Zdaniem analityków rynku zarówno 
w "redniej, jak i d$ugoterminowej perspekty-
wie b!dziemy notowa& wzrost popytu na gaz, 
a tak#e intensyfikacj! handlu mi!dzynarodo-
wego tym surowcem. W 2013 r. obserwowa-
li"my utrzymuj'c' si! tendencj! spadku pro-
dukcji i zu#ycia tego paliwa w gospodarkach 
europejskich. Jest to jednak odosobniony 

przypadek. W pozosta$ych regionach "wiata 
zarówno po stronie poda#y, jak i popytu ob-
serwujemy wzrost. Trudno jeszcze przes'dza& 
o istotno"ci wp$ywu wydobycia gazu ze z$ó# 
niekonwencjonalnych, w tym $upkowych. 
Jedno jest pewne, jak pokaza$ przypadek 
obserwowany w Ameryce Pó$nocnej, eksplo-
atacja tego typu z$ó# wp$ywa korzystnie na 
konkurencyjno"& i poziom cen na rynku. Na 
tym tle rynek LNG (Liquefied Natural Gas), 
b!d'cy jedynie wycinkiem ca$ego rynku gazu, 
rozwija si! szybciej ni# pozosta$e jego sek-
tory, tj. transport ruroci'gami czy konsump-
cja w krajach wytworzenia. Jak oceniaj' eks-
perci, w dwudziestoletniej perspektywie (do 
2035 r.) gaz cz!"ciowo zast'pi dro#sz' rop!. 
Ró#nice cen pomi!dzy regionalnymi rynkami 
b!d' si! zmniejsza& dzi!ki wi!kszej elastycz-
no"ci, jak' zapewnia handel LNG.

Rezerwy gazu na Œwiecie
Od kilku lat w bran#y paliwowej wyst!puje 

podzia$ z$ó# na konwencjonalne i niekonwen-
cjonalne. Wynika on z odmiennego charakte-
ru ska$, w których znajduj' si! nagromadzenia 
w!glowodorów. Jak wynika z raportów udo-
st!pnianych przez BP i US Energy Information 
Administration, udowodnione rezerwy gazu 
ziemnego ulokowane w z$o#ach konwencjo-
nalnych na koniec 2013 r. waha$y si! pomi!-
dzy 185 i 190 bln m3. Przy obecnym poziomie 
wydobycia wystarczy go wi!c na 55 lat eks-
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ploatacji. Najwi!ksze rezerwy znajduj' si! na terenie Federa-
cji Rosyjskiej (ponad 36 bln m3), Iranu (33,8), Kataru (24,7), 
Turkmenistanu (17,5) oraz USA (9,3). Zasoby s' mocno skon-
centrowane w kilku regionach "wiata. Pierwsza dziesi'tka 
najzasobniejszych krajów dysponuje 78% konwencjonalnych 
rezerw.

Nieco bardziej skomplikowanie wygl'da sytuacja w przy-
padku z$ó# niekonwencjonalnych. W literaturze wyró#nia si! 
kilka ich rodzajów: gaz zamkni!ty w ska$ach ilastych (shale 
gas), gaz w z$o#ach o niskiej przepuszczalno"ci, znajduj'-
cy si! w porach o ograniczonych po$'czeniach mi!dzy sob' 
(tight gas), metan w pok$adach w!gla (CBM) oraz gaz zwi'-
zany w postaci hydratów. Ju# pobie#na lektura raportów 
publikowanych przez wyspecjalizowane agencje wskazuje 
na to, #e ich zasoby (ale niekoniecznie rezerwy) znacz'co 
przewy#szaj' zasoby z$ó# konwencjonalnych. Technicznie 
mo#liwe do ich wydobycia oceniane s' obecnie na ponad 
400 bln m3, z czego oko$o po$owy przypada na z$o#a gazu 
uwi!zionego w ska$ach ilastych. Uwa#a si!, #e najwi!cej su-
rowca w z$o#ach tego typu znajduje si! w USA i Chinach. 
Poza tym najbardziej zasobne struktury znajduj' si! w Ka-
nadzie, Meksyku, RPA, Argentynie, Australii, Algierii i Rosji. 
Ze wzgl!du na specyfik! tych z$ó#, g$!boko"& zalegania oraz 
metody ich udost!pniania, ich eksploatacja jest bardziej kosz-
towna i wymaga zastosowania zaawansowanych technologii: 
wiercenia otworów kierunkowych z odcinkiem poziomym 
oraz technologii szczelinowania hydraulicznego. Ameryka 
Pó$nocna zdoby$a dominuj'c' pozycj! w realnej eksploatacji 
gazu ziemnego ze z$ó# niekonwencjonalnych. To tam tech-
nika ich udost!pniania jest najbardziej rozwini!ta, a us$ugi 
z tym zwi'zane powszechnie dost!pne.

Produkcja gazu
W ci'gu ostatniego analizowanego roku (2013) "wiatowa 

produkcja gazu wzros$a o 1,1%. Jest to kontynuacja sta$e-
go trendu, chocia# jego dynamika uleg$a spowolnieniu. 
Na pierwszym miejscu w"ród producentów gazu ziemnego 
(tab. 1) umocni$y si! Stany Zjednoczone, które intensyfikuj' 
wydobycie ze z$ó# niekonwencjonalnych. Poziom ich rocz-
nej produkcji zbli#a si! do 690 mld m3. USA odpowiadaj' 
za 20,6% "wiatowej produkcji. Najszybszy jej wzrost odno-
towywany jest na z$o#u Marcellus (+26%) oraz w Teksasie 
i Oklahomie. Wydobycie w pozostaj'cej na drugiej pozycji 
Rosji przekroczy$o ponownie poziom 600 mld m3. Z krajów 
czo$owej dziesi'tki najwi!kszy procentowy wzrost wydo-
bycia w ci'gu minionego roku notuj' Chiny (+9,5%) oraz 
kraje z regionu Zatoki Perskiej: Katar (+5,4%), Arabia Sau-
dyjska (+4,0%.), Iran. Blisko 10% gazu ziemnego jest skra-
plane do postaci LNG. W 2013 r. zosta$o przerobione oko-
$o 325 mld m3 surowca. Na li"cie producentów znajduje si! 
osiemna"cie krajów, z czego Stany Zjednoczone nie zrealizo-
wa$y ani jednego transportu w 2013 r. Najwi!kszym produ-
centem LNG jest obecnie Katar, który odpowiada za ponad 
32% produkcji "wiatowej. Kolejne miejsca zajmuj' Malezja, 
Australia, Indonezja oraz Trynidad i Tobago. Wszystkie te 
kraje skropli$y w 2013 r. co najmniej 20 mld m3 gazu. Sytu-
acja na rynku producentów LNG do ko(ca dekady znacz'co 
si! zmieni, kiedy to zostan' uruchomione nowe terminale 
eksportowe w Australii, USA, Kanadzie i Rosji. Norwegia po-
zostaje jedynym krajem w Europie produkuj'cym LNG. Pe$na 
lista krajów producentów tego paliwa znajduje si! w rozdzia-
le „LNG – eksport”.

2013 2012 Kraj

Produkcja 
globalna 
w mld m3 
rocznie
(2013)

Udziaâ w 
produkcji 
Œwiatowej

%

Eksport 
gazu LNG
w mld m3 
rocznie 
(2013)

őwiat 3370,0 100,0 325,0
1 1 USA 687,6 20,6 -
2 2 Rosja 604,8 17,9 14,2
3 3 Iran 166,6 4,9 -
4 4 Katar 158,5 4,7 105,7
5 5 Kanada 154,8 4,6 -
6 7 Chiny 117,1 3,5 -
7 6 Norwegia 108,7 3,2 3,9

8 8 Arabia 
Saudyjska 103,0 3,0 -

9 9 Algieria 78,6 2,3 14,9
10 10 Indonezja 70,4 2,1 23,3
11 11 Malezja 69,1 2,0 33,8
12 13 Holandia 68,7 2,0 -
13 12 Turkmenistan 62,3 1,8 -
14 15 Meksyk 56,6 1,7 -
15 14 Egipt 56,1 1,7 3,8
16 17 ZEA 56,0 1,7 7,4
17 16 Uzbekistan 55,2 1,6 -
18 18 Australia 42,9 1,3 30,3

19 20 Trynidad i 
Tobago 42,8 1,3 20,0

20 22 Tajlandia 41,8 1,2 -
21 21 Pakistan 38,6 1,1 -

22 23 Wielka 
Brytania 36,5 1,1 -

23 19 Nigeria 36,1 1,1 23,1
24 25 Argentyna 35,5 1,1 -
25 24 Indie 33,7 1,0 -
26 27 Oman 30,9 0,9 11,6
27 26 Wenezuela 28,4 0,8 -
28 28 Bangladesz 21,9 0,6 -
29 32 Brazylia 21,3 0,6 -
30 30 Boliwia 20,8 0,6 -
31 31 Ukraina 19,3 0,6 -
32 29 Kazachstan 18,5 0,5 -
33 33 AzerbejdŮan 16,2 0,5 -
34 35 Bahrajn 15,8 0,5 -
35 34 Kuwejt 15,6 0,5 -
36 36 Irak 13,5 0,4 -
37 39 Birma 13,1 0,4 -
38 41 Kolumbia 12,6 0,4 -
39 38 Brunei 12,2 0,4 9,6
40 37 Peru 12,2 0,4 5,7
41 40 Libia 12,0 0,4 -
42 42 Rumunia 11,0 0,3 -
43 47 Jemen 10,3 0,3 9,7
44 43 Wietnam 9,8 0,3 -
45 44 Niemcy 8,2 0,2 -
46 45 Wâochy 7,1 0,2 -

47 - Gwinea 
Równikowa 5,1 0,1 5,1

48 48 Angola 5,0 0,1 0,5
49 50 Dania 4,8 0,1 -
50 46 Syria 4,5 0,1 -

Polska 4,3 0,1 -

Tab. 1. Lista najwiĘkszych producentów gazu ziemnego 
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Konsumpcja gazu
Globalne zu#ycie gazu wzros$o w 2013 r. o 1,1% w porówna-

niu z rokiem poprzednim. Jest to wzrost umiarkowany i ni#szy 
ni# wskazywano w prognozach sprzed wybuchu kryzysu eko-
nomicznego. Najwy#sze wska%niki wzrostu w"ród najwi!kszych 
gospodarek liczone rok do roku notuj': Brazylia (+19,2%) i Chi-
ny (+10,8%). Najwi!kszym konsumentem pozostaj' niezagro-
#enie Stany Zjednoczone (tab. 2), które zu#y$y o 2,4% surowca 
wi!cej w roku poprzednim. Istotny udzia$ w konsumpcji maj' 
kraje o wysokiej produkcji, gdzie cena paliwa na rynku we-
wn!trznym jest niska: Rosja (2. miejsce na li"cie producentów), 
Iran (3), Kanada (6), Arabia Saudyjska (7). W kategorii odbior-
ców gazu skroplonego przoduje Japonia, która odpowiada za 
36% obrotu "wiatowego. Na dalszych miejscach mamy innych 
azjatyckich importerów: Kore! Po$udniow', Chiny, Tajwan i In-
die. Wszystkie te kraje importuj' powy#ej 15 mld m3 surowca 
w postaci skroplonej. W Europie liderem pozostaje Hiszpania. 
Pe$na lista krajów wykorzystuj'cych LNG znajduje si! w rozdzia-
le „LNG – import”.

Czym jest LNG?
LNG jest produkowany z gazu ziemnego w procesie skrapla-

nia. Skraplanie lub kondensacja to zjawisko zmiany stanu sku-
pienia, przej"cia substancji z fazy gazowej w ciek$'. Mo#e zacho-
dzi& przy odpowiednim ci"nieniu i w temperaturze ni#szej od 
temperatury krytycznej. Podczas tego procesu gaz ziemny musi 
zosta& oczyszczony, g$ównie z wody, dwutlenku w!gla i azotu, 
aby zapobiec tworzeniu si! cz'steczek sta$ych. Gaz jest sch$a-
dzany do temperatury oko$o -162qC. Regazyfikacja LNG polega 
na przywróceniu gazu z postaci skroplonej ponownie do postaci 
gazowej poprzez ogrzanie surowca.

Historia
Jak podaje serwis Polskie LNG, technologia sch$adzania i skra-

plania gazu ziemnego zosta$a po raz pierwszy zastosowana 
w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza instalacja do skraplania LNG 
rozpocz!$a dzia$anie w Zachodniej Wirginii w 1917 r., a pierw-
sz' komercyjn' instalacj! skraplaj'c' zbudowano w Cleveland 
w stanie Ohio (USA) w 1941 r. Pionierski transport skroplonego 
gazu ziemnego mia$ miejsce 1959 r. W tym celu wykorzystano 
statek The Methane Pioneer na trasie z Lake Charles w Luizja-
nie (USA) do Canvey Island w Wielkiej Brytanii. Pierwsza ko-
mercyjna dostawa LNG z Algierii na rynek brytyjski odby$a si! 
w 1964 r. Lata 70. i 80. XX w. przynios$y wzrost zainteresowania 
gazem skroplonym. W krajach azjatyckich rozpocz!to budow! 
elektrowni gazowych. Wydatnie przyczyni$o si! to do wzrostu 
koniunktury na wykorzystanie LNG. Po 1990 r. nast'pi$ skoko-
wy wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny, co skutkowa$o te# 
znacz'cym wzrostem zainteresowania jego postaci' skroplon'. 
W ostatniej dekadzie rozbudowano znacz'co flot! gazowców. 
Najstarszym funkcjonuj'cym do dzi" terminalem s$u#'cym do 
skraplania gazu jest instalacja Kenai LNG uruchomiona przez 
koncern Phillips Petroleum (obecnie ConocoPhillips) na Alasce 
w 1969 r. Rok pó%niej zosta$ uruchomiony zak$ad Marsa El Brega 
w Libii. Najstarsze funkcjonuj'ce do dzisiaj terminale importowe 
po$o#one s' w Hiszpanii (Barcelona) oraz w Japonii (Negishi). 
Obydwa zacz!$y pracowa& w 1969 r.

Zalety LNG
Dla dostaw na d$ugich dystansach LNG jest rozs'dn' alterna-

tyw' wobec transportu ruroci'gowego z uwagi na fakt, #e loka-
lizacja z$ó# gazu nie jest to#sama z po$o#eniem g$ównych kon-

2013 2012 Kraj

Konsumpcja 
w mld m3 
rocznie 
(2013)

Udziaâ w 
konsumpcji 
Œwiatowej 

%

Import 
gazu z LNG 
w mld m3 
rocznie 
(2013)

őwiat 3 348,0 100,0 325,0
1 1 USA 737,2 22,2 2,7
2 2 Rosja 413,5 12,3 -
3 3 Iran 162,2 4,8 -
4 4 Chiny 161,6 4,8 24,5
5 5 Japonia 116,9 3,5 118,0
6 7 Kanada 103,5 3,1 1,1

7 6 Arabia 
Saudyjska 103,0 3,1 -

8 9 Niemcy 83,6 2,5 -
9 8 Meksyk 82,7 2,5 8,0

10 10 Wielka 
Brytania 73,1 2,2 9,3

11 12 ZEA 68,3 2,0 1,4
12 11 Wâochy 64,2 1,9 5,6

13 16 Korea 
Poâudniowa 52,5 1,6 54,0

14 15 Tajlandia 52,2 1,6 2,0
15 14 Egipt 51,4 1,5 -
16 13 Indie 51,4 1,5 17,2
17 19 Argentyna 48,0 1,4 6,9
18 20 Turcja 45,6 1,4 6,0
19 18 Uzbekistan 45,2 1,3 -
20 17 Ukraina 45,0 1,3 -
21 21 Francja 42,8 1,3 8,5
22 22 Pakistan 38,6 1,1 -
23 24 Indonezja 38,4 1,1 -
24 29 Brazylia 37,6 1,1 6,1
25 23 Holandia 37,1 1,1 0,4
26 26 Malezja 34,0 1,0 2,2
27 28 Algieria 32,3 1,0 -
28 25 Wenezuela 30,5 0,9 -
29 27 Hiszpania 29,0 0,9 13,0
30 30 Katar 25,9 0,8 -

31 34 Trynidad i 
Tobago 22,4 0,7 -

32 32 Turkmenistan 22,3 0,7 -
33 33 Bangladesz 21,9 0,7 -
34 31 Australia 18,9 0,5 -
35 35 Kazachstan 18,5 0,5 -
36 36 BiaâoruŒ 18,3 0,5 -
37 37 Kuwejt 17,8 0,5 2,1
38 38 Belgia 16,8 0,5 3,0
39 41 Polska 16,7 0,5 -
40 39 Oman 16,5 0,5 -
41 40 Tajwan 16,3 0,5 17,5
42 43 Bahrajn 13,0 0,4 -
43 42 Rumunia 12,5 0,4 -
44 44 Kolumbia 10,7 0,3 -
45 49 Singapur 10,5 0,3 1,3
46 46 Wietnam 9,8 0,3 -
47 45 WĘgry 8,6 0,3 -
48 48 AzerbejdŮan 8,6 0,3 -
49 47 Austria 8,5 0,3 -
50 50 Czechy 8,4 0,3 -
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sumentów. LNG jest szans' dla producentów nieposiadaj'cych 
dost!pu do sieci przesy$owych. W przypadku niektórych krajów 
jest to jedyny sposób na zró#nicowanie %róde$ dostaw paliwa 
i zapewnienie niezale#no"ci energetycznej. Gaz skroplony ide-
alnie nadaje si! dla dostaw spotowych lub kontraktów pokry-
waj'cych szczytowe zapotrzebowanie na gaz. LNG umo#liwia 
dywersyfikacj! dostaw i daje mo#liwo"& zró#nicowania %róde$ 
pozyskania surowca i korzystnego kszta$towania cen kontrak-
towych. Koszty transportu morskiego mog' okaza& si! w wielu 
przypadkach bardziej op$acalne ni# budowa ruroci'gów. Impor-
terzy mog' w teorii korzysta& z us$ug wielu dostawców. Daje 
to mo#liwo"& optymalizacji portfela zamówie( i negocjacji wa-
runków wspó$pracy z wieloma partnerami. Podczas skraplania 
gazu do postaci p$ynnej jego obj!to"& zmniejsza si! oko$o 630 
razy, co oznacza #e w wyniku regazyfikacji 1000 m3 LNG otrzy-
mamy 630 tys. m3 gazu w warunkach normalnych. W ko(cu, co 
nie mniej istotne, LNG jest bezpiecznym paliwem i w przypadku 
wycieku nie ma mo#liwo"ci istotnego ska#enia "rodowiska. Sto-
sowane przez operatorów procedury bezpiecze(stwa zarówno 
w terminalach eksportowych, w trakcie transportu, jak i rega-
zyfikacyjnych nie wzbudzaj' zastrze#e(. LNG daje mo#liwo"& 
zaopatrywania odbiorców nieprzy$'czonych do gazowej sieci 
dystrybucyjnej. Dotyczy to zarówno klientów przemys$owych, 
jak i komunalnych. LNG mo#e by& wykorzystane wprost jako 
paliwo w elektrowniach. Takie rozwi'zanie stosuje si! w Japonii 
i Korei Po$udniowej. Coraz cz!"ciej te# u#ywane jest w syste-
mach nap!dowych "rodków transportu. Z tych wszystkich po-
wodów mi!dzynarodowy obrót gazem w postaci LNG wzrasta 
w ostatnim czasie wyra%nie szybciej ni# transport ruroci'gami.

ZdolnoŒci wytwórcze – terminale eksportowe
)wiatowe zdolno"ci wytwórcze wynios$y na koniec 2013 r. 

290,7 mln ton. Stanowi to wzrost w stosunku do roku poprzed-
niego o blisko 3%. Zawdzi!czamy to dwóm zako(czonym pro-
jektom: Skikda w Algierii (4,5 mln ton) i Angola LNG (5,2 mln 
ton). Na rok 2014 zapowiadane jest uruchomienie przemys$owe 
instalacji do skraplania w Algierii (Arzew), Papui Nowej Gwinei 

(PNG LNG) i Australii (Queensland Curtis LNG). Dodanie insta-
lacji PNG spowoduje wykreowanie 19. ju# kraju jako eksporte-
ra LNG. Aktualnie w fazie konstrukcyjnej znajduj' si! terminale 
o $'cznych mo#liwo"ciach do skraplania na poziomie 117 mln 
ton. Prze$o#y si! to prawdopodobnie na 36% wzrost potencja-
$u produkcyjnego w ci'gu najbli#szych pi!ciu lat. Warto w tym 
miejscu zaznaczy&, #e cz!"& funkcjonuj'cych starszych instalacji 
b!dzie wy$'czana. Po roku 2015 najwi!cej nowych mocy prze-
róbczych pojawi si! w Australii. B!dzie to $'cznie sze"& termi-
nali zdolnych do produkcji 53 mln t. Na 2015 r. zapowiadane 
jest tak#e uruchomienie pierwszego du#ego ameryka(skiego 
terminala Sabine Pass, nale#'cego do Cheniere Energy. Oko$o 
2018–2019 rozpocznie produkcj! najwi!kszy rosyjski zak$ad, zlo-
kalizowany na Pó$wyspie Jama$. Jest to wspólne przedsi!wzi!cie 
spó$ek Novatek i Total.

Ponad 60% zdolno"ci produkcyjnych jest obecnie w r!kach 
pi!ciu g$ównych eksporterów: Kataru, Indonezji, Malezji, Austra-
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Rys. 1. Mapa Œwiata przedstawiajĉca najwiĘkszych importerów i eksporterów LNG

Rys. 2. ZdolnoŒci produkcyjne LNG w 10 najwaŮniejszych krajach
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lii i Nigerii. Sam Katar ma w tych zdolno"ciach produkcyjnych 
27% udzia$. Obserwuj'c parametr mo#liwo"ci wytwórczych 
w uj!ciu historycznym, mo#na zauwa#y& sta$y jego wzrost od 
pocz'tku lat 70. 50 mln ton zosta$o osi'gni!te w 1989 r., 100 mln 
ton w 1999 r., 200 mln ton w 2008 r., 300 mln ton przekroczymy 
na pewno w 2014 r., a na 400 mln ton przyjdzie nam poczeka& 
do roku 2019. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w ostatnich 
20 latach waha$o si! w zakresie od 75 do 90%. W roku 2011 wy-
nosi$o 87%, aby w ko(cu 2013 r. spa"& do poziomu 82%. Spadek 
ten t$umaczy si! ni#szym zapotrzebowaniem na LNG w krajach 
europejskich. Najwy#szym stopniem wykorzystania charaktery-
zuj' si! instalacje produkcyjne w Rosji, Katarze, Malezji, Brunei, 
Jemenie, Australii i na Trynidadzie. We wszystkich tych przy-
padkach zanotowano ponad 85% wska%nik wykorzystania mocy 
przerobowych. Najs$abiej sytuacja ta wygl'da w Angoli, Algierii, 
Egipcie (poni#ej 50%). Po"rednie wska%niki zanotowano m.in. 
w Indonezji, Nigerii i Norwegii.

Poza oczywistymi, nowymi inwestycjami nale#y si! spodzie-
wa& wy$'czania najstarszych instalacji. Na rok 2014 zaplano-
wano koniec dzia$alno"ci dla terminala Arun LNG w Indonezji. 
W nast!pnych latach los ten mo#e spotka& zak$ady skraplania 
w Algierii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Za najwi!ksze instalacje do produkcji LNG powszechnie 
uznaje si! katarskie projekty Qatargas (40,7 mln ton) oraz 
Ras Gas (36,3 mln ton). Dominuj'c' rol! pe$ni w nich spó$-
ka Qatar Petroleum. Nieco mniejsze s' projekty Botang LNG 
(Indonezja), Nigeria NLG oraz North West Shelf (Australia). 
Jedyny europejski zak$ad s$u#'cy skraplaniu na skal! prze-
mys$ow' znajduje si! w Norwegii, jednak jego potencjalna 
wydajno"& jest wielokrotnie mniejsza ni# liderów rynku. Naj-
wi!kszymi planowanymi do 2019 r. instalacjami b!d' projek-
ty Gorgon LNG w Zachodniej Australii (15,6 mln ton), Sabine 
Pass w ameryka(skiej Luizjanie (18 mln ton) oraz Yamal LNG 
w Rosji (16,5 mln ton).

Terminal Kraj

Nominalna 
wydajnoŒý w 
mln ton LNG 

rocznie

IloŒý 
instalacji do 
skraplania

WâaŒciciele Rok 
uruchomienia

Bontang LNG Indonezja 22,3 8 Petramina 1977–1999
NLNG Nigeria 21,9 6 NNPC, Shell, Total, Eni 1999–2008

North West Shelf Australia 16,3 5 BHP Billiton, BP, Chevron, Shell, Mitsubishi, Mitsui 1989–2008
Qatargas II Katar 15,6 2 Qatar Petroleum, Exxonmobil, Total 2009
RasGas III Katar 15,6 2 Qatar Petroleum, ExxonMobil 2009–2010

ALNG Trynidad i Tobago 15,5 4 BP, BG, Shell, NGC Trinidad 1999–2006 
RasGas II Katar 14,1 3 Qatar Petroleum, Exxonmobil 2004–2007

Sakhalin 2 Rosja 9,6 2 Gazprom, Shell, Mitsui, Mitsubishi 2009
Qatargas I Katar 9,5 3 Qatar Petroleum, ExxoMobil, Mitsui, Marubeni, Total 1997–1998

Arzew GL2Z Algieria 8,2 6 Sonatrach 1981
MLNG Satu Malezja 8,1 3 Petronas, Mitsubishi, Sarawak State 1983
MLNG Dua Malezja 7,8 3 Petronas, Shell, Mitsubishi, Sarawak, State 1995
Qatargas III Katar 7,8 1 Qatar Petroleum, ConocoPhillips, Mitsui 2010
Qatargas IV Katar 7,8 1 Qatar Petroleum, Shell 2011

Tangguch LNG Indonezja 7,6 2 BP, CNOOC, Mitsubishi, INPEX, JX Nippon, LNG Japan, 
Taisman Energy 2009

Brunei LNG Brunei 7,2 5 Brunei Govt., Shell, Mitsubishi 1972
ELNG Egipt 7,2 2 BG, Petronas, EGAS, EGPC, GDF Suez 2005

Oman LNG Oman 7,1 2 Petroleum Development Oman, Shell, Total, Korea LNG, 
Mitsubishi, Mitsui, Itochu 2000

MLNG Tiga Malezja 6,8 2 Petronas, Shell, Nippon, Mitsubishi 2003
Yemen LNG Jemen 6,7 2 Total, Hunt Oil, Yemen Gas, SK Corp., KOGAS 2009–2010

Rasgas I Katar 6,6 2 Qatar Petroleum, ExxonMobil, KOGAS, Itochu, LNG Japan 1999–2000
ADGAS LNG ZEA 5,8 3 ADNOC, Mitsui, BP, Total 1977–1994
Angola LNG Angola 5,1 1 Chevron, Sonangol, BP, Eni, Total 2013

SEGAS Egipt 5,0 1 Gas Natural Fenosa, Eni, EGPC, EGAS 2005
Skikda GL1K Algieria 4,5 1 Sonatrach 2013

Peru LNG Peru 4,3 1 Hunt Oil, Shell, SK Corp., Marubeni 2010
Pluto LNG Australia 4,3 1 Woodside, Kansai Electric, Tpkyo Gas 2012

Snohvit LNG Norwegia 4,2 1 Statoil, Petoro, Total, GDF Suez, RWE 2007
Arun LNG Indonezja 4,1 2 Petramina 1978–1986

Qalhat LNG Oman 3,7 1 Oman Govt., Petroleum Development Oman, Shell, 
Mitsubishi, Eni, Itochu, Osaka Gas, Total, Korea LNG 2006

EG LNG Gwinea Równikowa 3,7 1 Marathon, Sonagas, Mitsui, Marubeni 2007
Darwin LNG Australia 3,6 1 ConocoPhillips, Santos, Inpex, Eni, TEPCO, Tokyo Gas 2006

Marsa El Brega Libia 3,2 1 LNOC 1970
Skikda GL2K Algieria 3,2 6 Sonatrach 1972–1981
ADGAS LNG ZEA 2,6 2 ADNOC, Mitsui, BP, Total 1977
Kenai LNG USA 1,5 1 ConocoPhillips 1969
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W tab. 3 i 4 zestawiono aktualnie funkcjonuj'ce i pozostaj'ce 
w budowie instalacje do produkcji LNG. Na uwag! zas$uguje 
pojawienie si! po raz pierwszy projektów zwi'zanych z instala-
cjami do skraplania budowanymi na jednostkach p$ywaj'cych. 
Pierwszym takim projektem jest statek Prelude (3,6 mln ton), 
nale#'cy do spó$ki Shell. Jego uruchomienie na australijskich 
wodach planowane jest na rok 2016 lub 2017. Podobne projek-
ty, cho& na mniejsz' skal!, s' przygotowywane w Malezji (Pe-
tronas LFLNG i Rotan FLNG) oraz w Kolumbii (Pacific Rubiales 
LNG). Inne inwestycje, które wejd' w faz! konstrukcyjn' praw-
dopodobnie po 2016 r., rozlokowane zostan' w USA, Izraelu 
i Australii. P$ywaj'ce jednostki s$u#'ce do skraplania gazu mog' 
zrewolucjonizowa& rynek. B!dzie je mo#na wykorzystywa& 
w miejscach, gdzie budowa instalacji ruroci'gowych do przesy$u 
gazu na l'd jest niemo#liwa lub nieekonomiczna.

Jak wynika z analiz prowadzonych przez specjalistyczne 
agencje, rosn' koszty budowy instalacji do skraplania. W ci'gu 
ostatniej dekady podwoi$y si! one, a w niektórych lokalizacjach 
uleg$y nawet potrojeniu, osi'gaj'c poziom 750–1250 USD/tona 
w zakresie mo#liwo"ci produkcyjnych. Najdro#sze s' instalacje 
p$ywaj'ce, ale wynika to z ich eksperymentalnego charakteru. 
Upowszechnienie rozwi'za( takich, jakie zastosowano w Prelu-
de LNG, powinno przyczyni& si! do obni#enia kosztów.

LNG – eksport
Wszelkie oficjalne statystyki dla LNG podawane s' w tonach 

gazu skroplonego. Rynek w 2013 r. zarejestrowa$ transakcje obej-
muj'ce 236,8 mln ton (325 mld m3 gazu w formie naturalnej). 
Stanowi to nieznaczny spadek w stosunku do roku poprzed-
niego, kiedy to sprzedano 237,7 mln ton skroplonego gazu. Jest 
to tak#e o 2% mniej ni# w rekordowym 2011 r. (241,5 mln ton). 
Region Bliskiego Wschodu dostarczy$ 42% surowca, natomiast 
region Azji i Pacyfiku oko$o 30%. Trzecia – z wynikiem 15% 
– jest Afryka. Historycznie rzecz ujmuj'c, do roku 2000 najwa#-
niejszymi eksporterami by$y kraje le#'ce nad Oceanem Spo-
kojnym: Indonezja, Malezja, Australia, Brunei. Pó%niej do g$osu 
zacz!li dochodzi& eksporterzy znad Zatoki Perskiej. W 2005 r. 
Katar zosta$ najwi!kszym graczem na rynku i przewag! sw' sys-

tematycznie umacnia. W 2013 r. na list! aktywnych eksporterów 
wpisa$o si! 17 krajów. Jedyny ameryka(ski terminal skraplania 
gazu Kenai, po$o#ony na Alasce, zosta$ czasowo wy$'czony na 
skutek wyga"ni!cia licencji eksportowej. Do listy producentów 
LNG do$'czy$a Angola, która doprowadzi$a do pierwszej wysy$ki 

Terminal Kraj

Nominalna 
wydajnoŒý w 
mln ton LNG 

rocznie

IloŒý 
instalacji do 
skraplania

WâaŒciciele Rok 
uruchomienia

Sabine Pass USA 18,0 4 Cheniere 2015–2017
Yamal LNG Rosja 16,5 3 Novatek, Total, CNPC 2017–2019
Gorgon LNG Australia 15,6 3 Chevron, ExxoMobil, Osaka Gas, Tokyo Gas, Chubu Electric 2015–2016

Australia Pacifi c 
LNG Australia 9,0 2 ConocoPhillips, Origin Energy, Sinopec 2015

Wheatstone LNG Australia 9,0 2 Chevron, Apache, Pan Pacifi c Energy, Shell 2016–2017
Queensland 
Curtis LNG Australia 8,6 2 BG, CNOOC, Tokyo Gas 2014–2015

Ichthys LNG Australia 8,4 2 Inpex, Total, Tokyo Gas, CPC, Osaka Gas, Chubu Electric 2016–2017
Gladstone LNG Australia 7,8 2 Santos, Petronas, Total, KOGAS 2015–2016

PNG LNG Papua Nowa 
Gwinea 7,0 2 ExxonMobil, Oil search, PNG Govt., Santos, Nippon Oil, 

Marubeni, Petromin 2014

Arzew GL3Z Algieria 4,7 1 Sonatrach 2014
Petronas LNG 9 Malezja 3,6 1 Petronas 2015

Prelude LNG Australia 3,6 1 Shell, Inpex, KOGAS, CPC 2016
Donggi- Senoro Indonezja 2,0 1 Mitsubishi, Pertamina, KOGAS 2015

Rotan FLNG Malezja 1,5 1 Petronas, Murphy Oil 2019
Petronas FLNG Malezja 1,2 1 Petronas 2015

Fot. 2. Instalacja Melkya w Norwegii. Fot. Harald Pettersen - Statoil
Fot. 3. Projekt Sachalin. Fot. Sakhalin Energy

Tab. 4. Lista terminali eksportowych o wydajnoŒci powyŮej 1 mln ton, znajdujĉcych siĘ w fazie konstrukcyjnej
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w po$owie roku. Z kolei Holandia i Korea Po$udniowa wpisz' 
si! na list! o"miu krajów trudni'cych si! reeksportem. *'cznie 
tego typu operacje dotyczy$y 4,6 mln ton $adunku. Najwi!cej su-
rowca przekaza$y w ten sposób Hiszpania (1,9 mln ton) oraz 
Belgia (1,2 mln ton). Dostawy te zosta$y przekierowane do Ame-
ryki Po$udniowej i Azji.

W 2013 r. pe$n' wydajno"& produkcyjn' osi'gn'$ terminal Plu-
to LNG w Australii. Po pewnych problemach natury technicznej 
do wi!kszej wydajno"ci powróci$y instalacje w Jemenie i Ma-

lezji. Wynik zosta$ os$abiony przez ni#sz' produkcj! zak$adów 
w Nigerii, Egipcie i Norwegii. Nigeria straci$a przy tym najwi!-
cej (3,1 mln ton) na skutek perturbacji w prawie podatkowym 
i aktów sabota#u wobec gazoci'gów w tym kraju. Egipt obni#y$ 
produkcj! o 2,3 mln ton ze wzgl!du na konieczno"& zaspokoje-
nia rynku wewn!trznego. Wstrzymano te# produkcj! w libijskiej 
instalacji Marsa El Brega.

Gdzie wysy$aj' skroplony gaz najwi!ksi producenci? Katar za-
opatruje przede wszystkim Japoni! (16,1 mln ton), Kore! Po$u-
dniow' (13,7 mln ton), Indie (10,8 mln ton) oraz wszystkie kraje 
importuj'ce gaz w Europie, z wyj'tkiem Grecji (16,9 mln ton). 
Malezja sprzedaje wi!kszo"& produkcji do Japonii (15,0 mln 
ton), a tak#e znacznie mniejsze ilo"ci do Korei i na Tajwan (po 
oko$o 3 mln ton). Najszybciej wzrastaj'cy eksporter – Australia – 
preferuje Japoni! (17,9 mln ton) oraz Chiny.

Coraz istotniejsze dla rynku s' transakcje krótkoterminowe. 
W 2013 r. osi'gn!$y one rekordowy wolumen obrotów na po-
ziomie 77 mln ton, co stanowi jedn' trzeci' ca$kowitej poda#y. 
W 2010 r. ten wska%nik wynosi$ zaledwie 20%. Dominuj'c' rol! 
na rynku spot odgrywaj' Katar i Nigeria, które odpowiadaj' za 
44% warto"ci takich transakcji po stronie poda#y. G$ównymi 
klientami tych dostaw s' kraje azjatyckie z rosn'c' w tym ob-
szarze handlu pozycj' Chin, Argentyny i Brazylii. W skali ca$ego 
"wiata transakcje krótkoterminowe po stronie poda#y zrealizo-
wa$o 25 krajów (w tym kraje reeksportuj'ce surowiec), a po stro-
nie popytu mamy 27 odbiorców. Zrealizowano w ten sposób 
ponad 1300 transakcji.

Transport LNG
Rynek LNG nie istnia$by bez zdolno"ci skraplania, zdolno"ci 

do regazyfikacji, ale te# mo#liwo"ci transportu surowca w postaci 
skroplonej. W 2013 r. pojawi$o si! na rynku 18 nowych jedno-
stek, podnosz'c tym samym ich ca$kowit' ilo"& do 357. *'czna 
pojemno"& wszystkich statków wynosi obecnie 54 mln m3. W ob-
liczeniach tych uwzgl!dnia si! gazowce o pojemno"ci transporto-
wej powy#ej 18 tys. m3. Statystyczna jednostka obs$uguj'ca du#e 
kontrakty charakteryzuje si! pojemno"ci' 150 tys. m3. Typowe 
statki typu Moss maj' zainstalowan' pojemno"& na poziomie 
120–180 tys. m3, wi!ksze Q-Flex – oko$o 210 tys. m3. Aktualnie 
najwi!ksze gazowce typu Q-Max charakteryzuj' zdolno"ci przy-
j!cia 261 do 266 tys. m3 LNG. Wymagaj' jednak najlepiej przygo-
towanych i najg$!bszych torów wodnych, a tak#e odpowiedniej 
pojemno"ci magazynowej w gazoporcie importowym.

Ilo"& zamówionych a niedostarczonych gazowców na koniec 
2013 r. przekracza$a 100 jednostek. Ich $'czna pojemno"& sza-
cowana jest na ponad 18 mln m3. W latach 2010–2013 najwi!-
cej statków zosta$o zbudowanych w azjatyckich stoczniach firm 
Daewoo, Hyundai, Samsung i Kawasaki. Jak wynika z raportów 
spó$ek specjalizuj'cych si! w transporcie morskim, "redni wiek 
b!d'cego obecnie na s$u#bie gazowca wynosi 11 lat. Statków 
starszych ni# 25 lat mamy obecnie zaledwie 10%. Ceny wynaj-
mu jednostek dla transakcji krótkoterminowych (spot) s' wy#-
sze ni# dla kontraktów d$ugoterminowych i oscyluj' w zakresie 
80–100 tys. USD/dzie(. Dwaj najwi!ksi armatorzy przewo#'cy 
LNG to Nikilat oraz MISC, posiadaj'cy ponad 25 gazowców ka#-
dy. )rednie wykorzystanie "wiatowej floty utrzymuje si! wci'# 
na wysokim poziomie, a w 2013 r. wynios$o 91%.

ZdolnoŒci importowe – terminale regazyfi kacyjne
W 2013 r. $'czne zdolno"ci regazyfikacyjne wszystkich termi-

nali importowych wynios$y 688 mln ton w skali roku. Infrastruk-
tur! do odbioru LNG posiada obecnie 29 krajów. W ubieg$ym 

2013 2012 Kraj

Pro-
dukcja 
LNG w 

mln ton 
(2013)

Pro-
dukcja 
LNG w 

mln ton 
(2012)

Zmiana 
2013–
2012 

%

StopieĽ 
wykorzy-
stania 

terminali 
w % (2013)

őwiat 236,8 237,7 - 0,4 82
1 1 Katar 77,2 77,4 - 0,3 100
2 2 Malezja 24,7 23,1 + 6,9 103
3 3 Australia 22,2 20,8 + 6,7 92
4 5 Indonezja 17,0 18,1 - 6,0 54
5 4 Nigeria 16,9 20,0 - 15,5 77
6 6 Trynidad 14,6 14,4 + 1,3 94
7 7 Algieria 10,9 11,0 - 1,0 46
8 8 Rosja 10,8 10,9 - 1,0 112
9 9 Oman 8,6 8,1 + 6,1 80

10 13 Jemen 7,2 5,1 + 41,1 100
11 10 Brunei 7,0 6,8 + 2,9 98
12 11 ZEA 5,4 5,6 - 3,6 93
13 14 Peru 4,3 3,9 + 10,2 96

14 15 Gwinea 
Równikowa 3,9 3,8 + 2,6 105

15 16 Norwegia 3,0 3,4 - 11,8 71
16 12 Egipt 2,8 5,1 - 46,0 23
17 - Angola 0,3 - - 6
- 17 USA 0 0,2 - 0

PALIWA

Fot. 4. Gazowiec do transportu surowca skroplonego. Fot. Qatargas
Fot. 5. Terminal Hammerfest LNG, Melkya. Fot. Harald Pettersen 

–Statoil

Tab. 5. Lista producentów LNG na Œwiecie z podziaâem na kraje 
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roku do tego grona do$'czy$y Izrael, Malezja oraz Singapur. Od-
dano do u#ytku 11 nowych instalacji, z czego cztery na terenie 
Chin, dwa w Indiach, po jednym w Singapurze, Malezji, Izraelu, 
Brazylii i W$oszech. Ca$kowita liczba terminali przyjmuj'cych 
LNG wzros$a tym samym do 94, z czego 22 znajduje si! w Eu-
ropie. Zdolno"ci do prze$adunku (reeksportu) gazu pozyska$y 
terminale: GATE w Holandii (2,5 mln m3/godz.) i Gwangyang 
w Korei Po$udniowej. Najwi!ksze zdolno"ci reeksportowe ofe-
ruj' aktualnie Zeebrugge w Belgii (4,5 mln m3/godz.), Montoir 
we Francji (4,5 mln m3/godz.) oraz hiszpa(ski terminal Huelva 
(3,7 mln m3/godz.).

Historia handlu LNG wskazuje na do"& oczywisty fakt, #e za-
równo ilo"&, jak i przepustowo"& terminali regazyfikuj'cych jest 
znacz'co wi!ksza od mo#liwo"ci strony poda#owej. Pomi!dzy 
rokiem 2002 a 2011 nast'pi$o podwojenie mo#liwo"ci importo-
wych z 300 do ponad 600 mln ton. Prognozy do 2018 r. wskazu-
j' na to, #e ten trend ulegnie zahamowaniu. Dynamika wzrostu 
spadnie. W budowie pozostaje obecnie 14 terminali. LNG do-
ciera& b!dzie do nowych krajów, w tym Polski, Litwy i Jordanii.

Najwi!kszy boom obserwujemy w p$ywaj'cych gazopor-
tach importowych (FSRU). Globalne zdolno"ci prze$adunko-
we w tego typu jednostkach osi'gn!$y 44,3 mln ton, a w ci'gu 
ostatnich dwunastu miesi!cy zanotowano w tej kategorii ponad 
30% wzrost. W 2013 r. oddano do u#ytku cztery nowe jednost-

ki, w tym Tianjin LNG (Chiny), Livorno/Toscana LNG (W$ochy) 
i Bahia LNG (Brazylia).

Stopie( wykorzystania terminali regazyfikuj'cych oscylowa$ 
w ostatnich dziesi!ciu latach wokó$ 40%. W 2013 r. zanotowano 
spadek o dwa punkty do 35%. Jest to warto"& najni#sza od 2000 r. 
Je"li jednak nie uwzgl!dniliby"my niedzia$aj'cych instalacji impor-
towych w USA, wska%nik ten wyniós$by 45%. Stany Zjednoczone 
posiadaj' bowiem ogromny potencja$ importowy, którego obec-
nie nie wykorzystuj' z przyczyn wystarczaj'cej poda#y na rynku 
wewn!trznym gazu pochodz'cego ze z$ó# niekonwencjonalnych.

Najwi!kszy potencja$ regazyfikacyjny posiada dzi!ki swoim 
instalacjom Japonia, która ma 26,7% udzia$ w rynku. Stopie( 
wykorzystania japo(skich terminali wyniós$ w 2013 r. 48%. Stany 
Zjednoczone zajmuj' drugie miejsce pod wzgl!dem potencja$u 
importowego (19,1% "wiatowego rynku) przy "rednim wykorzy-
staniu na poziomie zaledwie 1%. Na trzecim miejscu lokuje si! 
Korea Po$udniowa (13,3%). Najszybciej wzrastaj'cym krajem s' 
Chiny, które potroi$y swoje zdolno"ci do importu LNG od 2008 r. 
Instalacje chi(skie charakteryzuj' si! te# jednymi z najwy#szych 
wska%ników wykorzystania, przekraczaj'cych 93%.

Innym z parametrów charakteryzuj'cych terminale przyjmu-
j'ce LNG jest ich zdolno"& do magazynowania skroplonego 
surowca. Aktualne pojemno"ci magazynów na ca$ym "wiecie 
zbli#aj' si! do 47 mln m3. Nie jest zaskoczeniem, #e najwi!ksze 
mo#liwo"ci w tym zakresie maj' Japonia (34% udzia$ów w "wia-
towych zdolno"ciach), Korea Po$udniowa (14%) oraz Stany Zjed-
noczone (10%) (rys. 4).

Fot. 6. Sabine Pass LNG. Fot. Cheniere Energy
Fot. 7. Statek FSRU. Fot. Hoegh
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13 mln t

Indie
14 mln t

Meksyk
17 mln t

Francja
17 mln t

Chiny
20 mln t

Wielka Brytania
38 mln t

Hiszpania
42 mln t

Korea Po!udniowa
92 mln t

USA
132 mln t

Japonia
184 mln t

Rys. 3. ZdolnoŒci importowe LNG w 10 najwaŮniejszych krajach 
(w mln ton)

Rys. 4. ZdolnoŒci do magazynowania LNG w terminalach importo-
wych w najwaŮniejszych krajach (w mln m3)
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Terminal Kraj
ZdolnoŒci do 
regazyfi kacji 

w mln ton rocznie
WâaŒciciele Rok 

uruchomienia
Typ 

terminala

Incheon Korea Poâudniowa 37,6 KOGAS 1996 lĉdowy
Pyeong-Taek Korea Poâudniowa 34,5 KOGAS 1986 lĉdowy
Sabine Pass USA 30,2 Cheniere Energy 2008 lĉdowy
Sodegaura Japonia 29,4 TEPCO, Tokyo Gas 1973 lĉdowy

Lake Charles USA 17,3 Southern Union 1982 lĉdowy
Tong-Yeong Korea Poâudniowa 17,0 KOGAS 2002 lĉdowy

Futtsu Japonia 16,0 TEPCO 1985 lĉdowy
South Hook Wielka Brytania 15,6 Qatar Petroleum, ExxonMobil, Total 2009 lĉdowy
Golden Pass USA 15,6 Qatar Petroleum, ExxonMobil, ConocoPhillips 2011 lĉdowy

Senboku Japonia 15,3 Osaka Gas 1972 lĉdowy
Grain LNG Wielka Brytania 15,0 National Grid Transco 2005 lĉdowy

Higashi - Ohgishima Japonia 14,7 TEPCO 1984 lĉdowy
Himeji Japonia 13,3 Osaka Gas 1979 lĉdowy

Barcelona Hiszpania 12,4 Enagas 1969 lĉdowy
Elba Island USA 12,4 Kinder Morgan 1978 lĉdowy

Negishi Japonia 12,0 TEPCO, Tokyo Gas 1969 lĉdowy
Chita Japonia 12,0 Chubu Electric, Toho Gas 1983 lĉdowy

Freeport LNG USA 11,3 Michel Smith, Dow Chemical, Osaka Gas 2008 lĉdowy
Cameron LNG USA 11,3 Sempra, GDF Suez 2009 lĉdowy

Cove Point USA 11,0 Dominion 1978 lĉdowy
Yong an Tajwan 10,0 CPC 1990 lĉdowy

Dahej LNG Indie 10,0 Petronet LNG 2004 lĉdowy
Nigata Japonia 8,9 Nihonkai LNG 1984 ladowy

Gate LNG Holandia 8,8 Gasunie, Vopak 2011 lĉdowy
Huelva Hiszpania 8,4 Enagas 1988 lĉdowy

Chita Midorihama Japonia 8,3 Toho Gas 2001 lĉdowy
Kawagoe Japonia 7,7 Chubu Electric 1997 lĉdowy

Cartagena Hiszpania 7,6 Enagas 1989 lĉdowy
Canaport Kanada 7,5 Repsol 2009 lĉdowy

Montoir-de-Bretagne Francja 7,3 GDF Suez 1980 lĉdowy
Yokkaichi LNG Japonia 7,1 Chubu Electric 1987 lĉdowy

Saggas Hiszpania 6,9 RREEF, Eni 2006 lĉdowy
Tobata Japonia 6,8 Kitakyushu LNG 1977 lĉdowy

Guandong Dapeng Chiny 6,7 CNOOC, BP 2006 lĉdowy
Zeebrugge Belgia 6,6 Publigas, Fluxys 1987 lĉdowy

Sines Portugalia 6,0 REN 2004 lĉdowy
Adriatic LNG Wâochy 6,0 ExxoMobil, Qatar Petroleum 2009 lĉdowy
FosMax LNG Francja 6,0 GDF Suez, Total 2010 lĉdowy
Bahia Blanca Argentyna 3,8 YPF 2008 pâywajĉcy

Mina Ak-Ahmadi Kuwejt 3,8 Kuwait Petroleum 2009 pâywajĉcy
Guanabara Rio de Janeiro Brazylia 3,8 Petrobras 2012 pâywajĉcy

Nusantara Indonezja 3,8 Pertamina 2012 pâywajĉcy
Bahia Brazylia 3,8 Petrobras 2013 pâywajĉcy

Neptune USA 3,0 GDF Suez 2010 pâywajĉcy
Teeside GasPort Wielka Brytania 3,0 Excelerate Energy 2007 pâywajĉcy

Terminal Kraj
ZdolnoŒci do 

regazyfi kacji w mln 
ton rocznie

WâaŒciciele Rok 
uruchomienia Typ terminala

Dunkirk LNG Francja 10,0 EDF, Fluxys, Total 2015 lĉdowy
Samcheok Korea Poâudniowa 6,8 KOGAS 2015 lĉdowy
Guanabara Brazylia 6,0 Petrobras 2014 pâywajĉcy
őwinoujscie Polska 4,0 Gaz-System 2015 lĉdowy
Jordan LNG Jordania 4,0 Jordan Govt. 2015 pâywajĉcy

Shenzen Chiny 4,0 CNOOC 2015 lĉdowy
Bilbao Hiszpania 3,0 Enagas 2014 lĉdowy

Qingdao Chiny 3,0 Sinopec 2014 lĉdowy
Pacifi c Rubiales Kolumbia 3,0 Exmar 2015 pâywajĉcy
Kâajpeda LNG Litwa 2,2 Klaipedos Nafta 2014 pâywajĉcy

PALIWA

Tab. 6. Lista wybranych terminali importowych o zdolnoŒciach odbioru powyŮej 6 mln ton rocznie (lĉdowe) i 3 mln ton (pâywajĉce)

Tab. 7. Lista wybranych terminali importowych bĘdĉcych w fazie konstrukcyjnej 



Paliwa
i Energetyka

PALIWA

693 / 2014 [10]lipiec - wrzesieĽ

LNG – import
Jak wynika z danych przedstawionych w BP Statistical Review 

of World Energy, blisko 31% gazu zu#ywane jest w krajach nie-
b!d'cych jego producentami. Chodzi $'cznie o 1032,9 mld m3, 
które s' przedmiotem obrotu mi!dzynarodowego. Z tej obj!to-
"ci 710,6 mld m3 jest przesy$ane ruroci'gami (68,8% wolumenu 
handlu), a 325,3 mld m3 transportuje si! w postaci LNG (31,2% 
wolumenu). G$ównymi odbiorcami surowca za pomoc' ruroci'-
gów s' kraje Europy (440 mld m3), nast!pnie kraje Ameryki Pó$-
nocnej (123 mld m3) i kraje z regionu Azji i Pacyfiku (56 mld m3). 
Pozosta$e regiony "wiata maj' mniejsze lub ca$kiem marginalne 
znaczenie w obrocie mi!dzynarodowym. Nieco inaczej sytuacja 
wygl'da na rynku gazu skroplonego. Jak ju# wspomniano, mo#li-
wo"ci importu gazu w postaci LNG posiada 28 krajów, w których 
rozlokowane s' 94 terminale przyjmuj'ce surowiec. W 2013 r. a# 
73,1% "wiatowej produkcji LNG kierowano na rynki azjatyckie, 
które zakupi$y w tej postaci ponad 238 mld m3 gazu. Na drugim 
miejscu pozostaje Europa, ale z kurcz'cym si! udzia$em w impor-
cie na poziomie 15,8%. Na trzecim i czwartym miejscu znajduje 
si! Ameryka Po$udniowa i Pó$nocna z $'cznym udzia$em poni#ej 
10% na rynku "wiatowym. Nieco ponad 1% LNG p$ynie do krajów 
Bliskiego Wschodu, co nie wydaje si! takie dziwne, gdy# kraje te 
s' w wi!kszo"ci eksporterami. Afryka, istotny kontynent z punktu 
widzenia eksportu LNG, nie posiada terminali regazyfikacyjnych.

Na dwóch czo$owych miejscach na li"cie importerów znajdu-
j' si! tradycyjnie Japonia (37,1% udzia$u w rynku) oraz Korea 
Po$udniowa (17,3%). Jak $atwo zauwa#y&, te dwie azjatyckie go-
spodarki, silnie uzale#nione od dostaw LNG, odpowiadaj' ju# 
od kilku lat za ponad po$ow! transakcji. Ponadto, w pierwszej 
pi'tce mamy wy$'cznie azjatyckie pa(stwa. Japonia, Korea i Taj-
wan s' niemal#e w 100% uzale#nione od LNG jako %ród$a gazu. 
Z kolei w Europie jedynie Hiszpania wykazuje 50% uzale#nienie 
od LNG. Pozosta$e wa#ne gospodarki Unii Europejskiej traktuj' 
gaz skroplony jako element uzupe$niaj'cy i potencjalny argument 
przy negocjacjach z dostawcami surowca za pomoc' ruroci'gów.

Stopie( wykorzystania azjatyckich terminali jest znacznie wy#-
szy ni# "wiatowa "rednia. Najwi!ksz' dynamik! wzrostu importu 
gazu w latach 2012–2013 zanotowa$y Chiny (które sta$y si! trze-
cim odbiorc' skroplonego surowca), a tak#e Brazylia i Meksyk. 
Odmienna sytuacja panuje na rynku europejskim, gdzie "redni 
stopie( wykorzystania mocy importowych u pi!ciu najwa#-
niejszych graczy (Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, W$ochy, 
Holandia) spad$ do nienotowanego, niskiego poziomu – 23%. 
Najwi!kszy europejski importer – Hiszpania, zmniejszy$a kon-
sumpcj! LNG w porównaniu do 2012 r. o jedn' trzeci', a druga 
na li"cie Wielka Brytania – o ponad 35%. Nieco lepiej by$o we 
Francji, W$oszech i Portugalii, ale i tam zanotowano spadek wo-
lumenu obrotów o oko$o jedn' pi't'.

+ród$em surowca skroplonego dla Europy s' g$ównie Katar 
(16,9 mln ton – 50%) i Algieria (9,8 mln ton). Japo(czycy ku-
puj' przede wszystkim w Australii (17,9 mln ton), Katarze 
(16,1 mln ton) oraz Malezji (15,0 mln ton). Podstawowi do-
stawcy dla Korei Po$udniowej to ponownie Katar (13,7 mln 
ton) i Indonezja (5,9 mln ton). Trzeci g$ówny importer – Chi-
ny, zawar$ najwi!ksze kontrakty z Katarem (7,0 mln ton) i Au-
strali' (3,4 mln ton). Japonia kupuje od wszystkich krajów-
-eksporterów LNG z wyj'tkiem Stanów Zjednoczonych. Mo#na 
wi!c mówi& o doskona$ej dywersyfikacji dostaw.

Punktem zwrotnym dla rynku LNG by$a katastrofa w elektrowni 
atomowej Fukushima, nale#'cej do koncernu TEPCO. Japonia, któ-
ra produkowa$a 30% energii elektrycznej w si$owniach j'drowych, 
zamkn!$a w krótkim czasie wszystkie reaktory. Niedobory energii 

zosta$y w znacznym stopniu skompensowane produkcj' w elek-
trowniach zasilanych gazem. W latach 2010–2012 import LNG przez 
Japoni! wzrós$ o 24%. Taki wzrost zapotrzebowania odbi$ si! na 
cenach transakcyjnych, które osi'gn!$y rekordowe poziomy.

Maâe jest piĘkne
Interesuj'cym obszarem rynku s' ma$e zak$ady, zajmuj'ce si! 

skraplaniem gazu ziemnego. Umown' granic' jest tutaj 1 mln ton 
zdolno"ci produkcyjnych rocznie. Przyk$adem takiego rozwi'za-
nia jest dzia$aj'ca od 2010 r. instalacja Skangass LNG w Norwegii 
(0,3 mln ton rocznie). W 2014 r. maj' zosta& oddane dwa indo-
nezyjskie terminale Sengkang LNG o zdolno"ci produkcyjnej na 
poziomie 0,5 mln ton rocznie ka#dy. Odbiorem surowca z takich 
terminali zajmuj' si! zwykle jednostki p$ywaj'ce o pojemno"ci po-
ni#ej 18 tys. m3. Równie# po stronie regazyfikacyjnej mamy ade-
kwatnie ma$e terminale, które mog' mie& charakter l'dowej insta-
lacji, jak równie# odpowiednio przygotowanego mobilnego statku. 
LNG w ma$ej skali mo#e pos$u#y& do zasilenia wysp, odosobnio-
nych instalacji przemys$owych czy miast niepod$'czonych do sie-
ci dystrybucyjnych. Takie rozwi'zania s' szczególnie popularne 
w Japonii, Chinach i Skandynawii. Tylko po roku 2010 powsta$y 
zak$ady regazyfikuj'ce Fredrikstad w Norwegii (0,1 mln ton) czy 
Nynashamn i Lysekil w Szwecji (odpowiednio 0,3 i 0,2 mln ton).

2013 2012 Kraj

Import 
LNG w 

mln ton 
(2013)

Import 
LNG  w 
mln ton 
(2012)

Zmiana 
2013–

2012  %

StopieĽ 
wykorzy-
stania 

terminali w 
% (2013)

őwiat 236,8 237,7 - 0,4 35
1 1 Japonia 87,8 87,3 + 0,6 48

2 2 Korea Po-
âudniowa 40,9 36,8 + 11,1 44

3 3 Chiny 18,6 14,8 + 25,6 93
4 5 Indie 12,9 14,0 - 7,9 95
5 6 Tajwan 12,8 12,8 0 99
6 4 Hiszpania 9,4 14,2 - 33,8 22

7 7 Wielka 
Brytania 6,8 10,5 - 35,3 18

8 12 Meksyk 6,0 3,6 + 66,6 36
9 8 Francja 5,8 7,5 - 22,7 33

10 11 Argentyna 4,9 3,8 + 28,9 65
11 15 Brazylia 4,4 2,5 + 76,0 79
12 9 Turcja 4,2 5,7 - 26,3 48
13 10 Wâochy 4,2 5,2 - 19,3 51
14 14 Chile 2,9 3,0 - 3,3 69
15 13 USA 1,8 3,3 - 45,0 1
16 16 Kuwejt 1,6 2,1 - 23,9

17 - Malezja 1,6 - -
18 24 Tajlandia 1,4 1,0 + 40,0 28
19 18 Portugalia 1,3 1,7 - 23,6 23

20 22 Puerto 
Rico 1,2 1,0 + 20,0

21 23 Domini-
kana 1,1 1,0 + 10,0

22 17 Belgia 1,1 1,9 - 42,1 17
23 20 ZEA 1,1 1,2 - 8,5
24 - Singapur 0,9 - -
25 19 Kanada 0,8 1,3 - 38,5
26 21 Grecja 0,5 1,1 - 55,0
27 - Izrael 0,4 - -
28 25 Holandia 0,3 0,6 - 50,0 4

Tab. 8. Lista importerów LNG na Œwiecie z podziaâem na kraje
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Ceny hurtowe gazu
Od roku 2009 obserwujemy znacz'ce zró#nicowanie cen hur-

towych w ró#nych regionach "wiata, w tym zw$aszcza w Stanach 
Zjednoczonych, w Europie i regionie Pacyfiku (Japonia, Chiny, 
Korea Po$udniowa). W 2009 r. dosz$o w USA do wyra%nej obni#ki 
cen, które od tamtej pory trwale ustabilizowa$y si! poni#ej 200 
USD za 1000 m3 surowca. Wynika$o to z nadwy#ki surowca na 
rynku wewn!trznym, którego wydobycie w zwi'zku z boomem 
$upkowym ca$y czas ro"nie. Ceny hurtowe w USA mo#na "le-
dzi&, obserwuj'c indeks Henry Hub, który jest najwa#niejszym 
wyznacznikiem nie tylko dla rynku pó$nocnoameryka(skiego, ale 
te# stanowi poziom odniesienia dla cen "wiatowych. Ceny w Eu-
ropie nie s' jednolite. Kszta$tuj' si! w zale#no"ci od %róde$ zaopa-
trzenia. Najwa#niejsze dla europejskiego rynku ceny ustalane s' 
na granicy z Niemcami dla dostaw z Rosji, w brytyjskim National 
Balancing Point, w belgijskim terminalu Zeebrugge czy w austriac-
kim hubie w Baumgarten. Europejskie ceny hurtowe w 2013 r. 
utrzymywa$y si! na poziomie 370–430 USD/1000 m3. W 2014 r. 
ceny spadaj', aby osi'gn'& w lipcu poziom 320–340 USD/1000 
m3. Ceny na rynkach azjatyckich i po$udniowoameryka(skim s' 
znacznie wy#sze i przekraczaj' poziom 450–500 USD/1000 m3. 
Dla porównania, ropa naftowa typu Brent przeliczona na jednost-
ki energetyczne, odpowiadaj'ce kaloryczno"ci 1000 m3 ustanda-
ryzowanego gazu, kosztowa$a w 2013 r. "rednio 647 USD. Jest to 
wi!c znacznie wi!cej ni# "rednioroczna cena w ameryka(skim 
Henry Hub (131 USD), na rynku brytyjskim (374 USD) czy na-
wet w drogiej Japonii (574 USD). )wiadczy to o tym, #e gaz jako 
surowiec energetyczny jest wzgl!dnie tani w stosunku do ropy 
lub te# ceny ropy s' zawy#one. W ostatnich latach kilka czynni-
ków mia$o decyduj'cy wp$yw na zró#nicowane ceny: skokowy 
wzrost mocy eksportowych w Katarze, bezprecedensowe ograni-
czenie importu LNG przez USA, zwi!kszony import do Japonii po 
katastrofie w Fukushimie, rozbudowa infrastruktury importowej 
w Chinach, wzrost kosztów budowy instalacji do skraplania, spo-
wolnienie gospodarcze w Unii Europejskiej i przeorientowanie si! 
jej na w!giel i odnawialne %ród$a energii.

W 2014 r. najwi!cej p$acono za surowiec w gazoportach Bra-
zylii i Argentyny. Nieco taniej jest na rynkach azjatyckich, przy 
czym Chiny maj' ni#sze stawki ni# najwi!kszy importer czyli Ja-
ponia. Z kolei Europa p$aci wyra%nie mniej ni# Azja. Najni#sze 
stawki importowe LNG obowi'zuj' w Stanach Zjednoczonych. 
Ró#nic! cen pomi!dzy Japoni' i Europ' t$umaczy si! tym, #e 
w wi!kszo"ci d$ugoterminowych kontraktów japo(skich by$a 

ona "ci"le powi'zana z cenami ropy, w Europie natomiast stosuje 
si! rozwi'zania hybrydowe, które uwzgl!dniaj' te# aktualn' sy-
tuacj! na rynku spot.

W lipcu 2014 r. ceny gazu na rynku ameryka(skim pozostaj' 
poni#ej 150 USD za 1000 m3. W Azji i w Europie wci'# jest drogo, 
ale obserwujemy od pocz'tku roku tendencj! spadkow'. Do-
brze to wida& po spadku cen w transakcjach natychmiastowych 
(rynek spot). Pierwsze symptomy zapowiadaj'ce obni#k! zaob-
serwowano jeszcze w zimie, która w tym roku w Europie by$a 
wyj'tkowo ciep$a. Popyt na gaz, zarówno ten z ruroci'gów, jak 
i LNG, obni#y$ si!, magazyny s' w wysokim stopniu wype$nione. 
Gazprom udziela zni#ek kolejnym europejskim krajom–importe-
rom (ale nie Polsce). I pomimo konfliktu zbrojnego na Ukrainie, 
przez któr' przechodz' strategiczne gazoci'gi, na rynku nie wi-
da& objawów paniki.

Perspektywy rozwoju dla rynku
W rozdziale „Zdolno"ci importowe” podano lokalizacj! termi-

nali regazyfikacyjnych pozostaj'cych w budowie. Najwi!ksze in-
westycje tocz' si! obecnie w Australii, która do 2018 r. zwi!kszy 
swoj' zdolno"& do skraplania gazu ziemnego o ponad 60 mln 
ton rocznie, staj'c si! wówczas prawdopodobnie najwi!kszym 
eksporterem LNG na "wiecie. Wi!kszo"& australijskich projektów 
to inwestycje typu greenfield, a wi!c budowa infrastruktury od 
zera. Koszty takich przedsi!wzi!& prowadzonych w odleg$ych lo-
kalizacjach s' wysokie. Operatorzy niemal wszystkich projektów 
w Australii informuj' o przekroczeniu pierwotnych bud#etów 
konstrukcyjnych. Istotne nowe obj!to"ci LNG na rynek dostar-
cz' do ko(ca dekady tak#e Rosja, Malezja, Papua Nowa Gwinea 
oraz Stany Zjednoczone. Jedynymi regionami, które nie zwi!ksz' 
swego potencja$u produkcyjnego, b!d' Europa i, co dosy& zaska-
kuj'ce, Bliski Wschód.

Przypadek USA i Kanady nale#y omówi& troch! szerzej. Ame-
rykanie posiadaj' wiele terminali importowych, wybudowanych 
tak#e po 2005 r. Od roku 2009 notuje si! drastyczny spadek 
przyjmowanych ilo"ci LNG. Obecnie wykorzystanie terminali jest 
niewiele wy#sze ni# 1%. W zwi'zku z rewolucj' na wewn!trz-
nym rynku gazu ich w$a"ciciele chc' przekszta$ci& funkcjonal-
no"& zak$adów z importu na eksport surowca. Planowane in-
westycje dotycz' zdolno"ci produkcyjnej przekraczaj'cej 150 mln 
ton. Co prawda w budowie pozostaje jedynie terminal Sabine 
Pass (18 mln ton) w Luizjanie, nale#'cy do spó$ki Cheniere Ener-
gy, ale w kolejce czeka nast!pnych kilkana"cie inwestycji. W le-
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Rys. 5. őrednie ceny hurtowe gazu w kluczowych miejscach Œwiata (Ŭródâo: U.S. Energy Information Administration)
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cie 2014 r. wymagane pozwolenia uzyska$ projekt Cameron LNG 
(12 mln ton – Sempa Energy). Inne du#e inwestycje szykuj' si! 
we Freeport LNG (13,2 mln ton), Lake Charles LNG (15 mln ton – 
Trunkline), Corpus Christi LNG (13,5 mln ton), Golden Pass LNG 
(15,6 mln ton), Gulf LNG (10 mln ton), Main Pass Energy Hub 
(24 mln ton), Delfin LNG (13 mln ton), REI Alaska (20 mln ton), 
Cove Point (7,8 mln ton – Dominion), Oregon LNG (8 mln ton). 
Ich w$a"ciciele deklaruj', #e je"li wszystko pójdzie zgodnie z ich 
planami, uruchomi' swoje instalacje w latach 2018–2021. Na ile 
s' to realne zapowiedzi, czas poka#e. Jedno jest pewne, inwe-
stycje eksportowe na ju# przygotowanych do tego celu terenach 
s' znacz'co ta(sze ni# tak zwane projekty greenfield budowane 
od zera. Spora cz!"& ameryka(skich projektów zak$ada wykorzy-
stanie istniej'cej infrastruktury. Spó$ki z Europy i Azji podpisa$y 
ju# kontrakty na dostawy gazu LNG z gazoportu Sabine Pass. 
Umowy zosta$y oparte na cenie gazu w spocie (Henry Hub), po-
wi!kszon' o 15% i sta$' op$at!, tak by pokry& koszty operacyjne 
instalacji skraplaj'cych. Ewentualnie dost!pne w USA wolumeny 
mog' realnie dotyczy& dostaw nie wcze"niej ni# w 2018 r. Na 
przeszkodzie rozwoju rynku stoi administracja. Izba Reprezen-
tantów ameryka(skiego Kongresu zwróci$a si! w czerwcu 2014 r. 
do Departamentu Energii USA w sprawie przyspieszenia proce-
dur zwi'zanych z wydawaniem pozwole( na eksport skroplo-
nego gazu LNG. Departament Energii USA wci'# rozpatruje 25 
wniosków o eksport gazu. Sprawy mog' zosta& przyspieszone, 
bowiem zgodnie z uchwalonymi 26 czerwca przez Izb! Repre-
zentantów przepisami, departament b!dzie musia$ tak' decyzj! 
wyda& w ci'gu 30 dni od zako(czenia "rodowiskowej oceny pla-
nowanej inwestycji.

Podobna sytuacja ma miejsce w Kanadzie. Rz'd kraju aktyw-
nie wspiera dzia$ania w kierunku pojawienia si! mocy eksporto-
wych. S' to projekty znacznie trudniejsze w realizacji i bardziej 
kosztowne w porównaniu do podobnych inwestycji w USA, 
gdzie istnieje rozwini!ta sie& przesy$owa, a instalacje skraplaj'-
ce s' lokalizowane na miejscu terminali dotychczas s$u#'cych 
do regazyfikacji lub w ich bezpo"rednim s'siedztwie (inwestycje 
typu brownfield). Na lata 2018–2022 zaplanowano zako(czenie 
prac nad wieloma potencjalnie wydajnymi instalacjami, z których 
najbardziej prawdopodobne wydaj' si!: Canaport LNG (Repsol), 
LNG Canada (24 mln t – Shell), Kitimat LNG (10 mln – Chevron), 

Pacific Northwest (12 mln t – Pe-
tronas), Goldboro LNG (10 mln t 
– Pierdae Energy). Ju# tylko tych 
kilka inwestycji mówi o skali 
planowanego przedsi!wzi!cia. 
Z terminali na Zachodnim wy-
brze#u Kanadyjczycy planuj' 
eksport, g$ównie na najbardziej 
ch$onne rynki azjatyckie. Ter-
minale na Wschodzie mog$yby 
ekonomicznie zaopatrywa& Eu-
rop! z racji mniejszej odleg$o"ci 
ni# w przypadku instalacji po$o-
#onych nad Zatok' Meksyka(-
sk'. Oczywist' rzecz' jest, #e 
czas transportu LNG do portu 
docelowego znacz'co wp$ywa 

na ostateczn' cen! kontraktow'. Za najbardziej prawdopodob-
ny projekt do realizacji w pierwszej kolejno"ci, z uwagi na ju# 
istniej'c' infrastruktur!, jest terminal Canaport, obecnie s$u#'cy 
jako gazoport importowy. W zwi'zku z brakiem zainteresowania 
przedsi!biorstw kanadyjskich importem LNG, terminal ten przy-
nosi aktualnie bardzo wysokie straty i jest wykorzystywany zale-
dwie od kilku dni do kilku tygodni w roku. Decyzja inwestycyjna 
w tym przypadku ma zapa"& w przysz$ym roku.

Ciekawym i perspektywicznym %ród$em dostaw wydaje si! 
Afryka, która ju# teraz posiada potencja$ eksportowy podobny do 
azjatyckich krajów regionu Pacyfiku. Instalacje w Algierii, Nigerii 
czy Angoli b!d' tylko w nieznaczny sposób rozbudowane do 
2018 r. (+7 proc.), ale po tym okresie do g$osu mog' doj"& poten-
cjalni nowi producenci LNG ze wschodu kontynentu: Mozambik 
i Tanzania. Jak wynika ze wst!pnie z$o#onych deklaracji, mo#e 
chodzi& nawet o 35 mln ton rocznie. Id'c dalej na pó$noc, nale#y 
wskaza& na Arktyk! jako na potencjalne %ród$o LNG. Rozwa#a-
ne s' interesuj'ce projekty w Rosji, Kanadzie i na ameryka(skiej 
Alasce.

Je"li chodzi o innowacje technologiczne i sprz!towe, warto 
podkre"li& rosn'ce zainteresowanie terminalami p$ywaj'cymi, 
zarówno do skraplania, jak i regazyfikacji. Ich udzia$ w"ród pla-
nowanych instalacji b!dzie wzrasta$. Potencjalny sukces projek-
tu Prelude LNG, prowadzonego przez spó$k! Shell u wybrze#y 
Australii, wska#e, jak szybko mo#emy oczekiwa& post!pu w tej 
dziedzinie. Skraplanie gazu w miejscu jego wydobycia, znacz'co 
odleg$ym od l'du, mo#e by& jednym z kierunków rozwoju tech-
nologii. Przyk$adem terminala importowego, zbudowanego poza 
l'dem sta$ym, w naszym rejonie "wiata jest instalacja w K$ajpe-
dzie na Litwie, której uruchomienie ma nast'pi& jeszcze w 2014 r. 
Terminal b!dzie pracowa$ w oparciu o instalacje umieszczone na 
gazowcu LNG typu FSRU. Norweski armator Höegh LNG pod-
pisa$ 10-letni' umow! na czarter jednostki regazyfikacyjno-ma-
gazynowej dla Klaipedos Nafta. Oznacza to, #e kluczowa cz!"& 
ca$ego systemu importu gazu nie b!dzie nale#a$a do litewskiej 
firmy, a b!dzie przez ni' jedynie dzier#awiona. Litwini nie musz' 
budowa& na l'dzie zbiorników urz'dze( regazyfikuj'cych, jakie 
powstaj' w )winouj"ciu.

W po$owie 2014 r. mia$a zosta& zako(czona budowa gazo-
portu w )winouj"ciu. Wed$ug aktualnych prognoz komercyjne 
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uruchomienie terminala mog$oby nast'pi& w czerwcu 2015 r. To 
opó%nienie mo#e rodzi& powa#ne problemy. PGNiG zakontrak-
towa$o w spó$ce Qatargas dostawy od stycznia 2015 r. w formule 
take or pay. Przez 20 lat polska spó$ka ma kupowa& w Katarze 
1,3 mld m3 gazu rocznie. Nie jest znana dok$adna cena transakcji 
i nie wiadomo czy jest bli#sza cenie p$aconej przez Japoni! czy 
te# Wielk' Brytani!. A tutaj ró#nice mog' by& znacz'ce. PGNiG 
rozwa#a te# import gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych. Naj-
wcze"niej surowiec móg$by by& sprowadzany do Polski z tego 
kierunku w 2018 r. Zdaniem spó$ki cena LNG z USA mo#e 
okaza& si! bardzo atrakcyjna i korzystniejsza ni# ta wynikaj'ca 
z podstawowego kontraktu z Katarem. Terminy s' warunkowane 
z jednej strony budow' gazoportów nastawionych na eksport 
z USA do innych cz!"ci "wiata, a z drugiej wydawaniem pozwo-
le( przez tamtejszych regulatorów na sprzeda# gazu poza kraj. 
Warto w tym miejscu przypomnie&, #e kontrakt jamalski na do-
stawy gazu od Gazpromu wygasa w 2022 r. Zgodnie z umow' 
pi!& lat przed jego zako(czeniem spó$ka musi wypowiedzie& si! 
co do jego kontynuacji.

Podsumowanie
Jak wynika z wi!kszo"ci dost!pnych %róde$, rok 2013 przyniós$ 

lekkie spowolnienie ekspansji LNG na rynkach "wiatowych. Nie-
znaczny spadek zanotowano dla niektórych istotnych wska%ni-
ków dla rynku gazu skroplonego, takich jak produkcja i handel 
mi!dzynarodowy. Wzrost osi'gni!to w globalnych zdolno"ciach 
skraplania (+3%) i w zdolno"ciach do regazyfikacji przez jed-
nostki p$ywaj'ce (+34%). Wykorzystanie mocy terminali ekspor-
towych i przyjmuj'cych LNG nieznacznie spad$o. Jest obecnie 
ni#sze o kilka procent w stosunku do szczytowego 2011 r. Sektor 
gazu skroplonego rozwija si! obecnie najszybciej w regionie Azji 
i Pacyfiku. Azja odpowiada za 73% wolumenu obrotu na rynku. 
Europa kupi$a drugi rok z rz!du wyra%nie mniej skroplonego 
gazu. Ro"nie za to dynamicznie konsumpcja w Chinach, Meksy-
ku i Brazylii. Rynek z nadziej' patrzy na zaawansowane inwe-
stycje w Australii i planowane w USA czy Kanadzie. W perspek-
tywie kilku lat istotny wzrost mocy produkcyjnych daje nadzieje 

na wzrost konkurencji w"ród dostawców LNG. Spó$ki wydoby-
waj'ce gaz ziemny w Stanach Zjednoczonych chc' skorzysta& 
na znacz'cej ró#nicy w cenach gazu na rynku krajowym i ryn-
kach zagranicznych. Najwi!kszymi odbiorcami ameryka(skiego 
i kanadyjskiego gazu mog' docelowo zosta& Japonia, Korea Po-
$udniowa, Chiny oraz Indie. Czy spó$ki pó$nocnoameryka(skie 
zdetronizuj' po 2020 r. Australijczyków, którzy ju# w 2018 r. 
prze"cign' w mo#liwo"ciach produkcji dzisiejszego niekwestio-
nowanego lidera – Katar? �
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PALIWA

Zapewnienie nale#ytego poziomu 
bezpiecze(stwa powinno by& spraw' 
priorytetow' w ka#dym zak$adzie pra-
cy. Dlatego te# nale#y polega& na roz-
wi'zaniach oferowanych przez spraw-
dzonych dostawców. Jedn' z takich 
firm jest CORONA sp. z o.o., która od 
ponad 20 lat chroni #ycie ludzkie, "ro-
dowisko oraz infrastruktur! przemy-
s$ow' przed skutkami eksplozji. Sys-
temy zabezpiecze( CORONA oparte 
s' na wyrobach "wiatowych liderów 
technologii przeciwwybuchowych, 
a jej us$ugi spe$niaj' rygorystyczne 
normy dyrektywy ATEX i NFPA.

Oferta firmy CORONA obejmuje 
us$ugi z zakresu:
– oceny ryzyka wybuchu stwarza-

nego przez atmosfery wybucho-
we substancji palnych w postaci 

gazów, par, mgie$ lub py$ów;
– klasyfikacji przestrzeni zagro!o-

nych wybuchem – wyznaczanie 
stref, analiza zagro#e( i zdolno"ci 
operacyjnych metodami HAZOP 
i PHA oraz poprzez analizy SIL.
Bogaty wachlarz produktowy doty-

czy m.in.: p$ytek bezpiecze(stwa, pa-
neli rozrywnych, przerywaczy ognia, 
systemów HRD czy zaworów odde-
chowych.

Pe"na oferta spó"ki CORONA do-
st#pna jest na stronie internetowej �
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