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Zabawy gazem

Rozbudowa gazociągu nord Stream stawia europę 
Środkowo-Wschodnią w niekorzystnym położeniu. 
to najwyższy czas, aby region zaczął mówić o energetyce 
jednym głosem. ten głos zabrzmiał na Forum w Krynicy
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W przemówieniu inaugurującym XXV 
Forum Ekonomiczne w Krynicy pre-
zydent Andrzej Duda wyznaczył trend 
tematów poruszanych podczas debat 
o energetyce. „Zawarta umowa o bu-
dowie Nord Stream 2 zupełnie pomija 
polskie interesy. W tej sytuacji należy 
sobie zadać pytanie o jedność Unii Eu-
ropejskiej” – tym słowami prezydent 
podsumował podpisanie porozumienia 
o zwiększeniu przepustowości gazo-
ciągu łączącego bezpośrednio Rosję 
z Niemcami.

Temat ten od samego początku roz-
grzewał dyskusje uczestników Forum 
zarówno w kuluarach, jak i podczas 
paneli. Większość ekspertów była 
zgodna: Nord Stream 2 to projekt go-
dzący w interesy Europy Środkowo-
-Wschodniej. Na konstruktywnej 
krytyce eksperci jednak nie poprzesta-
wali i pojawiały się koncepcje wyjścia 
z trudnej sytuacji. Jedną z nich okazał 
się być niezwykle wymagający projekt 
budowy gazociągu Północ-Południe, 
który łączyłby terminal LNG w Świno-
ujściu z jego odpowiednikiem w Chor-
wacji oraz istniejącą nitką Nabucco. 
Aby jednak ten plan wszedł w życie, 
potrzeba ogromnej determinacji, woli 
transgranicznego porozumienia  – 
i pieniędzy.

Pakt Gazprom-E.ON
Gazociąg Nord Stream biegnący po 
dnie Morza Bałtyckiego łączy rosyjski 
Wyborg z niemieckim miastem Gre-
ifswald. Jego obecna przepustowość 
to 27,5 mld m3 gazu rocznie. 4 wrze-
śnia bieżącego roku firmy tworzące 
konsorcjum Nord Stream AG podjęły 
decyzję o dwukrotnym zwiększeniu 
możliwości interkonektorowych – do 
55 mld m3. Gazprom, lider na rynku ga-
zownictwa w ojczyźnie Puszkina oraz 
większościowy udziałowiec w Nord 
Stream AG, tłumaczy decyzję chęcią 
zwiększenia „pewności” dostaw gazu 
z Rosji do Unii Europejskiej, poprzez 
ominięcie „ogarniętej wojną Ukrainy”. 
Do kuriozalnych argumentacji strony 

rosyjskiej świat zdążył się przyzwy-
czaić. Sęk w tym, że Niemcy, jeszcze 
przed chwilą gwarantujący Ukrainie 
pełną solidarność, bez mrugnięcia 
okiem przyjmują tę dialektykę. Czy 
jeszcze ktoś pamięta, jaka narracja na 
temat rynku gazu była obowiązującą 
zaledwie rok temu? Wtedy mówiono 
o konieczności dywersyfikacji źródeł 
gazu i docelowym ograniczeniu handlu 
surowcem z Moskwą.

Nic więc dziwnego, że rząd w Kijo-
wie czuje się rozgoryczony. Podczas 
swojej wizyty w Bratysławie premier 
Arsenij Jaceniuk określił projekt roz-
budowy bałtyckiej infrastruktury jako 
„anty-europejski i anty-ukraiński”. Jego 
słowacki odpowiednik, Robert Fico, 
jeszcze mniej przebierał w słowach. 
„Robią z nas idiotów” – mówił szef 
rządu w Bratysławie.  – Nie można 
jednocześnie miesiącami rozmawiać 
o tym, jak ustabilizować sytuację na 
Ukrainie, a później podejmować de-
cyzję, która stawia Ukrainę i Słowację 
w sytuacji nie do pozazdroszczenia.

Wspomniana przez Fico decyzja 
nie tylko pozbawi naszych sąsiadów 
wpływów z opłat za tranzyt, ale także 

pokazuje priorytety polityki niemieckiej. 
Od ogólnoeuropejskiej wspólnoty oraz 
pokoju za naszą wschodnią granicą 
ważniejsze zaczynają być relacje biz-
nesowo-polityczne z Moskwą.

W Polsce, poza głową państwa, 
obawy co do projektu rozbudowy 
Nord Stream mają nawet politycy 
z innych opcji. Wywołany do tablicy 
podczas krynickiego Forum minister 
gospodarki, Janusz Piechociński 
z PSL, uznał, że tą sprawą powinna 
się zająć Komisja Europejska.

– Nie może być tak, że co innego 
mówi europejska polityka, a firmy eu-
ropejskie kierują się prostym rachun-
kiem – mówił Piechociński. – Przecież 
Komisja Europejska zalecała budowę 
powiązań międzygranicznych we-
wnątrz UE i wzmacnianie solidarności 
i bezpieczeństwa. Taki rozdźwięk roz-
rywa w wymiarze politycznym wspól-
notę narodów i społeczeństw.

Już 12 września, cztery dni po apelu 
Piechocińskiego, Anna-Kaisa Itkonen, 
rzecznik Komisji Europejskiej zapowie-
działa, że projekt Nord Stream 2 zosta-
nie wzięty pod lupę pod kątem realiza-
cji unijnej strategii energetycznej, która 

Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki: nord Stream 2 to 
wielka porażka wspólnej polityki energetycznej Unii europejskiej 
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zakłada zróżnicowanie źródeł energii, 
pewność dostaw i innych aspektów 
bezpieczeństwa energetycznego. 
Czyżby głos z „polskiego Davos”, czyli 
Forum Ekonomicznego w Krynicy był 
słyszalny na świecie?

Lawina krytyki
Podczas „polskiego Davos” zdecydo-
wana większość ekspertów zgadzała 
się z prezydentem Dudą.

– Z punktu widzenia politycznego to 
jest niewytłumaczalne – mówił Marcin 
Moskalewicz, prezes zarządu spółki 
PERN Przyjaźń. – To nie jest żadne 
sensowne rozwiązanie i wyraźnie 
widać tu brak spójności w tych kwe-
stiach na szczeblu unijnym.

Moskalewiczowi wtórował Janusz 
Steinhoff, minister gospodarki w rzą-
dzie Jerzego Buzka, który nie pozo-
stawił suchej nitki na tym projekcie. – 
Nord Stream 2 jest porażką wspólnej 
polityki energetycznej Europy. Jest 
przykładem obejścia racjonalnie funk-
cjonujących przepisów prawa doty-
czących dostępu do sieci gazociągów. 
Z punktu widzenia ekonomicznego ten 
projekt jest nieracjonalny, bo przecież 

jest o wiele droższy od trakcji lądowej. 
Operatorem przesyłowym są Rosjanie, 
którzy mają ponad 50 proc. udziałów 
w infrastrukturze. Osobiście uwa-
żam, że zarówno Nord Stream 1, jak 
i Nord Stream 2 nie biorą pod uwagę 
w ogóle interesów nie tylko Polski, 
ale też wszystkich krajów wschodniej 
flanki Unii Europejskiej. Z punktu wi-
dzenia ekspansji rosyjskiej i nieliczenia 
się z interesami krajów tranzytowych 
jest racjonalnym projektem, natomiast 
trzeba mieć świadomość, że Rosja-
nie prowadzą swoją politykę w spo-
sób konsekwentny, bardzo często 
naruszając ogólnie przyjęte w świecie 

handlu nośnikami energii zasady  – 
skwitował Steinhoff.

Jaroslav Neverovic, litewski minister 
energetyki, podkreślał, jak ważna jest 
integracja i wypracowanie wspólnej 
strategii w regionie. – Jako państwa 
Europy Środkowo-Wschodniej powin-
niśmy mówić jednym głosem, Nord 
Stream 2 jest robiony ze szkodą dla 
nas. Uważam, że powinniśmy się zjed-
noczyć, aby nasz głos był słyszalny 
w Brukseli. Dostęp do tej drugiej nitki, 
zgodnie z prawem Unii Europejskiej, 
powinien być równy. Nie oczekujemy, 
że dadzą nam coś za darmo albo nam 
dopłacą, tylko równego dostępu i ta-

Nord Stream 2 jest porażką wspólnej 
polityki energetycznej Europy. Jest 

przykładem obejścia racjonalnie 
funkcjonujących przepisów prawa 

i racjonalności ekonomicznej

Jaroslav neverovic, minister energetyki Litwy: Druga nitka pod Bałtykiem 
powstanie ze szkodą dla europy Wschodniej. Powinniśmy się zjednoczyć

Mirek topolanek, były premier Czech: Projekt nord Stream 2 zablokuje realne 
możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do europy
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kich samych cen, jakie będą płacić 
firmy z Europy Zachodniej.

Były premier Republiki Czeskiej, 
Mirek Topolanek, zaznaczył dalszy 
aspekt projektu rozbudowy korytarza 
Nord Stream. Jego zdaniem może 
on zagrażać realizacji innych planów 
infrastrukturalnych, które w sposób 
realny wzmacniałyby bezpieczeń-
stwo energetyczne w Europie. – Nord 
Stream 2 jest kolejnym zagrożeniem, 
z którym musi się zmierzyć Europa – 
uważa Topolanek. – Ten projekt może 
potencjalnie zablokować budowę ko-
rytarza Północ-Południe, łączącego 
basen Morza Bałtyckiego z Adriaty-
kiem i Morzem Czarnym i realnie za-
pewniającego dywersyfikację źródeł 
pochodzenia gazu. Europa Środ-
kowo-Wschodnia musi posiadać 
w pełni fizyczną, geopolityczną i eko-
nomiczną alternatywę dla rosyjskich 
dostaw. W całym rejonie od Polski do 
Bułgarii, Grecji i Turcji niezbędnym jest 
zwiększenie niezależności energetycz-
nej. To musi być powiedziane wyraź-
nie. Jeśli zaakceptujemy rozbudowę 
korytarza Nord Stream, przegramy tę 
geopolityczną grę.

Sprawa rozbudowy infrastruktury 
z dna Morza Bałtyckiego oraz prezy-
dencka opinia na ten temat rozgrze-
wały atmosferę także w kuluarach 
i wśród publiczności. Podczas bloku 
tematycznego poświęconego roli gazu 
w przyszłym miksie energetycznym, je-
den z przysłuchujących się zadał pane-
listom pytanie, co sądzą o wypowiedzi 
prezydenta Dudy, że „Nord Stream 2 
jest projektem nieakceptowalnym”. Na 
to, uznając, że jako naukowiec może 
pozwolić sobie na śmielsze opinie niż 
jego polityczni interlokutorzy, do od-
powiedzi pierwszy zgłosił się Michael 
Labelle, profesor z budapesztańskiej 
CEU Business School. – Jeśli spojrzeć 
z perspektywy rosyjskiej, to oczywiście 
nie jest to nieakceptowalne. Oni za-
bezpieczają swój rynek, zabezpieczają 
swoich klientów, chcą być pewni, że 
ich gaz będzie płynął. Ale z naszej, 

europejskiej perspektywy, to jest nie-
akceptowalne. To też pokazuje, jak 
wielka jest polaryzacja w Europie na 
rynku gazu. Zobaczmy, jak to dzieli 
kraje  – budowa Nord Streamu leży 
w interesie niemieckim, ale marginali-
zuje znaczenie polityczne Polski. Tak, 
to jest nieakceptowalne, ale z drugiej 
strony nie było nieprzewidywalne i co 
zrobiliście? Zróbcie z tym coś! Przecież 
rządy są od tego, żeby negocjować 
z innymi rządami, a więc nic jeszcze 
nie jest przesądzone.

Podobną wypowiedź „motywa-
cyjną” mogliśmy usłyszeć z ust To-
masza Chmala z firmy prawniczej 
White&Case, który po serii krytycznych 
uwag względem nowego projektu 
konsorcjum pod przywództwem Gaz-
promu skwitował: – Ja, zgadzając się 
z panów opinią na temat Nord Stream 
2, jednocześnie chcę zauważyć, że 
narracja, którą przyjmujemy, to jest 
takie „święte oburzenie”. Przejdźmy 
lepiej do działania i zróbmy coś z tym.

Jak wygląda Plan b
Międzyrządowe negocjacje negocja-
cjami, ale samo zablokowanie roz-
budowy Nord Streamu nie sprawi, 
że rynek gazu w Europie Środkowo-
-Wschodniej będzie bardziej zróżnico-
wany ani nie zwiększy niezależności 
energetycznej. Należy zatem myśleć 
o projektach realnie usprawniających 
sektor energetyczny w naszym regio-
nie. Jedną z propozycji jest korytarz 
Północ-Południe.

Podczas tegorocznego Forum Eko-
nomicznego w Krynicy jeden z paneli 
dyskusyjnych został w całości poświę-
cony budowie infrastruktury Północ-
-Południe. W planach gazociąg miałby 
łączyć ze sobą trzy morza – Bałtyckie, 
Czarne i Adriatyk. Według pomysło-
dawców, poza przesyłem gazu, infra-
struktura miałaby także posłużyć do 
dostarczania ropy naftowej i energii 
elektrycznej. Inicjatorzy chwalą się, że 
plan budowy korytarza Północ-Połu-
dnie burzy utarte stereotypy na temat 

transgranicznego przesyłu gazu – ze 
Wschodu na Zachód.

Korytarz biegnący wzdłuż naszego 
kontynentu miałby być komplemen-
tarny dla istniejącej siatki połączeń 
horyzontalnych. Zaczynałby się w Świ-
noujściu, gdzie niebawem zostanie 
otwarty terminal LNG, dalej szedłby na 
południe polski, gdzie rozwidlałby się 
na Czechy i Słowację. „Czeska” część 
łączyłaby się z gazociągiem Nabucco 
i tym samym spinała Bałtyk z Morzem 
Czarnym. Na Węgrzech od Nabucco 
pociągnięta byłaby nitka do terminala 
LNG Adria, w chorwackim Krk.

Realizatorzy projektu uważają, że 
zasadniczą jego cechą musi być „dwu-
stronność”, to znaczy, żeby każdy z ro-
dzajów przesyłów mógł iść zarówno 
ze Świnoujścia, jak i do Świnoujścia.

Projekt korytarza Północ-Południe 
realizowany jest pod egidą stowa-
rzyszenia CEEP, czyli zrzeszenia firm 
energetycznych z Europy Środkowej, 
do którego należą m.in. KGHM, Lo-
tos, Energa, PSE czy spółka PERN 
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Przyjaźń. Według CEEP zalety pły-
nące z tego uzupełnienia istniejącej 
infrastruktury energetycznej są nie 
do przecenienia. W swoim raporcie 
szczególnie podkreślają rolę przesyłu 
wysokonapięciowego  – połączenie 
wysp energetycznych basenu Morza 
Bałtyckiego z resztą Europy ma być 
prawdziwą rewolucją w jakości i cenie 
energii elektrycznej.

Plan jest bardzo ambitny. CEEP 
przedstawiło ramowy scenariusz dzia-
łania, zaczynając od finansowania. Po-
mysłodawcy uważają, że infrastrukturę 
należy budować etapami, opierając się 
na lokalnych operatorach sieci prze-
syłowych. Argumentują to mechani-
zmami rynkowymi, które zależne są 
od uwarunkowań w poszczególnych 
krajach. Każdy z narodowych opera-
torów wie, jak kształtuje się popyt i po-
daż na jego podwórku, dzięki czemu 
będzie mógł racjonalnie rozplanować 
swój fragment inwestycji.

– W naszym planie przedstawiamy 
realistyczną wizję finansowania na za-

sadach rynkowych, z udziałem prywat-
nych inwestorów. Naszym zdaniem 
infrastruktura musi być budowana 
kawałek po kawałku, bo każdy rynek 
lokalny wygląda inaczej. Dzięki temu 
będziemy mogli zaangażować narodo-
wych operatorów sieci przesyłowych, 
a wraz z nimi inne finansowanie z rynku 
oraz instrumenty rynku kapitałowego – 
mówił w Krynicy Paweł Olechnowicz, 
prezes zarządu Grupy Lotos.

CEEP rozpoczyna także rozmowy 
z lokalnymi regulatorami rynku energii, 
chcąc ich przekonać do umiejscowie-
nia korytarza Północ-Południe w cen-
trum priorytetów swojej polityki. Regu-
latorzy mieliby jak najbardziej uprościć 
i przyspieszyć realizację projektu.

– W tym kontekście konieczny jest 
dialog pomiędzy narodowymi regula-
torami oraz operatorami sieci przesyłu, 
w celu uzyskania preferencyjnych wa-
runków regulacyjnych, postawienia 
projektu jako priorytetu, aby uzyskać 
swobodę finansowania – uważa Heiko 
Ammermann z firmy konsultingowej 

Roland Berger Strategy Consultants – 
Chcemy, aby projekt mógł ruszyć bez 
zbędnych opóźnień. Jesteśmy zwo-
lennikami tworzenia regionalnych plat-
form koordynujących projekt powsta-
nia korytarza – wspierających rozwój, 
finansowanie, planowanie techniczne 
i technologiczne. Takie platformy uła-
twiałyby realizację projektu, tak kluczo-
wego dla bezpieczeństwa i sprawności 
dostaw, ale przez co mniej łaskawego 
od strony biznesowej i stąd wymaga-
jącego wsparcia ze strony organów 
państwa. Minimalizując polityczne, re-
gulacyjne i finansowe bariery, możemy 
utorować drogę do realizacji całości 
projektu – tłumaczył Ammerman.

Całkowity koszt budowy pierwszej 
w Europie horyzontalnej infrastruktury 
energetycznej inicjatorzy szacują na 
3-3,5 mld euro. To niemałe, bo półmi-
liardowe, wahanie, poza naturalnymi 
zawirowaniami walutowymi, wynika 
z chęci realizacji części projektu na 
zasadach rynkowych. To powoduje 
zmniejszoną przewidywalność, bo-
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wiem ciężko oszacować, jak dany 
operator sieci przesyłu poradzi sobie 
z inwestycją.

Te elementy infrastruktury, których 
nie da się sfinansować na zasadach 
rynkowych, miałaby dotować Unia 
Europejska. – Po co Europejski Fun-
dusz Inwestycji Strategicznych ma 
finansować wiele małych lokalnych 
projektów, skoro możemy stworzyć 
coś wspólnie  – mówili w Krynicy 
przedstawiciele zrzeszenia.

Czas realizacji projektu szacowany 
jest na 10 do 15 lat, jeśli by zacząć 
już teraz. Nie jest to znowu tak surre-
alistyczne, bowiem zrzeszenie CEEP 
znalazło sobie politycznych poplecz-
ników w regionie, który ma być spięty 
korytarzem Północ-Południe. To m.in. 
Mirek Topolanek, były premier Czech 
oraz Maricel Popa, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Gospodarki Rumunii.

Zacieśnienie relacji
Zaletą projektu jest także większa 
integracja regionu. Mając wspólną 
infrastrukturę, w sposób naturalny 
o wiele ściślej będziemy jako kraje ze 
sobą współpracować. Wypracowanie 
wspólnej polityki energetycznej, mó-
wienie jednym głosem i bronienie tych 
samych interesów na arenie między-
narodowej było jednym z najważniej-
szych głoszonych w Krynicy postula-
tów ekspertów energetycznych.

Minister Steinhoff podkreślił szcze-
gólne znaczenie integracji w regionie 
w kontekście postawy Rosjan. – Eu-
ropa powinna raczej pójść w kie-
runku wymuszenia na tak istotnym 
partnerze, jakim jest partner rosyjski, 
dostosowania się do zasad, które obo-
wiązują w cywilizowanym świecie han-
dlu – mówił Steinhoff podczas panelu 
poświęconego bezpieczeństwu ener-
getycznemu. – Tutaj powinniśmy mó-
wić wspólnie, zdecydowanym głosem.

Zdanie Janusza Steinhoffa podziela 
Jaroslav Neverovic, który w rozmowie 
z „Gazetą Bankową” przyznaje, że 
scalenie się regionu jest kluczowe. – 

Zarówno na poziomie infrastruktural-
nym, jak i politycznym niezbędna jest 
integracja, zresztą to nie jest czysto 
teoretyczny koncept. Mamy mnó-
stwo przykładów, gdzie integracja 
powoduje po pierwsze zwiększenie 
bezpieczeństwa, a po drugie to, że 
nasi użytkownicy energii, firmy, gospo-
darstwa domowe mają lepsze ceny 
na energię – uważa litewski minister 
energetyki.

Powstaje jednak pytanie, czy taka 
współpraca jest w ogóle możliwa. 
Jaroslav Neverovic nie ma co do 
tego wątpliwości.  – To się odbywa 
już od jakiegoś czasu. Wspólnie wy-
stępujemy o finansowanie projektów 
transgranicznych, nowa perspektywa 
w postaci funduszu dla projektów stra-
tegicznych zachęca, aby nie występo-
wać osobno, każdy na własną rękę, 
tylko właśnie jednoczyć się i tworzyć 
większe, wspólne projekty, które będą 
obejmować kilka krajów. Myślę, że to 
będzie się rozwijać w kierunku takiego 
wspólnego, w regionie wschodniej 
flanki Unii Europejskiej, patrzenia na 
sprawy energetyczne. Musimy dbać 
o naszych obywateli, a wydaje mi 
się, że taka współpraca nam to tylko 
ułatwi. W kontekstach politycznych 
są różne zawirowania, niektóre kraje 
mogą się przy takiej kooperacji czuć 
zagrożone z jakichś tam względów, ale 
praktyka pokazuje, że te połączenia są 
korzystne, stąd w pewnym momen-
cie każdy z nas dąży do zacieśnienia 
relacji. Nawet jeżeli w krótkim okresie 
wiąże się to z jakimiś dodatkowymi 
wydatkami, czy innego rodzaju po-
święceniami, przyjmując duży hory-

zont czasowy widzimy, że na koope-
racji korzystamy.

Z większym dystansem do sprawy 
ponadgranicznej integracji podcho-
dzi Mariusz Zawisza, prezes PGNiG. 
W rozmowie z „Gazetą Bankową” 
przyznał, że taka integracja jest moż-
liwa, ale nie przesadzałby z jej koniecz-
nością. – Państwa mają różne interesy, 
swoje lokalne, i nie w każdym zakresie 
możemy je odpuścić i mówić jednym 
głosem. Oczywiście, w pewnych 
kwestiach powinniśmy się jednoczyć, 
natomiast nie doktrynalnie – uważa 
Zawisza.

Kreślenie na papierze wielkich 
planów, mających znaczenie strate-
giczne, ale jednocześnie wymagają-
cych wielkiej dyscypliny współpracy 
międzynarodowej i na różnych szcze-
blach polityczno-administracyjno-biz-
nesowych niesie ze sobą ogromne 
ryzyko porażki. Potrzeba dużej de-
terminacji oraz woli kooperacji każdej 
ze stron. Organizacja CEEP prowadzi 
rozmowy z potencjalnymi partnerami 
w realizacji tego projektu i w ich opi-
nii większość rozmówców podchodzi 
do kwestii przychylnie. Dla Polski by-
łaby to niewątpliwie ogromna szansa 
sprzedażowa – połączenie gazoportu 
w Świnoujściu z korytarzem Nabucco 
oraz terminalem LNG w Krk daje prak-
tycznie nieograniczone możliwości 
przesyłu gazu wyładowywanego na 
naszym wybrzeżu. To jednak, czy po-
mysłodawcom korytarza Północ-Połu-
dnie uda się wcielić plan w życie, nie 
jest pewne. Będzie to jeden z najtrud-
niejszych egzaminów z transgranicznej 
kooperacji. 

Wypracowanie wspólnej polityki 
energetycznej i bronienie tych samych 
interesów na arenie międzynarodowej 

były jednymi z najważniejszych 
głoszonych w Krynicy postulatów 

ekspertów energetycznych
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