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PERSPEKTYWICZNE SEGMENTY
KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO
1.

WPROWADZENIE

Uwa¿a siê, ¿e tak jak XIX wiek by³ wiekiem wêgla, wiek XX  ropy naftowej, tak
obecny nale¿eæ bêdzie do paliw gazowych: gazu ziemnego, a w przysz³oci  do wodoru.
Hipoteza ta znajduje potwierdzenie we wzrocie zu¿ycia gazu ziemnego w ostatnich latach.
W krajowej strukturze zu¿ycia energii dominuj¹ paliwa sta³e i udzia³ gazu ziemnego wynosz¹cy 12% jest oko³o dwukrotnie mniejszy ni¿ redni udzia³ dla UE. Przewiduje siê rozwój
rynku gazu ziemnego w kraju (oko³o po³owy obszaru kraju jest jeszcze niezgazyfikowane).
Gaz ziemny znajduje zastosowanie w wielu ga³êziach gospodarki  jest cennym surowcem
dla przemys³u chemicznego oraz ekologicznym paliwem dla przemys³u i gospodarstw domowych. Do perspektywicznych segmentów rynku gazu nale¿y zaliczyæ miêdzy innymi
wykorzystanie go do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a (tak¿e ch³odu), stosowanie jako paliwa alternatywnego (zastêpczego) do napêdu pojazdów samochodowych  CNG (Compressed Natural Gas  sprê¿ony gaz ziemny). W przypadku strony
poda¿owej krajowego rynku gazu w przysz³oci prawdopodobnie realizowane bêd¹ dostawy skroplonego gazu ziemnego  LNG (Liquefied Natural Gas).
2.

G£ÓWNE UWARUNKOWANIA RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE

W Polsce w strukturze zu¿ycia energii pierwotnej przewa¿aj¹ paliwa sta³e (rys. 1).
Udzia³ gazu ziemnego w krajowej strukturze zu¿ycia energii pierwotnej w 2006 r. wyniós³
12,5% i by³ zdecydowanie ni¿szy ni¿ w przypadku UE czy reszty wiata (21%). W ostatnich latach ronie znaczenie gazu ziemnego na wiecie; zauwa¿alny jest zarówno wzrost
udzia³u tego nonika w wiatowej strukturze energii pierwotnej, jak i zapotrzebowanie wyra¿one w wartociach bezwzglêdnych [bln m3]: 1996 r.  2,25, 2006 r.  2,85. Zu¿ycie gazu
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Wydzia³ Paliw i Energii AGH, Kraków
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ziemnego w 2006 r. zwiêkszy³o siê w odniesieniu do 2005 r. o 2,5%. Tak¿e w kraju obserwuje siê w ostatnich latach stopniowy wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny (2002 r. 
11,7 mld m3, 2006 r. – 13,7 mld m3), niemniej jednak, je¿eli wemie siê pod uwagê wielkoæ zu¿ycia gazu na mieszkañca w ci¹gu roku, widaæ wyranie zasadnicze ró¿nice pomiêdzy stopniem rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce a rynkami gazu w wybranych krajach
UE (rys. 2) [7].

Ropa naftowa
20,5%

Rys. 1. Krajowa struktura zu¿ycia energii pierwotnej w 2006 r.

(m 3/osoba*rok)

ród³o: [4]

udzia³

Rys. 2. Udzia³ gazu ziemnego w strukturze energii pierwotnej (%) oraz jednostkowe zu¿ycie gazu
ziemnego w ci¹gu roku (m3/osoba*rok) dla wybranych pañstw UE
ród³o: opracowanie w³asne
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Jak widaæ z rysunku 2, rynek gazu ziemnego w kraju charakteryzowany przez jednostkowe zu¿ycie gazu oraz udzia³ paliw gazowych w strukturze zu¿ycia energii pierwotnej
zdecydowanie odbiega od wiêkszoæ rynków unijnych; zarówno pañstw Europy Zachodniej (Niemcy, Wielka Brytania), jak i naszych s¹siadów (Litwa, S³owacja, Czechy). Udzia³
gazu ziemnego w strukturze zu¿ycia energii pierwotnej dla pañstw UE (27) w 2006 r. wyniós³ 24,6% [1].
Przyczynami oko³o dwukrotnie mniejszego tego udzia³u dla Polski s¹ g³ównie:
 historyczne uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego, zw³aszcza elektroenergetycznego;
 posiadanie znacz¹cych zasobów wêgla kamiennego i brunatnego oraz stosunkowo niewielkich zasobów gazu ziemnego (i ropy naftowej);
 ma³o konkurencyjna relacja ceny gazu ziemnego do ceny wêgla kamiennego.
W ostatnich latach mo¿na zauwa¿yæ pewne zmiany w krajowej strukturze zu¿ycia
energii pierwotnej; stopniowo maleje udzia³ wêgla kamiennego, a rosn¹ udzia³y gazu ziemnego i odnawialnych róde³ energii. Zmiany te podyktowane s¹ przynale¿noci¹ do UE i jej
polityk¹ promuj¹c¹ ekologiczne ród³a energii.
Prognozy wskazuj¹ na umocnienie roli gazu ziemnego w bilansie energii pierwotnej
UE (27) szacuje siê, ¿e udzia³ gazu ziemnego osi¹gnie w 2030 r. 30% [3].
3.

KRAJOWY RYNEK GAZU NA TLE WYBRANYCH RYNKÓW UE

Zasoby gazu ziemnego (wydobywalne) w 2005 r. by³y okrelane na poziomie 151 mld m3.
Skoncentrowane s¹ one g³ównie na Ni¿u Polskim (66% udokumentowanych zasobów),
29,5% przypada na przedgórze Karpat, 3,2% zlokalizowane jest w polskiej ekonomicznej
strefie morskiej Ba³tyku, a na Karpaty przypada tylko oko³o 0,9%. Wydobycie gazu realizowane z rodzimych zasobów gazu ziemnego w ostatnich latach (4,3 mld m3) stanowi³o oko³o
trzeciej czêci krajowego zapotrzebowania na gaz. Prognozuje siê zwiêkszenie wydobycia
 powy¿ej 5 mld m3 w najbli¿szych latach. Niemniej jednak wiêkszoæ surowca pochodzi
z importu  g³ównie ze Wschodu (tab. 1). W miarê zwiêkszania siê krajowego zapotrzebowania na gaz, bêdzie tak¿e rós³ jego import.
Tabela 1
Kierunki importu gazu ziemnego do Polski w latach 20012006 [mln m3]
Lp.

Kraj

Rok

1

Norwegia

2001
271,6

2002
492,0

2003
487,5

2004
480

2005
485,1

2006
360,1

2

Niemcy

407,7

402,0

417,5

386,2

330,5

477,5

3

Czechy

4

Rosja

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

6 938,5

6 692,8

6 754,9

5 757,6

6 340,3

6 839,7

5

Ukraina

709,9

188,1

–

–

–

3,9

6

„Spot”

–

–

962,5

2 679,9

2 533,1

2 346,9

ród³o: [9]

351

Jak widaæ z tabeli 1, najwiêcej gazu jest dostarczane przez rosyjski Gazprom w ramach
kontraktu d³ugoterminowego, który wyganie w 2022 r. Wa¿nym aspektem bezpieczeñstwa
energetycznego kraju jest dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego. Aktualnie s¹ rozwa¿ane
jeszcze inne mo¿liwoci dostaw gazu  poprzez po³¹czenie gazoci¹gowe ze Skandynawi¹
oraz odbiór LNG (budowa terminalu w winoujciu) [8].
Rozwi¹zaniem w kwestii dywersyfikacji dostaw gazu jest udzia³ w projekcie Nabucco
(gazoci¹giem tym realizowane by³yby dostawy gazu do krajów Europy rodkowoWschodniej z Iranu, Azerbejd¿anu i Turkmenistanu) [12, 13].
G³ównym eksporterem gazu do Polski (i do wielu pañstw UE) pozostanie Rosja; wynika to g³ównie z uwarunkowaæ geograficznych, istniej¹cej infrastruktury dostaw oraz
z jednej strony posiadania przez to pañstwo najwiêkszych na wiecie udokumentowanych zasobów paliwa gazowego, z drugiej za rosn¹cej zale¿noci od importu gazu UE
(2005 r.  41%, 2015 r.  60%, 2025 r.  71%). W celu zwiêkszenia tranzytu gazu ziemnego z Rosji planowane s¹ nowe po³¹czenia gazoci¹gowe pomiêdzy Federacj¹ Rosyjsk¹
a pañstwami UE  Gazoci¹g Pó³nocny (Nord Stream) oraz jego po³udniowy odpowiednik
 South Stream. Po³udniowa magistrala gazowa bêdzie mieæ 900 kilometrów d³ugoci.
Rozpocznie siê od t³oczni gazu w Kraju Krasnodarskim, gdzie swój pocz¹tek bierze ju¿
inna czarnomorska rura  Blue Stream (B³êkitny Strumieñ), dostarczaj¹ca rosyjski gaz do
Turcji. Z Kraju Krasnojarskiego zostanie doprowadzona do Bu³garii, gdzie nast¹pi podzia³
na dwie nitki: pó³nocn¹  do Austrii przez Serbiê i Wêgry oraz po³udniow¹  do W³och
przez Grecjê i Adriatyk. Gazoci¹g Pó³nocy to wspólna inwestycja rosyjskiego Gazpromu
oraz niemieckich firm E.ON-Ruhrgas i BASF. Gazoci¹g ten ma przebiegaæ po dnie Morza
Ba³tyckiego  morski odcinek ma liczyæ oko³o 1200 km. Bêdzie siê zaczynaæ od t³oczni
ko³o Wyborga w rejonie Petersburga, a koñczyæ w Greifswaldzie, w pobli¿u granicy niemiecko-polskiej. Projektem tym zainteresowane s¹ wiod¹ce europejskie koncerny energetyczne: brytyjski BP, holenderski Gasunie, francuski Gaz de France i norweski Norsk
Hydro [12].
Realizacja powy¿szych projektów gazoci¹gowych przyczyni siê do umocnienia roli
Rosji jako dostawcy gazu ziemnego do UE. Z punktu widzenia naszego kraju te rozwi¹zania s¹ niekorzystne, poniewa¿ doprowadz¹ do zmniejszenia roli Polski jako kraju tranzytowego. Obecnie gazoci¹giem Jama³  Europa, biegn¹cym przez nasz kraj, jest przesy³ane
oko³o 16% rosyjskiego gazu, jaki trafia do Europy. Warto dodaæ, ¿e z punktu widzenia dywersyfikacji dostaw gazu do Polski po¿¹dane s¹ alternatywne kierunki dostaw wobec kierunku wschodniego, za z punktu widzenia UE kierunek wschodni importu gazu bêdzie siê
umacniaæ wraz ze zmniejszeniem produkcji w³asnej oraz zwiêkszaj¹cym siê wzrostem importu.
Na rysunku 3 przedstawiono strukturê zu¿ycia gazu ziemnego w Polsce, za tabela 2
przedstawia tê strukturê dla krajów UE.
Porównuj¹c strukturê zu¿ycia gazu ziemnego w Polsce (2004 r.) z krajami UE, mo¿na
zauwa¿yæ:
 w kraju dominuj¹cy udzia³ w zu¿yciu posiada sektor przemys³owy, natomiast w UE
gospodarstwa domowe i handel;
 w kraju oko³o dziesi¹ta czeæ gazu trafia do elektrowni gazowych; w krajach UE ten
udzia³ to oko³o 30%.
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Rys. 3. Struktura zu¿ycia gazu ziemnego w kraju
ród³o: [4]

Tabela 2
Struktura i prognoza zu¿ycia gazu ziemnego w krajach UE (27) [mln ton]
Grupa odbiorców

Rok
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Gospodarstwa
domowe i handel

175

180

187

191

193

194

Przemys³

118

128

137

145

150

156

Elektrownie

123

158

181

209

226

239

Pozosta³e

22

27

30

33

34

36

Razem

438

493

535

578

603

625

ród³o: [3]

Jak wynika z tabeli 2, spodziewany jest wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny przez
praktycznie wszystkie grupy odbiorców w krajach UE. Prognozuje siê, ¿e w 2030 r. najwiêcej gazu ziemnego bêdzie trafiaæ do sektora elektroenergetycznego.
Na krajowym rynku gazu ziemnego zdecydowanym liderem jest Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG). Firma ta posiada 98-procentowy udzia³ na rynku
krajowym w zakresie dystrybucji gazu ziemnego i 99-procentowy udzia³ w d³ugoci posiadanych sieci przesy³owych. Natomiast reszta udzia³ów podzielona jest pomiêdzy nastêpuj¹ce firmy prywatne: CP Energia S.A., GEN Gaz Energia, Media Odra Warta, KRI, Anco
i Gaz Technologia i Energia [2].
Najwa¿niejszymi czynnikami przemawiaj¹cymi za rozwojem rynku gazu ziemnego
w kraju s¹ obecny niski poziom rozwoju infrastruktury gazowniczej, przepisy UE promuj¹ce ekologiczne paliwa oraz rozwój inwestycji (dla niektórych projektów niezbêdne jest zapotrzebowanie na gaz w iloci kilkunastu mln m3 na rok).
Widaæ tak¿e zagro¿enia dla szybkiego rozwoju rynku gazu w kraju. W ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich miesi¹cach, jestemy wiadkami wzrostu notowañ kursu
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ropy naftowej na wiatowych gie³dach  cena bary³ki amerykañskiej ropy z dostaw¹
w kwietniu wzros³a w dniu 6 marca 2008 r. do 105,97 dolarów. Z cen¹ ropy naftowej s¹
powi¹zane ceny gazu w kontraktach handlowych. O popularnoci danego nonika energii
bêd¹ decydowaæ realia ekonomiczne i ekologiczne. Walory ekologiczne gazu ziemnego
bêd¹ promowaæ to paliwo, niestety wzglêdy ekonomiczne mog¹ okazaæ siê barier¹ dla rozwoju rynku gazu.
4.

PERSPEKTYWICZNE SEGMENTY RYNKU GAZU

W ostatnich latach na wiecie ronie zu¿ycie gazu ziemnego. Paliwo to znajduje wiele
zastosowañ zarówno w licznych ga³êziach przemys³u (jako nonik energii oraz jako surowiec), a tak¿e w gospodarstwach domowych i handlu. Decyduje o tym wysoka efektywnoæ
energetyczna urz¹dzeñ gazowych, automatyka procesu spalania, komfort u¿ytkowania, wysoka elastycznoæ pracy, pe³na kontrola nad zu¿yciem paliwa, a tak¿e, ³atwoæ magazynowania. Do najwa¿niejszych walorów ekologicznych paliwa gazowego nale¿y zaliczyæ: brak
sta³ych produktów spalania (popió³, sadza, ¿u¿el, py³y), brak dwutlenku siarki oraz ni¿sza emisja dwutlenku wêgla oraz tlenków azotu. Do perspektywicznych segmentów rynku gazu nale¿y zaliczyæ wykorzystanie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciep³a
(tak¿e ch³odu), technologie LNG, rozwój wykorzystania do napêdu w transporcie, a tak¿e
w energetyce odnawialno-gazowej.
4.1. Kogeneracja
Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciep³a w gazowych jednostkach kogeneracyjnych (CHP  Cogeneration Heat and Power) cechuje siê wysok¹ sprawnoci¹ procesu  oko³o 90% (rys. 4). Rozwój skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a
jest zgodny z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju energetycznego.

Rys. 4. Porównanie wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a: roz³¹czne oraz skojarzone
ród³o: [17]
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Inwestycje w gazowe jednostki kogeneracyjne (silniki gazowe, turbiny gazowe) to
przyk³ad rozwijania tzw. energetyki rozproszonej. W wielu krajach w ostatnich latach prze¿ywa ona renesans  np. w Danii. Dziêki temu, ¿e instalacje CHP znajduj¹ siê blisko odbiorcy, straty przy doprowadzeniu energii s¹ ni¿sze ni¿ w przypadku centralnego, konwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a. Ponadto, z punktu widzenia odbiorcy (energii elektrycznej i ciep³a), rachunek ekonomiczny mo¿e wykazaæ, ¿e rozwi¹zaniem bardziej
op³acalnym jest inwestycja w instalacje CHP ni¿ zakup energii elektrycznej i ciep³a na rynku.
Obecnie  zgodnie z Prawem energetycznym  przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem maj¹ obowi¹zek zakupu pewnej
iloci (cile okrelonej dla danego roku) energii elektrycznej z jednostek kogeneracyjnych
(tzw. system czerwonych certyfikatów). Takie rozwi¹zanie bêdzie stymulowaæ rozwój gazowych uk³adów kogeneracyjnych [15, 16].
4.2. Trigeneracja
Gaz ziemny mo¿e byæ wykorzystywany w klimatyzacji. Jest to mo¿liwe dziêki zastosowaniu nowoczesnych uk³adów kogeneracyjnych zintegrowanych z urz¹dzeniem ziêbniczym, z jednoczesnym wytwarzaniem w jednym uk³adzie ciep³a, zimna oraz energii elektrycznej (uk³ad trójgeneracyjny). Warunkiem niezbêdnym do zastosowania takiego uk³adu
jest wystêpowanie po stronie odbiorców zapotrzebowania zarówno na energiê elektryczn¹,
jak i ciep³o oraz ch³ód. Rozwi¹zanie, w którym ciep³o wykorzystuje siê do produkcji zimna,
mo¿e okazaæ siê korzystne w porze letniej, kiedy w du¿ym stopniu zanika zapotrzebowanie
na ciep³o. Zalet¹ takiego rozwi¹zania  to jest mo¿liwoci skojarzonego wytwarzania ciep³a, zimna i energii elektrycznej w uk³adzie z³o¿onym z turbiny gazowej, kot³a odzyskowego i amoniakalnej ziêbiarki absorpcyjnej  jest oszczêdnoæ energii chemicznej zawartej
w paliwie gazowym [6].
4.3. Liquefield Natural Gas
Ostatnio zwiêksza siê udzia³ transportu gazu ziemnego w formie ciek³ej  LNG (Liquefield Natural Gas). Jest to zwi¹zane z faktem, ¿e coraz czêciej handel gazem ziemnym
ma charakter miêdzynarodowy, a odleg³oci pomiêdzy producentem gazu a jego odbiorc¹
przekraczaj¹ czêsto kilkanacie tysiêcy kilometrów. W takiej sytuacji transport gazu ziemnego w formie LNG gazowcami (metanowcami) jest praktycznie jedyn¹ mo¿liwoci¹.
wiatowy rynek LNG dynamicznie rozwija siê; ronie obrót LNG oraz przybywa krajów 
uczestników tego rynku (zarówno producentów, jak i konsumentów). W 2006 r. wielkoæ
obrotu LNG to 211 mld m3, najwiêksi eksporterzy (mld m3) to: Indonezja – 31,46, Malezja
– 28,52, Katar –27,10 i Algieria  25,68, za do najwiêkszych importerów zalicza³y siê
takie kraje, jak (mld m3): Japonia  81,86, Korea Po³udniowa  34,14, Hiszpania  24,42
oraz USA  16,56 [1].
W Polsce s¹ plany budowy gazoportu w winoujciu. Uruchomienie gazoportu
jest planowane na 2011 r.; pocz¹tkowa zdolnoæ prze³adunkowa terminalu ma wynosiæ
2,5 mld m3 gazu rocznie, a nastêpnie  w zale¿noci od popytu  mo¿liwe bêdzie zwiêkszenie przepustowoci do 57,5 mld m3. Bardzo wa¿nym dla realizacji tego projektu jest zawarcie kontraktu na dostawy gazu ciek³ego.
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4.4. Compressed Natural Gas
W ostatnich latach gaz ziemny coraz czêciej jest stosowany jako paliwo w transporcie
samochodowym  CNG (Compressed Natural Gas)  sprê¿ony gaz ziemny. Chocia¿ wykorzystanie gazu ziemnego w tej dziedzinie jest znane i stosowane ju¿ od lat dwudziestych
XX wieku (W³ochy, Rosja), to teraz w wielu krajach  zw³aszcza rozwijaj¹cych siê  obserwuje siê szybki przyrost pojazdów na gaz ziemny; przyrost wyra¿ony w procentach w latach 20062007: Peru  515, Iran  412, Bu³garia  322, Bangladesz  297, Tajlandia  256.
Najwiêksza liczba pojazdów NGV (Natural Gas Vehicles) jest w krajach (stan na grudzieñ 2007 r.) [5]: Argentyna  1 685 000, Pakistan  1 650 000, Brazylia  1 512 000, Iran
 612 000, W³ochy  433 000, Indie  354 000, Chiny – 252 000, Kolumbia – 201 000,
USA – 147 000 i Ukraina – 120 000.
W Polsce rynek pojazdów na gaz ziemny ma d³ug¹ historiê (od lat piêædziesi¹tych XX
wieku), jednak znajduje siê w pocz¹tkowym stadium rozwoju, o czym wiadczy liczba
1400 pojazdów oraz liczba 26 stacji, gdzie mo¿na zatankowaæ gaz ziemny. Nale¿y jednak
dodaæ, ¿e w ostatnich kilku latach ten segment rynku gazu rozwija³ siê dynamicznie (tab. 3).
Tabela 3
Liczba dostêpnych stacji CNG i pojazdów CNG w Polsce
ROK

2001

2003

2005

2007

Stacje CNG

4

5

15

26

Pojazdy NGV

120

140

320

1400

ród³o: [14]

Najwa¿niejszym czynnikiem wspieraj¹cym rozwój rynku CNG jest relacja cen tradycyjnych paliw (benzyny, oleje napêdowe  ON) w odniesieniu do CNG. Obecnie ta relacja
jest korzystna dla CNG; 1 m3 gazu ziemnego kosztuje oko³o 1,7 z³, 1 litr ON  4,12 z³, 1 litr
benzyny bezo³owiowej 95  4,36 z³ [10].
Dla rozwoju rynku CNG tak¿e konieczna jest stabilnoæ przepisów podatkowych  tak
aby potencjalny inwestor (np. miejskie przedsiêbiorstwo transportowe) mia³ pewnoæ, ¿e
korzystna relacja cenowa dla gazu ziemnego utrzyma siê przez kilka lat, co jest niezbêdne
dla zwrotu inwestycji przy zakupie taboru dostosowanego do CNG.
4.5. Energetyka odnawialno-gazowa
W krajach UE, w tym w Polsce, obserwuje siê dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej. Bior¹c pod uwagê przyrost mocy zainstalowanej w 2007 r., mo¿na powiedzieæ, ¿e nasz
kraj zajmuje pi¹te miejsce w wiecie  80,4% (czo³owe miejsca: Turcja  220%, Chiny
 127,5%, Czechy  105,3%). Moc zainstalowana w krajowych elektrowniach wiatrowych
wynosi 276 MW, wród pañstw UE najwiêksza moc w si³owniach wiatrowych w Niemczech
wynosi 22 247 MW, Hiszpanii  15 145 MW oraz Danii  3125 MW.
W najbli¿szych latach spodziewany jest dalszy rozwój energetyki wiatrowej w UE,
w tym w Polsce. Rozwój tej energetyki jest zgodny z polityk¹ UE rozwijania wykorzystania
odnawialnych róde³ energii oraz redukcji emisji CO2. Wzrost produkcji energii elektrycz356

nej z si³owni wiatrowych poci¹ga za sob¹ problem rezerwowania mocy. Obecnie w Polsce
nie ma tego problemu, bowiem udzia³ energetyki wiatrowej w ³¹cznej mocy wytwórczej
to mniej ni¿ 1%. Wraz z rozwojem energetyki wiatrowej  prognozy mówi¹ o 1200 MW
w 2010 r.  ten problem zapewne siê pojawi. Jednym z rozwi¹zañ tego problemu mo¿e byæ
budowa zintegrowanych technologii wiatrowo-gazowych. Analizy wskazuj¹, ¿e rezerwowanie mocy dla si³owni wiatrowych gazowymi jednostkami wytwórczymi jest dobrym rozwi¹zaniem ze wzglêdu na niskie nak³ady inwestycyjne, szybki czas rozruchu i niskie jego
koszty [11].
5.

PODSUMOWANIE

Rynek gazu ziemnego w Polsce charakteryzuje siê znacznym potencja³em rozwoju
w porównaniu z innymi krajami UE, co wynika z porównania udzia³u gazu ziemnego w bilansie energii pierwotnej oraz jednostkowego zu¿ycia gazu w ci¹gu roku. Tak¿e niski poziom
zgazyfikowania kraju  oko³o 50%  ukazuje mo¿liwoci rozwoju rynku gazu w Polsce.
Gaz ziemny znajduje obecnie wiele zastosowañ zarówno w przemyle, jak i w gospodarstwach domowych. Rozwija siê wykorzystanie go jako paliwa do napêdu pojazdów samochodowych  CNG. Ekologiczne zalety tego paliwa bêd¹ wspieraæ rozwój rynku gazu.
Barier¹ ograniczaj¹c¹ rozwój mo¿e okazaæ siê jego relatywnie wysoka cena (uzale¿niona
od ceny ropy naftowej na gie³dach wiatowych).
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