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BARIERY ROZWOJU RYNKU SPRÊ¯ONEGO GAZU ZIEMNEGO
DO NAPÊDU POJAZDÓW W POLSCE
1.

WPROWADZENIE

Jeli za Komisj¹ Europejsk¹ przyj¹æ, ¿e bezpieczeñstwo energetyczne oznacza mo¿liwoæ produkcji i wykorzystania stosunkowo niedrogiej, pewnej i przyjaznej rodowisku
energii, to zastosowanie CNG do napêdu pojazdów w Polsce sprzyja zapewnieniu tego bezpieczeñstwa. W trosce o bezpieczeñstwo dostaw paliw na potrzeby sektora transportowego,
ca³kowicie uzale¿nionego od produktów ropopochodnych, rozwój rynku paliw alternatywnych sta³ siê priorytetem polityki energetycznej wielu rz¹dów pañstw cz³onków UE. Komisja Europejska sugeruje, ¿e do roku 2020 docelowy udzia³ paliw alternatywnych w transporcie drogowym powinien wzrosn¹æ do 20%. W komunikacie Komisji dotycz¹cym paliw
alternatywnych sugestia ta zosta³a rozwiniêta poprzez okrelenie g³ównych paliw alternatywnych posiadaj¹cych w rozs¹dnej perspektywie czasowej odpowiednio du¿y potencja³
rynkowy. W odniesieniu do niektórych z nich podjêto i wdro¿ono odpowiednie dzia³ania
legislacyjne. Na przestrzeni najbli¿szego dziesiêciolecia paliwa alternatywne mog¹ potencjalnie uzyskaæ du¿y udzia³ w rynku, nawet przekroczyæ zak³adane do 2020 roku wielkoci
procentowe. Prognozy dla g³ównych paliw alternatywnych na rok 2020 oceniaj¹ potencja³
rynkowy paliw produkowanych z biomasy na 15%, gazu ziemnego na 10%, LPG na 5%
i wodoru na kilka procent.
2.

DYNAMIKA WZROSTU NGV NA WIECIE  CZYNNIKI ROZWOJU

Porównuj¹c ekstrapolowane zapotrzebowanie na energiê w wiecie w najbli¿szych kilkudziesiêciu latach z dostêpnymi zasobami ropy naftowej, dochodzimy do jednoznacznego wniosku: ropy naftowej zabraknie. Konieczne jest zatem podjêcie przez rz¹dy pañstw
wyprzedzaj¹cych dzia³añ dwojakiego rodzaju. Z jednej strony uruchomienie w du¿ej skali
* Wydzia³ Zarz¹dzania AGH, Kraków
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programów poprawy efektywnoci wykorzystania energii maj¹cych na celu ograniczenie
przyrostu zapotrzebowania, z drugiej za strony substytucja paliw ropopochodnych energi¹
uzyskiwan¹ z innych róde³.
Przyjmuje siê, ¿e w d³ugim horyzoncie czasowym takim nonikiem energii  szczególnie do wykorzystania w transporcie  mo¿e byæ wodór, za w okresie przejciowym bêdzie
to gaz ziemny, biopaliwa i energia elektryczna. Skalê przedsiêwziêcia przedstawiono na
rysunku 1.

Rys. 1. wiatowe zapotrzebowanie na energiê wg prognoz International Energy Agency [1]
ród³o: [Erdölprognose der IEA (International Energy Agency)]

Polityka wielu krajów w tym zakresie i realizowane strategie s¹ bardzo ró¿ne. W ostatnich latach, g³ównie na skutek perturbacji zwi¹zanych ze wzrostem cen ropy naftowej na
rynkach wiatowych, wiele pañstw, szczególnie w regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryki
Po³udniowej podjê³o aktywne dzia³ania w zakresie substytucji paliw. rednia roczna dynamika wzrostu rynku NGV w regionie Azji i Pacyfiku wynosi³a oko³o 40% (rys. 2), przy
czym najwiêksze wzrosty mia³y miejsce w takich krajach jak Pakistan, Iran i Indie.

Azja i Pacyfik
wiat
Azja i Pacyfik

wiat

Rys. 2. Dynamika wzrostu rynku NGV w wiecie w latach 20042009
ród³o: [16, Asian NGV Comunications, January 2009]
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Kraje, w których wykorzystanie NGV ma miejsce od wielu lat, rozwijaj¹ siê równie¿,
ale wolniej. W efekcie w po³owie 2009 roku na czo³o listy rankingowej wysuwa siê Pakistan oraz szybko rozwijaj¹ce siê rynki NGV w Brazylii, Iranie i Indiach (rys. 3).

Rys. 3. Lista liderów rynku NGV w roku 2009
ród³o: [16, Asian NGV Comunications, January 2009]

W przypadku krajów Azji i Ameryki Po³udniowej g³ównym czynnikiem sprzyjaj¹cym
zastêpowaniu paliw ropopochodnych sprê¿onym gazem ziemnym jest aktywna polityka ich
rz¹dów. G³ównym narzêdziem tej polityki jest utrzymywanie atrakcyjnych  z punktu widzenia
uczestników rynku  relacji cenowych miêdzy rodzajami paliw. W praktyce oznacza to, ¿e
ceny CNG nie podlegaj¹ regulacji ze strony instytucji rz¹dowych praktycznie we wszystkich
tych krajach z wyj¹tkiem Chin. W efekcie ceny CNG w roku 2008 by³y ni¿sze od cen benzyny o 85% w Iranie, 75% w Pakistanie i 70% w Indiach. W przypadku oleju napêdowego
ró¿nice by³y mniejsze i w roku 2008 ceny CNG by³y ni¿sze od cen benzyny o 50% w Bangladeszu, 45% w Indiach i 30% w Pakistanie i Chinach. Dodatkowe narzêdzia, jakie zastosowano, to: import wyposa¿enia stacji i instalacji samochodowych wolny od op³at celnych
w Pakistanie i Bangladeszu, subsydiowanie kosztów konwersji pojazdów  np. w Iranie dochodz¹ce do 90%, oraz inwestowanie w rozwój infrastruktury, g³ównie stacji sprê¿ania,
przez narodowych dystrybutorów gazu, np. w Tajlandii. We wszystkich tych krajach sektor
prywatny inwestuj¹cy w infrastrukturê stacji sprê¿ania gazu osi¹ga na tyle atrakcyjne stopy
zwrotu z inwestycji, ¿e jej rozwój nastêpuje bez specjalnego finansowania zewnêtrznego.
W USA i Europie mamy do czynienia z zupe³nie odmienn¹ sytuacj¹. W wiêkszoci
krajów ró¿nice cen miêdzy paliwami ropopochodnymi i gazem ziemnym s¹ zdecydowanie
mniejsze. Motorem napêdzaj¹cym rozwój NGV jest troska o rodowisko i bezpieczeñstwo
energetyczne. Czynnik ekonomiczny nie wszêdzie gra tak istotn¹ rolê jak w Rosji, gdzie
cena CNG stanowi 20% ceny ekwiwalentu benzyny. Podobnie jest we W³oszech: du¿a ró¿nica w opodatkowaniu benzyny i LPG przyczyni³a siê do rozwoju rynku NGV. Narzêdziem
oddzia³ywania rz¹dów na rynek NGV s¹ odpowiednie programy pomocowe wspieraj¹ce
alternatywne ród³a energii oraz polityka podatkowa w odniesieniu do paliw [2, 4]. Plany
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Unii Europejskiej w tym zakresie na najbli¿sze lata s¹ bardzo ambitne, chocia¿ ich realizacja w poszczególnych pañstwach Unii przebiega bardzo ró¿nie. Prognozy skali substytucji
paliw do pojazdów w krajach starej Unii paliwami alternatywnymi przedstawiono na rysunku 4 [15].

Rys. 4. Udzia³ substytucji paliw ropopochodnych w sektorze transportu
 prognozy dla 15 pañstw UE

W tabeli 1 podano dane odnosz¹ce siê do liderów rynku europejskiego. Efektem stosowania strategii typu pchaæ (ang. push) jest niski stopieñ wykorzystania stacji (Niemcy, Szwecja), za w przypadku W³och i Rosji, gdzie zastosowano strategiê typu ci¹gnij
(ang. pull) mamy do czynienia z du¿¹ dynamik¹ wzrostu rynku i efektywnym wykorzystaniem infrastruktury.
Tabela 1
Liderzy rynku europejskiego i Polska  liczba pojazdów NGV, stacji sprê¿ania gazu
i narzêdzia realizacji strategii rozwoju w roku 2009
ród³o [14] i analizy w³asne autorów

Kraj

Liczba
pojazdów
NGV

Liczba
stacji
CNG

Cena CNG/
ekwiwalent 1 l
benzyny

Liczba poj.
NGV/na 1
stacjê CNG

Strategia

W³ochy

580 000

700

0,56

829

polityka cen paliw i pojazdów

Rosja

103 000

226

0,20

456

polityka cen paliw

Niemcy

82 000

840

0,56

98

subsydiowanie rozwoju

Szwecja

16 900

118

0,90

143

subsydiowanie rozwoju

Polska

2 000

30

0,48

57

???

Lider rynku europejskiego, W³ochy posiadaj¹ce dojrza³y rynek NGV, dalszy jego rozwój zamierza stymulowaæ przez rozwój sieci stacji sprê¿ania wzd³u¿ autostrad, innowacje
w zarz¹dzaniu flot¹ i stacjami sprê¿ania (stacje publiczno-prywatne, multipaliwowe  oferuj¹ce CNG i biogaz) oraz istotne innowacje w budowie pojazdów. Szansy dalszego rozwoju W³ochy upatruj¹ w realizacji europejskiej polityki transportowej [8].
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Niemcy planuj¹ konsekwentny rozwój stacji sprê¿ania oraz zmianê polityki podatkowej, która w ostatnich latach przyczyni³a siê do zatrzymania dynamiki wzrostu pojazdów
napêdzanych CNG, a bardzo wp³ynê³a na rozwój rynku LPG [9].
Czynnikiem ró¿ni¹cym strategie rozwoju NGV w Europie od strategii krajów regionu
Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Po³udniowej jest udzia³ pojazdów oryginalnych przygotowanych przez producentów i starych podlegaj¹cych konwersji na napêd gazowy. Pojazdy przerabiane, niedysponuj¹ce ze zrozumia³ych wzglêdów optymalnymi rozwi¹zaniami technologicznymi, nie mog¹ konkurowaæ z oryginalnymi pojazdami dostarczanymi przez producentów. Wysoki wspó³czynnik zu¿ycia CNG w stosunku do oleju napêdowego czy benzyny
niweluje ró¿nice w kosztach eksploatacji spowodowane cen¹ paliwa. Zatem czynnikiem
maj¹cym obecnie najistotniejsze znaczenie jest d³ugoterminowa strategia rz¹dów poszczególnych krajów, k³ad¹ca nacisk na skutki ekologiczne zastosowania paliw alternatywnych
oraz polityka bezpieczeñstwa energetycznego. Te w³anie czynniki powoduj¹, ¿e pó³nocnoamerykañscy i europejscy producenci pojazdów oferuj¹ bardzo szerok¹ gamê pojazdów osobowych, dostawczych, autobusów i innych pojazdów u¿ytkowych. W segmencie pojazdów
pasa¿erskich i dostawczych europejscy producenci oferuj¹: Fiat  8 modeli, Volkswagen
 8 modeli, Opel  4 modele, Mercedes  4 modele, Iveco  3 modele, Ford  2 modele.
Ponadto oferuj¹ pojazdy CNG: Audi, Citroën, Peugeot, Renault, koda i Volvo [6].
Pañstwo szwedzkie subsydiuje intensywnie budowê instalacji produkuj¹cych biogaz
oraz stacje sprê¿ania biogazu, zwalnia sprzeda¿ tego produktu z opodatkowania oraz nak³ada relatywnie niskie podatki na CNG, redukuj¹c jednoczenie o 40% podatek od pojazdów
napêdzanych paliwami alternatywnymi dla firm. Standardem staje siê bezp³atne parkowanie tych pojazdów w strefach miejskich. Konsekwentna polityka bezpieczeñstwa energetycznego realizowana przez takie kraje jak Szwecja czy Hiszpania powoduje, ¿e staj¹ siê
one liderami w zastosowaniu biopaliw do napêdu pojazdów [4, 5]. W tabeli 2 prezentowane
s¹ dane dotycz¹ce interesuj¹cego przyk³adu Madrytu  miasta, którego w³adze planuj¹
wprowadzenie do koñca 2009 roku w 100% zast¹pienie paliw tradycyjnych alternatywnymi
w przypadku pojazdów komunikacji miejskiej [5].
Tabela 2
Zmiany struktury napêdu pojazdów komunikacji miejskiej Madrytu oraz prognoza do roku 2011
Liczba pojazdów
Rok

wodór

Razem pojazdy
(udzia³ procentowy pojazdów
na paliwa alternatywne)

biodiesel

CNG

etanol

napêd
elektryczny

4

155

0

20

4

183 (9,3%)

2005

13

165

0

20

3

201 (10,1%)

2006

210

201

5

20

3

439 (21,7%)

2007

862

351

5

30

0

1 248 (61,4%)

2008

1 267

381

5

40

0

1 693 (82,2%)

2009

1 670

393

5

32

0

2 100 (100%)

2010

1 679

503

5

22

1

2 210 (100%)

2011

1 601

645

5

20

1

2 272 (100%)

2004
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3.

WP£YW CEN ROPY NAFTOWEJ NA SEKTOR NGV

Za³amanie cen ropy naftowej na rynkach wiatowych ma wp³yw na ca³¹ globaln¹ gospodarkê, w tym i na sektor NGV. Spadek cen ropy ze 147 USD za bary³kê w lipcu 2008 do poni¿ej
50 USD za bary³kê w grudniu 2008 zaznaczy³ siê 5060% za³amaniem dynamiki wzrostu NGV,
zw³aszcza w krajach gdzie ta dynamika by³a najwiêksza. Oszczêdnoci z tytu³u stosowania
CNG malej¹ wraz z kurczeniem siê no¿yc cenowych ON/CNG, maleje zainteresowanie NGV.
Analitycy Asian NGV przewiduj¹, ¿e ceny ropy w roku 2009 bêd¹ oscylowa³y wokó³
60 USD za bary³kê, a w roku 2010 wokó³ 75 USD za bary³kê, za OPEC przewiduje, ¿e ceny
z po³owy roku 2008 nie zostan¹ osi¹gniête, jeli nie nast¹pi istotna redukcja mocy wydobywczych. Ceny gazu na rynkach wiatowych, ale i lokalnych, bazuj¹ na cenach ropy z miesiêcy
poprzedzaj¹cych zakup. Gaz z produktu oferowanego na rynkach regionalnych staje siê produktem globalnym. W przysz³oci jego ceny nie bêd¹ tak sztywno zwi¹zane z cen¹ ropy.
Wobec tego, bez klarownej, d³ugoterminowej polityki pañstwa i dystrybutorów gazu dynamika rozwoju NGV mo¿e zostaæ zahamowana. Ca³y wiat (w najwiêkszym stopniu kraje
Azji) dowiadczy³ znacz¹cego wzrostu liczby pojazdów i stacji sprê¿ania. Z³o¿y³y siê na to
trzy czynniki: wiadoma polityka rz¹dów zwi¹zana z bezpieczeñstwem energetycznym, entuzjazm inwestorów prywatnych powodowany wzrostem cen ropy oraz polityka ograniczania emisji prowadzona w skali globalnej. Lawinowy wrêcz przyrost liczby pojazdów i stacji
sprê¿ania w Azji w powi¹zaniu z rosn¹cymi cenami ropy naftowej na rynku pokazuj¹ nastêpuj¹ce dane. W roku 2005 przy redniej cenie bary³ki ropy oko³o 60 USD w Azji eksploatowanych by³o 1,4 mln pojazdów i 2,7 tys. stacji sprê¿ania. W roku 2008 kiedy rednia wynosi³a 101 USD za bary³kê eksploatowano ju¿ 4,6 mln pojazdów i 5,9 tys. stacji sprê¿ania.
Odpowied na pytanie, dlaczego istotny wzrost cen benzyny w Polsce w ostatnich latach nie prze³o¿y³ siê na rozwój rynku NGV, mo¿na znaleæ na podstawie danych przedstawionych na rysunku 5. To LPG, który ma rozwiniêt¹ sieæ stacji nape³niania, oraz polityka
cen prowadzona przez rafinerie skutecznie blokuj¹ rozwój rynku NGV. W efekcie w roku
2009 mamy w Polsce ponad 2,0 mln pojazdów napêdzanych LPG i nieca³e 2 tysi¹ce pojazdów napêdzanych CNG.

Rys. 5. Dynamika cen paliw w Polsce w latach 20012009*
(cena netto + VAT, * ceny z czerwca 2009)
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4.

EFEKTYWNOÆ SUBSTYTUCJI PALIW W POLSCE

Ró¿nice pomiêdzy cenami benzyny i CNG jednoznacznie przes¹dzaj¹ o efektywnoci
substytucji paliw ropopochodnych alternatywnymi w pojazdach osobowych czy dostawczych. Tutaj barier¹ jest jedynie brak dostatecznie rozwiniêtej sieci dystrybucji sprê¿onego
gazu ziemnego. W przypadku floty autobusów problem jest nieco bardziej z³o¿ony. O efektywnoci decyduje nie tylko ró¿nica w cenie paliwa i ró¿nica w cenie pojazdów, ale równie¿
skala przedsiêwziêcia i zastosowane rozwi¹zania techniczne. W efekcie rynek otrzymuje
bardzo czêsto sprzeczne sygna³y dotycz¹ce efektywnoci rozwi¹zañ. W tabelach 3 i 4 zestawiono dane eksploatacyjne dwóch ró¿nych operatorów floty autobusów z roku 2008 oraz
2009. W efekcie zastosowania z³ych rozwi¹zañ technicznych oraz braku szkolenia kierowców wspó³czynnik przeliczeniowy zu¿ycia CNG w stosunku do oleju napêdowego wyniós³
1,63, co czyni rozwi¹zanie zupe³nie nieatrakcyjnym w warunkach cenowych 2009 roku.
Tabela 3
Z³e i dobre dowiadczenia operatorów floty pojazdów w warunkach cenowych 2008 roku
Rodzaj
autobusu

Zu¿ycie
CNG
m3/100 km

Zu¿ycie ON
l/100 km

Wskanik
zu¿ycia
CNG/ON

Cena CNG
z³/m3

Cena ON
z³/l

Oszczêdnoæ
z³/100 km

d³ugi

60,92

55,33

1,10

1,62

3,24

80,39

krótki

60,32

37,00

1,63

1,62

3,24

21,96

Tabela 4
Z³e i dobre dowiadczenia operatorów floty pojazdów w warunkach cenowych czerwca 2009 roku
Rodzaj
autobusu

Zu¿ycie
CNG
m3/100 km

Zu¿ycie ON
l/100 km

Wskanik
zu¿ycia
CNG/ON

Cena CNG
z³/m3

Cena ON
z³/l

Oszczêdnoæ
z³/100 km

d³ugi

60,92

55,33

1,10

1,72

2,74

21,96

krótki

60,32

37,00

1,63

1,72

2,74

–2,10

Analiza efektywnoci ekonomicznej eksploatowanych w Polsce stacji sprê¿ania gazu
nasuwa szereg wniosków. G³ównym czynnikiem decyduj¹cym o braku rentownoci inwestycji w wiêkszoci stacji jest ich przewymiarowanie w stosunku do potrzeb oraz brak standaryzacji rozwi¹zañ w tym zakresie powoduj¹cy nadmierne nak³ady inwestycyjne (tab. 5).
W efekcie jednostkowe koszty sprê¿ania gazu s¹ bardzo wysokie, a ich rozrzut dobitnie wiadczy o b³êdach pope³nianych na etapie projektowania (tab. 6).
O tym, ¿e eksploatacja stacji w warunkach cenowych 2008 roku mo¿e byæ efektywna,
wiadcz¹ analizy dokonane przez autorów na podstawie danych z najlepszych stacji tankowania CNG eksploatowanych w Polsce w 2008 roku (tab. 7).
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Tabela 5
Zakres zmiennoci wskaników technicznych
kilkunastu wybranych stacji sprê¿ania gazu w Polsce
 analizy autorów na podstawie danych z roku 2008
Wskanik

Zakres zmiennoci
300–600 Nm3/h

wydajnoæ
obs³uga

2–8 osób

stopieñ wykorzystania

8%–60%

wskanik zu¿ycia energii elektrycznej

0,16–0,31 kWh/m3

cena energii elektrycznej

0,31–0,58 z³/kWh

Tabela 6
Zakres zmiennoci jednostkowych kosztów sprê¿ania gazu
kilkunastu wybranych stacji sprê¿ania w Polsce
 analizy autorów na podstawie danych z roku 2008
Koszty jednostkowe sprê¿ania

Zakres zmiennoci

koszt energii elektrycznej

0,06–0,18 z³/ Nm3

konserwacje i naprawy

0,05–0,13 z³/ Nm3

koszty osobowe

0,05–0,12 z³/Nm3

amortyzacja

0,19–0,49 z³/Nm3

podatki i op³aty

0,01–0,19 z³/Nm3

Tabela 7
Struktura i poziom kosztów sprê¿ania gazu
najlepszych operatorów stacji sprê¿ania w Polsce
 analizy autorów na podstawie danych z roku 2008
Wykorzystanie zdolnoci
< 20%

Wykorzystanie zdolnoci
≥ 50%

zakup gazu ziemnego

1,08

1,08

energia elektryczna

0,06

0,06

konserwacje i remonty

0,05

0,05

koszty osobowe

0,09

0,07

amortyzacja

0,19

0,05

0,09

0,03

1,57

1,34

Koszty

podatki i op³aty
3

RAZEM CNG (z³/Nm )
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5.

PODSUMOWANIE

Wsparcie procesu budowania popytu wymaga ze strony rz¹du przygotowania i wdro¿enia energicznych i d³ugofalowych dzia³añ. Konieczne jest wiêc przygotowanie d³ugofalowej strategii wspierania substytucji paliw, obejmuj¹cej rozwi¹zania prawne, politykê podatkow¹ oraz wydzielenie celowych funduszy na rozwój infrastruktury CNG [11].
Tego typu dzia³ania, które  w przypadku Polski dysponuj¹cej w³asnymi zasobami
gazu ziemnego  zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo energetyczne w zakresie transportu, praktycznie nie zosta³y przygotowane nawet na poziomie koncepcji i nie s¹ w ¿aden sposób koordynowane. Podjêta przed paru laty próba zrealizowania koncepcji rozwoju NGV w Polsce,
widziana z poziomu dostawcy gazu ziemnego, tj. PGNiG SA, nie powiod³a siê.
Do roku 2020 gaz ziemny pozostanie najprawdopodobniej jedynym paliwem alternatywnym (o potencjalnie wysokim udziale w rynku), które mog³oby pod wzglêdem ekonomiki poda¿y konkurowaæ z paliwami konwencjonalnymi przy za³o¿eniu scenariusza rynku dojrza³ego. Substytucja na zak³adanym poziomie 2% w roku 2010 i 5% w roku 2015
(przyjêta w scenariuszu PGNiG SA) nie bêdzie mo¿liwa do zrealizowania. Poniewa¿ cele
strategiczne na najbli¿sze lata nie s¹ mo¿liwe do osi¹gniêcia, nale¿y je skorygowaæ, aby
nie wp³ywa³y negatywnie na wszystkich zainteresowanych. Analiza rynku gazu w Polsce
do roku 2035 przygotowana przez Ramboll Oil&Gas na zlecenie EBI jedynie w scenariuszu zwiêkszonego zu¿ycia gazu zak³ada jego istotny udzia³ w rynku paliw do pojazdów [13].
Rozwi¹zania w zakresie wytwarzania pojazdów oraz sprê¿ania gazu s¹ technologi¹
w pe³ni dojrza³¹ i nie stwarzaj¹ ¿adnego ryzyka operacyjnego. Nie ma potrzeby stosowania
rozwi¹zañ doranych w postaci konwersji pojazdów. Rozwi¹zania rzemielnicze w tym zakresie s¹ anachronizmem. W porównaniu z wiêkszoci¹ stosowanych obecnie silników na
paliwa tradycyjne, silniki gazowe s¹ bardziej trwa³e, a przede wszystkim oferuj¹ znacz¹ce
korzyci w zakresie emisji, przekraczaj¹ce nawet wymogi okrelone przez najnowsze standardy Euro-5, dotyczy to zw³aszcza emisji cz¹stek sta³ych oraz NOX. Na obecnym etapie
rozwoju rynku kluczowym zagadnieniem s¹ strategie wdro¿eniowe, koszty oraz zagadnienia zwi¹zane z poszerzeniem rynku. Ze wzglêdu na wysokie koszty osi¹gniêcia wymaganych prawem standardów emisji zanieczyszczeñ w przypadku pojazdów napêdzanych ON
i benzyn¹, ró¿nica miêdzy cenami pojazdów na gaz ziemny i paliwa ropopochodne ulega
istotnemu zmniejszeniu.
Dowiadczenia W³och czy Niemiec wskazuj¹, ¿e osi¹gniêcie masy krytycznej wymaga wybudowania w Polsce kilkuset czynnych ca³odobowo stacji sprê¿ania. Analiza
kosztów operacyjnych najlepszych rozwi¹zañ w kraju pokazuje, ¿e budowa i eksploatacja
stacji mog¹ byæ efektywne przy cenie CNG na poziomie 1,35 z³/Nm3 (dotyczy to poziomu
cen I kwarta³u 2009), a wiêc zapewniaj¹cej konkurencyjnoæ wobec paliw ropopochodnych. Jednak PGNiG SA powinno dokonaæ reorientacji strategii eksploatacji posiadanych
stacji sprê¿ania, standaryzacji rozwi¹zañ w zakresie ich budowy i wyposa¿enia oraz polityki cen CNG.
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Partykularne interesy operatorów flot autobusów miejskich, b³êdy pope³niane przy definiowaniu wymagañ ofertowych podczas organizowania przetargów na dostawy autobusów oraz brak szkoleñ dla kierowców w zakresie eksploatacji autobusów na gaz ziemny
powoduj¹, ¿e ci¹gle funkcjonuje z³a, obiegowa opinia o tym rozwi¹zaniu. Operatorzy flot
pojazdów dostawczych oraz u¿ytkownicy prywatni nie korzystaj¹ z rozwi¹zania ze wzglêdu na brak sieci stacji sprê¿ania. Czynnikiem wspomagaj¹cym rozwój zastosowañ CNG
w transporcie, podobnie jak przebiega³o to w krajach UE, powinna byæ wymiana informacji
i budowa wiadomoci ekologicznej prowadzona przez w³aciwe instytucje rz¹dowe,
wspierana przez media i rodowiska uczelni wy¿szych.
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