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ANALIZA ISTNIEJ¥CYCH PROGNOZ ROZWOJU
KONSUMPCJI I PODA¯Y GAZU ZIEMNEGO W POLSCE
W WIETLE DOSTÊPNYCH PROGNOZ UNII EUROPEJSKIEJ
Aktualn¹, ca³ociow¹ prognoz¹ zapotrzebowania na energiê pierwotn¹ dla ca³ej Unii
Europejskiej i wszystkich pañstw cz³onkowskich UE jak¹ dysponuj¹ autorzy niniejszego
opracowania jest prognoza Uniwersytetu Ateñskiego zawarta w tzw. modelu PRIMES,
którego trzeci¹ wersjê (Baseline 2009) opracowano i podano do publicznej wiadomoci
w III kwartale 2009 roku [19, 21].
Prognoza ta odzwierciedla:
 skutki kryzysu gospodarczego jaki dotkn¹³ gospodarkê wiatow¹ w 2008 i 2009 roku,
 za³o¿enie odnonie 20% ograniczenia emisji CO2 do atmosfery do 2030 roku,
 za³o¿enie, i¿ w roku 2020 ok. 15 proc. energii ma byæ produkowane ze róde³ odnawialnych.
Model PRIMES jest podstawowym narzêdziem i punktem wyjcia dla analiz przygotowywanych dla Komisji Europejskiej i dlatego zawart¹ w nim prognozê nale¿y traktowaæ
jako wi¹¿¹c¹ (przynajmniej obecnie) dla projektów rozpatrywanych na tym forum. Model
ten i zawarte w nim prognozy autorzy dok³adnie opisali miêdzy innymi w artykule [12].
Warto dodaæ, ¿e model PRIMES model zosta³ niedawno poszerzony o modu³ gazu ziemnego, który dostarcza prognozy dotycz¹ce importu gazu ze wzglêdu na kraj pochodzenia, oraz
rodzaj i drogi transportu (LNG, ruroci¹gi), jak i realizowany poziom hurtowych cen gazu.
W badaniach modelowych opisane zosta³y relacje miêdzy zasobami gazu, infrastruktury
gazowej i stopnia konkurencji na wewnêtrznych rynkach gazu wraz z obszarem Eurazji.
Ten submodel ocenia wp³yw ww. czynników na ceny gazu p³acone przez odbiorców gazu
w krajach UE. Model rynku gazu UE jest modelem dynamicznym, który obejmuje ca³y
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obszar Eurazjii globalnego rynku LNG. Przedstawia szczegó³owo stan infrastruktury gazowej, jej teraniejszoæ i przysz³oæ, a tak¿e ró¿nych interesariuszy, którzy uczestnicz¹
w rynku UE. Interesariusze ci musz¹ niejako rywalizowaæ o dostêp do infrastruktury gazowej i realizacjê dostaw gazu ziemnego dla klientów. Ten ostatni wspó³czynnik reaguje na
prognozowane ceny gazu. Model uwzglêdnia oligopoliczn¹ strukturê rynku gazu, wraz z jej
niejednorodnociami i mo¿e pomieciæ ró¿ne za³o¿enia dotycz¹ce poziomu konkurencji
i integracji gazu na rynku wewnêtrznym UE.
Modu³ gazu ziemnego wykorzystuje jako dane wejciowe dostêpne prognozy popytu
na gaz (dwanacie sektorów przemys³u, transportu, mieszkalnictwa, us³ug i rolnictwa i sektorów odbiorców koñcowych przygotowa³o na ¿¹danie Autorów modelowania swoje prognozy zu¿ycia i poda¿y) a tak¿e informacje od producentów energii elektrycznej adoptowanych do modelu PRIMES. PRIMES okrela punkt równowagi poprzez wyznaczenie takich
cen na ka¿dy nonik energii, które najlepiej dopasowuj¹ poda¿ dostêpnych form energii do
popytu na te surowce lub paliwa. Równowaga jest statyczna w danym okresie, ale ponownie uzyskiwana w kolejnej iteracji dla nastêpnego okresu poprzez dynamicznie zmieniaj¹ce siê relacje.
Model jest behawioralny, tzn. odpowiada na zadane parametry i bodce, ale odzwierciedla tak¿e w bardzo dok³adny sposób dostêpne technologie dotycz¹ce wytwarzania
i zu¿ywania energii oraz ograniczania poziomu zanieczyszczeñ. Ca³oæ opiera siê o za³o¿enia odnonie warunków rynkowych, struktury przemys³u, regulacji i przyjêtych polityk
w zakresie energii i ochrony rodowiska. Przyjmuje siê, i¿ za³o¿enia te wp³ywaj¹ na zachowania uczestników rynku energii (przedsiêbiorstwa, wytwórców energii, gospodarstwa domowe, itp.).
G³ówne cechy modelu PRIMES:
 pe³ne pokrycie rynku energii zarówno od strony popytu jak i poda¿y,
 mieszane podejcie do procesu prognozowania: zarówno od do³u do góry  np. kwestie technologiczne, in¿ynieryjne, jak i z góry do do³u  np. zachowania na poziomie
mikro, spójnoæ zachowañ uczestników rynku,
 modularna struktura, która oddzielnie modeluje ka¿dy sektor oraz wszystkie procesy
decyzyjne, a te z kolei wp³ywaj¹ na popyt i poda¿ ka¿dego nonika energii,
 rynkowe podejcie: ceny równowagi s¹ g³ównymi elementami bilansuj¹cymi poda¿
i popyt na dane ród³o energii,
 pe³na symulacja handlu energi¹ elektryczn¹ i gazem ziemnym zarówno na rynku unijnym, jak i wiatowym,
 dok³adne odzwierciedlenie instrumentów politycznych i fiskalnych: podatki, subsydia,
pozwolenia na emisjê, itp.
Model PRIMES obejmuje wszystkie 27 pañstw cz³onkowskich Unii, a tak¿e kraje s¹siaduj¹ce z UE takie jak Norwegia, Szwajcaria i Turcja oraz mniejsze pañstwa z Po³udniowo-Wschodniej Europy.
W zakresie sieci elektroenergetycznych oraz gazowych PRIMES pokrywa ca³y obszar
euroazjatycki, przy czym kraje europejskie mog¹ byæ modelowane jako jeden po³¹czony
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system, co w przypadku niektórych krajów (Finlandia, kraje ba³tyckie, ale te¿ Polska) nie
jest do koñca poprawne.
G³ówne j¹dro modelu stanowi¹ po³¹czone poprzez powi¹zania rynkowe sub-modele:
popytu, generacji energii elektrycznej i ciep³a oraz poda¿y paliw. Modu³y wspieraj¹ce to
model poda¿y biomasy, model produkcji rafineryjnej, szczegó³owy model sektora transportu, model poda¿y gazu (dot. rynku euroazjatyckiego) oraz model poda¿y wodoru.
PRIMES jest w pe³ni skalibrowany danymi z bazy danych Eurostat, w wersji Baseline
2009 dla okresu od 1990 do 2007. Projekcja obejmuje okres od 2010 do 2030 w okresach
piêcioletnich. Szczegó³owe informacje [12, 19, 21]
6 maja 2010 r. EUROGAS  Europejski Zwi¹zek Przemys³u Gazu Ziemnego opublikowa³ swoj¹ prognozê zatytu³owan¹ Long Term Outlook for GasDemand and Supply
20072030 [DDDD], która w znacznej mierze korespondowa³a z Modelem PRIMES
Baseline z 2007 r. Poniewa¿ dokument dezaktualizowa³ siê doæ szybko, w padzierniku
2011 r. EUROGAS odpowiadaj¹c niejako na zapotrzebowanie rynku przygotowa³ kolejny,
tym razem ju¿ nie prognostyczny dokument, Eurogas Roadmap 2050 [7]. Autorzy chcieli
opisaæ jak móg³by wygl¹daæ europejski mix energetyczny w oku 2050., przy za³o¿onej 80%
redukcji w stosunku do roku 1990 emisji gazów cieplarnianych w UE, tak jak zosta³o to
zaproponowane przez Komisjê Europejsk¹ w dokumencie zatytu³owanym Roadmap for
moving to a low-carboneconomy in 2050 [15, 8, 7].
Eurogas Roadmap 2050 [8] chcia³ pokazaæ mo¿liwe cie¿ki do osi¹gniêcia zamierzonego celu redukcyjnego jaki mia³ byæ podstaw¹ do europejskiej debaty w grudniu 2011 r.
dotycz¹cej Energy Roadmap 2050. Dokument by³ opracowany ju¿ po kryzysie 2009 r.,
ale ci¹gle jeszcze przed fundamentaln¹ zmian¹ dotycz¹c¹ wy³¹czenia elektrowni atomowych w Niemczech po tragedii Fukushima. Eurogas Roadmap 2050 wskazuje mimo
wszystko na du¿y potencja³ technologii zwi¹zanych z gazem ziemnym  we wszystkich
sektorach  dla osi¹gniêcia efektywnie celu redukcyjnego. Czteroletnie okresy studyjne
wyranie pokazuj¹ dwie fazy, w których gaz ziemny jest znakomitym beneficjentem zrównowa¿onego rozwoju energetycznego (rys. 1).
I tak do roku 2030: dokument przewiduje wysok¹ efektywnoæ jak¹ daje gaz ziemny
w obszarze produkcji energii elektrycznej i ciep³a przy minimalizowaniu emisji CO2. Dodatkowym atutem jest elastycznoæ dostosowania siê sektora gazowego do rozwoju OZE.
W latach 2030 do 2050: Roadmap dostrzega potrzebê implementacji technologii
zwi¹zanych z wychwytywaniem i sk³adowaniem CO2 (technologie CCS). Jak twierdz¹ Autorzy ww. dokumentu spowoduje to praktycznie ustabilizowanie zu¿ycia gazu ziemnego
w sektorze energetycznym na poziomie 191 BCM w 2050 (przy 162 BCM w 2010). Uwa¿aj¹ tak¿e, ¿e konsumpcja energii w sektorze gospodarstw domowych i sektorze us³ug,
w wyniku wdro¿enia pakietu efektywnoci energetycznej, spadnie do 86 BCM. Widzimy
równie¿ w latach 20302050 wzrost zu¿ycia gazu w transporcie.
Prognozy dotycz¹ce zapotrzebowania na gaz ziemny zlecane w ostatnich latach przez
Ministerstwo Gospodarki RP przedstawia tabela 1. W³asn¹ prognozê wykona³a równie¿
i opublikowa³a w 2002 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
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Rys. 1. Zu¿ycie gazu ziemnego w UE wg Eurogas Roadmap 2050
Opracowanie w³asne na podstawie [7]

Tabela 1
Prognozy zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce 20052030 [22]

Ministerstwo
Gospodarki
Ministerstwo
Gospodarki
Ministerstwo
Gospodarki
Ministerstwo
Gospodarki

Rychlicki S., Nagy F., Siemek J.: Stan obecny i ewolucja stosunków gazowych Rosji z Uni¹ Europejsk¹ i Polsk¹.
Polityka Energetyczna, t. 12, z. 2/2, 2009.

W listopadzie 2011 r. zosta³ opublikowany na stronach Ministerstwa Gospodarki RP
raport MIX ENEREGETYCZNY Analiza scenariuszy dla Polski  listopad 2011 roku [4]
realizowany w ramach umowy Nr II/183/P/75001/11/DGR przez Instytut Badañ Strukturalnych i demosEUROPA  Centrum Strategii Europejskiej [Mi]. Jest to dokument gdzie
podsumowano wyniki dotychczasowych projekcji przysz³ej struktury wytwarzania energii
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elektrycznej w Polsce, a tak¿e opisano zalecenia, rekomendacje i wnioski do wykorzystania
przy wypracowaniu strategii dla Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Mimo, ¿e praca zbiera i porównuje dostêpne na rynku opracowania zawieraj¹ce prognozy cz¹stkowe nie mo¿e byæ traktowana jako model czy te¿ dokument prognostyczny. Autorzy zebrali nie tylko dostêpne prognozy ARE [aa] wraz z ich aktualizacjami [oo], ale tak¿e
pokusili siê o ocenê prac dokonanych przez ró¿ne instytucje w Polsce a latach 20082011.
Warto zatem dokonaæ porównania prognoz PRIMES [21] i ARE [1, 2] dla Polski, które
przynosi zbli¿one, aczkolwiek w niektórych obszarach jednak istotnie ró¿ni¹ce siê wnioski.
Prognozy wydobycia (produkcji w³asnej) s¹ zbli¿one  jakkolwiek najwiêkszy wolumen
wydobycia zawarty w predykcjach ARE mo¿e byæ przeszacowany w odniesieniu do OZE,
a zw³aszcza energetyki wiatrowej jak to pokazuje tabela 2.
Tabela 2
Porównanie prognoz PRIMES (Baseline 2007 i Baseline 2009) [19,21] i ARE [1, 2] dla Polski

Obliczenia w³asne na podstawie Modeli PRIMES Baseline 2009 i Baseline 2007, prognozy ARE a tak¿e danych
Eurostat (rok 2007).
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Konsumpcja energii pierwotnej (brutto) jest oczywicie najwy¿sza w przedkryzysowej
wersji PRIMES (Baseline 2007), ale ró¿nice pomiêdzy powsta³ymi w zbli¿onym okresie
prognozami ARE i Baseline 2009 s¹ doæ zastanawiaj¹ce. Po czêci wynikaj¹ one z ró¿nego
za³o¿onego tempa wzrostu PKB: oko³o 2,9% rocznie w PRIMES i rednio 5,0% w modelu
ARE, ale w prognozie ARE za³o¿ono a¿ 4,1% (redniorocznie) spadek energoch³onnoci,
podczas gdy w modelu Baseline 2009 jedynie 2,6% (co wydaje siê bardziej realistycznym
podejciem). Import netto energii jest w du¿ej mierze wynikow¹ zaprezentowanych powy¿ej ró¿nic.
Zdaniem autorów niniejszego opracowania zarówno prognoza ARE, jak i scenariusz
opisany w modelu PRIMES Baseline 2009 stawiaj¹ nierealistyczne cele w zakresie udzia³u
odnawialnych róde³ energii w bilansie energii pierwotnej zarówno w odniesieniu do predykcji dla ca³ej Unii Europejskiej (Baseline 2009), jak i samej Polski (Baseline 2009
i ARE) [1, 2, 11, 19, 21].
Jedynym paliwem, które jest w stanie pokryæ lukê w produkcji energii bez naruszania
przyjêtych zobowi¹zañ w zakresie wielkoci emisji CO2 oraz ponoszenia ogromnych kosztów inwestycyjnych i pogarszania konkurencyjnoci gospodarki, jest tylko gaz ziemny.
Powstaje zatem pytanie  a co siê stanie je¿eli odpowiednia iloæ nowych elektrowni
atomowych nie zostanie wybudowana, a za³o¿one cele w zakresie OZE zw³aszcza energetyki wiatrowej i solarnej nie zostan¹ zrealizowane. Je¿eli nie nast¹pi wiêkszy, ni¿ siê planuje,
spadek energoch³onnoci (a wydaje siê, i¿ zaplanowane poziomy s¹ i tak bardzo ambitne) to
powsta³¹ lukê bêdzie mo¿na zape³niæ jedynie importem paliw kopalnych  przy malej¹cej
poda¿y (i rosn¹cych cenach) ropy naftowej oraz kosztach niskoemisyjnych technologii spalania wêgla najbardziej prawdopodobnym ród³em energii dla UE bêdzie zapewne gaz
ziemny pochodz¹cy, niestety, g³ównie z importu.
Brak innych ca³ociowych, a zarazem aktualnych prognoz dotycz¹cych popytu na
energiê pierwotn¹ w ca³ej Unii Europejskiej nieco utrudnia ocenê tego materia³u.
Tym niemniej warto go porównaæ przynajmniej z dwoma innymi materia³ami prognostycznymi:
 wczeniejsz¹ wersj¹ modelu PRIMES (Baseline 2007) opisuj¹c¹ spojrzenie autorów
modelu na przysz³oæ bez uwzglêdniania skutków kryzysu, ale tak¿e przyjêtych przez
UE celów w zakresie udzia³u OZE, co wydaje siê bardziej realistycznym ujêciem,
 prognoz¹ zapotrzebowania na paliwa i energiê do roku 2030 dla rynku polskiego opracowan¹ w marcu 2009 roku przez Agencjê Rozwoju Energii na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki; z koniecznoci porównanie tego dokumentu z modelem PRIMES jest
ograniczone jedynie do prognoz dla Polski.
Wczeniejsza prognoza Uniwersytetu Ateñskiego zak³ada³a:
 wiêksz¹ o ok. 240 mln toe konsumpcjê energii w roku 2030,
 mniejsz¹ o ok. 70 mln toe produkcjê w³asn¹ energii w 2030, na któr¹ sk³ada³y siê praktycznie w ca³oci ró¿nice w poziomie produkcji energii atomowej (53 mln toe) i OZE
(13 mln toe),
 znacznie wiêkszy import netto energii  w 2030 o ponad 310 mln toe w stosunku do
aktualnej wersji prognozy.
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Rys. 2. Porównanie prognoz Uniwersytetu Ateñskiego zawartych
w modelach PRIMES: Baseline 2007 i Baseline 2009 [19, 21]
Obliczenia w³asne na podstawie Modeli PRIMES Baseline 2009 oraz Baseline 2007,
a tak¿e danych Eurostat (rok 2007)

Oficjaln¹ prognozê Komisji Europejskiej warto porównaæ z trójwariantow¹ prognoz¹
CERA (Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA)) zawart¹ w raporcie The
Eurasian Gas Export Outlook z czerwca 2011 roku czy najlepiej z Long-term Supply and
Demand Outlooks to 2035 z lutego 2012, wczeniejsz¹ wersj¹ modelu PRIMES wersja
Baseline 2007 (na poziomie prognozy dla ca³ej UE) oraz na przyk³ad tylko w odniesieniu
do Polski z prognoz¹ zapotrzebowania na paliwa i energiê do roku 2030 dla rynku polskiego opracowan¹ w marcu 2009 roku przez Agencjê Rozwoju Energii na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Ramy niniejszego opracowania nie pozwalaj¹ na tak¹ analizê. Warto jednak podkreliæ, ¿e prognozy amerykañskie zawieraj¹ predykcje mo¿liwego wydobycia
gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych to PRIMES, podobnie jak inne analizowane prognozy, nie uwzglêdniaj¹ jakichkolwiek istotnych wzrostów wydobycia gazu ze róde³ niekonwencjonalnych w Europie.
Co wiêcej konstruowany wiosn¹ i latem 2009 roku model PRIMES wyranie nie doszacowa³ skali spadku popytu na gaz ziemny w Europie wynikaj¹cy z kryzysu gospodarczego, st¹d szacunki konsumpcji gazu dotycz¹ce zarówno ca³ej Unii, jak i wiêkszoci krajów
cz³onkowskich dla roku 2010 wydaj¹ siê w porównaniu do najnowszych estymacji CERA
istotnie zawy¿one.
Z drugiej strony model PRIMES wyranie przeszacowuje wielkoæ wydobycia, g³ównie w Wielkiej Brytanii (a¿ o 16 mld m3), W³oszech (4,3 mld m3), Niemczech (3,7 mld m3)
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i Danii (2,3 mld m3), a niedoszacowuje jedynie w Holandii (3,9 mld m3), Francji (0,8 mld m3)
i Polsce (0,5 mld m3), dlatego wolumen importu jest przeszacowany na poziomie ca³ej UE
jedynie o oko³o 13 mld m3, jakkolwiek w przypadku poszczególnych pañstw (Niemcy,
Wielka Brytania) ró¿nice s¹ du¿e.

Rys. 3. Prognoza wydobycia gazu ziemnego w UE zawarta
w modelu PRIMES (Baseline 2009)1 [21]
Model PRIMES Baseline 2009, sierpieñ 2009 oraz dane Eurostat (rok 2007)

G³ówne przewidywane przez IHS CERA strukturalne zmiany, jakie bêd¹ mia³y wp³yw
na konsumpcjê gazu w gospodarkach obszaru Euroazji to:
 przechodzenie z gospodarek zorientowanych na produkcjê przemys³ow¹ na gospodarki zorientowane na us³ugi,
 wiêksza sk³onnoæ do oszczêdzania energii jako skutek wprowadzania cen rynkowych
na energiê,
 wymiana sprzêtu skutkuj¹ca wiêksz¹ efektywnoci¹ energetyczn¹.
W sektorze energetyki CERA zak³ada wzrost efektywnoci wynikaj¹cy ze zwiêkszonego wykorzystania nowych technologii (np. CCGT), urynkowienie cen energii elektrycznej przek³adaj¹ce siê na zmianê wielkoci i struktury zu¿ycia oraz stopniowe odchodzenie
1

192

Wartoci przeliczone z mln ton na mld m3 przyjmuj¹c wartoæ opa³ow¹ gazu na poziomie
39,8 MJ/m3 oraz przelicznik NCV = 0,9 GCV.

od systemów ogrzewania poprzez ciep³ownie do bezporednich systemów grzewczych instalowanych w budynkach.
W obszarze przemys³u spodziewane s¹ spadki zu¿ycia energii (i gazu) g³ównie na skutek wykorzystania nowego sprzêtu oraz poprawionego odzysku tzw. wtórnego ciep³a, poprawy efektywnoci energetycznej w miarê wdra¿ania nowych technologii2, zmniejszenia
zdolnoci eksportowych (a zarazem produkcji) produktów gazopochodnych takich jak
mocznik, nawozy czy metanol na skutek wzrostu cen gazu na rynkach krajowych. W segmencie ma³ych u¿ytkowników zak³adana jest wiêksza energooszczêdnoæ zarówno nowych,
jak i modernizowanych budynków, coraz wiêkszy udzia³ nowoczesnych urz¹dzeñ elektrycznych i energetycznych oraz przechodzenie na systemy bezporedniego ogrzewania.
Warto tak¿e w tym miejscu opisaæ inne prognozy i scenariusze, które dotykaj¹ przysz³ego i mo¿liwego wydobycia gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych w Polsce3 [11].
Wstêpne analizy odnonie technicznie wydobywalnych zasobów gazu z ³upków
w Polsce pokaza³ w sierpniu 2009 r. raport Wood Mackenzie: Unconventional Gas Service
Analysis Poland/Silurian Shales, August 2009 (48.3 TCF lub 1.37 TCM). Póniej w grudniu 2009 r. wielkoæ100 TCF lub 2.83 TCM opisa³ raport Vello A. Kuuskraa, Scott H. Stevens, Advanced Resources International "Worldwide Gas Shales and Unconventional Gas:
A Status Report, December 2009.
Szacunki na poziomie 66 TCF lub1.87 TCM pokaza³y siê w pracy M. Kuhn,
F. Umbach EUCERS Strategic Perspectives of Unconventional Gas A Game Changer with
Implication for the EU's Energy Security, May 2011) any ostatecznie w kwietniu 2011 r.
pokaza³a siê wielkoæ 187 TCF lub 5.3 TCM (EIA, World Shale Gas Resources: An Initial
Assessment of 14 Regions Outside the United States, April 2011).
Tabela 3
Raporty estymacji technicznie wydobywalnych zasobów gaz z ³upków w Polsce
Data Source

TCF

TCM

Wood Mackenzie Unconventional Gas Service Analysis
„Poland/Silurian Shales”, August 2009

48.3

1.37

M. Kuhn, F. Umbach EUCERS Strategic Perspectives of Unconventional Gas
“A Game Changer with Implication for the EU’s Energy Security”, May 2011

66.0

1.87

Vello A. Kuuskraa, Scott H. Stevens, Advanced Resources International
„Worldwide Gas Shales and Unconventional Gas: A Status Report, December
2009

100.0

2.83

187

5.30

EIA, World Shale Gas Resources:
An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, April 2011
Opracowanie w³asne
2
3

Z drugiej strony CERA zak³ada wzrost energoch³onnoci ze strony przemys³u wydobywczego
(g³êbsze pok³ady, trudniejsze warunki geologiczne).
Artyku³ by³ pisany przed spodziewan¹ 21 marca 2012 r. publikacj¹ raportu PIG.
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Zasoby wydobywalne gazu ziemnego ze z³ó¿ konwencjonalnych s¹ szacowane na
4 .94 TCF lub 0.14 TCM [17] z bie¿¹cym wydobyciem rocznym 416 MMCFD lub 4.3 BCM
co daje indeksowi R/P poziom 34.6  jeden z najwy¿szych w Europie.
Autorzy s¹ przekonani, ¿e wydobycie gazu z ³upków (o ile bêdzie ekonomicznie uzasadnione) na skalê przemys³ow¹ mo¿e wyst¹piæ w Polsce oko³o roku 2017/18 choæ nie jest
wykluczone uruchomienie pierwszej pilota¿owej kopalni oko³o roku 2015.
Analiza wyranie pokazuje, nie tylko brak ekonometrycznego modelu rynku (szczególnie rynku gazu ziemnego) na poziomie UE. Jest to o tyle zastanawiaj¹ce, ¿e zg³aszane s¹
postulaty z ró¿nych stron (tak¿e dostawców i importerów gazu ziemnego) o koniecznoci
przygotowania takiego modelu na szczeblu europejskim, gdy¿ stosowany model PRIMES
nie daje zadowalaj¹cych wyników prognostycznych i nie sprawdza siê równie¿ w krótszych
okresach weryfikacji. Bardzo potrzebny jest równie¿ nowoczesny model dla rynku polskiego, szczególnie w obliczu spodziewanej eksploatacji gazu z ³upków. Konieczna jest analiza
i oszacowanie wp³ywu rozwoju wydobycia, a nastêpnie konsumpcji gazu ze róde³ niekonwencjonalnych (g³ównie gazu ³upkowego) na ca³okszta³t zagadnieñ gospodarczo-spo³ecznych w Polsce, uwzglêdniaj¹c równie¿ kwestie natury ekologicznej oraz bezpieczeñstwa
energetycznego kraju.
Wyniki opracowania mog³yby równie¿ stanowiæ odpowiedni¹ bazê dla wypracowania
modelowych rozwi¹zañ prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, politycznych, ekologicznych i spo³ecznych, które umo¿liwi¹ w³aciwe i spo³ecznie akceptowalne wkomponowanie obszaru poszukiwañ i wydobycia gazu ze róde³ niekonwencjonalnych w ramy
prawne, ekonomiczne i spo³eczne obwi¹zuj¹ce w naszym kraju.
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