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Gazowe eldorado?

Jak Pan ocenia rozwój energetyki gazowej w Polsce na najbliższe
lata? Czy znaczący rozwój to tylko
kwestia czasu i nakładów inwestycyjnych?
Wszystko wskazuje na to, że od
gazu nie uciekniemy. Mam nadzieję, że
będzie to nasz własny gaz, to znaczy
gaz łupkowy. Jest bardzo duża szansa,
że go mamy i to w dużych ilościach.
Większym problemem jest, iż są tacy,
którzy pragną nam tę możliwość za-

blokować. Oznacza to, że znaczący
rozwój to kwestia czasu i nakładów
inwestycyjnych, ale również odpowiednich rozwiązań prawnych w zakresie
regulacji rynku i inwestycji. Wydaje się
oczywistym, że rozpocząć trzeba od
nowelizacji Polityki Energetycznej, która opcji gazowej nie uwzględniała - bo
jej jeszcze wtedy nie było na poziomie
świadomości społecznej. Niestety na
gazowe eldorado trzeba będzie jeszcze poczekać.

Czy przewidywany poziom zużycia gazu w 2015 r., czyli 18 mld
m 3 jest całkowicie realny, szczególnie w zakresie tworzenia nowych mocy wytwórczych energii
elektrycznej?
Moim zdaniem taki wzrost zużycia gazu w tym terminie jest nierealny. Do 2015 r. nie da się uruchomić
nawet tych mocy gazowych, które
znajdują się „już” w fazie przedrealizacyjnej, a co tu mówić o następnych realizacjach. Niestety w chwili
obecnej żadna systemowa elektrownia gazowa nie znajduje się w fazie
realizacyjnej tzn. takiej w której Inwestor podpisał kontrakt realizacyjny z
Wykonawcą na określony obiekt, w
określonym terminie i za określone
pieniądze. Wedle mojej wiedzy nie
zamknięto nawet ostatecznie żadnego finansowania. Rozmowy są w
toku, ale rozmowy to jeszcze nie inwestycje. W optymistycznym modelu
zwiększonego zużycia na cele elektroenergetyczne możemy się spodziewać w 2017-2018 roku.
Kontynuując ten optymistyczny
scenariusz być może będziemy już
mieli w tym czasie 1-2 mld m 3 własnego gazu łupkowego. Według Michała Wilczyńskiego, byłego Głównego Geologa Kraju, prognoza jest
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Jest kilka projektów w fazie
przedrealizacyjnej. Mam tu na myśli Stalową Wolę, projekt Taurona
- Blachownia, GDF Suez - Włocławek, PGE - Dolna Odra. Czy mogą nastąpić jakieś utrudnienia z
uruchomieniem pierwszych mocy
z gazówek?
Ostateczne decyzje w kwestii
uruchomienia tych inwestycji, czyli
zobowiązania kontraktowe, nie zostaną podjęte wcześniej niż wyjaśniona zostanie całkowicie kwestia
skonsumowania derogacji tzn. ulgi
w zakupie uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W szczególności dotyczy to nowych inwestycji (fizycznie rozpoczętych przed 31 grudnia
2008 r.). Rozstrzygnięcie to nastąpi
6 miesięcy od złożenia przez Polskę Wniosku Derogacyjnego, który
winien zawierać wszystkie planowane inwestycje ubiegające się o derogację. Termin przesłania Wniosku
do Komisji to 30 września 2011 r.
(Miesiąc wcześniej wniosek winien








być udostępniony publicznie). Jak
z tego wynika decyzje inwestycyjne
nie zapadną przed 31 marca 2012
r. bo przed tą datą nie będą znane
projekcje finansowe inwestycji. Dodając 3 miesiące na aktualizację biznes planów i podpisanie kontraktów
mamy 30 czerwca 2012. W tej dacie
można by wyjechać na plac budowy, gdyby Inwestor posiadał gotowy projekt, jego ocenę oddziaływania na środowisko oraz pozwolenie
na budowę (wraz ze wszystkimi dokumentami towarzyszącymi). Jest
to strasznie optymistyczne założenie. Musi ono obejmować również
uzgodnione opcje przyłączenia do
sieci elektroenergetycznej i oczywiście gazowej. Optymistycznie oceniany czas trwania budowy systemowej elektrowni gazowej to 4 lata.
Oznacza to, że super optymistyczny
termin oddania do użytku (zsynchronizowania) pierwszej nowej elektrowni gazowej to połowa 2016 roku. W
polskich warunkach bardziej prawdopodobny termin to rok później. Bardzo chciałbym się mylić.
Z czego wynika różnica w wielkości wykorzystania gazu ziemnego w Polsce w stosunku do Europy
Zachodniej?
Najprostsza odpowiedź to taka,
ze Europa Zachodnia jest znacznie
od nas bogatsza i może sobie pozwolić na technologie (paliwo) droższe, ale znaczniej bardziej wygodne,
żeby nie powiedzieć komfortowe. I
nie chodzi tu o ekologię, a w każdym razie nie tylko, ale i być może

przede wszystkim o łatwość przesyłania, składowania, pomiaru, regulacji
i automatyzacji. Wystarczy porównać
skomputeryzowany kocioł węglowy
stojący w piwnicy z dwufunkcyjnym
kotłem gazowym umieszczonym we
wnęce obok przedpokoju lub łazienki. I rozważyć możliwość wyjazdu na
ferie zimowe w obu przypadkach. A
przecież to samo dotyczy technologii przemysłowych, zaś w energetyce możliwości interwencyjnego wykorzystania mocy gazowych np. w
szczycie.
Mamy duże własne wydobycie węgla. Czy gaz jest w stanie
znaleźć sobie nawzajem z węglem
miejsce na rynku bez robienia tego
kosztem drugiej strony?
Myślę, że trzeba przestać opowiadać bajki o nie wchodzeniu sobie w paradę. Więcej gazu to mniej
węgla. Więcej czegokolwiek to mniej
węgla. O to przecież chodzi w europejskiej polityce klimatycznej, chyba
w tej sprawie nikt już nie ma wątpliwości? Jedyna szansa jaką widzę
przed węglem w Polsce i w Europie
to jego podziemne zgazyfikowanie w
złożu. Wydobycie energii pirolityczne lub biologiczne, ale na pewno nie
mechaniczne. I to też pod warunkiem, że Komisja Europejska nam
takiej możliwości nie zablokuje, tak
jak niektórzy nasi sojusznicy próbują zrobić z gazem łupkowym. Szczególnie Ci, którzy sami takiego gazu
nie mają. o
Rozmawiała:
Dorota Kubek, „Nowa Energia”

Produkcja energii elektrycznej z gazu w Polsce
Gaz zaazotowany (GZ 41,5) - EC Gorzów, EC Zielona Góra
wartość opałowa 28,5 MJ/m3
produkcja energii w bloku gazowo-parowym (sprawność ok. 50 %) z 1 mld m3 gazu otrzymamy 3,8 TWh brutto (260270 m3 = 1MWh brutto)
produkcja energii w turbinie gazowej (sprawność 32 %) będzie niższa o 18 % (ok. 3,1 TWh brutto)
Gaz wysokometanowy (E) – EC Rzeszów, EC Lublin
wartość opałowa nie mniejsza niż 31 MJ/m3
produkcja energii w bloku gazowo-parowym (sprawność ok. 50 %) z 1 mld m3 gazu otrzymamy 4,0 TWh brutto (245250 m3 = 1MWh brutto)
produkcja energii w turbinie gazowej (sprawność 32 %) będzie niższa o 18 % (ok. 3,3 TWh brutto)
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bardziej optymistyczna i za 7 - 10
lat wydobycie gazu w Polsce może osiągnąć 10 - 15 mld m3. Byłaby
to istna energetyczna rewolucja. W
Stanach Zjednoczonych cena gazu
spadła z 500 $/1000m 3 w 2008 do
150 $/1000m 3 w 2009 właśnie pod
wpływem zwiększonego wydobycia
gazu łupkowego. U nas pewnie będzie drożej. Wzrost wydobycia gazu
łupkowego w USA spowodował, że
import netto gazu do USA w 2007
roku spadł o 21,3 %, w 2008 roku o
kolejne 24 %.
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Jacek Sobański, student, Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Opolskim, „Nowa Energia”

Międzynarodowe praktyki
koncesjonowania i licencjonowania,
a pokłady gazu niekonwencjonalnego
w Polsce

P
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otencjalne dobrodziejstwo, jakie być może w ilości wydobywalnej
2,5-3 bln m3 spoczywa pod naszymi stopami w głębinowych
warstwach geologicznych, utworzonych w głównej mierze w Ordowiku
(505-440 mln lat temu) i Sylurze (440-410 mln lat temu), poza
angażem niezwykle zaawansowanego kapitału technologicznego1,
będącego w posiadaniu zagranicznych spółek naftowych lub ich filii,
wymaga również rozciągnięcia państwowego parasola prawnego,
który chroniłby interesy suwerena - właściciela złóż.
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la tych celów organy administracyjne pierwotnego podmiotu prawa międzynarodowego tworzą
zwykle ramowe mechanizmy koncesjonowania i licencjonowania działań badawczych i wydobywczych
prywatnych osób prawnych.
Co zostało podkreślone przez
właściwych ministrów oraz co było
elementem miskomunikacji medialnej - w Polsce należy rozróżnić dwa
podtypy koncesji - na poszukiwania
(nie daje praw kontraktowych do eksploracji, lecz jedynie pierwszeństwo
do ich negocjowania) i na wydobycie
surowców ze złóż (daje prawa kontraktowe lub prawa nabyte do ziemi, na której znajduje się rezerwuar).
Obecnie Ministerstwo Środowiska
wydało ponad 85 tych pierwszych
za 500 tys. zł/sztuka, przedmiotem
tego tekstu będą zaś te drugie.

 Liczby, cyfry,

rzędy wielkości
- coś, co pobudza
wyobraźnię

Uwzględniając jedną z najniższych kaloryczności, jaką legitymuje się polski konwencjonalny gaz
ziemny rozpoznany w liczbie 100
mld m 3 - średnio 937 tys. BTU na
28 m3 (1000 stóp sześciennych) przy
średniej światowej na poziomie 1047
tys. BTU na 28 m 3 (1000 stóp sześciennych), przypisując tę samą zawartość energetyczną niekonwencjonalnemu odpowiednikowi należy
stwierdzić, iż do rozdysponowania
na cele krajowe i eksportowe możemy mieć potencjał cieplny niezwykle
czystego paliwa kopalnego sięgający
ponad 85 biliardów BTU = 85 kwadrylionów BTU, czyli ¼ globalnego
zużycia energii, która w najbardziej
miarodajnym 2007 r. (tj. w szale konsumpcjonizmu indywidualnego i kor-

poracyjnego napędzającego produkcję) wyniosła 495 kwadrylionów BTU2
(Energy Information Administration).
Oczywiście mowa tu o surowym potencjale. Tę liczbę należy skalibrować
choćby o niestuprocentową efektywność technologii utylizacji gazu ziemnego, której krzywa oscyluje wokół
60 p.p. 3 i niedoskonałości procesu
eksploracyjnego (jak np. niekontrolowane wycieki), transportowego czy
dystrybucyjnego - dla zobrazowania,
w 2004 r. niewydolność każdego z
tych segmentów przyczyniła się do
utraty 62 mld m3 surowca w Rosji4,
z czego lwią część, bo aż 41 mld m3
pochłonęły stacje kompresyjne rozlokowane na liczącym 575 tys. km
systemie mediów dystrybucyjnych.
To z kolei przyczyniło się do wyemitowania w rzeczonym roku blisko 300
mln ton ekwiwalentu CO2 przez Federację Rosyjską 5, co przy uniwersalistycznych tendencjach wśród elit
politycznych, by zmerkantylizować
handel gazami cieplarnianymi, może
mieć negatywny wymiar komercyjny
na przestrzeni kilku lat. Zakładając
zatem, że współczynnik wycieku i
samokonsumpcji przez polskie gazociągi transportujące i rozlokowujące surowiec będzie oscylował w
podobnym interwale, przy produkcji
ok. 15 mld m 3 gazu ziemnego z łupków do atmosfery zostanie wydalone ok. 1,5 mld m3 metanu w postaci
surowej lub przetworzonej w stacjach
pompujących.
Intensyfikacja rozwoju sektora
„błękitnego surowca” wymusza implementację ekologicznego novum,
jakie będzie musiało być przynajmniej
wzięte pod uwagę zarówno podczas
spisywania umów na eksplorację złóż
ze spółkami zagranicznymi, jak i operatorami systemu, którzy po wejściu
III Pakietu Energetycznego UE, będą mieli formalną możliwość wejścia

na polski rynek przesyłu - warto dołączać przy tej okazji dodatkowe załączniki offsetujące tę działalność.
Modelowym przykładem takiego
działania wykazał się największy operator sieci międzystanowych w USA
- spółka El Paso, która dobrowolnie
zobowiązała się do ograniczenia inwazyjności środowiskowej realizowanego przez siebie projektu budowy
1086 km rurociągu „Ruby”, łączącego środkowo-zachodnie stany USA
- Wyoming i Oregon. Magistrala ma
przepustowość dzienną na poziomie
42 mln m 3. Offset będzie stanowiło
zalesianie terenów 117 tysiącami sadzonek na 561 akrach, które w ciągu
swojego życiowego cyklu pochłoną
50 tys. ton dwutlenku węgla - ilość,
jaka w sposób bezpośredni obciąża rocznie topy węglowe ok. 2175
Amerykanów. Wpisanie tego rodzaju aktywności do kodeksu dobrych
praktyk będzie oczywiście wymagało zaszczepienia normy zwyczajowej współpracy podmiotów eksternalnych z Lasami Państwowymi
SA, którego rolą pierwotną byłoby
zapewnianie żywego surowca drzewnego oraz enumeracja redukcji emisji
w formie prostej tabeli chłonności np. względnie przyjmuje się, że1 akr
dębu jest w stanie pochłonąć 2,6 tony CO2 rocznie.

 Sprawny negocjator
niezbędny

Na wstępie warto wspomnieć, że
sektor gazownictwa z uwagi na fizykę macierzystego surowca jest jedną z najbardziej kapitałochłonnych
gałęzi węglowodorowych. Transparentny i miarodajny jest przykład dystrybucji i transportu. Koszty „poruszenia” skłonnego do rozprężania
„błękitnego paliwa” wynosi średnio
1,5-2,1 USD/ mm BTU, dla porów-

1) Z uwzględnieniem sprzętu do hydraulicznego frakcjonowania, wierceń horyzontalnych oraz najbardziej efektywnych i przyjaznych dla środowiska mieszanek płuczek do ekstrakcji.
2) Utylizacja gazu ziemnego na świecie odpowiada za niemal 1/3 tej liczby - 110 kwadrylionów BTU. Liderują pochodne paliwa ropne z 175 kwadrylionami BTU.
3) Za benchmark w tym przypadku obrano 480MG turbinę gazową General Electric typu H pracującą w cyklu kombinowanym.
4) 1/10 tamtorocznej produkcji.
5) Całkowity roczny poziom emisji w 2009 r. wyniósł 1,3 mld ton CO2.
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nania transport niezwykle „wdzięcznego” surowca węglowego to ledwie
0,6-0,8 USD/mm BTU. Do tego trzeba jeszcze dodać średnie nakłady
na wydobycie rzędu 3-4 USD/mm
BTU, czyli +/- 7 mln USD na odwiert,
których na jednym złożu trzeba wykonać zazwyczaj od kilku do kilkunastu. Mimo to (pod warunkiem, że
powiodą się rządowe przetargi ze
spółkami zainteresowanymi) najprawdopodobniej będzie to gaz tańszy
od tego, jaki pozyskujemy obecnie
z kierunku rosyjskiego, a o którego
cenie mówi się, że wynosi nawet 500
USD/1000 m3.
Niemniej jednak, korelatywa
sprawnych działań elit politycznych,
pomyślnych trendów i korzystnej
ekonomii sektora gazu ziemnego w
perspektywie 10 lat pozwoli nam,
Polakom, otworzyć bramy fiskalnego
raju. Relacja decylowa prognozowanych rezerw wolumenów „błękitnego surowca” jest w tym przypadku
niewielka, stąd hipotetyczna wartość rynkowa dwóch podtypów gazu niekonwencjonalnego - łupkowego i zamkniętego - jakie występują w
Polsce, przy obecnych cenach długoterminowych surowca wynosi ~ 1
200 000 000 000 USD (3 bln m 3 x
uśrednione 400 USD). Niestety, zaś
mowa tu ledwie o potencjale, tym
razem ekonomicznym. Geologia gazu łupkowego przy obecnym stanie
zaawansowania technicznego jest
mizerna. Tzw. Recovery Ratio(RR) 6
tego typu złóż waha się w przedziale 25-35%, co oznacza, że przy wariancie BaU7 rozwoju techniki tej sfery gazownictwa będziemy w stanie
wyrwać z pokładów ziemskich ok. 1
bln m 3 (zakładając, że będziemy w
posiadaniu geologicznych 3 bln m 3),
co umniejsza wartość dodatnią surowca do „zaledwie” 400 mld USD.
Czy skorzystamy z kierunków eksportowych, czy postanowimy cały
6) W przypadku złóż konwencjonalnych.
7) Business as Usual - pol. biznes jak zwykle.
8) (np. niewielka liczba wież wiertniczych).

rezerwuar wpisać w poczet narodowych rezerw „na pokolenia” nie będzie miało znaczenia, ta suma zmaterializuje się w wyniku zaprzestania
zakupu gros surowca z Rosji lub też
w postaci eksportu (z uwagi na czynnik polityczny wydaje się być to opcja
trudniejsza) do krajów ościennych
lub dalekich np. przez port w Świnoujściu czy choćby przez mające
powstać czarnomorskie okno gazu
kriogenicznego w rumuńskiej Konstancie, otwierające bramy świata.
W tym największym porcie tego zamkniętego basenu wód ma powstać
terminal LNG o przerobie gazyfikacyjnym i regazyfikacyjnym rzędu 7
mld m3 rocznie.

”

Intensyfikacja
rozwoju sektora
„błękitnego
surowca”
wymusza
implementację
ekologicznego
novum, jakie
będzie musiało
być przynajmniej
wzięte pod uwagę
zarówno podczas
spisywania umów
na eksplorację
złóż ze spółkami
zagranicznymi,
jak i operatorami
systemu (…)

W ramach ciekawostki należy dodać, iż 400 mld USD to suma, która
pokryłaby wypłatę emerytur Polaków
przez półtorej dekady, starczyłaby na
obsługę polskiego zadłużenia na przestrzeni 36 lat lub też zapewniłaby finansowanie policji przez 145 lat!

By podzielić gazową skórę na
niedźwiedziu niezbędna będzie mapa
geologiczna 3D złoża oraz kartka i długopis, aby wyliczyć niezbędną do uruchomienia wydobycia liczbę sprzętu,
opłacalność makroekonomiczną działalności nań i sprawiedliwy podział dochodu. To, jaki kawałek tego miliardowego tortu uczknie Skarb Państwa i
przeciętny Polak będzie zależało od
wynegocjowanego pakietu ustaleń, jego formy publiczno-prawnej i podziału obowiązków pomiędzy Państwem,
a spółkami takimi jak Chevron, Lane,
ConoccoPhilips. Taka współpraca może zostać bezpośrednio wyrażona w
utworzonych spółkach Joint Operating
lub w tzw. pierwiastkach uczestnictwa
formuły Local Vehicle Content - o czym
pokrótce w dalszej części artykułu. Rolą Służb Państwowych reprezentujących rację stanu będzie odpowiednie
wyważenie szali negocjacyjnej tak, by
interes narodowy został zabezpieczony
należycie - mówiąc po żołniersku, nie
ma co się pchać na niezwykle skomplikowane złoża bez polskiego kapitału
technologicznego8 i „krzyczeć” o 80%
udział w zyskach w sytuacji, gdy jedno
duże złoże może wymagać kilkudziesięciu odwiertów, a koszt jednostkowy
wtopienia diamentowych świdrów w
zwały ziemi oscyluje w tym przypadku
w granicach 20 mln złotych. Co jednak
optymistyczne, z branży docierają sygnały, że sektor gazu niekonwencjonalnego staje się coraz bardziej rentowny
przy stale deprecjonowanych kosztach
produkcyjnych. Spółka Range Resources operująca na basenie Marcellus
(głębokość złóż 1220- 2600 m) ogłosiła, iż jest w stanie „zmieścić” koszty
wydobycia w 2,1-2,5 USD/mm BTU.
To oznacza, że przy korzystnych warunkach fiskalnych firma jest w stanie
wykazywać zyski przy cenie gazu ziemnego > 90 USD za 1000 m3.
Nie należy również zapominać o
właścicielach indywidualnych napo-

wierzchnych gruntów, pod którymi znajdują się pokłady łupków. Nie dość, że
niejako z góry można założyć, iż działalność spółek energetycznych będzie
wzmagała efekt NIMBY wśród mieszkańców, to dodatkowo kazus legnickiego złoża węgla brunatnego uzewnętrznił słabości polskiego systemu
wywłaszczeniowego. Okazało się bowiem, że instytucja własności prywatnej
w polskim systemie prawnym zajmuje
na tyle mocarną pozycję, że przegrywa z nią nawet powszechny interes
narodowy. W sprawie kazusu legnickiego, szacunki Instytutu Poltegor wspominają o koszcie rzędu 23 mld zł na
tzw. startowe projektu, na które składa
się budowa kopalni, elektrowni, koszt
eksploatacji złóż oraz wykupu gruntów
i wysiedlenia mieszkańców - należy wykupić zarówno ląd, jak i węgiel, który
znajduje się pod jego powierzchnią.
Jak jednak pokazał przykład amerykańskiego społeczeństwa, bardziej
mobilnego, ale równie pragmatycznego, intensywność tej bolączki zależy od
ceny jaką zaproponują firmy, państwo
lub pospołu oba podmioty (co zależy
od architektury kontraktu). W USA sprawę lokalnych protestów społecznych
załatwiła kwota 25 tys. USD za akr, jaką zaczęto płacić posiadaczom połaci
ziemskich.

 Jak to wygląda
na świecie?

Na wstępie należy zaznaczyć, że
rządowe/ministerialne pole manewru jest, co tu dużo mówić, zawężone.
Obowiązują nas akty normatywne wychodzące z praktyki Międzynarodowej
Organizacji Handlu i organów Unii Europejskiej oraz podatkowe umowy bilateralne. Ich wspólnym mianownikiem jest
pryncypium ochrony globalnej polityki

konkurencji. Tym, co daje nam jednak
pełne dysponenckie prawo manipulacyjne ws. losu polskich złóż jest Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr
1803 (XVII) pt. „Stała suwerenność nad
bogactwami naturalnymi” - to niewątpliwy atut i karta przetargowa w rozmowach ze spółkami zagranicznymi. Nikt
nie może zmusić państwa polskiego
do sprzedaży swoich zasobów geologicznych. Procedura zdobycia koncesji jest zdywersyfikowana. Można
je otrzymać w wyniku konkursu, tzw.
rund licencyjnych, które zawierają preferowane wymagania, jakie musi spełnić podmiot aplikujący lub, jako owoc
bezpośrednich negocjacji z jednostką
odpowiedzialną.

 PSA
Niejako egzemplifikacją Rezolucji nr
1803 jest zasada kontraktowania pod
Production Sharing Agreement (PSA).
PSA wyrosło z nastrojów nacjonalizacyjnych, dlatego też obecnie, w erze
topniejących rezerw węglowodorów,
przeżywa renesans. Jest szczególnie
popularną formą prawną w krajach o
rządach „twardej ręki”, jak Iran, Irak,
Kuwejt, Arabia Saudyjska, a ostatnio
Brazylia, której rząd zadecydował, że
ropa naftowa i gaz ziemny z bloku „Tupi” w basenie Santos będzie zawiązywany pod tą formułą z państwowym
Petrobras, reprezentującym rację stanu.
Zasada w tym przypadku jest prosta. Właścicielem złóż jest państwo, w
związku z tym ono zapewnia budżet,
kreuje programy operacyjne i zatrudnienia, partner prywatny dysponuje sprzętem oraz ponosi koszty eksploracji surowca. Istotne jednak, by działalność
operatora była realna - niejednokrotnie
w PSA zapisuje się minimalny limit produkcji, ilości godzin pracy i inwestycji

wykonanych na bloku tak, by nie zajmował on złoża w sposób bezużyteczny i
bezczynny9. W zależności od zapisów
umowy koszty zwracane są w inwentarzu (tzw. cost oil/gas10) lub w gotówce
pod określoną regułą wyceny surowca.
Nadwyżka, czyli wszystko ponad cost
oil/gas jest kwalifikowane jako profit oil/
gas11 i podlega procentowemu działowi. Najczęściej państwu przypada lwia
część - 80%. Czasami spółka zobowiązana jest również do uiszczania opłat
eksploracyjnych (royalty), które są obliczane od całości wydobycia = cost oil/
gas + profit oil/gas.
Co specyficzne i co odróżnia PSA
od klasycznej koncesji to bardzo często załączony wymóg dostawy na rynek
krajowy części wydobytego na miejscu paliwa, dla przykładu w Indonezji
każdy podmiot prywatny wchodzący
z państwem w PSA musi dostarczyć
25% całościowego wolumenu na rynek wewnętrzny. Ponadto, czynnikiem
idiosynkratycznym jest rodzaj praw, jakie przysługują operatorowi - posiada
on jedynie prawa kontraktowe do prac
na złożu, bez właścicielstwa ziemskiego. Szala praw i obowiązków jest tutaj
jednak wyważona i wbrew pozorom
spółka prywatna posiada również pewne przywileje. Najbardziej istotnymi są
klauzule stabilizacyjne, które obligują
państwo do zagwarantowania spółce
niezmiennych warunków umownych
dotyczących opodatkowania i finansowania kolaboracji oraz zwolnienia z
ceł importowych na wwożony sprzęt
do eksploracji12. W przypadku złamania punktów umowy najczęściej praktykowane są ugody, by nie roztrząsać
i nie podburzać wzajemnej reputacji,
stąd ostatecznością są skargi i anonse do Międzynarodowej Izby Handlowej lub Międzynarodowego Centrum
Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych

9) Doskonałą egzemplifikacją tego problemu jest kazus spółki TNK-BP, która otrzymując licencję na wydobycie gazu na złożu Kovykta od Rosyjskiej Agendy Dysponowania Surowcami
(RosNedra) miała zapisany w umowie licencyjnej wymóg produkcji 9 mld m3 rocznie zeń. Po niespełnieniu tego warunku musiała odsprzedać swoje udziały Gazpromowi za bliżej
nieznaną kwotę mieszczącą się w interwale 700-900 mln USD.
10) Jako koszt jest również zaznaczany w rubrykach citowskich.
11) Najczęściej podlega zwykłej stawce CIT.
12) Staje się on jednak własnością państwa.
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przy Banku Światowym (ang. International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID).
PSA trwa średnio 10-20 lat

Gaz w energetyce

 Risk Service Contract
Umowa zgoła podobna do zwyczajowego zatrudnienia podwykonawcy,
by ten wykonał na rzecz płatnika usługę przeprowadzenia badań sejsmicznych 3D, opisania geologicznego i/
lub dokonania odwiertów wraz z wydobyciem (opcjonalnie). Jednakowoż
to, co czyni różnym RSC od innych
umów jest dział ryzyka i zysków finansowych. Operator ponosi pełne koszty wierceń oraz ryzyko niepowodzenia
lub niewypełnienia oczekiwanych stóp
produkcyjnych złoża. Całość surowca
wydobytego jest przeważnie transferowana do narodowego koncernu. W zależności od kształtu kontraktu spółka
prywatna otrzymuje „zapłatę” z określoną marżą zysku w formie inwentarza. Zdarzają się również przypadki, jak
np. w Brazylii, gdzie operator ma prawo odkupienia surowca od państwa
po aktualnych cenach światowych.
Techniki RSC wykształcono w Argentynie podczas prezydentury Arturo Frondziego (kadencja w latach
1958-1962), które nazwano od jego
nazwiska „Kontraktami Frondziego”.
Przewidywały one swoiste rozbicie
działalności wydobywczej i pozostawienie w gestii IOC (International Oil
Companies) wierceń. W umowie zawarta była konkretna liczba odwiertów, jaką zobowiązana była wykonać
firma, otrzymując za wykonaną pracę

ustaloną stawkę, której składowymi do
wyliczeń była liczba przekopanych m3
oraz poświęconych godzin pracy na
prace wykończeniowe tak, by zapewnić państwu możliwość przeprowadzenia sprawnego wydobycia.

 Buy Back Agreement
Technika kontraktowa zarządzania
zasobami szczególnie praktykowana
w Iranie. BBA jest wyrazem pragmatycznego obejścia przepisów konstytucyjnych zmaterializowanych w art.
45 i 81 tegoż.

”

Sektor
gazownictwa
z uwagi na fizykę
macierzystego
surowca jest jedną
z najbardziej
kapitałochłonnych
gałęzi
węglowodorowych

Pierwszy w kolejności daje wyłącznie rządowi prawo dyspozycji
węglowodorami, drugi bezwzględnie
zakazuje nadawania koncesji wszelkim podmiotom zagranicznym, co jest
konsekwencją pamięci historycznej
Narodu Perskiego i wydarzeń z początku XX wieku, kiedy to wykorzystywano niewiedzę tamtejszych władców,
co doprowadziło do całkowitej utraty
kontroli nad złożami.

Pierwszy kontrakt BBA został podpisany w 1995 r. Stronami transakcji
jest narodowy koncern paliwowy i podmiot obcy. Z racji tego, że najczęściej
to właśnie obcokrajowcy posiadają dostateczną ilość zaawansowanego kapitału technologicznego w ramach BBA
otrzymują oni możliwość uruchomienia
i rozwijania złoża, po czym NIOC (Narodowy Koncern Paliwowy Iranu) przejmuje administracje polem zwracając
koszty uruchomienia uwzględniające
LIBOR oraz wypłacając na określonej przestrzeni lat wyznaczoną stopę
zwrotu z produkcji ropy - najczęściej
15%. W 2008 r. francuski koncern Total wycofał się z BBA w Iranie z powodu „nadmiernego ryzyka politycznego”.
BBA trwa z reguły 5-8 lat.

 Jak sobie pościelimy,
tak się wyśpimy

Standardowe koncesje zawierają wielopoziomowe obciążenia, jak
royalty, opłaty zastępcze, specjalne podwyższone stawki podatkowe,
określony portfel akcji spółki-filii, która prowadzić będzie działalności na
terytorium państwa, opłaty za użytkowanie gruntów i wody czy podatek
od wydobycia. Treść zapisów wzbogacona jest również o enumerowany katalog force majeure, czyli tzw.
sił wyższych, które stanowią ekskluzywne możliwości wyłączenia lub zawieszenia stosowania umowy, jak np.
kryzys państwowy, wojna, epidemia.
Ustaleniami „okołokocensyjnymi” są
również sposoby rozliczeń i zakazy fiskalne. Kluczowe znaczenie dla skali

13) W Polsce bardzo łatwo jest ją obejść. Są dwa sposoby. Niewliczane doń są pożyczki od udziałowca polskiego udziałowca spółki zagranicznej (trochę to lingwistycznie skomplikowane). Główny udziałowiec może również założyć spółkę finansową w krajach o „przyjaznych systemach podatkowych”, jak Szwecja czy Cypr po to, by stamtąd przesyłać pożyczki,
które korzystają ze swobody przepływu kapitału i płatności UE.
14) Ustawa o gazie łupkowym jest dopiero przygotowywana.

zysków budżetu państwa będą miały
m.in. zapisy regulujące pomniejsze zagadnienia takie jak:
 Cienka kapitalizacja (w Polsce
obowiązuje współczynnik 3/1)13.
 Ang. ring fence, czyli zakaz konsolidacji kosztów z innej niż wydobywcza działalności (nie można
wliczać capex i opex np. z działalności rafinacyjnej tej samej spółki).
 Podatki branżowe. Jak np. obciążenie fiskalne od emisji NOx w Nor-

wegii jako sine qua non uzyskania
licencji na wydobycie, dzięki któremu to państwo wypełnia limity
nałożone nań przez Protokół Goeteborski z 1999 r.

 Wnioski
To, jaka będzie skala oraz podział zysków zależy od sprawności
polskich legislatorów 14 oraz umiejętności negocjacyjnych polskich

dyplomatów. Niezbędne będzie
wykształcenie takiego optimum, które znajdzie ujście w zasadzie Efektywności Kaldora-Hicksa, sprawiając,
iż obie strony nie będą poszkodowane,
a ewentualna strona poszkodowana
będzie zdolna uzyskać rekompensaty
w obowiązującym systemie prawnym.
Koszty alternatywne nieuruchomienia
nowych złóż będą ogromne, zwłaszcza w świetle założeń i zobowiązań
wynikłych z Pakietu 3x20. o
reklama
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Rola PGNiG
w energetyce
PGNiG inwestuje w sektorze
energetyki gazowej. Z czego wynika Państwa decyzja?
W opublikowanej w 2008 r. strategii PGNiG wskazywaliśmy na trzy
strategiczne opcje rozwoju firmy: chemię, przemysł rafineryjny oraz elektroenergetykę. Obecnie, nasza ocena sytuacji wskazuje na energetykę,
jako właściwy kierunek rozwoju. To
wybór bezpieczniejszy dla naszych
akcjonariuszy. Z uwagi na straty powstające przy przesyle prądu na duże odległości, energetyka nadal pozostaje rynkiem lokalnym, nie aż tak
jak inne podatnym na presję globalizacyjną. W naszym regionie sektor
ten nie zderza się bezpośrednio z
konkurencją ze strony gospodarek
niskokosztowych, czy ze strony gospodarek surowcowych, z którą borykają się choćby europejskie przedsiębiorstwa chemiczne i rafineryjne.
Lokalny charakter wytwarzania
energii elektrycznej sprawia także, że
sektor ten będzie atrakcyjny dla nowych inwestycji. Historycznie potwierdzony trend łączy wzrost gospodarczy ze wzrostem popytu na energię.
Jeśli przyjmiemy, że Polska będzie
rozwijać się w szybkim tempie, należy sądzić, że pociągnie to za sobą
istotny wzrost popytu na energię, a
zatem zapotrzebowanie na nowe moce wytwórcze.

nr 3(21)/2011

Wydaje się także, że sytuacja
wzrostu cen energii elektrycznej w
Polsce, którą obserwujemy od połowy minionej dekady, nie jest zjawiskiem przypadkowym i jest to sygnał do średnio- i długookresowego
trendu. Jest on oczywiści zaburzony przez kryzys gospodarczy, jednak
mamy wrażenie że się utrzyma. Tym
samym, sektor energetyki gazowej
wydaje nam się najbezpieczniejszym
do tego, aby w tym kierunku zdywersyfikować naszą działalność.
Kolejna ważna kwestia to kwestia podaży energii elektrycznej.
To prawda. Mamy świadomość
tego, jak mocno wyeksploatowane i
mało efektywne są pracujące w naszym kraju elektrownie i elektrociepłownie i że będą musiały być zastępowane nowymi źródłami. Przy
dynamicznym wzroście gospodarczym, szybkim tempie odstawień i
braku nowych inwestycji mogą nawet
zagrozić nam przejściowe problemy
z zaopatrzeniem w prąd. To sytuacja,
która nasila się w wielu krajach Europy, ale warto w tym miejscu podkreślić, że wśród realizowanych w
Unii inwestycji odtwarzających moce
wytwórcze, w ostatnich latach prym
wiodą właśnie elektrownie gazowe.

Nakłady inwestycyjne na ich budowę należą do najniższych na megawat mocy zainstalowanej, zaś czas
konstrukcji jest względnie krótki. Jednak najważniejsze źródło przewagi
gazu płynie z zaostrzania się norm
ochrony środowiska i ograniczania
niekorzystnego wpływu energetyki
na klimat. Unijny Pakiet energetyczno-klimatyczny znacząco poprawia
konkurencyjność gazu jako paliwa
w energetyce.

”

Mamy
świadomość
tego, jak mocno
wyeksploatowane
i mało efektywne
są pracujące
w naszym kraju
elektrownie
i elektrociepłownie
i że będą musiały
być zastępowane
nowymi źródłami

Czy gaz może uzyskać przewagę, jeśli chodzi o wybór paliw?
Inwestorzy zdają sobie sprawę
z tego, że otoczenie zmienia się dynamicznie i starają się bezpiecznie,
inteligentnie poruszać na rynku. Z
tego punktu widzenia, gaz to dobra
odpowiedź na wyzwania polityki klimatycznej UE. Pozwala na dywersyfikację struktury paliwowej przy niskich
kosztach stałych. Dla polskich przedsiębiorców wybór gazu, jako paliwa
dla nowych inwestycji jest tym bardziej uzasadniony. Dominacja węgla
w strukturze wytwarzania naszych
grup energetycznych naraża je na
zbyt dużą ekspozycję na ryzyko wzrostu cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Gaz w energetyce

Fot. NE

Czy to co się ostatnio dzieje,
czyli kwestie demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz zmniejszaniem się populacji, czy trend wyjścia przemysłu
poza Unię Europejską, nie spowoduje przełamania tego trendu?
Wydaje nam się, że w przypadku Polski inwestorzy są w dość bezpiecznej sytuacji. Analizując moc zainstalowaną na jednego mieszkańca
oraz zużycie energii elektrycznej na
jednego mieszkańca, doszliśmy do
wniosku, że jest jeszcze sporo miejsca na zwiększenie zużycia energii
w naszym kraju. Sądzimy, że stanie
się tak pomimo prób podejmowanych przez ustawodawcę, aby ograniczać zużycie energii, takich jak
choćby przyjęta niedawno ustawa o
efektywności energetycznej. Zakładamy, że efektywność będzie się zwiększać, ale nie wierzymy, że zaburzy
to trend wzrostu popytu na energię.
Nawet kraje uznawane za gospodarki bardzo zaawansowane, rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy i
opierające się mocno na usługach,
pozostają gospodarkami, w których
zużycie energii jest duże. Pozwala
nam w to wierzyć, że również w przypadku Polski - zużycie energii będzie
nadal rosło.
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Mówiąc o dywersyfikacji nie
sposób nie zapytać: czy gaz będzie dostępny?
Gazu na pewno nie zabraknie. W
drugiej połowie dekady, kiedy możemy mieć do czynienia z gwałtowniejszym rozwojem elektroenergetyki gazowej, infrastruktura będzie
przygotowana do tego, aby zapewnić
dostawy gazu do nowych elektrowni i elektrociepłowni. Na granicy zachodniej Gaz System już powiększa
interkonnektor w Lasowie. Umożliwi to zwiększenie przepustowości o
około 1 mld m3 gazu w skali roku. Na
południu trwa konstrukcja połączenia
z systemem czeskim - to około 0,5
mld m3 rocznie. W najbliższym czasie
pojawi się tzw. rewers na gazociągu
jamalskim. Będzie to istotne zwiększenie możliwości polskiego systemu przesyłowego, który dodatkowo
wzmocni Gazoport w Świnoujściu.
Tam PGNiG już zakontraktował około
1,5 mld m3 rocznie z 5 mld m 3, których sprowadzenie umożliwi Gazoport po zakończeniu I fazy inwestycji.

Fot. NE
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Zapewnia Pan, że gaz na pewno będzie. Pozostaje pytanie o jego cenę.

Nikt nie jest w stanie przewidzieć
cen gazu w przyszłości. To bardzo
trudne zagadnienie. Natomiast nasze
bezpieczeństwo zwiększa fakt, że w
negocjacjach z dostawcami - mając
dużą lepszą infrastrukturę techniczną - poprawimy naszą pozycję negocjacyjną, i będziemy mogli lepiej
korzystać ze zliberalizowanego, europejskiego rynku.
Nadzieje wiążą się także z perspektywą wydobycia gazu łupkowego
na terenie naszego kraju. Być może
nie od razu będzie ono miało duże
znaczenie, jeśli chodzi o sam wolumen wydobycia, natomiast w wymiarze negocjacyjnym, zmiana związana
z odkryciami dużych złóż gazu na
terenie Polski może okazać się bardzo istotna.
Mając na uwadze te wszystkie
czynniki, PGNiG podjęło decyzję
o stworzeniu nowego segmentu.
Zgadza się. Powołaliśmy do życia
spółkę PGNiG Energia, która będzie
realizowała inwestycje w bloki gazowo-parowe. Przede wszystkim będziemy się skupiać na kogeneracji.
Mamy również na uwadze konieczność zabezpieczenia funkcjonowa-

nia elektrowni wiatrowych poprzez
gazowe jednostki szczytowe, zlokalizowane w dogodnych dla operatorów miejscach systemu.

”

Gazu na pewno
nie zabraknie.
W drugiej połowie
dekady, kiedy
możemy mieć
do czynienia z
gwałtowniejszym
rozwojem
elektroenergetyki
gazowej,
infrastruktura
będzie
przygotowana
do tego, aby
zapewnić
dostawy gazu
do nowych
elektrowni
i elektrociepłowni

Jednym z kluczowych punktów
naszego planu rozwoju jest inwestycja w Stalowej Woli, którą realizujemy
wspólnie z Grupą Tauron. To pierwszy
krok na drodze PGNiG do stania się
koncernem multienergetycznym. Już
teraz wiemy jak dużej presji będziemy poddani w ciągu najbliższych 2-3
lat, w związku z otwarciem polskiego
rynku na konkurencję. Zdajemy sobie
sprawę z faktu, że ta nowa sytuacja
będzie oznaczała dużą zmianę dla
naszej firmy i jak bardzo potrzebny
nam będzie rosnący rynek, który zaabsorbuje nową konkurencję, zgodnie
z zasadą, że jeżeli rynek rośnie, to jest
go więcej dla wszystkich. Uważamy,
że energetyka gazowa będzie kluczowym czynnikiem wzrostu popytu na
gaz w Polsce i dlatego staramy się
uczestniczyć w jej rozwoju. o
Rozmawiała: Dorota Kubek
„Nowa Energia”
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Gaz łupkowy
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pośród wszystkich członków Unii Europejskiej (UE)
państwa Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) są
najbardziej uzależnione od importu gazu ziemnego
z Federacji Rosyjskiej, która wykorzystuje dostawców
surowców energetycznych, jako instrument presji
politycznej oraz narzędzie odbudowywania swojej
strefy wpływów geopolitycznych. Ostatnie lata
jedynie utrwalały istniejącą sytuację nie przynosząc
znaczących zmian. Ogromną szansą dla całej EŚW
są złoża gazu niekonwencjonalnego, które stanowić
mogą podstawę zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego tej części Europy. Jednak czy
wszystkie państwa UE postrzegają gaz łupkowy
jako szansę na wzmocnienie bezpieczeństwa
energetycznego?

Bezpieczeństwo energetyczne traktowane jest jako jeden z najważniejszych
priorytetów Unii Europejskiej. Kwestią
dyskusyjną pozostaje, w jaki sposób
je osiągnąć. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cieplną,
coraz ostrzejsze uwarunkowania środowiskowe, konflikty geopolityczne, a
także katastrofy naturalne sprawiają, że
nad bezpieczeństwem energetycznym
trzeba nieustannie pracować. Właściwie
to lepszym określeniem byłoby stwierdzenie, że trzeba w bezpieczeństwo
energetyczne nieustannie inwestować.
Szczególnym obszarem wymagającym
ogromnych inwestycji w sektor energetyczny są państwa Europy ŚrodkowoWschodniej.
W większości przypadków państwa
te posiadają wyeksploatowaną infrastrukturę energetyczną, która wymaga
modernizacji oraz wdrażania nowoczesnych technologii, aby z jednej strony
zmniejszyć straty przesyłowe i zwiększyć efektywność energetyczną, zaś
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podstawą bezpieczeństwa energetycznego
Europy Środkowo-Wschodniej
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z drugiej strony produkować energię
w sposób czystszy i bardziej proekologiczny. Poszczególne państwa EŚW
planują rozbudowę swoich magazynów
gazu, budowę terminali gazu skroplonego LNG oraz budowę interkonektorów
umożliwiających przesyłanie „błękitnego paliwa” w sytuacjach kryzysowych.
Niemniej jednak samo rozbudowanie
magazynów gazu i infrastruktury przesyłowej pomiędzy państwami Europy
Środkowo-Wschodniej nie zagwarantuje bezpieczeństwa energetycznego.
Trzeba jeszcze mieć surowiec, który
będzie przesyłany. Praktycznie wszystkie państwa tego regionu uzależnione
są od dostaw gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej. Długoterminowe kontrakty zawarte z rosyjskim monopolistą,
Gazpromem uzależniły poszczególne
państwa na wiele lat. Z jednej strony w
wielu tych państwach długoterminowe
kontrakty zawarły firmy gazowe, które z
kolei nie mają zbyt dużej konkurencji na
swoich rynkach krajowych, a więc są w
większości przypadków monopolistami.
Z drugiej strony, całkowite uzależnienie
od dostaw gazu ziemnego z Rosji jest
ryzykowne ze względów politycznych.
Kreml wielokrotnie już udowodnił, że
dostawy „błękitnego paliwa” mogą stanowić „błękitną broń” politycznej presji na rządy poszczególnych państw
EŚW. Szczególnie dotkliwe były skutki
kryzysów gazowych pomiędzy Rosją a
Ukrainą, które w konsekwencji doprowadzały do obniżenia ilości przesyłanego surowca do państw unijnych.
Wreszcie po wielu latach dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym
UE posiada unikalną szansę realnego
wzmocnienia mechanizmów reagowania kryzysowego oraz dywersyfikacji
dostaw gazu ziemnego. Postęp technologiczny, który dokonał się przede
wszystkim w USA, umożliwia wydobywanie gazu niekonwencjonalnego zlokalizowanego w Europie. Dotychczas
państwa EŚW zdane były na import gazu z państw trzecich, głównie z Rosji.
Obecnie dzięki zaangażowaniu amerykańskich koncernów, posiadających
technologie, mogą wydobywać one gaz

bezpieczenstwa_niz_kilka_f_16.html
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Rys. 1. Zasoby gazu łupkowego na świecie oraz w Polsce

niekonwencjonalny znajdujący się na
ich terytorium. Skutkiem przemysłowej eksploatacji gazu łupkowego może
być przełom geopolityczny. Federacja
Rosyjska swoją pozycję polityczną wobec państw EŚW zbudowała w ostatnich latach dzięki importowi surowców
energetycznych. Amerykanie mają w
rękach instrument w postaci technologii wydobycia gazu łupkowego, który
nie tylko ograniczy siłę wpływów rosyjskich w tej części Europy, lecz również
zwiększy polityczne znaczenie Ameryki
w relacjach z Europą. Działania te powinny korespondować z ożywieniem
współpracy pomiędzy Unią Europejską a Sojuszem Północnoatlantyckim
w zakresie zapewnienia Europie bezpieczeństwa energetycznego. Zdawać
by się mogło, że w interesie nie tylko
Europy Środkowo-Wschodniej, lecz całej Unii Europejskiej będzie dążenie do
zwiększenia produkcji gazu ziemnego z
własnych zasobów, lecz praktyka polityczna okazuje się nieco inna.
Paradoksalnie politycy zachodnich
państw Unii zamiast cieszyć się z odkrycia złóż gazu łupkowego podejmują działania, których celem jest storpedowanie projektów wydobywania
tego surowca na skalę przemysłową.

W pierwszej połowie maja 2011 r. francuscy politycy uchwalili w Zgromadzeniu Narodowym projekt ustawy, który z
jednej strony zakazuje eksploatacji gazu
łupkowego z użyciem techniki kruszenia hydraulicznego, lecz z drugiej dopuszcza wydobywanie surowca innymi metodami. Należy przypuszczać, że
lobbing przeciwko gazowi łupkowemu
będzie nasilał się nie tylko we Francji.
Widoczne są tego typu działania również w Niemczech, które zdecydowały się w Nadrenii Północnej - Westfalii
wprowadzić moratorium wiertnicze na
wydobywanie gazu łupkowego. Odmienne działania mają miejsce w Wielkiej Brytanii, której parlamentarzyści
poparli eksploatację gazu łupkowego.
Przeciwnicy wydobywania gazu niekonwencjonalnego z coraz większą intensywnością będą prowadzić nieformalne
działania w postaci spotkań, rozmów i
seminariów z decydentami UE, podczas których wskazywać się będzie na
szkodliwość gazu łupkowego. Już teraz
wykorzystują oni politykę ochrony środowiska Unii wskazując, że wydobycie
gazu łupkowego powodować będzie
lokalne trzęsienia ziemi, zanieczyszczenia wód gruntowych oraz ogólną
dewastację środowiska. Z pewnością

uaktywnią się organizacje ekologiczne,
wśród których znajdują się również takie, które współfinansowane są przez
europejskie i pozaeuropejskie koncerny
energetyczne. Rozpowszechnianie informacji o szkodliwości wydobycia gazu
łupkowego przyczyni się do trudności
z wydzierżawieniem gruntów pod wiercenia oraz większą nieufnością społeczeństwa wobec wydobywania gazu
niekonwencjonalnego.
Zablokowanie wydobycia gazu łupkowego leży w interesie podmiotów
dążących do zachowania status quo
„struktury biznesowej” na europejskim
rynku gazu. Wydobycia tego surowca
mogą obawiać się obecni importerzy
tradycyjnego „błękitnego paliwa” do
Unii, a więc Federacja Rosyjska, Algieria, Nigeria, Libia, Egipt oraz Katar.
W mniejszym stopniu obawiać się go
będzie Norwegia, która również posiada spore złoża gazu niekonwencjonalnego. Powodem obaw może być
zwiększenie konkurencji, nadwyżki
gazu ziemnego na rynku i docelowo
spadek ceny i politycznego znaczenia „błękitnego paliwa”. Drugą grupą
są koncerny energetyczne z różnych
państw, które zainwestowały zarówno
w budowę gazociągów (np. Gazociąg
Północny) oraz w złoża gazu tradycyjnego (np. w złoża syberyjskie) w państwach dostarczających surowiec do
Unii. Trzecią grupą są podmioty, które zakładały zwiększanie zapotrzebowania Europy na gaz skroplony LNG.
Strategie niektórych koncernów energetycznych zakładają również wydobycie gazu ziemnego znajdującego się
na Arktyce. Zatem zasadniczym celem koncernów energetycznych, które w różny sposób zainwestowały w
długoterminowe działania związane
z wydobywaniem tradycyjnego gazu
ziemnego, będzie dążenie do zwrotu
poniesionych kosztów oraz osiągnięcie zakładanych zysków. W związku z
powyższym, nie tylko rosyjskiemu Gazpromowi zależeć będzie na pokrzyżowaniu planów amerykańskim koncer-

nom dążącym do wydobywania gazu
łupkowego w Europie. Trzeba pamiętać również o grupach lobbingowych
promujących inne rozwiązania zapewniające Unii bezpieczeństwo energetyczne, wśród których najsilniejsze są
grupy lobbingowe energetyki jądrowej
(głównie Francuzi) oraz grupy interesów producentów instalacji odnawialnych źródeł energii (głównie Niemcy).
Bruksela stanie przed prawdziwym
testem. UE pogrążona w kryzysie ekonomicznym oraz zmagająca się z problemami finansowymi państw strefy
euro będzie musiała podjąć strategiczne decyzje, które będą miały znaczące konsekwencje w nadchodzących
latach. Jeżeli Bruksela ugnie się pod
wpływem ogromnego lobby rosyjskiego Gazpromu, europejskich koncernów energetycznych oraz wpływowych
grup interesu wykorzystujących organizacje ekologiczne i doprowadzi
do utrudnień związanych z wydobywaniem gazu niekonwencjonalnego
w Europie, to trudno będzie uwierzyć, że Unii zależy na wspólnej polityce energetycznej. Bezpieczeństwo
energetyczne nie może być hasłem
politycznym, które daje akredytacje
do realizacji partykularnych interesów zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem unijnym. Historia pokazuje, że kryzysy stawały się bodźcem
do pogłębiania procesów integracji.
UE potrzebuje silnego impulsu, dzięki
któremu odzyska blask na arenie międzynarodowej i siłę w relacjach z państwami trzecimi. Zwiększenie samowystarczalności energetycznej stanowi
dla Brukseli szansę, aby zwiększać
swoją pozycję polityczną w negocjacjach z głównymi dostawcami surowców energetycznych. Zmniejszenie
uzależnienia od dostaw gazu ziemnego oznaczać będzie zwiększenie
politycznego oddziaływania w stosunkach międzynarodowych. Przemysłowa eksploatacja gazu łupkowego leży
nie tylko w interesie Europy ŚrodkowoWschodniej, lecz przede wszystkim

UE. Owszem zachodni politycy będą musieli przełknąć fakt, że ich bezwzględna dominacja w instytucjach
unijnych w coraz większym stopniu
będzie musiała uwzględniać interesy regionu EŚW. Szczególna odpowiedzialność w tym zakresie ciąży na
Polsce, która nie tylko musi dobrze
reprezentować interesy całego regionu, ale również nadać Unii odpowiedni
impuls podczas sprawowania prezydencji w Radzie UE w drugim półroczu 2011 r. Pozostaje jeszcze kwestia relacji Brukseli z Waszyngtonem.
Wydaje się, że w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych większe
korzyści obie strony osiągną poprzez
odpowiednią współpracę. Oczywistym jest, że gaz niekonwencjonalny
nie zastąpi obecnego gazu ziemnego
i dotychczasowi partnerzy zewnętrzni
pozostaną ważnymi graczami na rynku gazu, lecz Bruksela musi wyważyć
swoje interesy zarówno w odniesieniu
do Amerykanów, jak również Rosjan.
Katalizatorem dyskusji o eksploatacji
gazu łupkowego w Brukseli powinna stać się Polska, jako państwo nie
tylko obejmujące „unijne stery”, lecz
również posiadające największe pokłady gazu niekonwencjonalnego w
Europie. Amerykanie oszacowali pokłady tego gazu w Polsce na poziomie
1,5-5,3 bln m3, lecz według Jerzego
Nawrockiego dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego, Amerykanie, szacując potencjał wzięli pod
uwagę zbyt dużą powierzchnię kraju,
aczkolwiek uwzględnili jedynie potencjał skał sylurskich pomijając bardzo
perspektywiczne skały ordowickie 1.
Przemysłowe wydobycie gazu łupkowego wzmocni mechanizmy reagowania kryzysowego UE oraz stanowić
będzie skuteczną przeciwwagę wobec
potencjalnych przerw w dostawach
„błękitnego paliwa” spowodowanych
względami politycznymi, światowymi
kryzysami geopolitycznymi, problemami z infrastrukturą przesyłową, bądź
katastrofami naturalnymi. o

1) Szacunki gazu nie uwzględniły wszystkich danych, [Online], dostępne: http://www.wnp.pl/wiadomosci/141050.html 26.05.2011 r.
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Energetyka gazowa

- strategiczna szansa rozwoju GK PGNiG
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nergetyka gazowa jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się
technologii wytwarzania prądu i ciepła - zarówno w Polsce, jak i na świecie.
W Europie, w ostatnich 15 latach zdecydowana większość inwestycji w nowe
moce wytwórcze oparta była o paliwo gazowe.
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ynika to z wielu zalet paliwa
gazowego, które już dawno
zyskały uznanie w energetyce światowej, a teraz także w Polsce. Najważniejszym atutem gazu jest jego
ekologiczny charakter. Jest to paliwo czyste, o znikomej emisji pyłów, tlenków siarki i azotu oraz emisji CO 2 o ponad połowę mniejszej
niż węgiel. Dla inwestorów liczy się
jednak przede wszystkim niska cena energii elektrycznej uzyskiwanej z błękitnego paliwa. Wynika to z
wysokiej sprawności energetycznej
źródeł gazowych, relatywnie niskich
nakładów kapitałowych niezbędnych do zbudowania źródła wytwórczego (dla gazu jest to poniżej
1 mln EUR za 1 MW mocy, podczas
gdy dla węgla kamiennego koszt
inwestycji wynosi od 1,5 do 2 mln
EUR/MW) oraz dużo niższych opłat
za emisję CO 2 i korzystanie ze środowiska. Wszystko to przekłada się
na niższe koszty wytworzenia energii z gazu, w stosunku do innych paliw. Według szacunków amerykańskiego Institute of Energy Research,
koszt wytworzenia energii w nowych

-Gaz

-Atom

 Energetyka gazowa

w portfelu GK PGNiG

Zgodnie ze strategią GK PGNiG
do 2015 r. rozwój działalności w segmencie energetyki jest jednym z 6
filarów wzrostu wartości całej Grupy Kapitałowej. Realizując tą strate-

-Ropa naftowa

-Pozostałe

gię, GK PGNiG rozpoczęła z Tauron
wspólną inwestycję budowy nowego
bloku Elektrociepłowni Stalowa Wola (ESW), zasilanego gazem ziemnym. Blok o mocy 400 MWe oraz
240 MWt zostanie zbudowany od
podstaw przez spółkę celową. Blok
zużywać będzie rocznie ok. 450 mln
m3 gazu i produkować ok. 3 TWh
energii. Projekt jest już bardzo zaawansowany, w chwili obecnej spółka posiada wszystkie niezbędne dokumenty formalne i pozwolenia, trwa
wybór wykonawców. Uruchomienie
nowego bloku planowane jest już na
2014 r. Będzie to pierwsze tak duże
źródło wytwórcze w Polsce zasilane
w całości gazem ziemnym.
Rozpoczęcie budowy elektrociepłowni ESW jest pierwszym krokiem
do zaistnienia GK PGNiG na rynku
elektroenergetycznym, ale plany Grupy obejmują szeroki wachlarz działań inwestycyjnych w tym obszarze.
W 2010 r. zawiązana została spółka
celowa PGNiG Energia, będąca w
100% własnością PGNiG SA, której zadaniem jest kompleksowy rozwój działalności Grupy na rynku elek-
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Rys. 1. Struktura wieku istniejących w UE elektrowni
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-Węgiel

inwestycjach (planowanych do oddania w 2016 r.) będzie najniższy
właśnie w przypadku zastosowania
paliwa gazowego.
Te wszystkie zalety sprawiają, że
gaz ziemny postrzegany jest w energetyce jako paliwo przyszłości - zarówno w zakresie generacji prądu,
jak i ciepła. Na całym świecie realizowane są setki projektów budowy źródeł wytwórczych zasilanych gazem
ziemnym. Nie inaczej jest w Polsce.
Plany budowy elektrowni bądź elektrociepłowni na paliwo gazowe zadeklarowały, oprócz Grupy Kapitałowej
PGNiG - niemal wszystkie największe
grupy energetyczne w kraju (PGE,
Tauron, Energa), a także inwestorzy
zagraniczni (m.in. CEZ, RWE, GDF
Suez) i krajowi (m.in. PKN Orlen).
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Rys. 2. Szacowany koszt wytworzenia 1 MWh energii w zależności od zastosowanej technologii i paliwa
(inwestycje planowane do oddania w roku 2015, w USD/MWh)

troenergetycznym. PGNiG Energia
opracowała szczegółową strategię
ekspansji Grupy na rynek elektroenergetyczny oraz rozpoczęła jej realizację. Filarami tej strategii są działania w 5 obszarach:
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 Kogeneracja gazowa
- podstawowym obszarem inwestycji PGNiG Energia będzie budowa źródeł kogeneracyjnych zasilanych gazem
ziemnym. Spółka dopuszcza możliwość
realizacji takich projektów zarówno samodzielnie, jak również z partnerami. W
kręgu zainteresowania PGNiG Energia
są zarówno duże źródła kogeneracyjne (o mocy kilkuset MW), jak również
źródła średnie i małe (powyżej 1 MW).
Spółka zakłada realizację kilku-kilkunastu takich projektów w ciągu następnych 5 lat.

średniej inwestycji kapitałowej (kupno
MPEC), bądź finansowania inwestycji
przez PGNiG Energia.

 Kogeneracja przemysłowa
- niezwykle perspektywicznym dla
PGNiG Energia rynkiem jest modernizacja ciepłowni i elektrociepłowni przemysłowych oraz zastępowanie ich kogeneracyjnymi źródłami gazowymi. Projekty
takie mogą być realizowane zarówno
w formie partnerstwa, jak również w
formie bezpośredniej inwestycji kapitałowej (kupno źródła wytwórczego),
bądź całkowitego outsourcingu dostaw
energii i ciepła. Wysoka sprawność i
elastyczność źródeł gazowych oraz korzystne relacje kosztowe sprawiają, że
coraz więcej zakładów przemysłowych
wykazuje zainteresowanie tą ofertą.

 Elektrownie szczytowe
 Modernizacja
przedsiębiorstw
komunalnych
- jednym z priorytetów PGNiG Energia jest uczestnictwo w modernizacji
Miejskich Przedsiębiorstw Energetyki
Cieplnej (MPEC) poprzez modernizację przestarzałych kotłowni węglowych
i zastępowanie ich nowoczesnymi źródłami kogeneracyjnymi zasilanymi paliwem gazowym. Projekty takie mogą
być realizowane zarówno w formie partnerstwa, jak również w formie bezpo-

- w związku z niedoborem mocy
szczytowej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) PSE Operator
planuje ogłosić przetarg na budowę
interwencyjnych mocy szczytowych w
KSE. Ze względu na charakterystykę
gazu (możliwość szybkiego uruchomienia instalacji) oraz niskie koszty inwestycyjne, paliwo gazowe jest idealne
do zasilania elektrowni szczytowych.
PGNiG Energia zamierza ubiegać się o
możliwość budowy elektrowni szczytowych na zlecenie PSE Operator.

Odnawialne Źródła Energii
(OZE)
- uzupełnieniem działań PGNiG
Energia w obszarze wytwarzania będą
inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym przede wszystkim w budowę lub akwizycje biogazowni, farm
wiatrowych bądź elektrowni wodnych.

 Wnioski
Realizacja przyjętej strategii w
obszarze elektroenergetyki przełoży
się na znaczący wzrost zużycia gazu ziemnego w Polsce (z obecnych
14 mld m3 rocznie do ponad 18 mld
m3 rocznie w 2020 r.), który będzie
związany głównie z rozwojem źródeł wytwórczych zasilanych paliwem
gazowym. Ponadto wejście na rynek
elektroenergetyki umożliwi dywersyfikację źródeł przychodów GK PGNiG
oraz redukcję ryzyka związanego z
funkcjonowaniem wyłącznie w branży gazowej (m.in. ryzyko regulacyjne, cen surowców, kursów walutowych i in.).
Docelowo, działalność GK PGNiG
na rynku elektroenergetycznym obejmie również sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych, co
umożliwi wykorzystanie istniejących,
bardzo dobrych relacji z klientami oraz
zabezpieczenie zbytu energii dla budowanych źródeł wytwórczych. o
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Rozmowa z Mirosławem Kowalikiem, dyrektorem ds. sprzedaży Alstom Power w Polsce

Pakiet 3x20 stawia polskiej energetyce, w tym
firmom oferującym rozwiązania dla energetyki - takim jak Alstom - ambitne wyzwania. Jest to jedna z
przyczyn, dla których część polskich firm energetycznych zaczyna rozważać budowę bloków gazowo-parowych. Czy Alstom - ze względu na posiadane kompetencje - jest zainteresowany udziałem w
budowie części gazowej polskiej energetyki?
Realizacja Pakietu 3x20 jest na pewno dużym wyzwaniem technologicznym dla nas wszystkich. Ograniczanie emisji CO2 metodami pierwotnymi może być
osiągnięte przez poprawę sprawności istniejących i budowanie nowych wysokosprawnych bloków energetycznych opartych na paliwach kopalnych oraz przez większe
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w elektrowniach wiatrowych, wodnych, czy też słonecznych.
Technologie konieczne do realizacji tak postawionego
zadania są stale rozwijane i doskonalone. Jako twórca
wielu z nich i wykonawca złożonych projektów energetycznych, Alstom dysponuje dużym potencjałem technicznym i bogatym doświadczeniem, inwestując w nowe
obiecujące technologie. Dla przykładu - jesteśmy jednym
z pionierów technologii CCS (ang. Carbon Capture and
Storage). Demonstracyjna instalacja w Bełchatowie ma
szansę być pierwszym tak dużym projektem w Polsce i
na świecie oraz jednym z ważniejszych dla naszej firmy.
Jeśli chodzi o inwestycje gazowe, to z wielką uwagą
obserwujemy rynek polski. Alstom Power w ciągu ostatnich 67 lat wybudował na świecie elektrownie gazowoparowe o łącznej mocy elektrycznej ponad 150 GW. Jest
to pięć razy więcej niż obecna moc zainstalowana we
wszystkich elektrowniach w Polsce. Projekty te zostały

Gaz w energetyce

Fot. NE

Jesteśmy liderem technicznym
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zrealizowane na terytorium 95 państw.
Stąd bierze się nasze doświadczenie w
projektowaniu i realizacji wysokosprawnych układów gazowo-parowych, które
jesteśmy w stanie wykorzystać współpracując z klientami oraz technicznymi
konsultantami. Staramy się wspierać
naszych klientów we wczesnym okresie tworzenia założeń do studium wykonalności projektów gazowych. Jest
ważne, aby z dużą rzetelnością określić
szanse realizacji takich przedsięwzięć zarówno w zakresie technicznych uwarunkowań jak i opłacalności projektu. To
jeden z kluczowych elementów sukcesu projektów gazowych, wpływający na
harmonogram realizacji inwestycji. Mam
tu na myśli sukces zarówno inwestora
jak i potencjalnego oferenta-wykonawcy. Przygotowanie profesjonalnej oferty
na nowy blok gazowo-parowy wymaga
czasu i jest z punktu widzenia dostawcy
dość kosztowne. Średni okres przygotowania oferty to 3-4 miesiące, pod warunkiem jasno postawionych wymagań
i założeń technicznych. Warto również
podkreślić, że zarówno inwestorom jak i
dostawcom takim jak Alstom zależy na
wprowadzeniu jasnych zasad organizacji rynku energii i przepisów w zakresie
norm środowiskowych. Regulacje wynikające z przyjętego przez Polskę pakietu
klimatycznego - w tym dotyczące handlu
emisjami CO2 - są podstawą dla prognozowania biznesowego. Śledzimy rozwój
sytuacji na rynku, dostrzegamy rosnące
zainteresowanie klientów projektami gazowymi i mamy zamiar przyczyniać się
do rozwoju polskiej energetyki gazowej.
Jaką rolę firma Alstom oferuje przy
realizacji bloków gazowych?
Alstom występuje przede wszystkim
jako generalny projektant i wykonawca
elektrowni CCGT (ang. Combined Cycle Gas Turbine). Jako projektant i producent głównych urządzeń technologicznych skupiamy się na dostawach turbin
gazowych i parowych, kotłów odzysknicowych oraz układów sterowania i automatyki. Pozostałe systemy elektrowni
możemy również dostarczać samodzielnie albo we współpracy z miejscowymi

Rys. 1. Turbina GT 26

firmami budowlano-montażowymi. Zastosowany podział prac zależy od warunków i wymagań konkretnego projektu. Ze względu na posiadane w Polsce
zasoby jesteśmy liderem technicznym w
zakresie realizacji projektów „pod klucz”.
Alstom zatrudnia w Polsce w sektorze
energetycznym ok. 2500 osób, posiada
zakłady w Elblągu i Wrocławiu produkujące turbiny parowe oraz generatory wraz
z zapleczem technologiczno-projektowym. Dodatkowo w Elblągu ulokowana
jest bardzo nowoczesna odlewnia produkująca odlewy staliwne i żeliwne zarówno dla turbin parowych jak i gazowych.
Dla inwestora wygodne jest oczywiście posiadanie jednego kontrahenta.
Pozwala to na ograniczenie ryzyk techniczno-finansowych inwestycji.
Alstom posiada duże doświadczenie zagraniczne i wiedzę na temat sposobu pracy i wykorzystania
bloków gazowych. Jakie istotne wnioski z tego płyną ?
Z doświadczenia wiemy, że bloki parowo-gazowe pracują średnio 5 dni w tygodniu. W dzień często na parametrach
okresowo bliskich nominalnym, a w nocy
z mocą obniżoną, dostosowaną do zapotrzebowania w systemie elektroenergetycznym. Dzięki swej elastyczności
operacyjnej bloki CCGT wykorzystywane są bardzo często - również podczas
dnia - do kompensowania wahań mocy dostarczanej przez elektrownie wia-

trowe. Niektóre z bloków są całkowicie
odstawiane na weekendy. Zasadniczym
wnioskiem płynącym ze statystyk pracy
elektrowni CCGT jest to, że pracują one
ze zmiennym obciążeniem i dużą liczbą
uruchomień, w sposób zmieniający się z
roku na rok. Stąd wynika zasadność oceniania bloków CCGT pod kątem sprawności przy różnych obciążeniach, w zakresie od 40 do 100% mocy nominalnej.
Dodam w tym miejscu, że bloki KA26 Alstom posiadają unikalną zdolność stabilnej pracy z obciążeniem 20% mocy nominalnej, co pozwala na tzw. „parkowanie”
w dolinie nocnej i szybkie obciążanie do
mocy nominalnej - zamiast uruchamiania
po krótkim postoju.
Turbiny gazowe podlegają ściśle
określonemu reżimowi remontowemu.
Harmonogram przeglądów i remontów, zwanych inspekcjami A, B i C oparty
jest o ekwiwalentne godziny pracy turbiny. Jego dotrzymanie warunkuje niezawodną pracę turbiny i całej elektrowni, a
co za tym idzie wpływa na opłacalność
projektu parowo-gazowego. Przy zawieraniu kontraktów pomiędzy inwestorem
a producentem turbin gazowych na wybudowanie elektrowni gazowo-parowej
równolegle rozmawia się o podpisaniu
tzw. umowy LTSA (ang. Long Term Service Agreement) na zdefiniowany okres
eksploatacji, nierzadko na ponad 10 lat.
Jest to jeden z elementów branych pod
uwagę przy ocenie opłacalności elek-
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Na rynkach zagranicznych większość projektów gazowych jest ocenianych w oparciu o wskaźnik NPV
(net present value).
To prawda. Z tego powodu producent turbiny musi dość mocno wejść w
założenia całego projektu. Wygląda to
inaczej niż w przypadku projektów z blokami węglowymi, gdzie kwestie związane z biznes planem projektu praktycznie
pozostają tylko w gestii inwestora. Natomiast przy projektach gazowych producent powinien znać uwarunkowania późniejszej eksploatacji oferowanego bloku.
Inwestorzy powinni przyjmować realistyczne założenia związane z pracą turbiny i zdać sobie sprawę z tego, że turbiny
gazowe w systemie elektroenergetycznym służą do regulowania tego systemu, czyli do reakcji na bieżącą sytuację.
Rzadko się zdarza, że blok gazowo-parowy pracuje w podstawie, tj. 24 godziny na dobę w warunkach zbliżonych do
znamionowych (możliwe są jednostkowe
przypadki w krajach, gdzie jest nadmiar
gazu i jest bardzo tani).
W Polsce czasami pierwsze wstępne
analizy wykonalności projektu gazowego
zakładają taki scenariusz pracy w podstawie bloku gazowo-parowego, aby poprawić ekonomię projektu, jednak przestrzegałbym przed takim podejściem. W
większości europejskich krajów patrzy się
na sprawność całej turbiny oraz całego
bloku pod kątem częściowego obciążenia. Turbina pracuje wówczas z mocą
- od nominalnej do częściowej, w zależności od dyspozycji operatora systemu.

W Polsce zwiększa się udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie.
Przechodzimy na inny mix paliwowy.
Co to oznacza dla naszego kraju?
Patrząc na plany związane ze zmniejszeniem emisyjności, a nawet wręcz dekarbonizacji polskiej energetyki w okresie do 2050 r. oraz konieczność realizacji
Pakietu 3x20, niezbędna będzie zmiana
mixu paliwowego w naszej energetyce.
Rosnąca ilość farm wiatrowych oznaczać
będzie na pewno większe znaczenie bloków gazowych. Jak już wspomniałem,
mają one za zadanie regulację systemu
elektroenergetycznego. Ostatnio słyszy
się, że elektrownie szczytowo-pompowe
nie są już wystarczającym rozwiązaniem
i dlatego coraz większym zainteresowanie ze strony inwestorów cieszą się elektrownie gazowe. Naturalnym jest więc
planowanie budowy kolejnych jednostek
CCGT. Również dla miejskich elektrociepłowni możliwość zastąpienia starych, niskosprawnych jednostek wytwórczych
układami CCGT jest bardzo atrakcyjna.
W tym kontekście jedną z większych zalet elektrowni gazowych jest
niska emisja CO2 ?
Emisyjność „gazówek” kształtuje się
na poziomie 400 kg/MWh, podczas gdy
w elektrowniach węglowych emisyjność
jest na poziomie:700-800 kg/MWh, a
czasem więcej w przypadku elektrowni
na węgiel brunatny. Elektrownie gazowe
charakteryzują się również niskim poziomem emisji NOx i SOx. W dobie realizacji
Pakietu 3x20 oraz niepewności regulacji
prawnych, jest to na pewno bardzo duża
zaleta elektrowni gazowych. Jeśli wziąć
pod uwagę bilans przyszłych emisji CO2
oraz możliwość otrzymania i kupowania
uprawnień, to powstaje pytanie, czy energetyka węglowa będzie konkurencyjna w
porównaniu do innych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ekonomicznie
uzasadniona.
W dłuższej perspektywie czasu inwestorzy budujący bloki parowo-gazowe
będą musieli myśleć również o wychwytywaniu CO2 z instalacji CCGT. Jednak
z uwagi na względnie niski poziom tych
emisji koszty, jakie trzeba będzie ponieść,

będą prawdopodobnie dużo niższe, niż w
przypadku elektrowni węglowych. Dlatego
bardzo ważnym elementem dla rozwoju
zarówno energetyki gazowej jak i węglowej w przyszłości może okazać się rozwój technologii wychwytywania CO2, jej
koszt, przemysłowe zastosowanie i niezawodność.
Jak kształtuje się ekonomika inwestycji w bloki parowo-gazowe?
Opłacalność projektu zależy przede
wszystkim od precyzyjności i rzetelności
założeń przyjętych do analiz technicznoekonomicznych, które przygotowuje się
wg najlepszej obecnej wiedzy oraz długoterminowych prognoz rynkowych. Głównie dotyczy to prognoz cen paliwa, energii elektrycznej, uprawnień CO2, regulacji
związanej z możliwością uzyskania „certyfikatów wspierających” produkcję energii
z gazu, czy uzgodnień z operatorem systemu na zamówienie usługi systemowej.
Moce szczytowe zamawiane przez operatora mają inne taryfy i regulacje. Mówiąc
dalej o opłacalności bloków, można powiedzieć, że cenę energii podyktuje sam
rynek i trudno ją zdefiniować z dużą dokładnością obecnie, jakkolwiek trend zapewne będzie wzrostowy. Średnio koszt
paliwa to nie mniej, niż 70% kosztu produkowanej przez CCGT energii. Trzeba
przyznać, że wrażliwość na cenę paliwa
dla ekonomii projektu gazowo-parowego
jest bardzo duża. Przy dużych wahaniach
ceny gazu i w sytuacji kiedy nie będzie
można uzyskać odpowiedniej ceny energii
na rynku - gwarantującej rentowność elektrowni, taka inwestycja może okazać się
nieuzasadniona. Dlatego zabezpieczenie
ścieżki cenowej na gaz jest bardzo ważną kwestią. Do 2012 roku będą obowiązywały certyfikaty wspierającę produkcję
energii elektrycznej w kogeneracji wykorzystującej gaz. Są plany aby wydłużyć tę
formę wsparcia do 2017 roku, co może
znacznie zwiększyć zainteresowanie projektami gazowymi w kogeneracji.
Przy planowaniu inwestycji istotną
kwestią jest zakładany okres zwrotu kapitału oczekiwany przez Inwestora. Oprócz
wymienionych wcześniej czynników, które
mają wpływ na ten jeden z kluczowych
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trowni gazowej, który pomaga bardzo
precyzyjnie określić koszty eksploatacji
oraz w większości wypadków wymagany
jest przez instytucje chcące finansować
budowę elektrowni. Turbina gazowa musi
być na bieżąco serwisowana i są z tym
związane większe koszty eksploatacyjne,
w porównaniu z blokami węglowymi lub
też innymi źródłami energii. Współpraca producenta turbin z inwestorem trwa
zazwyczaj dłużej, dlatego umowa LTSA,
jej zakres zasadniczo może wpłynąć na
powodzenie inwestycji, zabezpieczając
inwestora podczas eksploatacji bloku.
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parametrów inwestycyjnych, duże znaczenie odgrywają koszty budowy (tzw.
CAPEX - capital expenditure) oraz koszty eksploatacyjne (OPEX - operational
expenditure), w części zdefiniowany przez
LTS.
Z czego wynika jeszcze atrakcyjność projektów gazowych?
Atrakcyjność inwestycji gazowych wynika przede wszystkim z tego, że sam cykl
realizacji inwestycji jest dużo krótszy, niż
w przypadku innych projektów i wynosi około 3 lat. W krótkim okresie czasu
mogą powstać nowe moce i jest możliwość pokrycia deficytu, który się pojawił
już chwilowo, a wkrótce może pojawić
się na trwałe w naszym systemie elektroenergetycznym.
Elektrownie parowo-gazowe są
sprawniejsze, mają zwartą, modułową
konstrukcję i są mniejsze niż odpowiadające im mocą elektrownie węglowe. Są
„czystsze” gdy chodzi o dostawę i składowanie paliwa jak również w odniesieniu
do emisji oraz odpadów. Koszty ich budowy są znacząco niższe, niż elektrowni
węglowych. Ze względów projektowych
i eksploatacyjnych doskonale nadają się
do zastąpienia starych elektrociepłowni
w miastach. Wymienione zalety wskazują, że powinniśmy szybko zabrać się
za rozwój energetyki gazowej w Polsce
i budować nowe bloki w tej technologii,
jednak praktyka wskazuje, że inwestorzy podchodzą bardzo ostrożnie do tych
inwestycji, analizując szczegółowo rentowność projektów, biorąc pod uwagę
wszystkie czynniki ekonomiczne wymienione wcześniej, a głównie cenę gazu.
Na jakiej wielkości bloki powinni
się nastawić polscy inwestorzy?
Polscy inwestorzy powinni się nastawić na rozwiązania sprawdzone i planować budowę bloków, które pracują już z
powodzeniem w Europie Zachodniej. Moim zdaniem nie stać ich na eksperymenty,
czy finansowanie pilotażowych rozwiązań,
których propozycje się czasem pojawiają.
Bloki klasy 400 MW CCGT, to sprawdzone rozwiązanie. Głowni dostawcy turbin
gazowych obecni na rynku posiadają ta-

ką ofertę. Rozwiązaniem, które ma dobre
referencje jest także blok klasy 800 MW
w układzie 2 turbiny gazowe i jedna parowa. Wszystko uzależnione jest jednak od
biznes planu oraz ustaleń zarówno z dostawcą gazu jak i operatorem systemu w
zakresie wyprowadzenia mocy. Wielkość
bloków na pewno zależy również od innych uwarunkowań lokalnych. Zarówno
bloki 400 MW jak i 800 MW mają bardzo
wysoką, bliską 60% sprawność netto.
W porównaniu z nowoczesnymi blokami węglowymi jest to około 15% więcej.
Polską specyfiką w Unii Europejskiej jest
duża liczba ciepłowni i elektrociepłowni,
wytwarzających energię elektryczną w
skojarzeniu z ciepłem, wykorzystujących
głównie węgiel jako podstawowe paliwo.
Szacowana moc wszystkich ciepłowni w
Polsce na koniec 2010 r. wynosiła ok. 68
MWt, z czego 65% pochodziło z elektrowni i elektrociepłowni pracujących w
skojarzeniu. Większość z nich wymaga
gruntownej modernizacji ze względu na
wiek oraz niespełnianie norm środowiskowych. Wstępne analizy opłacalności
zastąpienia wyeksploatowanych bloków
węglowych układami parowo-gazowymi
klasy 240 MW dały pozytywne rezultaty,
stąd inwestorzy powinni również zwrócić
uwagę na tę wielkość bloku oraz sprawdzone i niezawodne rozwiązania.
Obecnie dwa projekty gazowo-parowe klasy 400MW - jeden we Włocławku rozwijany przez PKN ORLEN, drugi w
Stalowej Woli realizowany wspólnie przez
Turon oraz PGNiG - są już w ostatniej
fazie przetargowej i zbliżają się do etapu wyboru dostawcy. W obu projektach
uczestniczy Alstom, oferując blok gazowo-parowy typu KA26 na bazie turbiny
gazowej GT26. Proponowane rozwiązanie pozwala wytwarzać energię elektryczną (tryb pracy kondensacyjnej) w zakresie mocy 410-440 MWe przy sprawności
wynoszącej prawie 59%. W przypadku
zmniejszenia mocy elektrycznej o około
50 MW blok KA26 może dostarczyć do
układu ciepłowniczego nawet 250-280
MWth ciepła.
KA26 jako blok pracujący w obiegu kombinowanym, uzyskuje wysoką
sprawność zarówno przy pełnym jak i

częściowym obciążeniu oraz spełnia
wszystkie normy środowiskowe w zakresie emisji szkodliwych substancji. Wynika to głównie z unikalnej konstrukcji
turbiny gazowej GT26, wykorzystującej
koncepcję spalania sekwencyjnego.
Jakich rad udzieliłby Pan przyszłym inwestorom?
Na pewno w najbliższym czasie powinniśmy postawić na gaz. Dużo się mówi o gazie łupkowym, który być może
ułatwi dostęp paliwa dla inwestorów.
Nie będzie to na pewno jakaś super
duża proporcja w porównaniu do paliw,
na których obecnie bazujemy. W krótszym i średnim okresie czasu energetyka węglowa będzie dalej dominowała ze
względu na dostępność paliwa.
Najważniejszą kwestią, ze względu na pewność wykonania inwestycji
i oczekiwaną niezawodność działania
elektrowni po uruchomieniu, jest postawienie na sprawdzone rozwiązania
i sprawdzonych dostawców, co ułatwia zamknięcie finansowania projektu.
Moim zdaniem, firmy, które w najbliższym czasie zdecydują się na inwestycję
w bloki parowo-gazowe, odniosą duże
korzyści na rynku.
Okres realizacji inwestycji gazowych
jest krótki, natomiast po ich zakończeniu
konieczna jest ścisła kontrola kosztów
operacyjnych - szczególnie wynikających z zakupów paliwa oraz niezbędnego serwisowania. Nasza firma posiada
w Polsce silną organizację lokalną,
w tym zespół, który potrafi zarządzać
projektami. Jest to bardzo ważne przy
realizacji projektów „pod klucz”.
Dzięki naszym doświadczeniom przy
budowie bloków węglowych w Pątnowie, Łagiszy czy Bełchatowie jesteśmy
gotowi przystąpić do realizacji projektów gazowych. Nasza silna organizacja serwisowa w Polsce może przejąć w przyszłości świadczenie serwisu
dla nowych bloków. Alstom jest przygotowany do budowy i obsługi sektora
gazowego polskiej energetyki. o
Rozmawiali: Dorota Kubek,
Mariusz Marchwiak
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rowadzenie działalności gospodarczej bez podejmowania ryzyka jest niemożliwe. Przez lata ryzyko podejmowaliśmy, nie nadając tym
działaniom specjalnej rangi i nie nazywając aktywności z tym związanych
„zarządzaniem ryzykiem”. A przecież
niezmiernie ważne jest, by decyzje
związane z zarządzaniem ryzykami
były świadome i dobrze, profesjonalnie przygotowane, nieuniknione ryzyka sprowadzone do racjonalnego,
strategicznie uzasadnionego minimum, a ich ewentualne następstwa
w jak najmniejszym stopniu wpływały
na możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów. Takiego podejścia zaczynają wymagać korporacyjne procedury

podmiotów sektora energetycznego,
instytucje finansujące inwestycje (banki), instytucje ubezpieczeniowe, czy
wreszcie partnerzy biznesowi.
Energopomiar uczestniczył w wielu
projektach inwestycyjnych jako Inżynier
Kontraktu, Doradca Techniczny (dla
inwestora lub banku/instytucji finansującej), gromadząc ogromną wiedzę
o ryzykach związanych z budową bloków energetycznych lub instalacji. Postanowiliśmy tę wiedzę wykorzystać
przy tworzeniu firmowej procedury zarządzania ryzykiem budowlanego projektu inwestycyjnego. Procedura jest w
trakcie opracowywania, jednakże krótką
relacją z przebiegu prac I etapu mogę
już teraz podzielić się z Czytelnikami.

 Identyfikacja ryzyk
Pierwszym podjętym krokiem było
zgromadzenie i uporządkowanie wiedzy
o ryzykach dotyczących projektów oraz
rozpoznanie ryzyk dotychczas niezidentyfikowanych. Efektem tego etapu była
wyczerpująca lista ryzyk mogących mieć
wpływ na realizację projektów, które zagregowane i zaprezentowane w sposób
syntetyczny (w Rejestrze Ryzyk) umożliwią dalsze działania.
Identyfikacja ryzyk jest wykonywana
każdorazowo w fazie inicjalizacji projektu,
przy aktywnym zaangażowaniu wszystkich uczestników projektu. Podstawowym narzędziem służącym do identyfikacji ryzyk jest Model Ryzyk projektu.
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Jest to hierarchicznie uporządkowany zbiór możliwych do wystąpienia ryzyk. Jego struktura (obszary i kategorie
ryzyk) odzwierciedla obszary projektowe oraz strukturę elementów mających
bezpośrednie przełożenie na realizację
projektu. Umożliwia on agregowanie i
uporządkowanie informacji o ryzykach
projektu i jest istotnym punktem wyjścia
do identyfikacji ryzyk szczegółowych
(„drogowskaz” dla uczestników identyfikacji ryzyk). Model Ryzyk odwołuje
się do prowadzonej przez inwestorów
działalności inwestycyjnej i obejmuje
jej kluczowe obszary. Struktura Modelu
Ryzyk określa sposób zaprezentowania
ryzyk w Rejestrze Ryzyk.
W procesie identyfikacji ryzyk zgromadziliśmy następujące informacje:
 opis ryzyka szczegółowego,
 dotychczasowy sposób zarządzania tym ryzykiem,
 ocena sposobu zarządzania ryzykiem szczegółowym,
 informacje o incydentach ze zrealizowanych projektów.

Ciepłownictwo

W oparciu o zgromadzone informacje (w toku warsztatów zespołu Energopomiaru, opracowującego procedurę zarządzania ryzykiem), ogólny Model
Ryzyk Projektów został zaktualizowany,
tj. uzupełniony o obszary dotychczas
nieuwzględnione, a zmianie uległa jego struktura (sposób agregacji obszarów ryzyka).

 Ocena ryzyk
W kolejnym etapie naszej pracy dokonaliśmy oceny ekspozycji projektów
na zidentyfikowane ryzyka, biorąc pod
uwagę istniejące mechanizmy kontrolne.
Zgodnie ze stosowanymi praktykami
zarządzania ryzykiem, ryzyka są oceniane metodą samooceny, tj. przez osoby zaangażowane w prace projektowe.
Skuteczność tej metody wynika z faktu,
iż to właśnie bezpośredni uczestnicy
projektu i osoby reprezentujące funkcje
wsparcia dla realizacji projektów mają
doświadczenie i wiedzę na temat ryzyk
występujących w projektach oraz metod

zarządzania nimi. Zaangażowanie kierowników Inżyniera Kontraktu projektów
zrealizowanych przez Energopomiar w
prace zespołu przygotowującego procedurę dało bogaty, jednakże zróżnicowany i skomplikowany materiał do
dalszej pracy.
Ryzyko oceniane było na trzech
płaszczyznach: wpływu na projekt,
prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz podatności projektu na materializację tego ryzyka. Wpływ na projekt
to rozmiar skutków zmaterializowania
się ryzyka na poziomie inherentnym, tj.
przy założeniu, że dla danego obszaru
brak jest mechanizmów kontrolnych lub
zaplanowane mechanizmy nie zadziałają. Prawdopodobieństwo definiowane jest poprzez częstotliwość wystąpienia danego zjawiska w określonym
horyzoncie czasowym (odpowiada na
pytanie: jak często i w jakim horyzoncie czasowym można się spodziewać
materializacji danego ryzyka). Podatność to ocena wystąpienia ryzyka przy
uwzględnieniu skuteczności działań je
redukujących. Odpowiada na pytanie jak bardzo struktura organizacyjna projektu jest wrażliwa na wystąpienie ryzyka
i czy jest na to przygotowana. Oceniając podatność należy zastanowić się,
czy podejmowane są działania w celu
ograniczenia ryzyka i na ile mogą być
one nieskuteczne.
Przeprowadzenie procesu samooceny ryzyk przeprowadzono w oparciu
o przygotowane dla potrzeby budowy
procedury Mierniki Ryzyk, które opisują skale ocen wpływu, prawdopodobieństwa i podatności na wystąpienie
ryzyk. Przy ocenie ryzyk budowlanych
projektów inwestycyjnych w energetyce
zdecydowaliśmy przyjąć dziesięciostopniową skalę oceny dla trzech parametrów ryzyka. Samoocena ryzyk została
przeprowadzona w toku warsztatów.
Graficzną formą prezentacji wyników oceny ryzyk projektu jest Mapa Ryzyk. Jest ona narzędziem strategicznego zarządzania ryzykiem projektów. Na
jej podstawie podejmowane są kierunkowe decyzje dotyczące odpowiedzi na
ryzyko. Wyniki oceny ryzyk wprowadza-

ne są jednocześnie do Rejestru Ryzyk
dla każdego ryzyka szczegółowego.
Mapa Ryzyk projektów, które stanowią
podstawę opracowywania procedury
zarządzania jest w trakcie opracowywania przez nasz zespół.
Ranking ocenionych ryzyk określany
jest jako lista ryzyk kluczowych, tj. ryzyk
najistotniejszych dla projektu, którym należy poświęcić szczególną uwagę. Ryzyka kluczowe to ryzyka o dużym wpływie
i jednocześnie, na których materializację
projekt jest bardzo podatny ze względu
na nieefektywne mechanizmy kontrolne
lub ich brak oraz relatywnie duże prawdopodobieństwo materializacji. Spośród
tak zidentyfikowanych ryzyk wybierane
są te, które zagrażają najważniejszym
celom realizacji projektu.

 Wnioski
Zarządzanie ryzykiem projektu jest
elementem każdej metodyki zarządzania projektem, żeby nie wspomnieć o
powszechnie stosowanych w sektorze energetycznym Prince II czy PMI.
Odejście od „amatorskiego”, doraźnego reagowania na zdarzenia i wdrożenie
zintegrowanego zarządzania ryzykiem
projektowym skutkuje zmianą podejścia do procesu zarządzania ryzykiem
z selektywnego, skoncentrowanego
na szczegółach, biernego, skupionego na unikaniu strat i funkcjonującego
doraźnie na podejście kompleksowe,
skoncentrowane na całym projekcie,
aktywne, nakierowane na zwiększanie wartości procesowej o charakterze ciągłym.
Zainteresowanie klientów sektora
energetycznego i przemysłowego świadomym, profesjonalnym zarządzaniem
ryzkiem jest coraz większe - tak, jak coraz większa jest świadomość konieczności odpowiedniego planowania i realizacji inwestycji.
Przed zespołem Energopomiaru kolejne spotkania w ramach warsztatów
służących opracowaniu wewnętrznej
procedury. O ich wyniku mam nadzieję poinformować Czytelników „Nowej
Energii” w kolejnych publikacjach. o

Produkty i komponenty dla bloków parowo-gazowych
Obudowy
i wentylacja

Systemy wlotu
powietrza

» Obudowy akustyczne
turbin, generatorów
» Systemy wentylacji

» Filtr statyczny
» Filtr samoczyszczący
» Instalacja OEM
» Filtr wlotu
» Tłumik wlotu
» Kanały wlotowe

Układy wylotu
spalin

Usługi
uzupełniające
» Izolacje termiczne
» Fasady przemysłowe
» Prace antykorozyjne
» Specjalistyczne roboty
budowlane
» Roboty montażowe
» Diagnostyka cieplna

» System kanałów
» Tłumik układu
wydechowego
» Komin

Wspólnie możemy więcej

www.bis-gerber.com

www.izomar.com

Działamy w oparciu o certyfikowane systemy zarządzania na zgodność z normami:
ISO 9001:2008; OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004; SCC petro 2008/5.1
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