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Streszczenie 

 
 Ostatnia dekada przyniosła gwałtowny rozwój rynku LNG 

na całym świecie: od 2000 roku produkcja urosła dwu-

ipółkrotnie i w 2014 roku osiągnęła 243 miliony ton. Bez-

pośrednimi przyczynami były wysokie ceny ropy, popula-

ryzacja technologii łupkowych, utrwalenie wzrostu go-

spodarczego w Azji Południowo-Wschodniej oraz wzrost 

zależności UE od importu nośników energii. 

 

 Zarazem rozwój LNG praktycznie ominął Rosję, gdzie 

pomimo istnienia bogatych złóż, charakteryzujących się 

stosunkowo niskimi kosztami wydobycia, od 2009 roku 

nie powstały nowe moce dla produkcji gazu skroplonego. 

Obecnie w zaawansowanym stadium jest tylko jeden no-

wy projekt, podczas gdy inne pozostają w fazie planów,  

i mają trudności w pozyskaniu kapitału i kluczowych 

technologii. 

 

 Zaistniały stan wynika z prymatu polityki w życiu gospo-

darczym kraju, który w połączeniu z geopolitycznymi wy-

borami Kremla, skutecznie obniża aktywność inwestycyj-

ną w Rosji i utrudnia rozwój ekonomiczny. Stan rosyjskiej 

gospodarki drugiej dekady XXI wieku wskazuje, że Rosja 

ma wyraźne problemy w nadążeniu za globalizacją i po-

zostaje bierna w obliczu zmian w tym obszarze. 
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LNG w Rosji:  
Olbrzym jest karłem 

 

Ocenia się, że fundamentalną przyczyną ni-

skiego poziomu rozwoju infrastruktury LNG 

(ang. liquefied natural gas, skroplony gaz 

ziemny) w Rosji jest niewydolność rosyjskiego, 

ściśle kontrolowanego przez rząd modelu go-

spodarczego.  
 
 
 

Przespana rewolucja 
 

Ostatnia dekada przyniosła gwałtowny rozwój rynku 

LNG na całym świecie: od 2000 roku produkcja urosła 

dwuipółkrotnie i w 2014 roku osiągnęła 243 miliony ton
1
. 

Bezpośrednimi przyczynami były wysokie ceny ropy, 

popularyzacja technologii łupkowych, utrwalenie wzrostu 

gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej oraz 

wzrost zależności UE od importu nośników energii. Jed-

nocześnie technologia LNG doskonale wpisała się  

w dominujące przekształcenia światowej gospodarki – 

globalizację rynków zbytu, dążenie do dywersyfikacji 

źródeł i kierunków dostaw, uelastycznienie kontraktów  

i krótsze okresy zwrotu inwestycji. 

 

Zarazem rozwój LNG praktycznie ominął Rosję, gdzie 

pomimo istnienia bogatych złóż, charakteryzujących się 

stosunkowo niskimi kosztami wydobycia, od 2009 roku 

nie powstały nowe moce dla produkcji skroplonego gazu 

ziemnego. Obecnie w zaawansowanym stadium jest 

tylko jeden nowy projekt, podczas gdy inne pozostają  

w fazie planów i mają trudności w pozyskaniu kapitału 

oraz kluczowych technologii. 

 

Ambitne plany, małe szanse powodzenia 
 

Rosja zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem 

wydobywanego gazu ziemnego z ok. 17% udziałem  

w wydobyciu światowych zasobów
2
. Zarazem nie jest 

kluczowym graczem w sektorze LNG, produkując zale-

dwie 10.8 mln ton LNG w 2014 roku, co stanowiło 4,5% 

światowego rynku
3
. 

                                                                   
1
  EY Global, LNG: New pricing ahead? LNG demand 

growth, dostęp: http://www.ey.com/GL/en/Industries/Oil---

Gas/Global-LNG--New-pricing-ahead---LNG-demand-growth 
2
  BP: Statistical Review of World Energy June 2015 

3
  Agencja RIA Novosti, 10/06/2015: Новак: Россия 

 

Zgodnie z zapowiedzią rosyjskich władz, do 2030 roku. 

Rosja planuje wyjść na poziom produkcji około 80 mln 

ton LNG rocznie, co ma pozwolić na objęcie 12-15% 

światowego rynku
4
.  W tym celu, rosyjskie władze zapo-

wiadały przygotowanie szeregu zachęt podatkowych dla 

inwestorów oraz liberalizację eksportu gazu. Jednak 

tegoroczne załamanie gospodarcze w Rosji, pogłębione 

spadkami cen ropy i gazu na światowych rynkach oraz 

nałożone sankcje sprawiają, że przyciągnięcie kapitału 

oraz zachodnich firm, w pełni kontrolujących istniejące 

technologie LNG, staje się skrajnie trudne. W rezultacie 

prognozy rosyjskiego rządu negatywnie oceniła Między-

narodowa Agencja Energii, która szacuje, że po 2020 

roku potencjał Rosji utrzyma się w przedziale 4-5% glo-

balnego rynku
5
. 

 

Struktura gospodarki winą zastoju 
 

Słabo rozwinięta infrastruktura LNG w Rosji jest bezpo-

średnim rezultatem monopolistycznego charakteru ro-

syjskiego rynku gazu, zdominowanego przez Gazprom, 

który posiada monopol na eksport surowca. Wyjątek od 

tej zasady uczyniono jedynie 2 firmom w ramach przyję-

tej w 2013 roku specjalnej ustawy o liberalizacji rynku 

LNG: kontrolowanemu przez państwo Rosnieftowi oraz 

Novatekowi, należącemu do blisko związanego z Wła-

dimirem Putinem, Giennadija Timczenki. 

 

Jednocześnie, cały rosyjski sektor energetyczny pozo-

staje praktycznie zamknięty dla graczy spoza orbity 

Kremla. - Zagraniczne firmy planujące inwestycje w ro-

syjskim sektorze energetycznym, muszą zawiązywać 

spółki z firmami, bliskimi rządzącym elitom. Przy skrajnie 

wysokim poziomie korupcji, oznacza to, że opłacalne są 

tylko projekty o dużej skali, możliwe do realizacji jedynie 

przez największe koncerny, dysponujące politycznymi 

koneksjami na najwyższych szczeblach rosyjskich 

władz. 

 

W tej sytuacji, w świetle wciąż rozszerzanych amerykań-

skich sankcji, jedynym zachodnim koncernem biorącym 

                                                                                                                    

намерена увеличить долю на мировом рынке СПГ до 12% 

с 5%, dostęp: 

http://ria.ru/economy/20150610/1069231524.html 
4
 Agencja Ria Novost, 27/09/2013: МИНЭНЕРГО: РОССИЯ 

К 2030 ГОДУ МОЖЕТ НАРАСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО 

СПГ В 8 РАЗ, dostęp: http://www.1prime.ru/gas/ 20130927/ 

767109792-print.html 
5
 Nieft Rossii: “Минэнерго: Россия к 2030 году может 

нарастить производство СПГ в 8 раз” dostęp: 

http://www.oilru.com/news/381468/   
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udział w rozwoju rosyjskiej infrastruktury LNG jest obec-

nie francuski Total, posiadający udziały w budowanym 

projekcie Jamał-LNG, kontrolowanym przez Novatek.  

Z kolei realizacja wspólnego projektu ExxonMobil i Ro-

snieftu: Dalekowschodniego-LNG, została najprawdopo-

dobniej odłożona w czasie ze względu na sytuację na 

rynkach surowców i trudności w dostępie do infrastruktu-

ry przesyłowej
6
. Natomiast po ostatnim rozszerzeniu 

amerykańskich sankcji, które miało miejsce w sierpniu 

2015 roku, anulowane zostaną zapewne plany rozsze-

rzenia mocy produkcyjnych jedynego działającego rosyj-

skiego zakładu LNG, Sahalin-2 LNG, w którym udziały 

posiada Shell
7
.  

 

Pozostałe projekty charakteryzują się dużą niepewno-

ścią, pogłębioną trudnościami rosyjskich firm w dostępie 

do rynków finansowych, w następstwie reżimu sankcyj-

nego i spadającej kapitalizacji rosyjskich gigantów ener-

getycznych. Problematyczne są również stopniowo roz-

szerzane przez Stany Zjednoczone ograniczenia  

w transferze technologii. 

 

Zniweczona szansa 
 

Przykład nierozwiniętego sektora LNG w Rosji obrazuje 

sposób, w jaki niewydolna, skorumpowana gospodarka, 

stymulowana za pomocą decyzji politycznych, nie była  

w stanie rozwinąć swoich gałęzi w kluczowym sektorze  

i zagospodarować gwałtownie rosnącego popytu na 

światowym rynku LNG. Stało się tak pomimo obiektyw-

nie sprzyjających warunków zewnętrznych – cenowego 

boomu na rynkach surowców do 2014 roku, dynamicznie 

rosnącego globalnego rynku LNG i sprzyjającego oto-

czenia międzynarodowego. Wszystko, na co było  

w tym czasie stać rosyjskie władze ściśle kontrolujące 

sektor energetyczny, to przeprowadzenie pozorowanej 

liberalizacji eksportu LNG i udzielenie doraźnego wspar-

cia dla projektu Jamał LNG. Zmiany nie przyniosły roz-

wiązania systemowego i w żaden sposób nie spowodo-

wały pojawienia się realnej konkurencji i nie przyspieszy-

ły powstania nowej infrastruktury LNG.. 

 

Prymat polityki w życiu gospodarczym kraju w połącze-

niu z geopolitycznymi wyborami Kremla, skutecznie ob-

                                                                   
6
 Agencja RBK, 07/04/2015: „«Роснефть» заморозит строи-

тельство СПГ-завода на Сахалине”, dostęp: 

http://top.rbc.ru/business/07/04/2015/5523cf059a7947e30bc28

798   
7
 Agencja Reuters: 10/08/2015: U.S. sanctions put Gazprom-

Shell alliance plans in jeopardy, dostęp: 

http://uk.reuters.com/article/2015/08/10/uk-russia-crisis-

sanctions-gazprom-idUKKCN0QF1LU20150810 

niża aktywność inwestycyjną w kraju i utrudnia rozwój 

ekonomiczny. Stan rosyjskiej gospodarki drugiej dekady 

XXI wieku wskazuje, że Rosja ma wyraźne problemy  

w nadążeniu za globalizacją i pozostaje bierna w obliczu 

zmian w tym obszarze.  

 

Rosyjskie projekty LNG 
 
Sachalin-2 LNG 

 
Opis: Projekt zrealizowany w 2009 roku, do tej pory 

jedyny zakład produkcji LNG w Rosji. Rynki eksportowe 

obejmują Azję Południowo-Wschodnią, przede wszyst-

kim Japonię. Udziałowcy planują rozszerzenie możliwo-

ści produkcyjnych do 15 mln ton LNG rocznie, jednak 

najnowsze rozszerzenie amerykańskich sankcji, ogło-

szone  11 sierpnia 2015 roku, uniemożliwi dostarczenie 

technologii niezbędnej do zwiększenia wydobycia gazu 

dla projektu.  

 

Przedsięwzięcie kontrowersyjnie zapisało się w historii 

ze względu na bezprecedensową presję, jaką wywarły 

rosyjskie władze na inicjatorów projektu – holenderski 

Shell oraz japońskie Mitsui oraz Mitsubishi – w celu od-

kupienia od nich 50%+1 akcji przez Gazprom. Oficjalnie 

rosyjski rząd zgłaszał zastrzeżenia natury ekologicznej  

i groził odebraniem licencji dla projektu przyznanej 

wcześniej koncernowi Shell oraz karami rzędu 30 miliar-

dów USD. Problemy zniknęły natychmiast po zrealizo-

waniu transakcji sprzedaży udziałów Gazpromowi. Sytu-

acja była interpretowana, jako element strategii ukierun-

kowanej na umocnienie kontroli nad sektorem energe-

tycznym przez Kreml.  

 

Udziałowcy: Gazprom – 50%+1, Shell – 27.%-1, Mitsui 

– 12.5%, Mitsubishi – 12.5% 

Produkcja: 10,5 mln ton LNG w 2014 roku. Planowane 

rozszerzenie do 15 mln ton 

 

Jamał LNG 

 

Opis:  Projekt rozwijany dotychczas przez Novatek wraz 

z francuskim koncernem Total oraz chińskim CNPC, 

zakłada eksplorację złoża Jużno Tambejskiego oraz 

budowę zakładu produkcji LNG. Ze względu na warunki 

atmosferyczne na dalekiej północy, przez pół roku statki 

z LNG mają docierać do Europy, a przez kolejne 6 mie-

sięcy do Azji. Projekt jest obecnie wybudowany w 30%, 

jednak Novatek napotyka na trudności ze zdobyciem 

dalszego finansowania, spowodowane wpisaniem firmy 

na amerykańskie listy sankcyjne. 24 sierpnia 2015 rosyj-

skie media poinformowały o sprzedaży 9,9% udziału 
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chińskiemu Silk Road Fund (SRF) przez Novatek
8
. We-

dług wcześniejszych deklaracji, Novatek liczył na otrzy-

manie nowych kredytów w chińskich bankach, jednak 

wejście kolejnego, po CNPC, podmiotu kontrolowanego 

przez chiński rząd, potwierdza tezę o oparciu chińskiej 

strategii względem rosyjskiego sektora energetycznego 

na bezpośrednim wykupie aktywów. Do tej pory, dzięki 

koneksjom politycznym Giennadija Timczenki, właścicie-

la Novateku, Jamał LNG otrzymał zezwolenie na eksport 

LNG, ok. 2,5 miliarda dolarów kredytu rządowego oraz 

ułatwienia podatkowe. 

 

Udziałowcy:  Novatek - 50,1%, Total – 20%, CNPC – 

20%, SRF – 9,9%  

Planowane uruchomienie: 2017 

Produkcja: 16,5 mln ton LNG rocznie oraz 1 milion ton 

gazowego kondensatu 

Szacowany koszt: $27 mld 

 

Dalekowschodni LNG (Sachalin-1) 

 

Opis: W 2014 roku rosyjski Rosnieft oraz amerykański 

ExxonMobil rozpoczęł prace projektowe nad zakładem 

produkcji LNG na wyspie Sachalin. Konstrukcja miała 

rozpocząć się w 2015 i zakończyć na przełomie 2018 i 

2019 roku. W kwietniu br. Agencja Reuters, powołując 

się na źródła w Rosniefcie, poinformowała, że projekt 

będzie prawdopodobnie opóźniony o 2 – 5 lat ze wzglę-

du na niekorzystną sytuację na światowych rynkach 

energetycznych. Rosnieft ma również problemy z za-

pewnieniem dostępu do infrastruktury przesyłowej kon-

trolowanej przez Gazprom. Z kolei trudności finansowe 

koncernu mogą utrudnić zdobycie finansowania. 

 

Udziałowcy: Rosnieft oraz ExxonMobil 

Szacowany koszt: $15 mld 

Planowane uruchomienie: 2018 – 2023 

Produkcja: 5 milionów ton LNG rocznie 

 

Bałtycki LNG 

 

Opis:  Projekt ogłoszony w 2013 roku, przewiduje bu-

dowę zakładu produkcji LNG w Ust – Łudze. Gazprom 

oficjalnie ogłosił chęć sprzedaży 49% udziałów w projek-

cie oraz rozpoczęcie rozmów z koncernem Shell w tej 

sprawie, dotąd jednak nie poinformowano o podpisaniu 

porozumienia. 

 

                                                                   
8
 Agencja Interfax, 24/08/2015: Novatek to sell 9.9% of 

Yamal LNG to China‘s Silk Road Fund, dostęp: 

http://www.interfax.com/newsinf.asp?id=613274 

Udziałowcy: Gazprom, Gazprom Bank 

Planowane uruchomienie: 2020 

Produkcja: Początkowo 5 mln ton LNG rocznie, z moż-

liwością rozszerzenia do 10 mln ton 

Szacowany koszt: $9 – 12 mld 

 

Władywostok LNG 

 

Opis:  LNG produkowane w zakładzie miał trafiać na 

rynki Azji Południowo – Wschodniej, w tym do Japonii, 

jako głównego  odbiorcy. Jednak w ciągu ostatnich 12 

miesięcy kierownictwo Gazpromu sygnalizowało, że ze 

względu na konieczność przeznaczenia środków finan-

sowych na budowę priorytetowych gazociągów do Chin, 

projekt Władywostok LNG zostanie opóźniony, o co 

najmniej kilka lat. 

 

Udziałowiec: Gazprom 

Planowane uruchomienie: brak informacji 

Produkcja: 15 mln ton LNG rocznie 

Szacowany koszt: $18-20 mld 

 

Peczora LNG 

 

Opis: Projekt o dużej skali, zakłada rozwinięcie wydoby-

cia złóż w autonomicznym obwodzie Nienieckim, rozwój 

infrastruktury dla przesyłu oraz produkcji LNG. Przed-

sięwzięcie jest obecnie zamrożone, gdyż właściciel - 

prywatna Grupa Alltech, nie otrzymała licencji na eksport 

surowca. Zainteresowanie włączeniem się w projekt 

wyraził Rosnieft, ale dotąd nie podpisano umowy ze 

względu na brak porozumienia w kwestii potencjalnego 

podziału spółki. 

 

Udziałowcy:  Alltech Group oraz Rosnieft (potencjalnie) 

Planowane uruchomienie: 2018 

Produkcja: 4 mln ton LNG z możliwością rozszerzenia 

produkcji do 8 mln ton 

Szacowany koszt: $5,5 – 2,5 mld 

 

Arctic LNG 1, Arctic LNG 2, Arctic LNG 3 

 

Opis:  3 projekty ogłoszone przez Novatek, zakładające 

budowę zakładów produkcji LNG na półwyspie Gydań-

skim. Jednak ich realizacja w ciągu najbliższych 10 lat 

jest mało prawdopodobna ze względu na obciążenie 

finansowe Novateku przy Jamał LNG. 

 

Udziałowcy: Novatek  
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