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Wstęp
W zglobalizowanym i technologicznie zaawansowanym świecie ropa naftowa jest
towarem

o

kluczowym

znaczeniu

dla

bezpieczeństwa

–

począwszy

od

bezpieczeństwa ludzi, przez bezpieczeństwo sektorowe, aż po bezpieczeństwo w
wymiarze globalnym. Jest to surowiec, które odgrywa istotną rolę w każdym sektorze
gospodarki, napędzając wzrost gospodarczy i przyczyniając się do rozwoju
technologii, w tym również technologii wojskowej. Wszechobecność i niezliczane
zapotrzebowanie na ten towar na wszystkich kontynentach niesie jednak ze sobą
pewne zagrożenia. Świat już kilkakrotnie doświadczył kryzysów naftowych, kiedy to
światowe rynki ropy naftowej ulegały znacznym fluktuacjom – podaż ropy gwałtownie
spadała, podczas gdy popyt pozostawał na niezmienionym poziomie – powodując
poważne komplikacje w funkcjonowaniu gospodarek narodowych. Analizując
uwarunkowania, przebieg i konsekwencje takich kryzysów, stało się jasne, że
energetyczny wymiar bezpieczeństwa ma kluczowy wpływ na funkcjonowania
wszystkich innych sektorów państwa.
Ropa naftowa jest surowcem strategicznym, dzięki któremu kraje posiadające
największe złoża nie tylko rozwijają własne zasoby gospodarcze, ale także
wykorzystują ją jako środek nacisku politycznego, realizując swoje partykularne
interesy. Jej unikatowość, a jednocześnie stopień zależności wielu państw od jej
importu powoduje, że nieposiadający surowca są zmuszeni do podporządkowania się
potęgom energetycznym, dyktującym warunki. Z uwagi na krytyczne znaczenie
sektora energetycznego dla sprawnego funkcjonowania mechanizmów państwowych,
manipulowanie zależnością od tych dostaw okazuje się niekiedy ważnym narzędziem
w prowadzeniu polityki zagranicznej.
Kraje bałtyckie, jako część zinstytucjonalizowanego Zachodu od pierwszej
dekady XXI wieku, znajdują się w skomplikowanej sytuacji pod względem
energetycznym. Biorąc pod uwagę przeszłość tych państw jako części Związku
Radzieckiego

i

całkowitą

zależność

od

jego

infrastruktury

energetycznej,

uniezależnienie się od Moskwy wydawało się niemożliwe. Jednak po upadku bloku
wschodniego z powodzeniem zakończyły transformację ustrojową i dołączyły do
demokratycznego świata. Niestety współzależności energetyczne, pozostałe z
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czasów radzieckich, w dalszym ciągu stanowią problem dla krajów bałtyckich.
Również w gospodarce Polski rosyjska ropa naftowa odgrywa znaczenie. Chociaż
dostrzegalny jest znaczący spadek w udziale ropy naftowej z Federacji Rosyjskiej na
przestrzeni ostatnich 30 lat, to obecnie to właśnie to państwo jest głównym
importerem tego surowca.
Analizując łańcuch dostaw ropy naftowej do krajów bałtyckich i Polski należy
pamiętać, że ogółu współzależności energetycznych nie da się zmodyfikować w ciągu
kilkunastu lat, ze względu na względną stabilność istniejącej infrastruktury, kontrakty
długoterminowe lub bezwzględną konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu
zapotrzebowania na energię. Radzieckie dziedzictwo sprawiło, że to właśnie sektor
energetyczny nadal odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu wzajemnych relacji
między Polską i krajami bałtyckimi a Federacją Rosyjską.
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Estonia
Rynek paliw w Estonii
Ze względu na brak zasobów konwencjonalnej ropy naftowej oraz rozwiniętej
infrastruktury rafineryjnej (sektora midstream) w Estonii, kraj ten jest niemal
całkowicie uzależniony od importu tego kluczowego surowca, głównie w postaci oleju
napędowego i benzyny silnikowej. Estonia opiera swoje zapotrzebowanie na energię
na łupkach bitumicznych, które mają status surowca strategicznego1 (notabene
Estonia jest jedynym państwem na świecie, które wykorzystuje ten surowiec jako
środek energii pierwotnej2). W ciągu dekady Tallin zmniejszył swoją zależność od
importu ropy naftowej z 73% w 2008 roku do 24% w 2018 roku, dzięki stale rosnącemu
wydobycia ropy łupkowej3.
Jeśli chodzi o kierunki dostaw ropy konwencjonalnej, Estonia importuje
surowiec z krajów sąsiednich – olej napędowy stanowi największą część
importowanych produktów naftowych z udziałem 42% w 2018 roku, następnie 29% dla
benzyny silnikowej i 25% dla oleju opałowego. Litwa jest największym dostawcą paliw
transportowych, natomiast olej opałowy pochodzi prawie w całości z Rosji4.
Największymi partnerami handlowymi w imporcie ropy naftowej są Rosja z 45.1%
udziałem w imporcie ropy rafinowanej, Litwa z 35,9% i Finlandia z 11,3%5. W 2018 roku
zapotrzebowanie Estonii na import ropy wynosiło 21 400 baryłek dziennie, co oznacza
wzrost o 266% od 2008 roku6.

1

Ministry of The Environment, National Development Plan For The Use of Oil Shale 2016-2030,
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/est199999.pdf, dostęp: 22.10.2021.
2
OECD iLibrary, OECD Economic Surveys: Estonia 2015, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecdeconomic-surveys-estonia-2015_eco_surveys-est-2015-en, dostęp: 22.10.2021.
3
International Energy Agency, Estonia 2019 Review, s. 47.
4
Ibidem, s. 48.
5
OEC, Where does Estonia import Refined Petroleum from? (2019),
https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/import/est/show/52710/2019/, dostęp: 29.10.2021.
6
International Energy Agency, Estonia op. cit.
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Źródło: OEC World, Where does Estonia import Refined Petroleum from? (2019),
https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/import/est/show/52710/2019/.

W Estonii działa 27 portów morskich7, z których największym jest port w
Tallinie. W kontekście dostaw ropy naftowej najważniejszą funkcję pełni port
towarowy

Muuga

Harbour,

odpowiadający

głównie

za

obsługę

towarów

zakupywanych przez Estonię u Federacji Rosyjskiej. Port ten posiada 3 główne
terminale przeładunkowe – Liwathon E.O.S., Vesta Terminal Tallinn oraz Olerex
Terminal. Oprócz tych trzech operatorów, w porcie Muuga znajdują się również
terminale firm Neste Estonia i Nynas. Obszar działalności tych przedsiębiorstw jest
nieco inny. Neste Estonia zajmuje się importem, magazynowaniem i całościową
sprzedażą produktów naftowych, a Nynas zajmuje się importem bitumu, olejów
bitumicznych i emulsji bitumicznej topionej8. Terminale naftowe posiadają również
dobrze rozwiniętą infrastrukturę kolejową, która jest połączona z główną siecią
kolejową Kolei Estońskich. Obecnie operatorzy portu Muuga są w stanie
rozładowywać do 2.000 wagonów cystern kolejowych dziennie. Ropa naftowa i
produkty ropopochodne stanowią około ¾ całego obrotu towarowego, co czyni ten
port kluczowym punktem estońskiej infrastruktury krytycznej9. Obecnie operatorzy

Eesti Sadamate Liit, Ports, https://www.estonianports.com/ports/, dostęp: 30.10.2021.
Port of Tallin, Liquid Bulk, https://www.ts.ee/en/liquid-bulk/, dostęp: 25.10.2021.
9
Hansa International Maritime Journal, Extension of Muuga Port, Tallin/Estonia, s. 99.
7
8
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terminali naftowych w porcie Tallinn świadczą usługi magazynowania ropy i
produktów naftowych oraz usługi konsolidacji dużych przesyłek. Produkty naftowe
przeładowywane są przy trzech nabrzeżach w Porcie Południowym w Paldiski oraz
przy dziewięciu nabrzeżach w Porcie Muuga.

Źródło: International Energy Agency, Energy supply security 2014,
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/08/f54/IEA%20Emergency%20Response%20of%20IEA
%20Countries_2014.pdf.

W obszarze dystrybucji paliw cztery firmy – Olerex, Circle K (Statoil), NESTE,
Alexela – odgrywają czołową rolę na estońskiej scenie stacji benzynowych10.
Najbardziej aktywną firmą na rynku jest Alexela z udziałem 27%, która posiada 104
stacje benzynowe w kraju11. Drugie miejsce zajmuje Olerex (posiada 95 stacji).
Trzecim najpopularniejszym sprzedawcą paliw jest Circle K, międzynarodowy holding
posiadający 79 stacji na terenie kraju i odpowiadający za 21% udziałów na rynku paliw.
Zgodnie z danymi przekazywanymi przez firmę, każdego miesiąca na stacjach Circle
K w Estonii dokonuje się ponad 1,5 miliona transakcji, co przekłada się na to, że każdy

10
11

Fuelo, Estonia all petrol stations, https://ee.fuelo.net/gasstations?lang=en, dostęp: 25.10.2021.
Ibidem.
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mieszkaniec Estonii odwiedza tę stację 14 razy w roku12. Oprócz tych czterech
głównych firm istnieje szereg mniejszych sprzedawców detalicznych, którzy razem
stanowią 18% rynku w 2017 roku, w porównaniu z 12% w 2013 r13. W 2017 roku w
Estonii działało 500 stacji paliw, co jest znaczącą liczbą w porównaniu do wielkości
rynku tego kraju. Niezależnie od firmy, większość stacji benzynowych jest
zlokalizowana w północnej części kraju, w pobliżu stolicy, najbardziej zaludnionym
regionie Estonii14.

Zapotrzebowanie wojska i potrzeby zaopatrzenia w paliwo
Ponieważ

Estonia

jest

państwem

członkowskim

Unii

Europejskiej

i

Międzynarodowej Agencji Energii (MAE/IEA), jest zobowiązana do przestrzegania
przepisów ustanowionych przez te organizacje. Zgodnie z dyrektywą Rady
2009/119/WE państwa członkowskie są zobowiązane do utrzymywania minimalnych
zapasów ropy naftowej i produktów ropopochodnych na poziomie odpowiadającym
co najmniej 90-dniowemu średniemu dziennemu przywozowi netto lub 61-dniowemu
średniemu dziennemu zużyciu krajowemu, w zależności od tego, która z tych wartości
jest większa15. Z kolei z Karty MAE wynika, że każde państwo członkowskie jest
zobowiązane do utrzymywania awaryjnych zapasów ropy naftowej odpowiadających
co najmniej 90-dniowemu importowi ropy naftowej netto. W przypadku poważnych
zakłóceń w dostawach lub kryzysów na rynku energii, kraje mogą podjąć decyzję o
uwolnieniu tych zapasów w celu unormowania sytuacji na rynku16. W styczniu 2021
roku Estonia posiadała największe rezerwy ropy naftowej spośród wszystkich państw
członkowskich MAE – 5 108 dni rezerw, z czego około połowa należy do państwa, a
połowa do sektora prywatnego17. Tak duże rezerwy ropy tylko podkreślają rolę
strategicznego surowca – łupka bitumicznego – dla Estonii, która jest eksporterem
netto tego surowca, a 99% wydobywanego oleju łupkowego jest zorientowane na

CircleK, Circle K Eesti AS, https://www.circlek.ee/meist, dostęp: 31.10.2021.
International Energy Agency, Estonia 2019 Review, s. 52.
14
World Population Review, Estonia Population Density Map,
https://worldpopulationreview.com/countries/estonia-population, dostęp: 31.10.2021.
15
Eur-lex, Document 32009L0119, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0119, dostęp: 29.10.2021.
16
IEA, Oil Stocks of IEA Countries, https://www.iea.org/articles/oil-stocks-of-iea-countries, dostęp: 31.10.2021.
17
Ibidem.
12
13
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eksport18. Estonia w pełni realizuje swoje awaryjne zapasy ropy naftowej,
przechowując znaczną część zapasów (ok. ¼) w innych krajach sąsiedzkich na mocy
umów dwustronnych (np. w Finlandii)19. Zapasy paliw ciekłych utrzymywane są
również w Szwecji czy Danii. W Estonii w 2013 roku zapas paliw ciekłych odpowiadał
wielkości zużycia wewnętrznego przez 47 dni20. Instytucją odpowiedzialną za
tworzenie i utrzymywanie obowiązkowych zapasów ropy naftowej jest Estońska
Agencja Składowania Ropy Naftowej (OSPA), utworzona w 2005 r. Na koniec 2018
roku zapasy ropy wyniosły 1,8 mln baryłek, z czego ¾ stanowił olej napędowy, a resztę
benzyny silnikowe (22%) i parafina lotnicza (5%). Licząc wszystkie zapasy ropy
naftowej zgodnie z metodologią MAE, rezerwa importowa netto Estonii wynosi ponad
1 000 dni21.
Mimo że potrzeby energetyczne Estonii są w około 65-70% pokrywane przez
produkcję krajową, poziom zależności od Federacji Rosyjskiej w zakresie dostaw ropy
pozostaje wysoki22. Uwzględniając sektor transportu, który w 99% opiera się na ropie
naftowej, surowiec ten odpowiada za 36% całkowitego końcowego zużycia energii23.
W 2017 roku ropa naftowa stanowiła jednak tylko 4% całkowitej podaży energii
pierwotnej. Różnica ta wynika z wydobycia ropy niekonwencjonalnej – czyli
wspomnianych łupków bitumicznych. W ciągu ostatniej dekady zużycie ropy
utrzymywało się na stałym poziomie około 1,12 mln ton. Estonia dąży do
dywersyfikacji kierunków dostaw ropy naftowej, kierując się w stronę partnerów z UE
– przede wszystkim Litwy i Finlandii – na co znaczący wpływ miały wydarzenia na
Ukrainie w 2014 roku, po których UE nałożyła pakiet sankcji na Rosję i wymusiła
zmianę

obowiązującego

wówczas

paradygmatu

handlu

energią.

Ważnym

precedensem, który miał istotny wpływ na postrzeganie zagrożeń dla bezpieczeństwa
energetycznego, był pierwszy w historii atak cybernetyczny Federacji Rosyjskiej na
Estonię w 2007 roku, po którym Estonia stanęła w obliczu zmniejszenia dostaw ropy

18

International Energy Agency, Estonia op. cit.
Vlex, Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of
Estonia on the reciprocal holding of stocks of crude oil and petroleum products,
https://international.vlex.com/vid/agreement-between-the-government-863221934, dostęp: 27.10.2021.
20
Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications, Liquid fuels,
https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/energy-sector/liquid-fuels, dostęp: 01.11.2021.
21
International Energy Agency, Estonia op. cit., s. 57.
22
New Direction, Russia’s Influence and Presence in Estonia, https://newdirection.online/2018-publicationspdf/ND-RussianInfluenceInEstonia-preview%28low-res%29.pdf, dostęp: 30.10.2021.
23
International Energy Agency, Estonia op. cit., s. 24.
19
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naftowej i późniejszych krótkotrwałych zakłóceń w dostawach24, co skłoniło ją do
dywersyfikacji dostaw ropy25.
Estonia jest całkowicie uzależniona od importu produktów naftowych. W ciągu
ostatniej dekady import netto produktów naftowych wzrósł o 21% do 26,4 tys. baryłek
dziennie w 2018 roku. W tym samym roku całkowity import produktów
ropopochodnych do Estonii wyniósł 40,8 tys. baryłek dziennie26. Z kolei całkowita
konsumpcja ropy w Estonii w 2018 roku wyniosła 29 tys. baryłek dziennie27. W podziale
na rodzaje paliw ropopochodnych najczęściej zużywanym produktem naftowym jest
olej napędowy, który w 2018 roku stanowił prawie połowę całkowitego udziału. W
podziale na sektory największym konsumentem produktów naftowych pozostaje
transport drogowy z silnikiem wysokoprężnym, na który przypada około 72%
całkowitego udziału. Sektor downstream zdominowany jest przez trzech głównych
importerów: Orlen Eesti (część polskiej grupy PKN Orlen), który odpowiada za ok. 70%
rynku (głównie dzięki rafineriom litewskim), Neste Eesti z 22% (rafinerie fińskie) oraz
Equinor (<10%).
Z tego względu, iż Estonia nie posiada sieci rurociągów naftowych, import
opiera się w większości na dostawach portowych i kolei, a paliwa są rozprowadzane
po kraju za pośrednictwem cystern28. Większość paliw ciekłych sprowadzana jest
koleją z rafinerii w Możejkach na Litwie (Orlen Lietuva), która jest jedyną rafinerią w
krajach bałtyckich, lub drogą morską z Finlandii (rafineria Neste w Porvoo). W Estonii
istnieje 19 komercyjnie działających terminali naftowych, w tym 12 terminali morskich
i 7 terminali śródlądowych.

Łącznie Estonia posiada ponad 20,3 mln baryłek

pojemności magazynowej dla ropy naftowej. Największą infrastrukturę posiadają
wspomniane wyżej porty, a jeśli chodzi o infrastrukturę lądową, to estońskie magazyny
w Maardu, Viilandi i Tartu mają łączną pojemność ok. 820 tys. baryłek, które
przeznaczone są do przechowywania benzyny i oleju napędowego.

24

Reuters, Russia cuts oil product exports via Estonia-source, https://www.reuters.com/article/us-russia-estoniaenergy-idUSL0467395820070504, dostęp: 02.11.2021.
25
Agnia Grigas, Energy Policy: The achilles heel of the baltic states, https://institutdelors.eu/wpcontent/uploads/2018/01/balticstateseu-energypolicy-grigas-ne-jdi-july13.pdf, dostęp: 01.11.2021.
26
International Energy Agency, Estonia op. cit., s. 48.
27
Ibidem.
28
Ibidem.
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Strategia kryzysowa
Ze względu na istotne znaczenie sektora energetycznego dla bezpieczeństwa
państwa, a także na doświadczenia związane z wykorzystywaniem surowców jako
broni politycznej przez Federację Rosyjską, Estonia opracowała strategię reagowania
kryzysowego na zagrożenia związane z zaburzeniami dostaw ropy naftowej.
Kluczowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa o zapasach paliw płynnych
(LFSA), która definiuje różne rodzaje zagrożeń związanych z zakłóceniami dostaw
oraz wprowadza taktykę działania w przypadku wystąpienia zagrożenia29. W
przypadku zakłóceń w dostawach ropy naftowej Estonia uwolniłaby awaryjne zapasy
ropy naftowej ze swoich zapasów publicznych (stanowiących około 50% wszystkich
zapasów). Taką decyzję estoński rząd może podjąć w oparciu o wniosek Ministra
Gospodarki i Komunikacji Publicznej na mocy art. 7 ustawy.

Rezerwy paliw płynnych mogą być postrzegane jako krótkoterminowy
rezerwuar, z którego działające w Estonii koncerny naftowe mogą korzystać i kupować
paliwo w sytuacji kryzysowej – na przykład w przypadku sytuacji porównywalnej z
arabskim embargiem na ropę w 1973 roku. W sytuacji, gdy w normalnych warunkach
Riigi Teataja, Liquid Fuel Stocks Act, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/520062017017/consolide, dostęp:
28.10.2021.
29

9

większość paliw zużywanych w Estonii pochodzi z Finlandii i Litwy, zapasy buforowe
zastąpiłyby stałe źródła dostaw w przypadku problemów z zaopatrzeniem w paliwa
płynne30. W 2018 roku wprowadzono również aktualizację ustawy o stanie
wyjątkowym, która do 2022 roku przewiduje powstanie autonomicznych źródeł
zasilania na stacjach benzynowych zdolnych do działania już po 30 minutach od
hipotetycznej przerwy w dostawach energii w celu zasilania pojazdów służb
ratowniczych31.
W kontekście dostaw paliwa lotniczego do krajów bałtyckich warto podkreślić
znaczenie litewskiej rafinerii ropy naftowej w Możejkach (należącej do PKN Orlen).
Jest ona jedynym tego typu zakładem przemysłowym w regionie bałtyckim, co czyni
ją kluczowym elementem całego systemu bezpieczeństwa energetycznego. W razie
wybuchu potencjalnego konfliktu, ta krytyczna infrastruktura energetyczna będzie
prawdopodobnie celem priorytetowym. Ponieważ systemy energetyczne państw
bałtyckich są ze sobą ściśle powiązane zarówno pod względem gospodarczym, jak i
infrastrukturalnym, zakłócenie działalności kluczowej rafinerii w regionie znacznie
ograniczyłoby zdolności operacyjne armii państw bałtyckich w obliczu niedoboru
przede wszystkim paliwa lotniczego. Mimo że Estonia posiada znaczne rezerwy paliw,
z których może skorzystać w czasie kryzysu, jej przynależność do wschodniej flanki
NATO czyni ją jednym z czołowych państw w przypadku wybuchu konfliktu ze
wschodnim sąsiadem. Wiązałoby się to z przerzuceniem wojsk Sojuszu do krajów
bałtyckich w przypadku kryzysu międzynarodowego zagrażającego bezpieczeństwu
jednego z członków. W takiej sytuacji magazyny wyczerpywałyby się w szybkim
tempie, a zakładając, że kryzys okazałby się długotrwały, zapasy byłyby
niewystarczające na dłuższy okres. Rozsądnym rozwiązaniem tego problemu jest
zacieśnianie współpracy z sojusznikami i szukanie wsparcia na forum organizacji
międzynarodowych – zwłaszcza w NATO i UE. Central European Pipeline System
(CEPS), system rurociągów NATO dla Europy Środkowej do transportu paliwa
lotniczego, mógłby odegrać znaczącą rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa
energetycznego, gdyby został rozszerzony o kraje bałtyckie. Alternatywą jest
rozpoczęcie innowacyjnych badań nad paliwami syntetycznymi, które w przyszłości

30
31

Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications, Liquid op. cit.
International Energy Agency, Estonia op. cit., s. 56.
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mogłyby zepchnąć ropy naftową na dalszy plan i pomóc w dywersyfikacji zarówno
kierunków dostaw, jak i samego zapotrzebowania na energię32. Energia odnawialna
odgrywa kluczową rolę w przejściu na paliwa syntetyczne, których rozwój jest aktywnie
promowany przez Estonię (około 45% energii elektrycznej jest wytwarzane z
odnawialnych źródeł energii lub w technologiach zeroemisyjnych)33. Ponadto paliwa
syntetyczne mają wiele zalet, począwszy od wydłużenia cyklu życia sprzętu
wojskowego (samolotów, czołgów, pojazdów opancerzonych) po stopniowe
wspieranie transformacji energetycznej i obniżanie kosztów produkcji dzięki
technologii energii odnawialnej34.

Import ropy naftowej z Białorusi i łamanie sankcji UE
Po tym jak na Białorusi w sierpniu 2020 roku po raz kolejny sfałszowano wybory,
a następie brutalnie spacyfikowano antyrządowe protesty, władze Litwy, Łotwy i
Estonii zwróciły się do Unii Europejskiej o wprowadzenie surowych sankcji wobec
środowiska otaczającego Aleksandra Łukaszenkę i jego samego. Jednak już rok
później okazało się, że białoruski eksport do krajów bałtyckich nie dość, że nie spadł,
to w niektórych sektorach znacząco urósł. Import produktów naftowych w 2021 roku
wzrósł trzykrotnie w porównaniu z 2020. Ponadto około 1/3 białoruskiej ropy, która
wcześniej trafiała do portów łotewskich, trafiła właśnie do Estonii. Omijanie sankcji
możliwe było dzięki luce prawnej – to, jak zaklasyfikować określony rodzaj produktów
naftowych – jako kod 2710 (sankcjonowany) czy 2707 (niesankcjonowany),
pozostawiało miejsce na kreatywność.
Oficjalne dane wskazują, że wartość ładunków o kodzie 2707 importowanych z
Białorusi do Estonii wzrosła z bliskiej zera w listopadzie 2020 roku do około 150 000
ton miesięcznie i mniej więcej taki poziom utrzymywała przez cały 2021 rok.
Uwzględniając ceny ropy, wartość takich ładunków przekroczyła w 2021 roku pół
miliarda euro. Ponadto Estonia jest praktycznie jedynym członkiem UE, który w ogóle

32

C. Nave, L. Trakimavicius, Synthetic fuels can bolster energy security in the Baltic region,
https://www.euractiv.com/section/alternative-renewable-fuels/opinion/bolstering-baltic-security-through-energyinnovation/, dostęp: 02.11.2021.
33
International Energy Agency, Estonia - key energy statistics 2019, https://www.iea.org/countries/estonia,
dostęp: 04.11.2021.
34
C. Nave, L. Trakimavicius, Synthetic fuels op. cit.
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importuje oleje opałowe z Białorusi. W ciągu kilku miesięcy udział Estonii w całym
imporcie UE osiągnął ponad 99%. Na początku lutego 2022 roku estoński rząd podjął
decyzję o wprowadzeniu dodatkowych sankcji na import produktów naftowych z
Białorusi, by na poziomie krajowym wyeliminować lukę prawną, która wynika z
unijnych sankcjach35.

N. Matiaszczyk, Pomimo sankcji UE eksport białoruskiej ropy do Estonii osiągnął rekordowy poziom w 2021
roku, https://trimarium.pl/pomimo-sankcji-ue-eksport-bialoruskiej-ropy-do-estonii-osiagnal-rekordowy-poziomw-2021-roku/, dostęp: 15.02.2022.
35
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Litwa
Litewski rynek paliw
Dzienne zużycie ropy na Litwie wynosi około 65,7 tysiąca baryłek ropy w 2019
roku36. Widać wyraźny wzrost zapotrzebowania na ropę naftową w porównaniu do
ostatnich lat, gdyż w 2014 roku było to 52 kb/d37. W 2019 roku zużycie ropy naftowej i
innych paliw wynosiło 68 kb/d38. Natomiast strona enerdata podaje, że w 2019 zużycie
wyniosło około 58 kb/d39 (2.9 Mt rocznie zakładając, że 1 baryłka dziennie to 50 ton
ropy rocznie40). Sektorem, którego zapotrzebowanie na ropę jest największe jest
transport (70%), następnie systemy grzewcze (11%) i przemysł (7%). Głównym
państwem zaopatrującym Litwę w ropę jest Rosja (192 kb/d w 2019 roku), która
odpowiada za około 90% całego importu41. Należy jednak zauważyć, że Litwa próbuje
dywersyfikować swoje źródła dostaw ropy poprzez zwiększenie swoich dostaw z
Kazachstanu (48 kb/d) i Arabii Saudyjskiej 22,2 (kb/d)42. Litwa jest całkowicie
uzależniona od importowania ropy naftowej poprzez terminal Butynga,43 należący do
polskiej spółki Orlen. Nie mniej jednak bezpieczeństwo energetyczne państwa jest
niezagrożone, dzięki wysoko rozwiniętym sieciom dostaw. Ponadto kluczowym dla
całego systemu bezpieczeństwa energetycznego Litwy jest rafineria w Możejkach. Jej
potencjalna

zdolność

operacyjna

przewyższa

trzykrotnie

potencjalne

zapotrzebowanie Litwy. Odgrywa ona również istotną rolę dla bezpieczeństwa
energetycznego pozostałych dwóch państw bałtyckich jako jedyna rafineria w

CEIC, Lithuania Oil Consumption, https://www.ceicdata.com/en/indicator/lithuania/oil-consumption, dostęp
14.11.2021.
37
Internatinal Energy Agency, Lithuania 2021 Energy Policy Review, s. 144.
38
Energy Information Administration, Petroleum and other liquids consumption, 2020,
https://www.eia.gov/international/rankings/country/LTU?pid=5&aid=2&f=A&y=01%2F01%2F2019&u=0&v=n
one&pa=34, dostęp 15.10.2021.
39
Enerdata, Lithuania Energy Information, https://www.enerdata.net/estore/energy-market/lithuania/, dostęp
14.11.2021.
40
Lotos, Tabela przeliczeniowa, http://2008.raportroczny.lotos.pl/pdf/dane_tabela.pdf, dostęp 23.10.2021.
41
Instytut Europy Środkowej, Litwa coraz bliżej członkostwa w Międzynarodowej Agencji Energii,
https://ies.lublin.pl/komentarze/litwa-coraz-blizej-czlonkostwa-w-miedzynarodowej-agencji-energii/, dostęp
06.11.2021.
42
IEA, Lithuania 2021 Energy Policy Review, s. 146.
43
Orlen Lietuve, Terminal and Pipelines, https://www.orlenlietuva.lt/EN/Company/OL/Pages/Terminal-andPipelines.aspx, dostęp 09.11.2021.
36
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regionie44. W 2014 roku Litwa została również pierwszym państwem, na terytorium
którego zbudowano pierwszy terminal LNG znajdujący się w Kłajpedzie45. Uzależniło
to znacznie Wilno od dostaw gazu z Rosji.

Dostawy surowców
Republika Litewska jest całkowicie uzależniona od dostaw z innych państw.
Obecnie produkcja krajowa wynosi mniej niż 1 kb/d i pokrywa zaledwie
zapotrzebowanie sektora chemicznego. Inaczej rzecz wygląda w przypadku eksportu
produktów ropopochodnych z uwagi na obecność wspomnianej wyżej rafinerii. W
2019 roku eksport wynosił 139,8 kb/d i dwukrotnie przewyższał krajowe
zapotrzebowanie (58,8 kb/d 2019)46.

Kwestie związane z magazynowaniem ropy
Całkowitą ilość ropy w magazynach na Litwie szacuje się na 18,1 milionów
baryłek (mb). Nieprzetworzona ropa naftowa znajduje się głównie w magazynach w
terminalu Butynga (1,93 mb), Rafinerii Orlenu (1,26 mb) i terminali w Klaipedos Nafta i
Kroviniu Terminalas (0,7 mb). Produkty przetworzone natomiast są składowane
głównie: w Rafinerii Orlenu (3,27 mb), Klaipedos Nafta (3,18 mb) i Subacius Oil
Terminal (2,25mb). Większa część z tego ostatniego (1,63 mb) jest przeznaczona na
wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych47.

Bre Review, Lithuania’s strive for energy security, https://sites.utu.fi/bre/lithuanias-strive-for-energy-security/,
dostęp 14.11.2021.
45
Index mundi, Lithuania Ports and terminals,
https://www.indexmundi.com/lithuania/ports_and_terminals.html, dostęp 16.11.2021.
46
International Energy Agency, Lithuania 2021 Energy Policy Review, s. 143.
47
Subacius Oil Terminal, https://www.kn.lt/en/our-activities/oil-terminals/subacius-oil-terminal/537, dostęp
24.11.2021.
44
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Źródło: opracowanie własne.

Infrastruktura litewska
Litwa na swoim terytorium posiada jedyną w krajach bałtyckich rafinerię,
znajdującą się w Możejkach. Jej obecna zdolność produkcyjna wynosi 205 kb/d.
Właścicielem infrastruktury od 2006 roku jest polska spółka PKN Orlen. Głównymi
odbiorcami produktów są dwa pozostałe państwa bałtyckie: Łotwa i Estonia, a także
Polska i Ukraina.
Omawiając

ten

najnowocześniejszych

obiekt,
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wskazujący na miarę złożoności procesu przerobowego wynosi zaledwie 7,4 pkt, a
najnowocześniejsza rafineria należąca do grupy LOTOS w Gdańsku ma 11,1 pkt.
Poziom głębokości przerobu rafinerii jest niski, a dużą część produkcji stanowi ciężki
olej opałowy, który jest sprzedawany poniżej ceny zakupu ropy naftowej. Co więcej, od
2020 r. obowiązują nowe regulacje Międzynarodowej Organizacji Morskiej, która
zredukowała dopuszczalną zawartość siarki w paliwie żeglugowym (z 3,5% do 0,5%).
W państwach regionu od lat zauważalny jest zaledwie niewielki wzrost
zapotrzebowania na paliwo. Zgodnie z tymi trendami właściciel był zmuszony do
poszukiwania nowych rynków zbytu w państwach Europy Środkowej. Ponadto na
15

kondycję spółki miały wpływ również nierówne stawki taryfowe za przewóz ropy
kolejami litewskimi. Dopiero od 2018 kwestia ta została uregulowana ugodą. Sytuację
poprawił również fakt pozyskania przez Orlen terminala kolejowego na granicy polskolitewskiej w Mockavie48.
Zgodnie z wyżej wymienionymi czynnikami właściciel zakładu podjął decyzję o
rozpoczęciu modernizacji. Wprowadzenie technologii ma zwiększyć udział produktów
wysokomarżowych. Koniec prac szacuje się na rok 2024. Co istotne, spółka pozyskała
przy tym wsparcie rządu litewskiego na poziomie 8,5% wartości inwestycji (całość 641
mln euro).

Porty służące do transportu ropy
Port w Butyndze jest specjalnie przeznaczonym obiektem do odbioru ropy
naftowej dla rafinerii. Jego właścicielem i operatorem litewski Orlen. W okresie
pomiędzy 2015 i 2019 średni dzienny import ropy wynosił 190 kb. Natomiast Klaipedos
Nafta jest najważniejszym i największym obiektem służącym do importu i eksportu
produktów ropopochodnych. Jego właścicielem w zdecydowanej większości jest
Skarb Państwa (72,3%), a mniejszościowymi m.in. prywatna spółka Achemos Group
(10,4%). Terminal jest w stanie obsługiwać zarówno ropę naftową, jak i przetworzone
już produkty. Jego całkowita przepustowość wynosi 160 kb/d. Warto również
wspomnieć o terminalu Kroviniu, który znajduje się niedaleko wspomnianego portu w
Kłajpedzie. Specjalizuje się on w szczególności w petrochemikaliach i produktach
powstałych z ropy naftowej. Terminal umożliwia transport kolejowy bezpośrednio w
głąb Litwy, na Białoruś czy na Łotwę49.

Korytarze transportowe
Przez Litwę biegną dwa rurociągi, jednak tylko jeden z nich ma obecnie
zastosowanie w przesyle ropy naftowej. Łączy on Terminal Butynga z rafinerią w
Możejkach. Jego aktualna przepustowość wynosi 283 kb/d. Natomiast jedynym

Instytut Europy Środkowej, Orlen Lietuva: nowe instalacje w rafinerii niezbędne do poprawy efektywności
zakładu, https://ies.lublin.pl/komentarze/iesk-458/, dostęp 23.10.2021.
49
International Energy Agency, Lithuania 2021 Energy Policy Review, s. 151.
48

16

rurociągiem produktowym na Litwie jest Iłukszta- Birże-Windawa (Łotwa-Litwa-Łotwa),
którym odbywa się transport oleju napędowego w północny region państwa. Długość
rurociągu na Litwie wynosi 87 km, a roczna zdolność przerobowa to 6 mln ton
produktów naftowych (123 kb/d)50.
Obecnie na Litwie znajduje się około 500 km rurociągów ropy naftowej i produktów
naftowych:
•

litewski odcinek rurociągu naftowego Połock – Windawa — 87,384 km;

•

litewski odcinek ropociągu Połock – Możejki — 225,514 km;

•

rurociąg naftowy Możejki – Butynga – 91,5 km51.

Źródło: opracowanie własne.

Kwestie prawne i rezerwy
Na Litwie obowiązuje Ustawa o zapasach państwowych ropy i produktów
pochodnych. W czerwcu 2020 roku parlament uchwalił do niej poprawki mające na
celu przystosowanie krajowej legislacji do standardów Międzynarodowej Agencji

50

International Energy Agency, Lithuania 2021 Energy Policy Review, s. 152.
Ministry of Energy & Ministry of Environment, Integrated national energy and climate plan of the republic of
Lithuania, https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/lithuania_draftnecp_en.pdf, dostęp
19.11.2021.
51
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Energetycznej52.

Zgodnie
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magazynowania surowców energetycznych odpowiada właściwy minister energetyki.
To pod jego nadzorem działa Centrum Operacji Sytuacji Kryzysowych (ESOC), które
docelowo jest organizacją stworzoną, aby przeciwdziałać przerwom w dostawie
surowców. Ustawodawstwo litewskie odpowiada normom europejskim w sprawie
minimalnego czasu zapewnienia dostaw surowców do ośrodków publicznych i dla
celów przemysłowych. Pod koniec 2020 roku ESOC było w stanie zapewnić 173
ciągłych dni dostaw, a więc znacznie ponad minimalne wymagane 90 dni53. W
przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych najważniejsze dla bezpieczeństwa
państw bałtyckich jest Polska, a przede wszystkim doskonale rozwinięta infrastruktura
morska, dzięki której istnieje możliwość dostarczania ropy z państw takich jak Stany
Zjednoczone, Finlandia, Szwecja, czy Arabia Saudyjska.

Rekomendacje
W przypadku kryzysu Litwa, pod względem bezpieczeństwa energetycznego,
jest krajem zagrożonym. Jednak Republika Litewska posiada strategiczną przewagę,
gdyż jedyna rafineria w regionie znajduje się właśnie na jej terytorium. Z drugiej strony,
należy zauważyć, że kraj ten jest uzależniony w dużej mierze od dostaw z Federacji
Rosyjskiej, co rodzi potencjalne zagrożenie54. Podczas wystąpienia ewentualnego
konfliktu z Rosją państwo to ma ważną kartę przetargową w potencjalnym sporze,
ponieważ posiada możliwość zablokowania dostaw gazu do Kaliningradu. Chociaż od
pewnego czasu trwają próby uniezależnienia tego regionu od Wilna, na przykład
podjęto taką próbę w roku 2021, to do tej pory nie przyniosły one pożądanych
rezultatów. Federacja Rosyjska ukierunkowuje swoje działania w znacznej mierze na
kontroli przesyłu gazu, a nie ropy naftowej55. Dostawa drugiego surowca jest
zdecydowanie łatwiejsza niż transport gazu, chociaż warto nadmienić, że w tym

52

Seimas Information, Republic of Lithuania Law on State Stocks of Petroleum Products and Oil, https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8d805ad211ba11eaa1dda5669c1a32a1?jfwid=eilnnoxr9, dostęp 20.11.2021.
53
IEA, Lithuania 2021 Energy Policy Review, s. 154.
54
Lithuanian Energy Security, Annual Review 2015-2016,
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34404/1/ISSN2335-7045_2017_2015-2016.pdf, dostęp
15.11.2021.
55
G. Collins, Russia’s Use of the “Energy Weapon” in Europe,
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/ac785a2b/BI-Brief-071817-CES_Russia1.pdf s.1
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zakresie państwo litewskie również wykonało zdecydowane kroki w kierunku
dywersyfikacji dostaw. Omawiając aspekt bezpieczeństwa, należy zauważyć, że
rafineria w Możejkach była już obiektem wrogich działań ze strony Federacji
Rosyjskiej. W lipcu 2006 roku kontrolowany przez Rosję gazociąg Przyjaźń uległ
„awarii”, zmuszając właścicieli do transportu surowca drogą morską. W związku z tym
dostawy odbywały się drogą morską poprzez terminal w Butyndze, a także koleją. Nie
jest wykluczone, że sytuacja ta może się powtórzyć w przyszłości, jednak teraz
państwo litewskie do takiego działania jest zdecydowanie lepiej przygotowane dzięki
dywersyfikacji źródeł (Arabia Saudyjska i Kazachstan). Mimo wysokiego zagrożenia, z
racji wysoko rozwiniętej infrastruktury przesyłowej umożliwia przesył paliw z innych
państw, zarówno poprzez Morze Bałtyckie, jak i bezpośrednio przez korytarz suwalski.
Rezerwy zgromadzone do tej pory przez Litwę w optymalny sposób pozwolą przetrwać
miesiące trwania potencjalnego kryzysu, a infrastruktura zaopatrzeniowa znacznie
ułatwi dostawy od państw sojuszniczych.

19

Łotwa
Łotewski rynek paliw
Łotwa była jednym z pierwszych krajów, które wyłamały się spod władzy
radzieckiej, uzyskując niepodległość w sierpniu 1991 roku i stając się członkiem UE i
NATO w 2004 roku. Jednak Łotwa, jako dość mały kraj bałtycki liczący około 2 mln
mieszkańców, nie jest ani znaczącym producentem, ani konsumentem energii56.
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez amerykańską Agencję Informacji
Energetycznej, Łotwa nie produkuje ropy naftowej na swoim terytorium, zarówno z
powodu braku zasobów naturalnych surowca, jak i braku infrastruktury potrzebnej do
przetwarzania surowej ropy57. W praktyce prowadzi to do całkowitego uzależnienia od
dostaw ropy od partnerów. Potwierdza to fakt, że jeszcze w 2013 roku Łotwa była w
100% uzależniona od dostaw ropy z Rosji58. Sytuacja uległa zmianie po 2014 roku, po
którym nastąpił wyraźny trend odchodzenia od pełnego uzależnienia od dostaw
rosyjskiej ropy. Zgodnie z dostępnymi danymi, import ropy naftowej stanowił 14,4%
całkowitego importu Łotwy w 2020 roku. Największym partnerem w zakresie dostaw
ropy naftowej pozostaje Rosja z udziałem 70,4%, następnie Litwa z udziałem 17,7% i
Finlandia z udziałem 7,03%. Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury
rafineryjnej, Łotwa musi kupować produkty naftowe o odpowiednim stopniu rafinacji
bezpośrednio59. Ponadto ropa naftowa jest głównym źródłem zapotrzebowania na
energię wtórną, gdyż odpowiada za 22 TWh (ok. 50% całkowitego zapotrzebowania)60.

56

U.S. Energy Information Administration, Latvia, https://www.eia.gov/international/overview/country/LVA,
dostęp: 23.11.2021.
57
Ibidem.
58
Ibidem.
59
OEC, Latvia, https://oec.world/en/profile/country/lva?depthSelector2=HS6Depth, dostęp: 23.11.2021.
60
Our World in Data, Latvia: Energy Country Profile, https://ourworldindata.org/energy/country/latvia, dostęp:
23.11.2021.
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Źródło: https://tradingeconomics.com/latvia/imports/russia/mineral-fuels-oils-distillation-products.

Jeśli chodzi o zużycie ropy naftowej, to na koniec 2019 roku wyniosło ono około 37
000 baryłek dziennie, co oznacza wzrost o około 8% w stosunku do roku poprzedniego.
Warto również zauważyć, że zapotrzebowanie na ropę naftową stale rośnie, choć w
niewielkich ilościach61.

Pojemność przechowywania i potrzeby zaopatrywania
Łotwa posiada trzy większe porty – Lipawa, Ryga i Windawa, oraz siedem
mniejszych, skierowanych na potrzeby lokalne. Największym z portów jest Ryga,
którego obroty towarowe w 2019 roku wyniosły 32,8 mln ton. Ładunki płynne stanowią
9% całkowitych obrotów towarowych w porcie i w 2020 r. wyniosły 2,76 mln ton.
Głównym rodzajem ładunku w tym segmencie są produkty ropopochodne. W porcie w
Rydze znajduje się kilka terminali obsługujących dostawy ropy naftowej – AO BLB
BALTIC TERMINAL, Circle K, Naftimpeks, Neste Latvia, OVI, PARS Terminal, VL
Bunkerings, Woodison Terminal62. Warto zauważyć, że wolumen ładunków płynnych w

CEIC, Latvia Oil Consumption, https://www.ceicdata.com/en/indicator/latvia/oil-consumption, dostęp:
23.11.2021.
62
Via Latvia, Наливные грузы, https://www.transport.lv/ru/ostas/rigas-brivosta/lejamkravas-riga/, dostęp:
23.11.2021.
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Porcie Ryga od 2014 zmniejszył się o około 80% (z 10,28 mln ton w 2014 r. do 2,76 w
2020 r.), co jest związane z restrukturyzacją rosyjskiego systemu dostaw drogą
morską. Rosja rozwija obecnie własną infrastrukturę portową na Bałtyku (znaczącą
rolę odgrywa tu port w Ust-Łudze, który przeładowuje prawie dwa razy więcej towarów
niż wszystkie łotewskie razem wzięte) i przekierowuje tam ładunki z portów państw
bałtyckich63.

Źródło: https://lv.sputniknews.ru/20200326/Gruzooborot-portov-Baltiki-13401761.html.

Istotnym pod względem znaczenia strategicznego portem łotewskim jest port
w Windawie. Jest on drugim co do wielkości obiektem na Łotwie pod względem
obrotów towarowych. Przez cały okres funkcjonowania jest wolny od lodu, co
zwiększa jego wydajność i sprawia, że jest dostępny przez cały rok. W 2019 roku
obroty towarowe wyniosły 20,50 mln ton. Z kolei w 2020 roku obroty towarowe portu
w Windawie spadły o rekordowe 41% i wyniosły 12,9 mln ton. Spadek ten jest
spowodowany przede wszystkim rezygnacją Rosji z tranzytu towarów przez terytorium
Łotwy. Władze próbowały zrzucić odpowiedzialność za tragiczny stan łotewskich
portów na pandemię koronawirusa, ale wydaje się, że łotewski przemysł
infrastrukturalny znajduje się w głębokim i systemowym kryzysie (ucierpiał również

Sputnik Латвия, Грузооборот портов Балтики: объем и динамика,
https://lv.sputniknews.ru/20200326/Gruzooborot-portov-Baltiki-13401761.html, dostęp: 23.11.2021.
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ruch kolejowy, który w ¾ stanowił połączenia tranzytowe z Rosją)64. W strefie
ładunków płynnych znajduje się 9 koi o głębokości od 11,5 do 17,5 m. W 2020 r. w
porcie w Windawie rozładowano 7,8 mln ton ropy naftowej (ok. 65% całego obrotu)65.
Obecnie na terenie portu funkcjonują cztery terminale obsługujące ładunki ropy
naftowej. Największym z nich jest Ventspils Nafta Terminal o zdolności
przeładunkowej 29 mln ton rocznie i łącznej objętości zbiorników (jest ich 105) 1,195
mln metrów sześciennych66. Terminal jest w stanie przyjąć 7 mln ton produktów
naftowych dostarczanych koleją, co przekłada się na 600 wagonów obsługiwanych w
ciągu doby. Pozostałe terminale łącznie są w stanie przeładować ok. 13 mln ton
produktów naftowych.
Trzecim kluczowym elementem jest port w Lipawie, który opiera swoją
działalność głównie na zapewnieniu tranzytu między Europą Zachodnią a krajami
WNP67. Ropa naftowa, produkty naftowe i inne ładunki płynne obsługiwane są w
czterech specjalnych terminalach – DG Terminals, Gl Terminals, Transit Terminals
oraz Glen Oil68. W 2020 r. obroty towarowy w porcie Lipawa zmniejszyły się o 23% z
powodu wspomnianej wyżej decyzji rosyjskiej o rezygnacji z tranzytu przez Łotwę. Port
Lipawa zapewnia możliwość przechowywania płynnych ładunków w ilości 75 tys.
metrów sześciennych69.

А. Носович, Порты Латвии умирают без всякого коронавируса,
https://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/14052020-porty-latvii-umirayut-bez-vsyakogo-koronavirusa/,
dostęp: 23.11.2021.
65
Port of Ventspils, Port in numbers, https://www.portofventspils.lv/en/port-in-general/port-in-numbers, dostęp:
23.11.2021.
66
VNT, Терминал, http://www.vnt.lv/ru/neftyanoi-terminal/terminal/, dostęp: 23.11.2021.
67
Lsez, Терминалы, https://liepaja-sez.lv/ru/port/terminali, dostęp: 23.11.2021.
68
Ibidem.
69
Lsez, Технические параметры, https://liepaja-sez.lv/ru/port/tehniskie-parametri, dostęp: 24.11.2021.
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Najważniejsze porty i drogi w Republice Litewskiej. Źródło: CEEC China Logistic, https://www.ceecchina-logistics.org/en/countries/latvia/.

W 2019 r. liderem rynku detalicznego pod względem sprzedaży paliwa był
koncern Circle K, a za nim uplasowały się Neste i Viada. Całkowita liczba stacji
benzynowych na Łotwie zmniejszyła się o 0,66% – z 610 obiektów do 606 w 2019 roku.
Circle K może pochwalić się największą liczbą stacji paliw w kraju – 86. Sprzedaż
benzyny w 2019 roku zanotowała spadek o 4,1% rok do roku do 237,3 mln litrów. Z
kolei konsumpcja oleju napędowego wzrosła o 1,4%, osiągając poziom 1 055,3 mln
litrów70. Większość stacji paliw zlokalizowana jest w okolicach Rygi, czyli centralnej
części kraju.
Jako członek UE, Łotwa jest zobowiązana do przestrzegania przepisów
unijnych, w tym również regulacji dotyczących obszaru energetyki. Dyrektywa UE
2009/119/WE nakłada na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania rezerw
odpowiadających co najmniej 90-dniowemu importowi ropy naftowej bądź 61dniowemu średniemu zużyciu71. Według doniesień medialnych w 2017 r. Łotwa nie

70

Global Data, Latvia Service Station Retailing to 2024, https://store.globaldata.com/report/latvia-servicestation-retailing-to-2024/, dostęp: 24.11.2021.
71
European Commission, EU oil stocks, https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-security/eu-oil-stocks_en,
dostęp: 24.11.2021.
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wywiązała się z tego obowiązku – łotewskie radio donosiło, że latem 2017 roku Łotwa
nie posiadała strategicznych rezerw ropy naftowej72.

Sytuacje kryzysowe
Zgodnie z łotewskim prawem i prawem europejskim Łotwa musi corocznie
wydatki 14 milionów euro, aby zakupić 336 000 ton produktów ropopochodnych, aby
wypełnić zobowiązania do zapewnienia co najmniej 90 dni funkcjonowania państwa.
Specyfika krajowa polega na ogłaszaniu kontraktów jednorocznych, co w trakcie
trwania tego okresu wymaga znalezienia przedsiębiorstw już na rok kolejny. Rodzi to
ryzyko pojawienia się luk w tworzeniu rezerw. Taka sytuacja wystąpiła w 2017 roku,
gdy łotewskie Ministerstwo Gospodarki zgłosiło zastrzeżenia do krajowej ustawy
regulującej tworzenie rezerw, a dotychczasowy dostawca, firma Vitol, nie spełniła
oczekiwań cenowych. Przez krótki okres łotewskie zapasy ropy były zagrożone, jednak
sytuację udało się szybko naprawić poprzez zawarcie kontraktów krótkoterminowych
z innymi przedsiębiorstwami73.

Rekomendacje
W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej podstawową możliwością
zaopatrzenia Łotwy w ropę drogą morską pozostaje port w Rydze, z którego, pomijając
jego wielkość, najłatwiej jest przetransportować paliwo do poszczególnych miast.
Kolejno istotnymi portami są port w Lipawie, z którego poprowadzona jest
infrastruktura kolejowa i port w Windawie. Do tych ośrodków ropa może być
transportowana z państw z basenu Morza Bałtyckiego (Finlandia, Szwecja), a także ze
Stanów Zjednoczonych. Największe jednak znaczenie mają najbliżsi partnerzy, czyli
Litwa i Estonia. Państwo łotewskie powinno również zadbać o nowelizację prawa
dotyczącego obligatoryjnego tworzenia rezerw (aby nie powtórzyła się sytuacja z 2017
roku), a także dołączenia do Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA).
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E. Kupcs, Latvia has no oil reserves following procurement dispute,
https://eng.lsm.lv/article/economy/economy/latvia-has-no-oil-reserves-following-procurement-dispute.a250089/,
dostęp: 24.11.2021.
73
Ibidem.
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Mapa najważniejszych korytarzy transportowych w państwach bałtyckich
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Polska
Rynek paliw płynnych w Polsce
W 2020 roku Polska sprowadziła 1 mld 42 miliony EJ (eksadżuli)74 ropy
naftowej na potrzeby konsumpcji wewnętrznej, czyli o ok. 7% mniej w porównaniu z
rokiem 2019, co można przypisać pandemii COVID-19, jak również zachodzącym
zmianom w sektorze energetycznym związanym z transformacją energetyczną75. W
przypadku produktów rafinacji ropy naftowej zaimportowano 321 tys. EJ, co oznacza
spadek o 9% w stosunku do 2019 roku.76. Zapotrzebowanie na import ropy naftowej
wynika z braków rodzimych złóż. Czarne złoto wydobywane w krajowych złożach
(stanem na 2020 rok udokumentowano 87 złóż77) stanowi wyłącznie 3,9%
zapotrzebowania na ten surowiec78.
W 2019 roku Polska wydała na import ropy naftowej ok. 10 mld USD, stając się
16. importerem tego kluczowego surowca na świecie. Największym partnerem
handlowym w tym zakresie pozostaje Federacja Rosyjska, na którą przypada ok. 60%
obrotu, następnie Arabia Saudyjska (16%), Nigeria (6,7%), Wielka Brytania (ok. 4%) i
Kazachstan (3,7%)79. W grudniu 2019 roku importowano 538 tys. baryłek dziennie80.
Najszybciej rosnącymi rynkami importu ropy naftowej do Polski w latach 2018-2019
były Arabia Saudyjska (664 mln USD), Nigeria (372 mln USD) i Angola (219 mln USD)81.
Warto zwrócić uwagę na tendencję spadkową importu z Federacji Rosyjskiej, który w
1996 roku wynosił 100%, a w 2019 roku stanowił już tylko ok. 2/3 całego importu.
Świadczy to o powolnym odchodzeniu od ogromnego uzależnienia od Rosji w zakresie
sprowadzania surowca i stopniowej dywersyfikacji źródeł dostaw ropy.
Brak baryłek/dziennie w źródle
IEA, Poland, https://www.iea.org/countries/poland, dostęp: 01.11.2021.
76
Ibidem.
77
Państwowy Instytut Geologiczny, Ropa naftowa,
http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/energetyczne/ropa_naftowa/2020, dostęp: 01.11.2021.
78
Mariusz Ruszel, Sebastian Podmiotko, Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy,
https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2019/10/Bezpiecze%C5%84stwo-energetyczne-Polski-i-Europy.pdf, dostęp: 01.11.2021.
79
OEC, Crude Petroleum in Poland, https://oec.world/en/profile/bilateral-product/crude-petroleum/reporter/pol,
dostęp: 01.11.2021.
80
CEIC, Poland Crude Oil: Imports, https://www.ceicdata.com/en/indicator/poland/crude-oil-imports, dostęp:
01.11.2021.
81
OEC, Crude Petroleum op. cit.
74
75

27

Dwa koncerny kontrolują blisko 1/3 stacji benzynowych w kraju – PKN Orlen i
brytyjski BP. Niemal połowa istniejących stacji prowadzona jest przez operatorów
niezależnych, co świadczy o dużym stopniu dywersyfikacji sektora upstream82. Warto
również zaznaczyć, że trendem na rynku stacji benzynowych jest łączenie funkcji
stricte paliwowych z konsumenckimi.

Źródło: POPiHN, Szacunkowa ilość stacji paliw w Polsce w latach 2014-2021.

Na koniec III kwartału 2021 roku największą firmą na rynku jest PKN Orlen,
posiadająca 1800 stacji83. Drugą pod względem liczby stacji benzynowych jest
brytyjskie BP z 563 stacjami. Grupa LOTOS to sieć posiadająca prawie 520 stacji paliw,
dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich
aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako
sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku.
Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju.

Business Insider Polska, Które sieci stacji paliw dominują w Polsce? Jedna firma jest wyraźnym liderem,
https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/stacje-paliw-w-polsce-orlen-lotos-bp-shell/vcjll2h, dostęp:
07.11.2021.
83
POPiHN, Szacunkowa ilość stacji paliw w Polsce w latach 2014-2021, https://popihn.pl/wpcontent/uploads/2021/10/Stacje-paliw-2014-2021-po-III-kwartalach-2021.pdf, dostęp: 07.11.2021.
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Źródło: POPiHN, Szacunkowa ilość stacji paliw w Polsce w latach 2014-2021.

W Polsce funkcjonuje tylko jeden terminal przeładunkowy, obsługujący import
ropy naftowej i zaopatrujący polskie rafinerie takich firm jak PKN Orlen i Grupa LOTOS.
Terminal ten zlokalizowany jest w Porcie Północnym w Gdańsku i nosi nazwę to Baza
Przeładunku Paliw Płynnych.
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Terminal jest w stanie przeładować 40 mln ton ropy naftowej i 4 mln ton
produktów naftowych rocznie84. Składa się z czterech stanowisk przeładunkowych, na
których obsługiwane są zbiornikowce o długości przekraczającej 300 metrów. W
Porcie Gdańsk trwa także rozbudowa zbiorników magazynowych na ropę – chodzi o 7
nowych zbiorników w Terminalu Naftowym w Gdańsku (TNG) oraz w gdańskiej bazie
magazynowej. W sumie pojemność magazynowa na ropę naftową powiększy się o
prawie 600 tys. metrów sześciennych, do poziomu 4,1 mln metrów sześciennych85.
Kluczową rolę na scenie wewnętrznej w kontekście dystrybucji ropy naftowej
sprowadzanej do portu w Gdańsku odgrywa sieć rurociągów, w większości należących
do Skarbu Państwa. Rurociąg Pomorski (należący do PERN), łączący gdański terminal
z Płockiem, gdzie znajduje się największa polska rafineria, jest jedyną ekonomicznie
uzasadnioną opcją, gdyż transport kolejowy czy drogowy nie byłby w stanie sprostać
oczekiwaniom na tak wielką skalę.
Poza transportem drogą morską kluczowym kierunkiem dostaw ropy naftowej
do Polski jest rurociąg Przyjaźń o przepustowości 56 mln ton rocznie86.

Źródło: opracowanie własne.

PERN, NAFTOPORT Sp. z o.o., https://pern.pl/grupa-kapitalowa/naftoport-sp-z-o-o/, dostęp: 01.11.2021.
Gospodarkamorska.pl, Przegląd przeładunków w polskich terminalach 2019 - Naftoport sp. z.o.o,
https://www.gospodarkamorska.pl/porty-transport-przeglad-przeladunkow-w-polskich-terminalach-naftoport-spzoo-46896, dostęp: 01.11.2021.
86
Business Insider, Jak biegie rurociąg Przyjaźń i co transportuje? Wyjaśniamy,
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/rurociag-przyjazn-jak-biegnie-co-dostarcza/c9k7ccb, dostęp:
01.11.2021.
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W ropę płynącą rurociągiem Przyjaźń zaopatruje się m.in. PKN Orlen. W marcu
2021 roku polski koncern zawarł nowy kontrakt z Rosneftem, który przewiduje dostawy
3,6 mln ton ropy87. Poprzednia umowa zakładała dostawy na poziomie 5,4-6,6 mln ton
rocznie. Znaczący spadek wolumenu dostaw przez rosyjski koncern, a także
zasygnalizowana powyżej słabnąca pozycja Rosji jako głównego dostawcy ropy
naftowej, świadczy o zachodzącej dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia i niewątpliwie
pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa energetycznego. Warto również
zwrócić uwagę na zagrożenie ze strony Białorusi, która regularnie wstrzymuje dostawy
ropy, tłumacząc te ekscesy rutynowymi pracami technologicznymi88. Jednak biorąc
pod uwagę sytuację na granicy polsko-białoruskiej, która jest przejawem wojny
hybrydowej przeciwko Polsce prowadzonej przez reżim w Mińsku, zagrożenie to może
się nasilić. Dlatego priorytetem jest stopniowe zmniejszanie zależności od dostaw z
Rosji, która kryje się za plecami Białorusi i niewątpliwie w jakimś stopniu zarządza
procederem

granicznym,

w

celu

wzmocnienia

zarówno

bezpieczeństwa

energetycznego, jak i szerzej bezpieczeństwa narodowego.

Zapotrzebowanie wojska i potrzeby zaopatrzenia w paliwo
Aby zrekompensować straty spowodowane stopniową rezygnacją z usług
rosyjskich dostawców, polskie spółki energetyczni poszerzają bazę swych
kontrahentów. W marcu 2021 roku PKN Orlen podpisał długoterminowy kontrakt z
amerykańskim koncernem Exxon Mobil na dostawy 1 mln ton ropy naftowej rocznie
na potrzeby rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie89. Zacieśniana jest również
współpraca z Arabią Saudyjską – obowiązujący od 2016 roku kontrakt na dostawy
ropy naftowej systematycznie rośnie. W 2020 roku PKN Orlen podpisał umowę z Saudi
Aramco na zwiększenie dostaw o 100 tys. ton miesięcznie, co obecnie przekłada się
na miesięczne dostawy 400 tys. ton ropy do Polski90.

Idem, Orlen będzie kupować mniej ropy od Rosjan. Jest nowa umowa,
https://businessinsider.com.pl/firmy/orlen-kupuje-rope-od-rosja-nowa-umowa-z-rosneftem/7qmdx5k, dostęp:
02.11.2021.
88
300gospodarka.pl, Wstrzymanie dostaw ropy z Białorusi to przerwa techniczna, była zaplanowana,
https://300gospodarka.pl/news/ropa-bialorus-pern-dostawy-rurociag-przyjazn, dostęp: 02.11.2021.
89
Orlen, PKN ORLEN ma pierwszy terminowy kontrakt na dostawę amerykańskiej ropy, dostęp: 02.11.2021.
90
Money.pl, PKN Orlen ma aneks zwiększający dostawy z Saudi Aramco o 100 tys. ton mies.,
https://www.money.pl/gielda/pkn-orlen-ma-aneks-zwiekszajacy-dostawy-z-saudi-aramco-o-100-tys-ton-mies6470040728496257a.html, dostęp: 02.11.2021.
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Jak wskazuje się w raporcie Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu
Naftowego, krajowe rafinerie w roku 2020 niemal całkowicie skierowały swą produkcję
na potrzeby rynku wewnętrznego91. Z grona głównych paliw najbardziej dynamicznie
zmniejszyły się nabycia poza Polską lekkiego oleju opałowego, którego sprowadzono
mniej aż o 33%. Dziesięcioprocentowe spadki notowano w imporcie benzyn
silnikowych, a oleju napędowego sprowadzono mniej o 6%. Całkowicie zanikł import
paliwa lotniczego Jet, co uderzyło w branżę lotniczą, która najbardziej odczuła
ograniczenia pandemiczne. Mniej sprowadzono też ciężkiego oleju opałowego. Od
2016 roku największą pozycją importową pozostaje olej napędowy i tak było też w
2020 roku. Benzyny silnikowe sprowadzano w większości z państw UE – z Niemiec
(41%), Słowacji (34%), Czech (9%), Litwy (8%) oraz nieliczne ilości z Holandii (3%). Jeśli
zaś chodzi o kierunki importu oleju napędowego, to aż 68% tego paliwa sprowadzono
z państw nienależących do UE – Rosji (62,8%) i Białorusi (5,1%). Import oleju
napędowego w 2020 roku zmalał o 343 tys. metrów sześciennych. W przypadku
benzyn silnikowych było to 75 tys. metrów sześciennych, ciężkiego oleju opałowego
23 tys. metrów sześciennych, a paliwa Jet 35 tys. metrów sześciennych. Nabycie
lekkiego oleju opałowego spadło o 36 tys. metrów sześciennych. Oficjalny import

POPiHN, 2020 Raport Roczny, https://popihn.pl/wp-content/uploads/2021/05/Raport2020_pl.pdf, dostęp:
01.11.2021.
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paliw płynnych spadł w stosunku do 2019 roku o 9%, ale i tak łącznie dla 6 gatunków
paliw zaspokajał 30% potrzeb rynku.
Polska, jako kraj członkowski UE, jest zobowiązana do przestrzegania pewnych
regulacji odnoszących się do sektora energetycznego. Zgodnie z dyrektywą Rady
2009/119/WE państwa członkowskie UE są zobowiązane do utrzymywania zapasów
ropy naftowej i produktów naftowych odpowiadających co najmniej 90-dniowemu
średniemu dziennemu importowi netto lub 61-dniowemu średniemu dziennemu
zużyciu krajowemu, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.92. Z kolei
członkostwo w MEA wymaga spełnienia zobowiązania do utrzymywania zapasów
odpowiadających co najmniej 90-dniowemu importowi netto ropy naftowej93. Według
stanu na styczeń 2021 r. polskie zapasy wystarczą na 125 dni, z czego 93-dniowe
zapasy przypadają na sektor publiczny, a 32-dniowe na sektor prywatny94. Powyższy
aspekt jest również regulowany na poziomie ustawodawstwa wewnętrznego95.
Instytucją odpowiedzialną za utrzymywanie odpowiednich rezerw ropy naftowej jest
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS), która jest zobowiązana do
monitorowania

prawidłowego

funkcjonowania

zapasów

interwencyjnych,

magazynowania zapasów paliw oraz zapewniania odpowiednich pojemności
magazynowych96. Zapasy interwencyjne dzielą się na zapasy obowiązkowe (tworzone
i utrzymywane przez przedsiębiorców) i zapasy agencyjne (w tym zapasy
państwowe)97. Wielkość zapasów obowiązkowych ma odpowiadać iloczynowi 53 dni
i średniej dziennej produkcji paliw, lub przywozu ropy naftowej, lub paliw
zrealizowanych

przez

producenta

lub

handlowca

w

poprzednim

roku

kalendarzowym98. Z kolei zapasy agencyjne mają być utrzymywane co najmniej w 75%
92

Eur-lex, Document 32009L0119, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0119, dostęp: 02.11.2021.
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IEA, Oil Stocks of IEA Countries, https://www.iea.org/articles/oil-stocks-of-iea-countries, dostęp: 02.11.2021.
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Ibidem.
95
Tę kwestię reguluje ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń
na rynku naftowym – zob. więcej:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070520343/U/D20070343Lj.pdf.
96
Zapasy interwencyjne są definiowane jako zapasy ropy naftowej i produktów naftowych tworzone w celu
zapewnienia zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w ropę naftową i produkty naftowe w sytuacji wystąpienia
zakłóceń w ich dostawach na rynek krajowy oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych, zob. więcej:
https://www.rars.gov.pl/index.php?doc=615.
97
Najwyższa Izba Kontroli, Zarządzanie zapasami obowiązkowymi ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego, s. 5.
98
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Zapasy interwencyjne,
https://www.rars.gov.pl/index.php?doc=615, dostęp: 02.11.2021.
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w postaci paliw, a w pozostałej części zapasy te mogą być utrzymywane w postaci
ropy naftowej99. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2016 r. RARS należycie
realizowała swoje cele statutowe poprzez zapewnienie odpowiednich zapasów
agencyjnych ropy naftowej i paliw, a także poprzez kontrolę zapasów tworzonych
przez przedsiębiorców. Na dzień 31 marca 2016 roku poziom zapasów
interwencyjnych ropy naftowej i paliw wynosił 6 mln 677 tys. ton, co odpowiada 104
dniom zapotrzebowania na paliwa100. Można zatem stwierdzić, że w przypadku
niespodziewanych zakłóceń dostaw ropy naftowej Polska będzie w stanie działać w
trybie autonomicznym, opierając się na własnych zasobach, przez okres min. 3
miesięcy. Spełnia to zarówno wymogi narzucone przez ustawodawstwo krajowe, jak i
zobowiązania wynikające z członkostwa w organizacjach międzynarodowych.

Strategia kryzysowa
Polska posiada szeroko rozbudowane ramy prawne definiujące sytuacje
kryzysowe i nadające kierunek działaniom w przypadku ich nastąpienia, w tym w
sektorze energetycznym. Podstawowym aktem prawnym regulującym działania
taktyczne w czasie kryzysu jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu
kryzysowym101. Definiuje ona rodzaje sytuacji kryzysowych oraz określa infrastrukturę
krytyczną,

która

jest

kluczowym

obszarem

bezpieczeństwa

narodowego.

Nieprzerwany dostęp do energii i paliw znajduje się na szczycie listy takich obiektów,
co świadczy o absolutnym znaczeniu tego obszaru dla efektywnego funkcjonowania
państwa. Kolejnym elementem jest ustawa z 18 marca 2010 roku, która zwiększa
możliwości ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w zakresie
działalności spółek sektora energetycznego102. W celu uniknięcia paniki w czasie
kryzysu, zarówno w skali mikro (chaos w przedsiębiorstwach), jak i w skali makro
(rynek energii), właściwy minister będzie mógł koordynować działalność firm
Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego
państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=NIM:276531, dostęp: 02.11.2021.
100
Najwyższa Izba Kontroli, Zarządzanie zapasami op. cit., s. 8.
101
Kancelaria Sejmu, Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070890590/U/D20070590Lj.pdf, dostęp: 28.11.2021.
102
Kancelaria Sejmu, Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do
spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach
kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych,
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100650404/U/D20100404Lj.pdf, dostęp: 29.11.2021.
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zajmujących się wydobyciem, rafinacją, przetwarzaniem, magazynowaniem i
przesyłaniem ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, co ma zwiększyć
funkcjonalność państwa. Trzecim modułem ram prawnych określających działania
podejmowane

w

ramach

zabezpieczania

infrastruktury

energetycznej

jest

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony
infrastruktury krytycznej103. Dekret określa plan ochrony infrastruktury krytycznej przed
zagrożeniami, precyzując role i funkcje poszczególnych agencji rządowych. Centralna
rola przypada Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa, które jest odpowiedzialne za
przygotowanie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej – planu,
który wyznacza priorytety, cele, wymagania i standardy zapewniające efektywne
funkcjonowanie systemu infrastruktury krytycznej104. Istnieje również możliwość
powołania zespołu zarządzania kryzysowego, zarówno na szczeblu ministerstwa, jak
i rządu, na wypadek nieprzewidzianej sytuacji. Zespół taki miałby doradzać, inicjować
i koordynować działania rządu w zakresie zarządzania kryzysowego.
Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2022, bezpieczeństwo energetyczne Polski jest
kluczowym elementem w kontekście

bezpieczeństwa narodowego105.

Jako

zagrożenie dla tego bezpieczeństwa wskazuje się duże uzależnienie od dostaw ropy
naftowej, jako czynnik istotnie zmniejszający odporność Polski na kryzysy wywołane
czynnikami natury politycznej lub technicznej106. W kontekście coraz bardziej
agresywnych działań Federacji Rosyjskiej, a także ciągle ewoluującej sytuacji na
granicy polsko-białoruskiej, charakteryzującej się jawnymi działaniami hybrydowymi
przeciwko Polsce, Polska powinna dążyć do jak najszybciej masowej dywersyfikacji
dostaw ropy naftowej. Wzmocnienie współpracy w ramach istniejących sojuszy
(przede wszystkim NATO) i organizacji międzynarodowych (UE) jest kluczem do
poprawy bezpieczeństwa energetycznego. W kwestii dywersyfikacji dostaw ropy

Dziennik Ustaw Nr 83, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów
ochrony infrastruktury krytycznej,
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100830542/O/D20100542.pdf, dostęp: 28.11.2021.
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https://www.gov.pl/web/rcb/narodowy-program-ochrony-infrastruktury-krytycznej, dostęp: 01.12.2021.
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Ministerstwo Obrony Narodowej, Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej 2022,
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warto zwrócić się także do największego sojusznika Polski – USA. Chociaż
przedsiębiorstwa energetyczne współpracują już ze sobą na poziomie prywatnym,
należy przyjąć bardziej komplementarne podejście w celu wzmocnienia stosunków na
poziomie międzyrządowym. Szczególną rolę w zakresie wzmocnienia polskiego
bezpieczeństwa energetycznego odgrywa system CEPS, program łączący militarne i
pozamilitarne usługi logistyczne, którego celem jest zaopatrywanie wojsk w ropę
naftową w czasie pokoju, kryzysu lub wojny. Dużą zaletą tego systemu rurociągów jest
tempo dostaw ropy w czasach kryzysu, niezawodność tych dostaw oraz taniość
przesyłu. Mankamentem wydaje się być jednak oddalenie omawianego systemu
transportowego od granic Polski, gdyż najbliższy Polsce punkt z infrastrukturą
energetyczną NATO znajduje się na zachodzie Niemiec, w Bonn. Warto jednak
zauważyć, że państwa członkowskie NATO, działając w imię solidarności w czasie
kryzysu, mogłyby udzielić wsparcia za pośrednictwem tego rurociągu, więc Polska
mogłaby potraktować tę opcję jako awaryjną i spróbować zastosować nacisk
dyplomatyczny, aby móc uruchomić proces dostaw ropy na wschodnią flankę
NATO107.

Źródło: https://raportroczny.lotos.pl/en/dzialalnosc-grupy-lotos-w-2020-roku/segment-produkcja-ihandel/grupa-lotos-s-a-rafinacja-ropy-naftowej/.

J. Woźniak, Znaczenie rurociągów NATO w łańcuchach dostaw paliw do wojsk, https://orcid.org/0000-00022218-1696, dostęp: 09.11.2021.
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Wnioski
Po przeanalizowaniu danych dotyczących sektora naftowego czterech państw
– Polski, Estonii, Litwy i Łotwy – można stwierdzić, że są one nadal uzależnione od
dostaw ropy z Federacji Rosyjskiej. Pomimo tego faktu, wartą uwagi tendencją jest
stopniowa dywersyfikacja kierunków dostaw, co wynika z dwóch czynników. Z jednej
strony, państwa położone nad Morzem Bałtyckim są świadome, że muszą szukać
innych dostawców energii, aby utrzymywać niezależność w przypadku blokady rynku.
Z drugiej strony, ze względu na coraz bardziej agresywną politykę prowadzoną przez
Federację Rosyjską na terenie byłego Związku Radzieckiego, a także rosnące ceny
rosyjskich surowców, nie można opierać bezpieczeństwa energetycznego na
dostawach z państwa, które próbuje manipulować rynkiem. W całościowym ujęciu
zależność energetyczna od Rosji jest znaczna, ale obserwowane trendy ukazują
rosnącą dywersyfikację i budowanie niezależności, choćby opierając się na dostawach
z krajów nordyckich, USA, Bliskiego Wschodu, czy Afryki.
Znaczenie ropy naftowej zwiększa się wraz ze wzrostem świadomości co do
charakteru (nieodnawialności) światowych zasobów surowców energetycznych.
Znaczącą rolę pełni rosnąca cena tych dóbr, która jest silnie zależna od polityki
międzynarodowej krajów bogatych w surowce energetyczne. Ponadto należy wziąć
pod uwagę obecną sytuację w omawianym regionie – wykreowany przez reżim w
Mińsku kryzys migracyjny, wojnę propagandową prowadzoną przeciwko Zachodowi
przez wschodnich autokratów, inwazja Rosji na Ukrainie i rosnący kryzys humanitarny,
a także kwestię możliwego wykorzystania gazociągu Nord Stream 2 w przyszłości,
którego charakter przedstawia się jako katalizator napięć w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej. Obecnie trzeba się spodziewać zaostrzenia działań ze strony Rosji,
zarówno na poziomie retoryki, jak i działań w sferze energetycznej, mających na celu
wywarcie presji na państwa zachodnie. Kraje Bałtyckie i Polska nie postrzegają
Federacji Rosyjskiej jako wiarygodnego partnera handlowego w sprzedaży, lecz jako
potencjalne źródło zagrożeń, będącego w stanie odciąć region od strategicznego
dobra energetycznego za cenę ustępstw politycznych.
W kontekście utrzymania bezpieczeństwa energetycznego, zarówno na
poziomie cywilnym, jak i wojskowym, ważna jest przynależność analizowanych
37

państw do NATO i UE. Istniejące gwarancje traktatowe w ramach tych organizacji
międzynarodowych, oraz ich arsenał środków odstraszania, mogą utrudnić
manipulowanie dostawami energii. Nie oznacza to jednak, że takie próby nie będą
podejmowane w przyszłości. Dlatego też dywersyfikacja i odejście od wciąż
wysokiego uzależnienia od dostaw ropy z Rosji, muszą znaleźć się na liście
priorytetów. Pomimo posiadanych znaczących rezerw strategicznych, które zostały do
tej pory zgromadzone na mocy zobowiązań prawa międzynarodowego i krajowego,
trwający kryzys w Europie spowodowany inwazją na Ukrainę, demonstruje, że
Federacja Rosyjska może w pełni wykorzystać posiadane wpływy, aby jak najbardziej
oddziaływać na państwa, z którymi graniczy.
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