Gaz ziemny, perspektywa rynku po COVID-19
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Gaz ziemny jest źródłem energii uważanym za najczystsze paliwo kopalne.
Jest paliwem pochodzenia naturalnego i składa się z mieszaniny gazów
metanu, innych gazów palnych oraz związków niepalnych.
Wydobycie gazu ziemnego
Według najnowszych informacji przedstawionych przez International Gas
Union (IGU) w Global Gas Report 20201 wydobycie gazu ziemnego na świecie
w 2019 r. wyniosło 4001 mld m3. Kolejny już rok z rzędu odnotowuje się
wzrost wydobycia, a w porównaniu do 2018 r. mowa o wzroście 3,5% czyli o
136 mld m3 (Rys. 1).

Rys 1. Światowe wydobycie gazu ziemnego w mld m 3, Źródło: Global Gas
Report 2020
Zeszłoroczny wzrost napędziły Stany Zjednoczone Ameryki, które
odpowiadały za 64% światowego wzrostu wydobycia, szacuje się również, że
wydobycie gazu łupkowego w USA wzrosło o 10%. W regionie Azji i Pacyfiku
1 https://igu.org/resources/global-gas-report-2020/
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największy udział we wzroście miały Chiny i Australia. W Chinach, wydobycie
wzrosło o 9,8%, natomiast wydobycie w Australii wzrosło o 18%. W krajach
wspólnoty WNP, Azerbejdżan wydobył o 28% więcej, a wydobycie w Rosji
wzrosło o 1,5%. Na Bliskim Wschodzie, w związku ze zwiększoną produkcją
gazu w Iranie, zanotowano wzrost o 3,2%, a w Afryce odnotowano wzrost o
1,2%. Spadek wydobycia o 6,9% został zauważony w Europie co było
spowodowane głównie przez niższe wydobycie gazu ziemnego ze złoża
Groningen w Holandii oraz zmniejszone wydobycie w Norwegii. Wydobycie
spadło o 1,2% również w Ameryce Łacińskiej, co było spowodowane
spadkami wydobycia gazu ziemnego w Wenezueli i Boliwii.
Należy także podkreślić, że w 2019 r. zanotowano najwyższe od 10 lat
spalanie gazu niezagospodarowywanego, tzw. gas flaring. Według
najnowszych danych Global Gas Flaring Reduction Partnership at the World
Bank, cały sektor Oil&Gas spalił łącznie 150 mld m 3 gazu ziemnego (Rys. 2) i w
porównaniu do 2018 r. mowa tu o wzroście o 3,4% kiedy to spalono 145 mld
m 3 2.

Rys.
2
Spalanie
niezagospodarowywanego w
Źródło: GGFR, World Bank

gazu Rys. 3 Top 10 krajów spalających gaz
mld m3, niezagospodarowany w mld m3, Źródło:
GGFR, World Bank

Zeszłoroczny wzrost wynikał głównie ze wzrostów w trzech krajach: Stanach
Zjednoczonych (o 23%), Wenezueli (o 16%) i Rosji (wzrost o 9%) (Rys. 3).
Spalanie gazu w krajach niestabilnych lub dotkniętych konfliktem wzrosło od
2018 r. do 2019 r.: w Syrii o 35%, w Wenezueli o 16%, a w Wenezueli o 40%.
Według danych Banku Światowego, cztery największe kraje spalające gaz
(Rosja, Irak, Stany Zjednoczone i Iran) nadal odpowiadają za prawie połowę
2 https://www.ft.com/content/d85de13e-54cd-442d-aa6c-bb258b392b11
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(45%) całego światowego spalania gazu przez trzy lata z rzędu (2017-2019).
Biorąc pod uwagę wszystkie kraje wydobywające gaz ziemny i ropę naftową, z
wyłączeniem czterech największych, spalanie gazu w latach 2012–2019 spadło
o 9 mld m3 (10%).
Światowe zapotrzebowanie na gaz ziemny
W 2019 r. o 1,3% wzrosło światowe zużycie energii pierwotnej, przy czym jest
to wolniejszy wzrost niż średni roczny wzrost w wysokości 1,5% dla
poprzednich pięciu lat (2013-2018)3. Gaz ziemny nadal odgrywa główną rolę
we wzroście i stanowił 36% dodatkowego wzrostu zużycia energii pierwotnej
w 2019 r. Udział węgla nieznacznie spadł, osiągając 27% wobec 27,6% w 2018
r., a udział gazu ziemnego nieznacznie wzrósł z 24,1% w 2018 r. do 24,2% w
2019 r. (Rys. 5). IGU szacuje, że światowe wytwarzaniu energii elektrycznej w
2019 r. wyniosło 25 tys. TWh, a wytwarzanie oparte o gaz ziemny zanotowało
wzrost z 22,8% w 2018 r. do 23,3% w 2019 r., wypierając węgiel, głównie ze
względu na niższe ceny gazu ziemnego. Jednocześnie udział węgla spadł
odpowiednio do 36,4% w 2019 r. z 38% w 2018 r. (Rys. 6).

Rys. 5 Światowe zużycie energii Rys. 6 Wytwarzanie energii elektrycznej w
pierwotnej, Źródło: BP Statistical Review of 2019 r. na świecie, Źródło: BP Statistical
World Energy, June 2020
Review of World Energy, June 2020
Według wspomnianego już Global Gas Report 2020, światowe
zapotrzebowanie gazu ziemnego kolejny rok odnotowywało wzrost i w 2019
3 BP Statistical Review of World Energy, June 2020
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r. wyniosło 3,948 mld m3. W porównaniu do 2018 r. jest to wzrost o 2,3% czyli
o 87 mld m3. Na utrzymanie trendu miały przede wszystkim wpływ Stany
Zjednoczone i Chiny, odpowiadając odpowiednio za 30% i 27% światowego
wzrostu (Rys. 7).

Rys. 7 Światowe zapotrzebowanie na gaz ziemny w mld m3, Źródło: Global
Gas Report 2020
Popyt na gaz ziemny w USA wzrósł o 3,1% w 2019 r., a niskie ceny gazu
zachęciły do większego wykorzystania go w sektorze energetycznym. Popyt w
Chinach wzrósł o 8,6% w 2019 r., a polityka tzw. czystego powietrza
dodatkowo wspierała odejście od węgla na rzecz gazu ziemnego w przemyśle
i sektorze mieszkaniowym. W Japonii, powrót do energetyki jądrowej
zmniejszył roczne zużycie gazu 6,8%, a w Korei Południowej o 1,8%. Wzrost
popytu w innych krajach regionu Azji i Pacyfiku wynikał głównie z importu
skroplonego
gazu
ziemnego
LNG.
W Europie odnotowano wzrost o 1,2%, a spadające ceny gazu zachęciły do
częstszego przechodzenia z węgla na gaz ziemny w sektorze energetycznym.
W krajach wspólnoty WNP, głównie przez niski wzrost gospodarczy, zużycie
gazu spadło o 0,6%, a w krajach Ameryki Łacińskiej o 2,2%. Jednocześnie,
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zapotrzebowanie wzrosło na
w krajach afrykańskich o 3,2%.
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Międzynarodowy handel gazem ziemnym
Międzynarodowy handel gazem nadal rośnie, wolumeny handlu wzrosły o
2,9% w 2019 r., a handel rurociągami stanowił 53% całkowitego obrotu
gazem. Pozostałe 47% stanowił handel LNG, wobec 43% w 2018 r.
1. Handel gazem LNG

Według
danych
IGU,
światowy import LNG
osiągnął w 2019 r. 482 mld
m3 (około 355 mln ton
LNG) i mowa tu o wzroście
na poziomie 13% w
porównaniu do 2018 r.
Import LNG do Japonii i
Korei Południowej spadł
po 7% w porównywanym
okresie, natomiast 14%
wzrost importu LNG do
Chin zrównoważył spadki
w
innych
częściach
regionu. Azja Południowa,
czyli Indie, Pakistan i
Bangladesz,
zanotowała
regionalny wzrost 20%
(Rys. 8).
Bardzo dobrym wynik
może
pochwalić
się
Europa, która okazała się
największym
rynkiem
3
wzrostu na świecie z Rys. 8 Przepływy LNG 2019 r. w mld m , Źródło: Global
importem
netto Gas Report 2020
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osiągającym
rekordowy
poziom 117 mld m3 2019 r.
(wzrost
o
76%
w
porównaniu z 2018 r.)
Katar utrzymał miano największego eksportera LNG na świecie w 2019 r, a tuż
za nim znajduje się obecnie Australia. Oba kraje eksportowały w 2019 r. około
104 mld m3 gazu ziemnego każda. Dla Australii oznaczało to wzrost o ok. 2,7
mld m3, natomiast dla Kataru spadek o około 3,4 mld m3. Znaczący wzrost
zanotowały Rosja i USA, które sprzedały odpowiednio około 40 i 49 mld m3
gazu ziemnego. USA zawdzięcza swój wyniki dzięki pracującym już pięciu
terminalom skraplającym (Sabine Pass, Cove Point, Corpus Christi, Cameron i
Freeport) natomiast Rosja zwiększyła eksport dzięki rozbudowanemu już
terminalowi Yamal LNG oraz oddanemu do użytku mniejszego terminala
Vysotsk LNG (0,9 mld m3 rocznie) (Tabela 1). Wzrost sprzedaży LNG podwoiła
Norwegia, która eksportowała około 13 mld m3.
Projekt Camero Corpu Elba Freepo Prelude
Tango
Vysots
(Kraj)
n LNG
s
Island rt LNG
FLNG
FLNG
k LNG
(USA) Christi (USA) (USA) (Australi (Argentyn (Rosja)
LNG
a)
a)
(USA)
Moce
18,5
12,3
2,7
20,5
4,9
0,7
0,9
instalac
ji (mld
m3/r)
Tabela 1. Projekty instalacji skraplających LNG oddane do użytku w 2019 r.
2. Handel gazem ziemny w gazociągach

Handel gazem ziemnym gazociągami wyniósł w 2019 r. około 3466 mld m3 i
spadł o 4,3%, czyli o 25 mld m3 w porównaniu do 2018 r. (Rys. 9 i Rys. 10).
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Rys. 9 Eksport gazu ziemnego gazociągami Rys. 10 Import gazu ziemnego gazociągami
w mld m3, Źródło: Global Gas Report 2020
w mld m3, Źródło: Global Gas Report 2020
Rynkami które odnotowały największy spadek eksportu gazu ziemnego
gazociągami były Afryka i Europa, było to spowodowane głównie silną
konkurencją z tańszym LNG w 2019 r. Zmniejszone wydobycie gazu ziemnego
oraz planowane prac konserwacyjne obniżył eksport norweskich rurociągów
o 5,8% w ciągu roku. Natomiast w Ameryce Północnej, kanadyjski eksport
spadł o 12,9%.
Eksport rosyjskiego gazu rurociągowego spadł tylko nieznacznie, o 0,5%
pomimo konkurencji ze strony LNG. W efekcie rynkiem który gdzie
odnotowano największy spadek importu gazu ziemnego gazociągami była
Europa, ze spadkiem o 6,5% w 2019 r. Import do Wielkiej Brytanii spadł o
35%, a Francja i Belgia importowały gazociągami o 26% mniej gazu, a import
do Hiszpanii spadł o 15%. Co warto podkreślić, import gazu do krajów
wspólnoty WNP wzrósł o 10%, a wpływ na to miała Ukraina gdyż importowała
więcej gazu ziemnego.
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Jak rynek gazu ziemnego odnajdzie się po COVID-19
Światowa pandemia wirusa COVID-19 wywołała wszechobecny na rynkach
wstrząs gospodarczo-ekonomiczny ale również społeczny, a w efekcie
wpłynęła na myślenie konsumenta oraz kierunkowe decyzje poszczególnych
krajów. Lockdown krajowych gospodarek już ma ogromny wpływ na rynki
surowców. Dodatkowo nie ma dziś osoby, która będzie mogła w jasny i
klarowny sposób powiedzieć jak będzie kształtował się rynek wychodźcy z
raczej długofalowego kryzysu.
Należy podkreślić, że 2019 r. był zdominowany przez niskie ceny ropy
naftowej, gazu ziemnego i LNG, a wszystko to było spowodowane kolejną
stosunkowo ciepłą zimą, wyższymi niż zazwyczaj poziomami zmagazynowania
gazu ziemnego oraz znaczną nadpodażą surowców (Rys. 11). Nie bez
znaczenia była w tym kontekście również wojna handlowa między Chinami a
Stanami Zjednoczonymi. De facto, pandemia COVID-19 tylko spotęgowała
problem cenowy i nadpodażowy.

Rys. 11 Ceny wybranych surowców na giełdach w $/MMBtu, Źródło: Global
Gas Report 2020
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Całą sytuację starały wykorzystać firmy sprzedające LNG, pokazując, że LNG
może być konkurencyjne do zatłaczanego gazociągami gazu ziemnego.
Według danych IGU, od początku 2019 r. oddano do użytku 11 nowych
terminali importowych LNG, o łącznej mocy regzayfikacyjnej około 844 mln
ton rocznie, czyli 1148 mld m3 rocznie. A kolejne instalacje o łącznej mocy
regzayfikacyjnej 473 mln ton LNG rocznie (643 mld m 3/rok) znajdują się
obecnie w budowie, rynek azjatycki stanowi 70% wszystkich projektów. Przy
zmniejszonym zapotrzebowaniu na gaz ziemny w Azji, włączając w to Chiny
oraz przy niższych cenach gazu ziemnego na tych rynkach, znaczna część gazu
LNG może być przez dłuższy czas być przekierowana do terminali w Europie.
Mimo anulacji dostaw LNG, S&P Global Platts informował, że terminale w
USA na lipiec i sierpień planowały anulować około 80 kolejnych dostaw, a od
kwietnia anulowano już łącznie 130 dostaw4, w pierwszych pięciu miesiącach
2020 r. 39% wszystkich transportów z amerykańskim LNG zostało
skierowanych do Europy i Centralnej Azji a 35% do Zachodniej Azji i krajów
Pacyfiku5.
LNG będzie musiało się jednak zderzyć i konkurować z gazem zatłaczanym
nowymi projektami, które rozbudowują istniejącą już klasyczną infrastrukturę
gazociągową. W 2019 r. Rosja zakończyła budowę projektu gazociągu Power
of Siberia pozwalającego zataczać rosyjski gaz do Chin. Rosja zakończyła
również budowę gazociągu TurkStream oraz, mimo sankcji, nadal stara się
dokończyć budowę drugich dwóch nitek gazociągu NordStream 2. Na
początku 2020 r. zaczął funkcjonować gazociąg TAP, a Polska trzyma się
zaplanowanego harmonogramu i dąży do rozpoczęcia budowy oraz oddania
na czas swojego projektu Baltic Pipe.
Jednak najważniejszą zmienną, która będzie wpływać na przyszłość gazu
ziemnego w krótkoterminowej perspektywie będzie powrót do konsumpcji
sprzed wybuchu pandemii oraz wyraźne odbicie w gospodarce. Zniesienie
blokad sprawiło, że produkcja wzrosła i zaczął na nowo funkcjonować
przemysł ale ożywienie gospodarcze zawisło, a szacuje się że Europie jest na
poziomie 5-10% poniżej normy. Część ośrodków analitycznych prognozuje, że
niektóre kraje na świecie pozostaną w recesji znacznie dłużej. Bez
4 https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/062920-us-lng-feedgasrebounds-amid-dim-prospects-for-larger-gains-before-september
5 https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/081820-chinas-us-lngimports-fall-short-of-phase-1-trade-targets-panjiva
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zwiększonego zapotrzebowania na surowce, w tym gaz ziemny, nie będzie
można z optymizmem patrzeć w przyszłość. W długoterminowej
perspektywie, będzie wręcz można stawiać tezę, czy długo utrzymujące się
niskie ceny gazu ziemnego nie wpłyną znacząc na poszukiwania nowych złóż
gazu ziemnego lub wydobycie ze złóż drogich w eksploatacji.
IGU w Global Gas Report 2020 zakłada, że zapotrzebowanie na gaz ziemny w
2020 r może spaść o 4%, a zapotrzebowanie na LNG może spać o 4,2%. Co
ważne, ten spadkowy trend może się również utrzymać w 2021 r. Należy
również podkreślić, że byłby to największy odnotowany spadek
zapotrzebowania na gaz ziemny od czasu rozwój gazownictwa w drugiej
połowie XX wieku. Porównując, popyt na gaz ziemny spadł o 2% w 2009 r. ze
względu na światowy kryzys finansowy. Międzynarodowa Agencja
Energetyczna (IEA) już podała, że w Europie popyt na gaz ziemny spadł o 7%
w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2020 r. W tym samym okresie, w USA
odnotowano spadek o 2,8%, a w Japonii zapotrzebowanie na LNG spadło 5% 6.
Widać również pozytywy, według danych Thomson Reuters ceny spot LNG dla
rynku azjatyckiego w połowie sierpnia br. były notowane na poziomie 3,70 $/
MMBtu i był to najwyższy notowany poziom od stycznia 2020 r. (Rys. 12). Nie
oznacza to jednak stałego wzrostowego trendu, w dużej mierze taka sytuacja
na rynku dziennym jest zazwyczaj spowodowana wyższą niż prognozowana,
średnia temperatura w regionie. W efekcie zakłada się zwiększone
zapotrzebowanie na energie elektryczną oraz zwiększone zapotrzebowanie na
LNG.

6 Gas 2020, IEA
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Rys. 12 Azjatyckie ceny spot LNG w $/MMBtu, Źródło: Thomson Reuters
Lata 2020 i 2021 mogą być nie lada wyzwaniem dla firm handlującym gazem
ziemnym oraz LNG. Należy tu jednak podkreślić, że światowa transformacja
energetyczna silnie wspiera wybór błękitnego paliwa, wynika to z jego
czystszego niż inne paliwa węglowodorowe (tj. węgiel i ropa naftowa) profilu
emisji CO2. Z takim poparciem, gaz ziemny ma znacznie ułatwioną sytuacje by
powrócić do swojej silnej pozycji z wcześniejszych lat.
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