
Το «χαρακίρι» της Πολωνίας ματαίως αναζητεί ένα Ρωσικό Περλ Χάρμπορ.
«Έχουν γνώση οι φύλακες» επειδή «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν».

Προσφορά και ζήτηση του ενεργειακού τομέα ανά πηγή.

Ενεργειακή προσφορά 

τελική κατανάλωση

Το ενεργειακό μείγμα της Πολωνίας βασίζεται σε τρεις πυλώνες - το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο 
και τον άνθρακα. Υπάρχουν πολύ λίγες ΑΠΕ στη χώρα, αλλά αυτό είναι περισσότερο ένας φόρος 



τιμής στην Ευρωπαϊκή ενεργειακή μόδα. Η βάση της ισορροπίας έχει τεθεί από τη Σοβιετική 
σχολή μηχανικών και δεν έχει αλλάξει πολύ τις τελευταίες δύο δεκαετίες.
Ως εκ τούτου, η Πολωνία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές και για τα τρία 
συστατικά της επάρκειας των καυσίμων της, με κύριο προμηθευτή τη Ρωσία. Οι Ρώσικες 
προμήθειες παρέχουν έως και το 70% των εισαγωγών σε άνθρακα, έως και το 80% των 
προμηθειών αργού πετρελαίου και πάνω από το 50% του φυσικού αερίου μέσω μεσαζόντων.

Στο πλαίσιο της πλήρους ενεργειακής εξάρτησης της Πολωνίας από τις προμήθειες της Ρωσίας, η 
συμπεριφορά της πολιτικής ηγεσίας, που αγγίζει τα όρια της οικονομικής αυτοκτονίας της 
Δημοκρατίας, εγείρει πολλά ερωτήματα.
Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τους ελιγμούς των 
ενεργειακών εταιρειών και της πολιτικής ηγεσίας της χώρας αυτό το φθινόπωρο, όταν με τους 
πρώτους παγετούς η Πολωνία θα βυθιστεί σε μια σοβαρή ενεργειακή κρίση.

Πηγές εμπορίου λιθάνθρακα

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Πολωνία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά για τον Ρωσικό 
άνθρακα εν μέσω της μείωσης της εγχώριας παραγωγής του συγκεκριμένου ενεργειακού πόρου. Αν
και στις αρχές του αιώνα η Πολωνία ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας άνθρακα στην παγκόσμια 
αγορά, το «πρασίνισμα» της Ευρωπαϊκής ηπείρου, η αυστηροποίηση της Ευρωπαϊκής 
πολιτικής και οι χαμηλές τιμές άνθρακα στην παγκόσμια αγορά έκαναν το θαύμα τους: η 
βιομηχανία άνθρακα της Πολωνίας συρρικνώνεται τα τελευταία 20 χρόνια.
Η εθνική παραγωγή αντικαταστάθηκε συστηματικά με προμήθειες από τη Ρωσία. Ο άνθρακας 
από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες αντιστοιχούσε σε ένα ελάχιστο μερίδιο στην 
Πολωνία.

Σήμερα, στο πλαίσιο της απόρριψης του Ρωσικού άνθρακα, η Πολωνία πρέπει να βρει 
εκατομμύρια τόνους σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε μείζον πρόβλημα 
για τη χώρα. Δεν είναι μόνο θέμα όγκου, αλλά και ποιότητας του απαιτούμενου άνθρακα. Οι 
Πολωνοί πρέπει να βρουν ένα ανάλογο ακριβώς των Ρωσικών θερμικών ανθράκων με τη 
θερμογόνο δύναμή τους και την περιεκτικότητά τους σε τέφρα, διαφορετικά θα πρέπει να 



ξαναχτίσουν τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, και αυτό δεν είναι καθόλου γρήγορο, αλλά και 
συνάμα πολύ ακριβό.

Πηγές

εφοδιασμού φυσικού αερίου

χώρες

εφοδιασμού φυσικού αερίου

Κατά τα τελευταία 20 χρόνια, η ζήτηση φυσικού αερίου στην Πολωνία έχει αυξηθεί κατά 1,8 
φορές, ενώ η εγχώρια παραγωγή είναι σταθερή, παραμένοντας στα 5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως. Η 
χώρα έχει αρχίσει να αγοράζει ΥΦΑ τα τελευταία χρόνια, αλλά η χωρητικότητα του υφιστάμενου 
τερματικού σταθμού επαναεριοποίησης Swinoujscie περιορίζεται σε 5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως.

Ως αποτέλεσμα, η χώρα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του ελλείμματος στην εγχώρια αγορά 
εισάγοντας φυσικό αέριο μέσω αγωγών. Οι δύο κυριότεροι νόμιμοι προμηθευτές αερίου από 
αγωγούς είναι η Ρωσία και η Γερμανία, ενώ υπάρχει ένας και μοναδικός φυσικός προμηθευτής, κι 
αυτός είναι η Gazprom.



Στο πλαίσιο των περιορισμών στη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας, η ίδια η 
Γερμανία αντιμετωπίζει ελλείψεις στην προμήθεια φυσικού αερίου. Η Ρωσία, από την άλλη 
πλευρά, έχει επιβάλει κυρώσεις στον κύριο δίαυλο μεταφοράς του πόρου, στον αγωγό Γιαμάλ-
Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, η Πολωνία κινδυνεύει να αντιμετωπίσει σοβαρές ελλείψεις φυσικού 
αερίου φέτος και να μην προλάβει να καλύψει τα 2/3 των κυβομετρικών αναγκών που 
χρειάζεται η οικονομία της χώρας.

Προμήθεια πετρελαίου ανά χώρα

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης να μειώσει σημαντικά την εξάρτηση των 
Πολωνικών διυλιστηρίων από τις προμήθειες Ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba, αυτό
δεν λειτούργησε. Κάθε χρόνο εισρέουν στην Πολωνία 17-20 εκατομμύρια τόνοι πετρελαίου από τη
Ρωσία. Με την αυξανόμενη ζήτηση στη χώρα και την έλλειψη πετρελαίου στον κόσμο, δεν υπάρχει
τίποτα που να μπορεί να αντικαταστήσει το Ρωσικό πετρέλαιο σήμερα. Ταυτόχρονα, πρέπει να 
γίνει κατανοητή η τεχνολογική εξάρτηση της διύλισης πετρελαίου από το πετρέλαιο των Ουραλίων:
η ανακατασκευή των διυλιστηρίων είναι δυνατή, αλλά θα πάρει χρόνο και θα απαιτήσει 
επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο πλαίσιο της πλήρους εξάρτησης της Πολωνίας από τους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας, η 
επιθετική συμπεριφορά των Πολωνών πολιτικών μόνο απορία μπορεί να προκαλέσει. Η 
αντικατάσταση του Ρωσικού πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου είναι θεωρητικά δυνατή, 
αλλά θα πάρει αρκετά χρόνια και θα απαιτήσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων. 
Ταυτόχρονα, έχουν ήδη επιβληθεί εμπορικά εμπάργκο και κυρώσεις.
Ως αποτέλεσμα, ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τώρα με ενδιαφέρον τη μεγαλύτερη 
ενεργειακή περιπέτεια που ξεκίνησε η Πολωνία και η οποία απειλεί να εξελιχθεί σε οξεία 
οικονομική και στη συνέχεια ανθρωπιστική καταστροφή στο κέντρο της Ευρώπης στον ΧΧΙ 
αιώνα!


