2015-10-19

Gazprom zbuduje w Polsce sieć stacji LNG i CNG
- Rosjanie w dwa lata zbudują w Polsce sieć nawet kilkuset stacji ze sprężonym i skroplonym gazem
ziemnym CNG i LNG - informuje "Rzeczpospolita". Gazprom ma już stację LNG na warszawskiej
Pradze, jednak zdaniem dziennika to dopiero początek ofensywy spółki na polskim rynku. Za
pośrednictwem niemieckiej spółki Gazprom Germania Rosjanie zamierzają wybudować kilkaset
podobnych obiektów. Pomóc im w tym mają unijne regulacje i fundusze, które wspierają inwestycje
związane z budową infrastruktury dla paliw alternatywnych. WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach
miesięcznika „Paliwa Płynne” …

2015-10-13

Ewa Kopacz: Terminal LNG uniezależni Polskę od dostaw ze Wschodu
W 90% możemy sprowadzać gaz z innych kierunków niż wschodni – powiedziała premier Ewa Kopacz i
podkreśliła, że w przyszłym roku będziemy w 100% uniezależnieni od dostaw gazu ze Wschodu.
Jednocześnie zaznaczyła, że terminal LNG w Świnoujściu jest pierwszą w Polsce, ale również jedyną tego
typu inwestycją w tej części Europy. Premier mówiła również, że terminal LNG w Świnoujściu stanie się
ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Razem z nowymi gazociągami,
interkonektorami i podziemnymi magazynami inwestycja tworzy mocny fundament niezależności gazowej
kraju. Inwestycja umożliwi …

2015-05-28

Transatlantycki handel LNG to większa dywersyfikacja i bezpieczeństwo rynku energii w
Europie
W czasie gdy Europa szuka sposobów na zabezpieczenie się przed potencjalnymi niedoborami w
dostawach gazu, Amerykanie już dziś produkują więcej tego surowca niż są w stanie wykorzystać.
Eksportu skroplonego gazu z USA do Europy przyniesie korzyści obu stronom. To główna konkluzja
Amerykańsko-Europejskiego Okrągłego Stołu nt. LNG, jaki odbył się w Brukseli w dniach 27–28 maja.
Do niedawna Stany Zjednoczone były jednym z największych na świecie importerów surowców
energetycznych. Dziś są ich znaczącym producentem. To dlatego debata, jaka miała miejsce w ciągu
ostatnich dwóch dni w Brukseli, wyszła naprzeciw …
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