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R.P.: Szacuj¹ Pañstwo, ¿e w szczytowej fazie wydobycie gazu ze z³o¿a mo¿e osi¹gn¹æ 1,6 mld m3 rocznie, co stanowi niemal¿e 10% zapotrzebowania Polski na b³êkitne
paliwo. To kolejne Ÿród³o dywersyfikacji dostaw gazu, które mo¿e zostaæ uruchomione wkrótce po rozpoczêciu
dostaw gazoci¹giem Baltic Pipe. Jak, wed³ug Pañstwa,
mo¿e to wp³yn¹æ na gospodarkê energetyczn¹ Polski?
CEP: Przysz³a eksploatacja z³o¿a Wolin wp³ynie na
kilka dziedzin polskiej gospodarki, m.in.:
1) Finanse publiczne – mniej œrodków zostanie wydanych na import zagranicznego gazu ziemnego.
2) Rozwój energetyki – eksploatacja z³o¿a Wolin przyczyni siê do utrzymania planowanej przez Polskê
krajowej produkcji gazu ziemnego na poziomie ok.
4 mld m3 rocznie.
3) Napêdzanie lokalnego przemys³u – w pó³nocno-zachodniej Polsce mo¿e powstaæ centrum przemys³owe (rozwijane np. poprzez bunkrowanie statków
LNG i rozbudowê kompleksu petrochemicznego w
Policach), które bêdzie mia³o mo¿liwoœæ zaopatrywania siê w wêglowodory z lokalnych Ÿróde³.
4) Inspiracja dla polskich geologów i firm naftowych
– potwierdzenie objêtoœci z³o¿a Wolin powinno stanowiæ bodziec do analizy potencjalnej wielkoœci i lokalizacji du¿ych, konwencjonalnych akumulacji
wêglowodorów w granicach morskich i l¹dowych
Polski. Bezpieczeñstwo energetyczne Polski zosta-

nie zwiêkszone w najbardziej korzystny sposób, jeœli
uda siê odkryæ kolejne du¿e, krajowe zasoby.
R.P.: Na koniec aspekty spo³eczno-gospodarcze. Co
mog¹ zyskaæ okoliczni mieszkañcy dziêki dzia³alnoœci
CEP na obszarze koncesji Wolin?
CEP: Lokalna spo³ecznoœæ mo¿e skorzystaæ z przysz³ej eksploatacji z³o¿a Wolin poprzez:
1) Lokalne op³aty podatkowe.
2) Miejsca pracy zwi¹zane z wierceniem, budow¹ obiektów i ich obs³ug¹.
3) Miejsca pracy zwi¹zane z powi¹zanymi bran¿ami
w regionie, takimi jak bunkrowanie LNG i produkcja
petrochemiczna.
4) Stymulacja regionu poza sektorem eksploatacji,
poprzez zwiêkszone korzystanie z hoteli, restauracji,
wynajmu pojazdów itp.
R.P.: Jakie s¹ plany firmy dotycz¹ce z³o¿a Wolin na
najbli¿sze tygodnie lub miesi¹ce?
CEP: Spó³ka koncentruje siê na uzyskaniu wszystkich
pozwoleñ do odwiercenia dwóch otworów. Po pomyœlnym
przejœciu tego procesu rozpoczniemy kolejny etap prac.
R.P.: Dziêkujê za rozmowê.
Radomir Pachytel

Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Radomir Pachytel1
Polska. Pocz¹tek lutego 2020 r.
przyniós³ zmiany w radach nadzorczych
polskich spó³ek naftowych. Prezesa Zarz¹du Grupy Lotos Jaros³awa Wittstocka,
pe³ni¹cego tê funkcjê od grudnia 2019 r.,
zast¹pi³ na stanowisku Pawe³ Jan Majewski. Dotychczasowy prezes obj¹³ stanowisko wiceprezesa ds. korporacyjnych.
Uzupe³nienie sk³adu rady nadzorczej
zasygnalizowa³ równie¿ PKN Orlen. Za obszar komunikacji i marketingu bêdzie odpowiedzialny Adam Burak, a za
finanse – Jan Szewczak.
Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Jerzy Kwieciñski poinformowa³, ¿e pierwszy kwarta³
2020 r. bêdzie najintensywniejszy pod wzglêdem dostaw
LNG do terminalu w Œwinoujœciu. Dane z roku 2019 wskazuj¹ na kolejny rok wzrostu udzia³u LNG w imporcie gazu
ziemnego (z 20 do 23%) oraz dostaw z kierunków zachodniego i po³udniowego (z 13 do 17%), przy jednoczesnym
spadku iloœci gazu sprowadzanego z Rosji (z 67 do 60%).
W ci¹gu 4 lat dostawy LNG wzros³y z 0,97 do 3,43 mld m3,
natomiast zaopatrzenie ze wschodu zmala³o z 10,25 do
8,95 mld m3. W kontekœcie najbli¿szych lat nale¿y pamiêtaæ, ¿e na mocy klauzuli take or pay, zawartej w kontrakcie
jamalskim, do koñca 2022 r. Polska jest zobowi¹zana
odbieraæ od Gazpromu minimum 8,7 mld m3 gazu rocznie.
1

Szacuje siê, ¿e dostawy zewnêtrzne zapewni³y w 2019 r.
14,85 mld m3 gazu, a wydobycie krajowe ok. 3,8 mld m3.
Gaz-system sukcesywnie uzyskuje pozwolenia na
budowê lub rozbudowê kolejnych elementów gazoci¹gu
Baltic Pipe. Pozytywne decyzje uzyska³y: terminal odbiorczy w Konarzewie, wêze³ przesy³owy w P³otach oraz
t³ocznie gazu w Odolanowie, Gustorzynie i Goleniowie.
Spó³ka otrzyma³a równie¿ zezwolenie na budowê odcinka
gazoci¹gu Goleniów–Lwówek, który bêdzie wa¿nym
komponentem tego dwukierunkowego gazoci¹gu morskiego, ³¹cz¹cego Polskê i Daniê.
PKN Orlen podpisa³ aneks do obowi¹zuj¹cej od 2016 r.
umowy z Saudi Aramco, zacieœniaj¹c wspó³pracê z saudyjskim potentatem paliwowo-chemicznym. Na mocy nowych
ustaleñ Saudi Aramco bêdzie dostarczaæ ok. 400 tys. t ropy
Arabian Light miesiêcznie na potrzeby rafinerii Orlenu w
Polsce, Czechach i na Litwie. Stanowi to 33-procentowy
wzrost dostaw wzglêdem dotychczasowych ustaleñ i kolejny krok w zwiêkszeniu udzia³u surowca spoza Rosji. Polski koncern naftowy urealnia dywersyfikacjê zaopatrzenia
w ropê naftow¹, a oprócz paliw rosyjskich i saudyjskich
zakontraktowa³ surowiec m.in. z Angoli, Nigerii, Norwegii
czy Stanów Zjednoczonych.
Bia³oruœ. Brak porozumienia w sprawie nowego kontraktu na dostawy ropy naftowej z Rosji wp³yn¹³ na stosun-
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ki pomiêdzy Miñskiem a Moskw¹, powoduj¹c eskalacjê
sporu geopolitycznego. Rafinerie na Bia³orusi otrzyma³y w
styczniu tylko 500 tys. t rosyjskiej ropy, w porównaniu
z planowanymi 2 mln t. Prezydent Aleksander £ukaszenka
oskar¿a Kreml o próbê wymuszenia zjednoczenia krajów:
Poprzez integracjê rozumiej¹ przejêcie Bia³orusi. To nie
jest integracja, to inkorporacja. Brak dostaw surowca, z którymi Bia³oruœ musi siê zmagaæ od pocz¹tku roku, zmusi³ j¹
do zacieœnienia wiêzi z Zachodem.
Szukaj¹c nowych rozwi¹zañ w dywersyfikacji dostaw
prezydent £ukaszenka zasugerowa³ rozpoczêcie rozmów
z Polsk¹, dotycz¹cych mo¿liwoœci pozyskiwania ropy z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych poprzez ruroci¹g
z Gdañska. Jednoczeœnie propozycjê importu ropy wys³a³
do Kazachstanu, Azerbejd¿anu i Ukrainy. Miñsk wyrazi³
opiniê, ¿e bêdzie d¹¿y³ do ograniczenia dostaw rosyjskiej
ropy do 30–40% rynku krajowego. Oko³o 30% chce otrzymywaæ z portów ba³tyckich i tyle samo z Ukrainy.
Tymczasem bia³oruska pañstwowa spó³ka naftowa Belneftekhim poinformowa³a, ¿e zale¿na od niej spó³ka BNK
kupi³a od Norwegii 80 tys. t ropy naftowej z pola Johan
Sverdrup, która ma zostaæ dostarczona do rafinerii w kraju
kolej¹, poprzez port w K³ajpedzie. Ponadto rz¹d w Miñsku
grozi odessaniem ropy z ruroci¹gu tranzytowego Dru¿ba,
którym ok. miliona bary³ek rosyjskiego p³ynu ka¿dego dnia
jest dostarczanych na zachód, w tym do Polski i Niemiec.
Konflikt zwi¹zany z dostawami ropy nie przeszkodzi³
w podpisaniu porozumienia pomiêdzy rz¹dem Bia³orusi
i rosyjskim Gazpromem, które 7.02.2020 r. ustali³y warunki
dystrybucji i cen gazu ziemnego. Rosja bêdzie kontynuowaæ zaopatrzenie do roku 2021 na warunkach z roku 2019,
tj. 127 USD za 1000 m3. Bia³oruœ rocznie importuje ok. 20
mld m3 rosyjskiego gazu ziemnego.
Norwegia. Norwegian Petroleum Directorate, specjalistyczny organ administracyjny Królestwa Norwegii, udostêpni³ dane podsumowuj¹ce eksploatacjê wêglowodorów
w 2019 r. Wydobycie w kraju spad³o o ok. 6% wzglêdem
roku 2018 i wynios³o ponad 1,4 mln bbl/d ropy naftowej,
ok. 0,2 mln bbl/d LNG i ponad 300 mln m3/d gazu ziemnego. Najwiêcej gazu ziemnego wydobyto w pierwszym
kwartale roku, natomiast ropy naftowej – w ostatnim kwartale 2019 r.
Firma Aker-BP zgodzi³a siê przekazaæ PGNiG Upstream Norway 3,3% udzia³ów w z³o¿u Gina Krog oraz
11,92% udzia³ów w licencji 127C w zamian za 5%
udzia³ów w licencji 838, prawo do prowadzenia prac wiertniczych i dop³atê pieniê¿n¹. Po zamianie udzia³y PGNiG
Upstream Norway w eksploatacji pola Gina Krog na wyniesieniu Utsira Morza Pó³nocnego wzrosn¹ do 11,3%. Eksploatacja tego z³o¿a rozpoczê³a siê w 2017 r., a zesz³oroczne
wydobycie osi¹gnê³o 19,9 mln boe. Pozosta³e rezerwy szacuje siê na 172,5 mln boe. Dziêki zwiêkszonym udzia³om
w wydobyciu PGNiG bêdzie mog³o wysy³aæ wiêcej gazu
poprzez gazoci¹g Baltic Pipe. Licencja 127C zawiera
odkrycie Alve Nord i perspektywiczny obszar Alve NE,
po³o¿one w zagospodarowanym przez Aker BP rejonie
Skarv Morza Norweskiego, gdzie do koñca roku planuje
siê wykonanie odwiertu poszukiwawczego. Licencja 838
obejmuje z³o¿e Shrek w pobli¿u Skarv. Dziêki porozumieniu Aker BP bêdzie móg³ rozpoznaæ z³o¿e i uruchomiæ
wydobycie. Wynagrodzenie dla Aker BP wyniesie od 51 do
62 mln USD, w zale¿noœci od rozwoju odkrycia Alve Nord.
Chiny. Wybuch epidemii koronawirusa spowodowa³
przerwanie dzia³alnoœci gospodarczej w Chinach, blokadê
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miast i ograniczenie mo¿liwoœci podró¿owania, przyczyniaj¹c siê do spadku popytu na ropê i znacz¹cych spadków
cen tego surowca. W lutym rafinerie pañstwowe zmniejszy³y tempo przetwarzania o jedn¹ dziesi¹t¹ i bêd¹ dodatkowo obni¿aæ produkcjê w marcu. Po³¹czone ciêcia
PetroChina, Sinopec i CNOOC ju¿ w drugim miesi¹cu
tego roku wynios³y ok. 940 tys. bbl/d. Prywatne rafinerie
zosta³y zmuszone do wiêkszych ciêæ, nawet o 25%. Jednoczeœnie wykorzystuj¹ niskie ceny do zakupu ropy.
Spekuluje siê, ¿e w lutym zu¿ycie ropy w Chinach
mo¿e byæ o 25% ni¿sze ni¿ rok wczeœniej, co mia³oby
prze³o¿enie na zmniejszenie œwiatowej konsumpcji o 3%.
W zwi¹zku z niepewnoœci¹ dotycz¹c¹ szczytowego momentu rozprzestrzenienia wirusa ceny ropy WTI spad³y
poni¿ej 50 USD (4.02.202 r.), tj. o 19% wzglêdem pocz¹tku roku i o 22% wzglêdem tegorocznego maksimum
ceny, przypadaj¹cego na pocz¹tek drugiego tygodnia 2020 r.
Rynek reaguje na ka¿d¹ wiadomoœæ z Chin, które s¹ drugim
konsumentem ropy naftowej na œwiecie (po Stanach Zjednoczonych) i jednoczeœnie najwiêkszym jej importerem,
odpowiedzialnym za ponad 20% systemu gospodarczego.
Obni¿ka notowañ spowodowa³a reakcjê krajów OPEC
i sojuszników organizacji, podejmuj¹cych dzia³ania w celu
wspierania cen ropy naftowej. Pog³êbiono ciêcia dostaw
tego surowca w pierwszej po³owie 2020 r. o 600 tys. bbl/d –
do wartoœci 2,7 mln bbl/d. Jednoczeœnie Rosja odmówi³a
zgody na zmniejszenie produkcji, co minister energii
Alexander Novak t³umaczy³ koniecznoœci¹ skrupulatnej
oceny wp³ywu koronawirusa na rynek wêglowodorów.
Oxford Institute for Energy Studies szacuje, ¿e tylko w
Chinach popyt na ropê w pierwszym kwartale 2020 r. spadnie o co najmniej 500 tys. bbl/d, podczas gdy rosyjskie
ministerstwo energii zachowuje umiarkowany optymizm,
wierz¹c, ¿e globalny spadek nie przekroczy 200 tys. bbl/d.
Analitycy twierdz¹, ¿e negatywny wp³yw pandemii na
popyt bêdzie tymczasowy. Gdy epidemia, wraz z wywo³an¹
przez ni¹ panik¹, zaczn¹ gasn¹æ, popyt na produkty naftowe zacznie siê poprawiaæ. Wybuch epidemii mo¿e jednak
spowolniæ chiñsk¹ gospodarkê, obni¿aj¹c wzrost PKB do
poziomu 5%. Taki wynik wci¹¿ przewy¿sza œwiatow¹
gospodarkê, rosn¹c¹ w tempie 3,3%, ale by³by o 1% mniejszy ni¿ prognozowany przez Miêdzynarodowy Fundusz
Walutowy.
Spowolnienie chiñskiej gospodarki bêdzie mia³o globalne reperkusje i szczególnie mocno uderzy w rynek energii, rozpoczynaj¹c kolejn¹ partiê szachów pomiêdzy
krajami eksportuj¹cymi wêglowodory. Rosja, nie d¹¿¹c do
zmniejszenia produkcji, zacznie stopniowo odchodziæ od
umowy OPEC+, podpisanej w ostatnim kwartale 2016 r.
Rynek azjatycki, na który rosyjskie firmy przekierowa³y
eksport w ostatnich latach, stanowi wa¿ny obszar konkurencji pomiêdzy naftowymi mocarstwami. Wed³ug BP w
latach 2016–2018 Rosja zmniejszy³a dostawy ropy do
Europy o 14% (z 177,4 do 153,3 mln t), jednoczeœnie
zwiêkszaj¹c eksport do Chin i Indii o ponad jedn¹ trzeci¹
(z 52,8 do 73,8 mln t). Podobn¹ strategiê zastosowa³a Arabia Saudyjska, która w tym samym okresie zdo³a³a zrekompensowaæ zmniejszenie dostaw do Europy (o 1,7 mln t)
zwiêkszeniem ich do Chin i Indii (o 4,7 mln t). To samo
dotyczy Stanów Zjednoczonych, które w ubieg³ym roku
z powodu wojny handlowej zmniejszy³y eksport do Chin
o ponad 50% (5,8 mln t w porównaniu z 12,6 mln t w 2018 r.),
ale w ci¹gu najbli¿szych lat zwiêksz¹ dostawy, nawi¹zuj¹c
do pierwszej fazy aktualnej umowy handlowej, w której
Pañstwo Œrodka zobowi¹za³o siê do kupna ropy, LNG i produktów pokrewnych z USA o wartoœci 52,4 mld USD.
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Kuwejt i Arabia Saudyjska. Ostatnie tygodnie
ubieg³ego roku przynios³y finalizacjê rozmów i podpisanie
wa¿nej umowy pomiêdzy Kuwejtem a Arabi¹ Saudyjsk¹,
dotycz¹cej dwóch wspólnych pól naftowych znajduj¹cych
siê na terytorium neutralnym pomiêdzy tymi pañstwami.
Piêcioletni zatarg zosta³ zakoñczony porozumieniem dziel¹cym strefê sporn¹ pomiêdzy dwa kraje, co umo¿liwi
wznowienie wydobycia na polach Khafji i Wafra.
Eksploatacja obszarów znajduj¹cych siê w strefie neutralnej zosta³a wstrzymana w paŸdzierniku 2014 r., jak
poinformowa³y arabskie media, z przyczyn œrodowiskowych. W momencie zakoñczenia prac ze znajduj¹cych siê
tam z³ó¿ wydobywano 500 tys. bbl/d. Podmorskie z³o¿e
Khafji by³o obs³ugiwane przez Kuwait Gulf Oil Company
i Aramco Gulf Operations, natomiast l¹dowe pole Wafra
by³o zarz¹dzane przez Kuwait Gulf Oil Company oraz Saudi Arabian Chevron.
Gujana. ExxonMobil po raz kolejny zwiêkszy³ szacunkow¹ objêtoœæ z³ó¿ ropy naftowej w Gujanie, okreœlaj¹c j¹ na ponad 8 mld boe. Dokona³ tak¿e identyfikacji
kolejnego, szesnastego odkrycia ropy w bloku Stabroek –
w otworze Uaru, na pó³nocny wschód od pola Liza. Najnowsze obliczenia obejmuj¹ zasoby rozpoznane do koñca
2019 r., wiêc bie¿¹ce odkrycie zostanie dodane do zasobów
w póŸniejszym opracowaniu.
Dziêki niedawnym, wysokiej jakoœci znaleziskom w
Tripletail i Mako, zawieraj¹cym znaczne wydobywalne
zasoby wêglowodorów, nasze inwestycje bêd¹ zapewnia³y
korzyœci mieszkañcom Gujany. Odkrycie Uaru jest krokiem, którym rozpoczynamy now¹ dekadê – czas wspó³pracy pomiêdzy Republik¹ Gujany i wspólnikami – powiedzia³
Mike Cousins z ExxonMobil. W Uaru natrafiono na strefê
wystêpowania piaskowców o mi¹¿szoœci 29 m, zawieraj¹cych wysokiej jakoœci ropê naftow¹. Otwór wiercono na
morzu o g³êbokoœci 1933 m, w odleg³oœci ok. 16 km na
pó³nocny wschód od pola Liza, z którego w grudniu 2019 r.
zaczêto wydobywaæ wêglowodory.
Pierwsza faza projektu Liza postêpuje rozwojowo i w
najbli¿szych miesi¹cach umo¿liwi uzyskanie 120 tys. bbl/d
ropy naftowej. Druga faza jest w trakcie przygotowañ i wed³ug przewidywañ, wydobycie wystartuje w po³owie 2022 r.,
osi¹gaj¹c zdolnoœæ produkcyjn¹ 220 tys. bbl/d. Obecnie
operatorzy czekaj¹ równie¿ na decyzjê rz¹du w sprawie
trzeciej fazy projektu, zwi¹zanej z uruchomieniem dzia³añ
na polu Payara (na pó³noc od Lizy), które mo¿e dostarczaæ
dodatkowych 220 tys. bbl/d. Blok Stabroek ma powierzchniê 26,8 tys. km2 i jest zagospodarowany przez ExxonMobil (45% udzia³ów), Hess Guyana Exploration Limited
(30%) oraz CNOOC Petroleum Guyana Limited (25%).
Chile. Spó³ka GeoPark Limited, najwiêksza niezale¿na
firma naftowa prowadz¹ca prace w Ameryce Po³udniowej,
og³osi³a odkrycie nowego z³o¿a gazu ziemnego Jauke Oeste
w bloku Fell w Chile. W otworze Jauke Oeste 1, o g³êbokoœci 2925 m, rozwiercono perspektywiczn¹ formacjê Tobifera. Testy produkcyjne œwiadcz¹ o wydajnoœci wydobycia
na poziomie 125 tys. m3/d gazu ziemnego oraz 52 boe/d
kondensatu, przy ciœnieniu g³owicowym ok. 22 MPa.
Jauke Oeste jest oddalone o ok. 1 km na pó³noc od rozpoznanego z³o¿a gazowego Jauke, które obecnie umo¿liwia wydobywanie ok. 240 tys. m3/d gazu z dwóch
odwiertów. Z³o¿a gazu Jauke i Jauke Oeste s¹ czêœci¹ rozleg³ej struktury Dicky i uwa¿a siê je za odkrycia, które
zapocz¹tkuj¹ rozkwit prac wiertniczych w dysponuj¹cym
ogromnym potencja³em bloku Fell.

GeoPark Limited planuje prowadziæ dalsze poszukiwania w bloku Fell jeszcze w pierwszej po³owie 2020 r. Do
tego czasu zaawansowane prace, które mog¹ skutkowaæ
rozpoznaniem nowych z³ó¿, bêd¹ zwi¹zane z wierceniami
otworów Leun 1 w bloku Flamenco, Huillin 1 w bloku Isla
Norte i Koo 1 w bloku Campanario. Spó³ka, prowadz¹ca
dzia³alnoœæ w Kolumbii, Peru, Argentynie, Brazylii,
Chile i Ekwadorze, na pocz¹tku lutego opublikowa³a
raport o zasobach, z którego wynika, ¿e na koniec 2019 r.
dysponowa³a udowodnionymi zasobami w wysokoœci
130,6 mln boe, z czego 93% stanowi¹ z³o¿a ropy naftowej.
Zasoby – okreœlane jako udowodnione, prawdopodobne
i przypuszczalne – wynosz¹ 351,3 mln boe. Najwiêksze
rezerwy znajduj¹ siê w Kolumbii, gdzie tylko w bloku Llanos 34 firma ma wytypowanych 120 lokalizacji do posadowienia nowych odwiertów.
Rosja. Rosnieft, obok Gazpromu i £ukoil najwiêksza
firma naftowa w Federacji Rosyjskiej, og³osi³a wyniki
wydobycia wêglowodorów w 2019 r. Œrednia dzienna produkcja ropy naftowej wynios³a 5,79 mln bbl, co stanowi
jedn¹ z najlepszych wydajnoœci uzyskanych przez firmy
naftowe na œwiecie. Przetworzono 110,23 mln t kondensatu, w pe³ni pokrywaj¹c popyt na rynku krajowym i umo¿liwiaj¹c eksport. Przeprowadzono 2871 km badañ
sejsmicznych 2D i 11,316 km2 badañ 3D, co wraz z innymi
pracami spó³ki umo¿liwi³o rozpoznanie 258 nowych z³ó¿
i 23 nowych pól naftowych, z potencja³em do wydobycia
352 mln t ekwiwalentu ropy. Firma szacuje, ¿e wykonanie
88% ze 143 otworów poszukiwawczych bêdzie siê wi¹zaæ
z sukcesem i pozyskaniem komercyjnych iloœci wêglowodorów. Koszty produkcji wynios³y 3,2 USD za ekwiwalent
bary³ki ropy, co stanowi jedn¹ z najbardziej konkurencyjnych cen. Jednoczeœnie Rosnieft pozostaje najwiêkszym
podatnikiem w kraju, wp³acaj¹c bezpoœrednio do bud¿etu
ok. 3,6 bln rubli (57,6 mld USD). Spó³ka przed³u¿y³a
d³ugoterminowe umowy na dostawê ropy do Polski, Czech,
Niemiec oraz Japonii, a tak¿e powiêkszy³a udzia³ w strategicznej rafinerii Bayernoil na po³udniu Niemiec.
Podczas spotkania prezesa Rosnieftu Igora Seczina
z prezydentem Rosji W³adimirem Putinem, które s³u¿y³o
raportowaniu osi¹gniêæ firmy g³owie pañstwa, przedstawiono równie¿ krótk¹ charakterystykê projektu Vostok Oil.
Koncepcja obejmuje utworzenie nowej prowincji naftowej
na pó³nocy kraju, na pó³wyspie Tajmyr, pomiêdzy Morzem
£aptiewów a Morzem Karskim. Rosnieft zainwestuje w
prace na tym obszarze 10 bln rubli (160 mld USD). Zagospodarowanie dwóch pól naftowych, Pajachskoje i Zapadno-Irkinskoje, zak³ada utworzenie 15 miast dla pracowników,
2 lotnisk i portu morskiego, daj¹cych ³¹cznie 100 tys.
nowych miejsc pracy. Szacuje siê, ¿e implementacja projektu zwiêkszy PKB kraju o 2%, zintensyfikuje ¿eglugê na
tzw. Szlaku Pó³nocnym, wzmocni pozycjê Rosji w Arktyce
i umo¿liwi wspó³pracê z miêdzynarodow¹ sieci¹ inwestorów.
Inny z rosyjskich gigantów, Gazprom, ju¿ 27 stycznia
2019 r. poinformowa³, ¿e pierwszy miliard m3 gazu ziemnego zosta³ przes³any gazoci¹giem TurkStream, z czego
54% trafi³o bezpoœrednio na rynek turecki, a 46% przekazano do granicy turecko-bu³garskiej. Ruroci¹g o d³ugoœci
930 km umo¿liwi przesy³anie 31,5 mld m 3 gazu rocznie
z Anapy (Rosja) do KiyikØy (Turcja).
ród³a: apnews, BP, businessinsider, EIA, Financial
Times, Gazprom, Gaz-system, GeoPark, Lotos, Norwegian
Petroleum Directorate, Reuters, Rosnieft, oilandgas360,
oilandgasjournal, oilprice, Orlen, PGNIG, TASS
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