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Œwiat. Lista najwiêkszych firm naf-
towych, zestawiona wg kryterium wiel-
koœci produkcji ropy naftowej w 2006 r.
(tab. 1), zawiera te¿ dane o podstawo-
wych wynikach finansowych (aktywa,
przychód i zysk netto). Niestety, pañstwo-
we giganty-monopoliœci, np. Saudi Ara-
bian Oil Co. czy Kuwait Oil Corp., nie
maj¹ obowi¹zku informowania o swoich

finansach tak jak spó³ki gie³dowe, nie mo¿emy wiêc
porównaæ zysków tych pañstw z zyskami prywatnych kon-
cernów. A s¹ one co najmniej zadowalaj¹ce — ExxonMobil
uzyska³ zysk netto w wysokoœci 39 500 mln USD. Podob-
nie jak w roku ubieg³ym nie ma zmian na czo³owych miej-
scach listy, dopiero na 6 pozycji nast¹pi³o przetasowanie:
przesun¹³ siê tu z 10 miejsca emirat Abu Zabi, a Kuwejt
spad³ na miejsce 10. Spor¹ zmian¹ jest te¿ 17 miejsce Shel-
la — w ub. roku by³ na miejscu 11. Na liœcie brak Statoilu,
poniewa¿ zaj¹³ 26 pozycjê, awansowa³y natomiast male-
zyjski Petronas i Gazprom.

Tabelê sporz¹dzono na podstawie danych, które Oil &
Gas Journal zestawia oddzielnie dla USA i dla reszty œwia-
ta. Lista amerykañska nazywa siê list¹ 200, ale obejmuje w
tym roku tylko 144 firmy. Kiedyœ by³o to 400 najwiêkszych
przedsiêbiorstw, lecz od 1991 r. wykaz jest coraz krótszy w
zwi¹zku z konsolidacj¹ firm. Listê oczywiœcie otwiera
ExxonMobil z aktywami w wysokoœci 219 mld USD, a za-
myka Petrol Industries Inc., którego aktywa w 2004 r.
wynosi³y 250 tys. USD (brak danych z 2006 r.). Na uwagê
zas³uguje ubieg³oroczny awans firmy Helix Energy Solu-
tions Group Inc., która dziêki zwiêkszeniu swojego kapi-
ta³u akcyjnego o 142%, przesunê³a siê z miejsca 58 na 23.

Lista œwiatowa jest równie¿ ogromnie zró¿nicowana i
obok pañstwowego giganta Saudi Arabian Oil Co. znajdu-
je siê tam New Zealand Oil & Gas Ltd., która w 2003 r.
wydoby³a 13 600 t ropy (brak danych z 2006 r.). W najnow-
szej tabeli Polskê reprezentuje tylko PGNiG SA, brak nato-
miast Petrobalticu.

Na konferencji International Gas Summit w Pary¿u w
paŸdzierniku 2007 r., sponsorowanej przez Francuski
Instytut Naftowy, ujawni³y siê rozbie¿noœci pomiêdzy ofi-
cjaln¹ polityk¹ Unii Europejskiej w dziedzinie zaopatrze-
nia w energiê a interesami najwiêkszych koncernów
naftowo-gazowniczych. Ju¿ w przemówieniu inauguracyj-
nym znalaz³y siê zarzuty pod adresem Komisji Europej-
skiej, mianowicie ¿e has³o tworzenia rzeczywistego
wewnêtrznego rynku energii i zwi¹zane z tym dzia³ania na
rzecz oddzielenia wytwarzania energii od jej dystrybucji
stanowi¹ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa energetycznego
naszego regionu. Jako modelowy przyk³ad przywo³ywano
gazoci¹g Nabucco. Zastosowanie regulacji planowanych
przez Komisjê Europejsk¹ mo¿e spowodowaæ, ¿e firmy

gazownicze nie bêd¹ zainteresowane udzia³em w tej inwe-
stycji. Pog³êbi to tylko problemy zwi¹zane z równowa¿e-
niem poda¿y i popytu na gaz. Przypomniano skalê deficytu
— dodatkowo ok. 200 mld m3 gazu jest niezbêdne do
zaspokojenia potrzeb pañstw UE. Podobnie ograniczenia
dostêpu inwestorów spoza Unii Europejskiej do sektora
przeróbki, transportu i dystrybucji, zdaniem mened¿erów,
wcale nie przyczyni¹ siê do zmniejszenia zale¿noœci od
zewnêtrznych dostawców, wrêcz przeciwnie — mog¹ zin-
tensyfikowaæ d¹¿enia do stworzenia gazowego OPEC.

Du¿o miejsca poœwiêcono zagadnieniom transportu i
handlu skroplonym gazem ziemnym. W d³u¿szym czasie
ten rodzaj transportu stanie siê coraz bardziej op³acalny w
porównaniu z transportem ruroci¹gowym. Wzrost obrotów
skroplonym gazem ziemnym mo¿e jednak byæ zagro¿ony
przez opóŸnienia w zagospodarowaniu z³ó¿ i budowie
instalacji skraplania w Nigerii, Iranie i Australii.

By³y te¿ g³osy ostrzegaj¹ce, ¿e wysokie ceny gazu
ziemnego zachêcaj¹ do szerszego stosowania innych paliw
do wytwarzania energii elektrycznej (renesans wêgla
kamiennego).

Cytowane wypowiedzi w znacznym stopniu s¹ argu-
mentacj¹ jednej strony, niemniej jednak wskazuj¹, ¿e
uzgodnienie wspólnej polityki energetycznej Unii, a szcze-
gólnie jej wprowadzenie w ¿ycie, bêdzie bardzo trudne.
Pierwszym takim sygna³em by³o wspólne oœwiadczenie
ENI, GdF i E.ON z maja 2007 r., wzywaj¹ce do zwiêksze-
nia politycznego poparcia dla wspó³pracy z Rosj¹ w dzie-
dzinie energii i nawi¹zuj¹ce do kontrowersji wokó³
projektu Nord Stream. Najnowsze doniesienia o inicjaty-
wach Holandii, Niemiec i Austrii równie¿ daleko odbie-
gaj¹ od planów Dyrektoriatu ds. Energii i Transportu
Komisji Europejskiej.

Polska. Zmiany w Miêdzynarodowym Przedsiêbiorstwie
Ruroci¹gowym Sarmatia Sp. z o.o. i przyst¹pienie do
spó³ki firm z Azerbejd¿anu, Gruzji i Litwy (Prz. Geol., vol. 55,
str. 762) umo¿liwi³y o¿ywienie przygotowañ do budowy
ruroci¹gu Brody–P³ock.

Kolejnymi etapami by³y spotkania prezydentów zain-
teresowanych krajów w Krakowie, nastêpnie w Wilnie,
gdzie 10.10.2007 r. podpisano porozumienie o utworzeniu
spó³ki dostarczaj¹cej ropê naftow¹ z rejonu Morza Kaspij-
skiego do rafinerii w P³ocku. Bardziej konkretnym kro-
kiem by³o spotkanie w Odessie w dniach 5–6.11.2007 r., na
którym przedstawiciele 5 krajów podpisali podstawowe
dokumenty reguluj¹ce funkcjonowanie MPR Sarmatia w
nowym kszta³cie. Nastêpne spotkanie ekspertów, poœwiê-
cone opracowaniu biznesplanu inwestycji, odbêdzie siê w
pierwszej dekadzie grudnia 2007 r. we Wroc³awiu.

Tymczasem nowym czynnikiem istotnym dla powo-
dzenia projektu Brody–P³ock jest kryzys polityczny w
Gruzji i zagro¿enie pozycji prozachodniego prezyden-
ta M. Saakaszwilego. Innym bardzo wa¿nym wydarzeniem
by³o wypowiedzenie przez Rosjê umowy o tranzycie ropy i
gazu z 1996 r. Umowa zawarta pomiêdzy Rosj¹ i Wspól-
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not¹ Niepodleg³ych Pañstw, czyli by³ymi republikami
ZSRR, mia³a zapewniæ niezak³ócone funkcjonowanie
ruroci¹gów tranzytowych dla ka¿dego dostawcy i ka¿dego
odbiorcy. Teraz rz¹d rosyjski na wniosek Ministerstwa
Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Przemys³u i Energe-
tyki jednostronnie zerwa³ tê umowê. Mo¿e to zablokowaæ
dostawy ropy z M. Kaspijskiego na Ukrainê i do Polski.
Jednoczeœnie zmieni³o siê stanowisko Rosji wobec zwiêk-
szenia przepustowoœci ropoci¹gu CPC (Caspian Pipeline
Consortium), dotychczas negatywne. W listopadzie 2007 r.
akcjonariusze CPC postanowili zwiêkszyæ przesy³ z
dotychczasowych 28 mln t ropy rocznie do 67 mln t. Tak
wiêc szanse na dostawy ropy z Kazachstanu dla MPR Sar-
matia jako uzupe³nienia dostaw z Azerbejd¿anu malej¹. W CPC
Rosja ma 24% udzia³ów, Kazachstan 19%, Chevron 15%,
LUKARCO 12,5%, Mobil 7,5%, Rosnieft-Shell 7,5%,
Oman 7%, a pozosta³e 7,5% przypada ³¹cznie na 4 mniej-
szych udzia³owców.

Rosja. W paŸdzierniku 2007 r. premier W. Zubkow w
rozmowach z przedstawicielami rz¹du Bia³orusi mówi³ o
potrzebie ponownego rozwa¿enia budowy drugiej nitki
gazoci¹gu jamalskiego. Strona bia³oruska z zadowoleniem
przyjê³a tê zapowiedŸ, poniewa¿ na Bia³orusi, podobnie
jak w Polsce, wykonano spor¹ czêœæ inwestycji przygoto-
wuj¹cych drugi etap gazoci¹gu. Jednak w ci¹gu paru tygo-
dni nast¹pi³a zasadnicza zmiana stanowiska i na pocz¹tku
listopada minister przemys³u i energetyki W. Christienko
stwierdzi³, ¿e nie ma uzasadnienia dla budowy Jama³u 2 i
jego budowa jest wykluczona.

Holandia. Projekt gazoci¹gu Nord Stream zyska³ wspar-
cie ze strony Holandii. Holenderski koncern gazowy NV
Nederlandse Gasunie wszed³ do konsorcjum buduj¹cego
gazoci¹g, otrzymuj¹c 9% udzia³ów. Umowê podpisali
6.11.2007 r. na Kremlu w imieniu Gazpromu prezes A. Miller

i w imieniu Gasunie dyrektor generalny M. Kramer.
Znaczenie i ranga porozumienia zosta³y podkreœlone przez
obecnoœæ prezydenta W. Putina i premiera Holandii Jana
Petera Balkenende. Gasunie otrzyma udzia³y od niemiec-
kich wspólników konsorcjum, koncernów E.ON i BASF,
których udzia³y zmniejsz¹ siê z 24,5% do 20%. Gazprom
zachowuje pakiet kontrolny 51% i bêdzie mia³ prawo kupiæ
9% akcji BBL Company, w³aœciciela gazoci¹gu ³¹cz¹cego
Holandiê z W. Brytani¹. Gazoci¹g BBL (Balgzand Bacton
Line) o d³ugoœci 235 km i przepustowoœci 15 mld m3 gazu
rocznie zosta³ ukoñczony 25.11.2006 r. Nie tylko W. Putin,
lecz tak¿e przedstawiciele strony holenderskiej podkreœlali
znaczenie umowy dla bezpieczeñstwa energetycznego
Europy. Premier Balkenende powiedzia³ nawet, ¿e jest to
dowód na wspó³pracê Rosji z Komisj¹ Europejsk¹. Dla
Rosji najwa¿niejsze jest przekszta³cenie dotychczasowej
inicjatywy rosyjsko-niemieckiej w projekt trójstronny,
który mo¿na przedstawiæ jako europejski.

Holenderski bank ABN AMRO bêdzie te¿ doradc¹
finansowym konsorcjum Nord Stream.

Niemcy. W przeddzieñ szczytu UE–Rosja w paŸdzier-
niku 2007 r. Gazprom zawar³ umowê maj¹c¹ kluczowe
znaczenie dla projektu Nord Stream. Koncern BASF
odst¹pi³ swoje udzia³y w spó³ce gazowniczej Wingas i
Gazprom sta³ siê w³aœcicielem pakietu 50% minus jedna
akcja. Oznacza to dostêp do jednej z najwiêkszych sieci
gazowniczych w Niemczech i udzia³y w dwóch koncesjach
eksploatacyjnych w Libii. BASF otrzyma³ 25% minus jed-
na zwyk³a akcja spó³ki Siewierneftiegazprom, która bêdzie
eksploatowaæ z³o¿e gazu Ju¿no-Ruskoje na Syberii. Zna-
czenie Wingasu, a szczególnie spó³ki córki Wingas Trans-
port znacznie wzroœnie po uruchomieniu gazoci¹gu Nord
Stream. Docelowym terminalem Nord Stream bêdzie Greifs-
wald na Ba³tyku. Stamt¹d gaz bêdzie rozprowadzany m. in.
nowymi ruroci¹gami NEL i OPAL, planowanymi przez
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Miejsce
(2005 r.) Kraj Firma

Wydobycie
ropy

[mln t]

Wydobycie
gazu

[mld m3]

Zasoby
ropy

[mln t]

Zasoby
gazu

[mld m3]

Aktywa
[mln USD]

Przychód
[mln USD]

Zysk netto
[mln USD]

1
Arabia
Saudyjska

SAOC 441,8 84,9 35346,4 7032,6 – – –

2 Iran NIOC 191,1 90,9 18532,7 27564,2 – – –

3 Meksyk Pemex 181,2 56,5 1747,5 392,1 110719 97647 4159

4 Wenezuela PdVSA 127,2 2,3 10881,6 4312,4 – – –

5 W. Brytania BP 122,9 80,8 801,4 1299,8 217601 265906 22286

10 Abu Zabi ADNOC 121,6 – 12539,2 5617,6 - - -

9 USA ExxonMobil 113,2 78,4 1114,4 919,2 219015 377635 39500

8 Chiny PetroChina 113,0 38,8 1580,0 1513,2 88681,6 86397,8 18734,4

7 Nigeria NNPC 110,2 24,0 4925,9 5147,8 – – –

6 Kuwejt KPC 109,2 10,4 13464,0 1542,4 – – –

13 Rosja £ukoil 95,6 13,6 2166,1 0,7 48237 68109 7484

14 Irak INOC 95,1 1,8 15640,0 27564,2 – – –

12 Brazylia Petrobras 89,6 21,0 1280,9 333,0 98680 72347 12826

15 USA Chevron Corp. 86,0 51,2 1061,6 647,6 132628 210118 17138

16 Libia NOC 84,4 7,3 5639,1 1490,0 – – –

18 Rosja Rosnieft 78,4 13,6 2170,9 700,7 46790 33099 3533

11 Holandia Shell 76,6 63,0 444,7 850,6 235276 318845 26311

17 Francja Total 74,8 48,3 896,5 722,8 138579 166604 15802

20 USA ConocoPhillips 72,6 58,6 910,7 759,4 164781 188523 15550

21 Angola Sonangol 68,7 0,8 1088,0 56,6 – – –

19 Algieria Sonatrach 66,8 93,0 1668,7 4577,2 – – –

22 W³ochy ENI 53,6 41,0 473,4 480,1 116545,3 109131,3 11576,6

23 Katar QPC 40,7 39,0 2068,2 25767,2 – – –

– Malezja Petronas 34,7 55,4 720,8 2323,3 73086 44282 11566

– Rosja Gazprom 33,8 555,7 0,0 4844,3 167104,1 62073,5 13059,8

Tab. 1. Lista najwiêkszych firm naftowych na œwiecie wg kryterium wydobycia ropy (Oil & Gas Journal, 2007)



Wingas. Gazoci¹g NEL (Norddeutsche Erdgas Leitung) o
d³ugoœci 370 km i przepustowoœci 20 mld m3 gazu rocznie
dotrze do Achim w Dolnej Saksonii. Gazoci¹g OPAL (Ost-
see Pipeline Anbindungs Leitung) o d³ugoœci 480 km i
zdolnoœci przesy³owej 36 mld m3 gazu rocznie bêdzie prze-
biega³ na po³udnie równolegle do granicy polskiej a¿ do
po³¹czenia z ruroci¹giem Transgas na granicy czesko-nie-
mieckiej.

Zgodnie z regulacjami Komisji Europejskiej wszystkie
firmy gazownicze maj¹ prawo dostêpu do gazoci¹gów kon-
kurentów (TPA — Third Party Access). Jednak Gazprom
za¿¹da³ wy³¹cznoœci na transport surowca z gazoci¹gu Nord
Stream w Niemczech. Rz¹d niemiecki nie chce siê zgodziæ
na takie rozwi¹zanie i uzale¿nia wydanie pozwoleñ na
budowê OPAL i NEL od ustêpstw Gazpromu. Rosyjski
dziennik Kommersant krytykuje stanowisko w³adz nie-
mieckich pisz¹c, ¿e niemieccy biurokraci opóŸniaj¹ projekt
Nord Stream.

Francja. Po³¹czenie koncernu Gaz de France i belgijs-
kiej grupy Suez by³o zapowiadane od pó³tora roku i we
wrzeœniu 2007 r. uzgodniono ostatecznie warunki przejê-
cia. Powstaje w ten sposób najwiêkszy europejski operator
gazowej sieci przesy³owej i dystrybucyjnej, a zarazem
œwiatowy lider w dziedzinie importu i handlu skroplonym
gazem ziemnym. Do tej pory pañstwo francuskie mia³o
80% akcji GdF, teraz bêdzie to tylko 35%. Kapitalizacja
gie³dowa nowej firmy wynosi 90 mld �, przychody 72 mld �.
Dla porównania EDF (Elecricite de France) ma wartoœæ
135 mld �. Pe³na fuzja nast¹pi w po³owie 2008 r. W Polsce
nowy koncern bêdzie w³aœcicielem m. in. elektrowni Po³aniec.

Wa¿nym elementem ekspansji GdF jest projekt budo-
wy podziemnych magazynów gazu w W. Brytanii, zwiêk-
szaj¹cych elastycznoœæ pracy systemu gazowniczego.
Obecnie gaz w magazynach stanowi tylko 4% rocznego
zu¿ycia w W. Brytanii, podczas gdy w Niemczech jest to
19%, a we Francji 24%. Nowe magazyny powstan¹ w
kawernach wy³ugowanych w z³o¿ach soli w hrabstwie
Cheshire w pó³nocno-zachodniej Anglii. Bêdzie to 28
kawern o ³¹cznej pojemnoœci 400 mln m3. Ca³oœæ inwesty-
cji zostanie zrealizowana w 3 etapach w okresie
2009–2018, a jej koszt wyniesie ok. 500 mln �. Zak³ada siê,
¿e podziemne magazyny gazu bêd¹ eksploatowane przez
30 lat. Wykonawc¹ bêdzie firma Ineos Chemical Group,
z któr¹ Gaz de France podpisa³ kontrakt na budowê maga-
zynów. Ineos wykorzysta solankê uzyskan¹ podczas ³ugo-
wania kawern do celów produkcji chemicznej, co sprawi,
¿e inwestycja nie bêdzie szkodliwa dla œrodowiska.

Norwegia. Plany zagospodarowania gigantycznego
z³o¿a gazu ziemnego Sztokmanowskoje na Morzu
Barentsa podlegaj¹ nieustannym modyfikacjom. Najpierw
by³a to koncepcja og³oszenia przetargu i wy³onienia t¹
drog¹ miêdzynarodowego konsorcjum, które zajmie siê
realizacj¹ inwestycji, rok póŸniej Gazprom og³osi³, ¿e
zagraniczni kontrahenci nie bêd¹ dopuszczeni i Rosja
bêdzie samodzielnie eksploatowaæ z³o¿e. Kolejna zmiana
nast¹pi³a w lipcu 2007 r., kiedy prezes A. Miller oœwiad-
czy³, ¿e partnerem Gazpromu do realizacji I fazy projektu
bêdzie francuski Total, który obejmie 25% udzia³ów. Teraz
do tego grona do³¹czy³ StatoilHydro, uzyskuj¹c 24%
udzia³ów. Podpisanie 25.10.2007 r. porozumienia o
przyst¹pieniu do grupy Shtokman Development Co. jest
rezultatem d³ugich starañ strony norweskiej o dopuszcze-
nie do udzia³u w eksploatacji zasobów bituminów na
Morzu Barentsa i zosta³o uznane przez zarz¹d koncernu za

du¿y sukces. Atutem Norwegów jest doœwiadczenie w
poszukiwaniach i wydobyciu ropy i gazu w warunkach ark-
tycznych oraz dostêp do najnowszej technologii i sprzêtu.
Shtokman Development Co. bêdzie odpowiedzialne za
zaprojektowanie, finansowanie i konstrukcjê infrastruktu-
ry niezbêdnej do wykonania I fazy i przez 25 lat od rozpo-
czêcia przemys³owej eksploatacji bêdzie w³aœcicielem
instalacji podmorskich, ruroci¹gów i zak³adów przetwa-
rzania gazu na l¹dzie. Ostateczne decyzje inwestycyjne
zostan¹ podjête w drugiej po³owie 2009 r. Uruchomienie
wydobycia gazu w iloœci 23,7 mld m3 rocznie ma nast¹piæ
w 2013 r., a uruchomienie instalacji skraplania gazu ziem-
nego w 2014 r.

Ukraina. Brytyjska firma Cardinal Resources plc,
dzia³aj¹ca na Ukrainie do 1995 r., postanowi³a sprzedaæ
swoje udzia³y w spó³kach za³o¿onych z OAO Ukrnafta na
rzecz Kuwait Energy Co. Zarz¹d stwierdzi³, ¿e wynik
finansowy w 2007 r. by³ ujemny i akcjonariusze postano-
wili wycofaæ siê z deficytowej dzia³alnoœci. Deficyt
powsta³ wskutek podwy¿szenia podatku od wydobycia
wêglowodorów i rozporz¹dzenia rady ministrów, naka-
zuj¹cego sprzeda¿ wydobytych surowców na rynek wew-
nêtrzny po sta³ych cenach ustalanych przez pañstwo. Gaz
ziemny by³ sprzedawany po 35 USD/1000 m3, przy kosz-
tach w³asnych 42 USD/1000 m3.

Cardinal Resources plc sprzeda³ swoje aktywa na
Ukrainie firmie z Kuwejtu za 71 mln USD, w tym 100%
udzia³ów w spó³kach Carpatsky Petroleum Inc., Raget
Commercial Ltd. i Mitre Resources Ltd., które prowadzi³y
poszukiwania w ramach 3 koncesji i eksploatacjê 4 z³ó¿ w
Karpatach i w zapadlisku dnieprowsko-donieckim.

Wiêcej sukcesów odnosi firma JKX Oil & Gas plc, któ-
ra rozwierca z³o¿e Mo³czanowskoje w ramach koncesji
Po³tawa. W kierunkowym otworze rozpoznawczym M-162
uzyskano z utworów wêglanowych turneju przyp³yw gazu
ziemnego w iloœci 110 tys. m3/d i 16,3 t/d kondensatu przez
zwê¿kê 45/64”, przy ciœnieniu 57,1 atm. Obok znajduje siê
równie¿ pozytywny otwór M-160 odwiercony w maju
2007 r. W kolejnym otworze, M-161, zlokalizowanym na
NW od M-160, miano okreœliæ zasiêg z³o¿a Mo³czanow-
skoje w kierunku z³o¿a Ignatowskoje. Obecnie trwaj¹
przygotowania do kwasowania w celu wywo³ania produk-
cji.

Brazylia. W maju 2007 r. pojawi³y siê pierwsze donie-
sienia o nowym z³o¿u ropy naftowej Tupi w basenie San-
tos. Kolejne otwory odwiercone w sierpniu i we wrzeœniu
w odleg³oœci 8 i 9,5 km od pierwszego potwierdzi³y, ¿e
mamy do czynienia z du¿¹ akumulacj¹ ropy. W próbach
uzyskano przyp³yw 272 t/d ropy o ciê¿arze 0,8871 g/cm3

(28º API) i 65 tys. m3/d gazu. W listopadzie Petrobras, któ-
ry jest operatorem bloku BM-S-11 poinformowa³, ¿e zaso-
by nowego z³o¿a wynosz¹ od 680 mln do 1,08 mld t
równowa¿nika ropy. Horyzonty produktywne zalegaj¹ pod
kompleksem solnym o mi¹¿szoœci 2000 m. Perspektywicz-
na formacja zajmuje obszar o rozci¹g³oœci 800 x 200 km i
znajduje siê na g³êbokoœci 3000–4000 m pod dnem mor-
skim. Z³o¿e Tupi jest po³o¿one w odleg³oœci 286 km od Rio
de Janeiro. Jest to z³o¿e ultrag³êbokowodne — g³êbokoœæ
morza przekracza 2150 m.

�ród³a: AFP, Alexander Gas & Oil Connections,
Gasunie, GdF, Gazprom, Hart’s E&P, Offshore, Oil&Gas
Financial Journal, Oil&Gas Journal, OPEC, Rigzone,
Statoil, Upstream, World Oil
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