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Polska. W Katarze podpisano 20-let-
ni¹ umowê pomiêdzy Qatargas Opera-
ting Co. Ltd. i PGNiG SA na sprzeda¿ i
dostawy skroplonego gazu ziemnego do
Polski. Oprócz prezesów obu firm obecni
byli minister skarbu Aleksander Grad i
minister ds. energii i przemys³u Kataru
Abdullah ben Hamad Al-Attiyaha. Gaz
skroplony w iloœci 1 mln t rocznie bêdzie

dostarczany od roku 2014 do nowego terminalu w Œwino-
ujœciu.

Kontrakt z Katarem jest pierwszym krokiem do zapew-
nienia alternatywnych dostaw gazu dla naszego kraju. Gaz
z Kataru bêdzie dro¿szy od gazu rosyjskiego, ponadto
umowa zawiera klauzulê take or pay (bierz lub p³aæ), czyli
zobowi¹zanie do zap³aty za zamówion¹ iloœæ gazu, nawet
jeœli siê go nie odbierze. Drugim potencjalnym problemem
do rozwi¹zania jest zanurzenie gazowców typu Q-flex,
które do bezpiecznej ¿eglugi wymagaj¹ wody o g³êbokoœci
14,3 m. Tymczasem planowany rosyjski Gazoci¹g Pó³noc-
ny w miejscu przeciêcia z torem wodnym prowadz¹cym do
Œwinoujœcia ma byæ u³o¿ony na g³êbokoœci 12–13 m.

Komunikat PGNiG SA z 22 czerwca br. zapowiada
wspó³pracê z PKN ORLEN SA w zakresie poszukiwañ i
wydobycia ropy naftowej w pó³nocno-zachodniej Polsce.
Dla PKN ORLEN jest to jeden z pierwszych krajowych
projektów inwestycyjnych realizuj¹cy zmodyfikowan¹
strategiê spó³ki, rozszerzon¹ o pozyskiwanie w³asnych
zasobów wêglowodorów. Dotychczas dzia³alnoœæ PKN
ORLEN ogranicza³a siê do sektora downstream (przeróbka
ropy naftowej, transport i dystrybucja produktów nafto-
wych). W ubieg³ym roku spó³ka ORLEN International
Exploration & Production kupi³a udzia³y w koncesjach na
poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej w sektorze
³otewskim Morza Ba³tyckiego. Teraz jako obiekt wspól-
nych inwestycji wybrano z³o¿e ropy naftowej Sieraków w
basenie permskim. Zasoby geologiczne z³o¿a zosta³y osza-
cowane na 17,7 mln t ropy, zasoby wydobywalne wynosz¹
3,5 mln t. Nak³ady niezbêdne do realizacji inwestycji okre-
œla siê na 400 mln z³. Operatorem projektu bêdzie PGNiG
SA z 51% udzia³ów, 49% udzia³ów nale¿eæ bêdzie do PKN
ORLEN, który powo³a³ do tego zadania spó³kê zale¿n¹
ORLEN Upstream Sp. z o. o. Nie podano harmonogramu
przygotowañ i rozpoczêcia eksploatacji ropy naftowej ze
z³o¿a Sieraków.

Europa. Przed³u¿aj¹cy siê konflikt rosyjsko-ukraiñski
na tle tranzytu gazu i op³at zmobilizowa³ do dzia³ania
Gazow¹ Grupê Koordynacyjn¹, organ powo³any przez
Komisjê Europejsk¹ do czuwania nad bezpieczeñstwem
dostaw gazu ziemnego dla krajów Unii Europejskiej. Na

posiedzeniu 18 czerwca br. wys³uchano wyjaœnieñ przed-
stawicieli Gazpromu i Naftohazu Ukrainy, dotycz¹cych
perspektywy dostaw gazu w okresie zimowym, i dyskuto-
wano nad krótkoterminowymi i œrednioterminowymi œrod-
kami maj¹cymi zapewniæ wszystkim konsumentom
europejskim zaopatrzenie w gaz. Komisja zaleca obu stro-
nom osi¹gniêcie trwa³ego porozumienia gwarantuj¹cego
stabilnoœæ dostaw gazu. Na kolejnym spotkaniu, po prze-
analizowaniu stanu przygotowañ do zapobiegania mo¿li-
wym zak³óceniom w dostawach, zarekomendowano
nape³nianie magazynów gazu ze wszystkich dostêpnych
Ÿróde³.

Finlandia. Regionalne Centrum ds. Œrodowiska wstêp-
nie zaaprobowa³o projekt budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego,
ale postawi³o warunek dostarczenia dodatkowych informa-
cji o potencjalnych ska¿eniach, bezpieczeñstwie ¿eglugi i
wp³ywie na ¿ycie biologiczne Ba³tyku. Rz¹d fiñski nie
zaj¹³ jeszcze stanowiska w sprawie zgody na budowê gazo-
ci¹gu. Ambasador szwedzki na Bia³orusi, wystêpuj¹c w
imieniu Unii Europejskiej, zapowiedzia³ wydanie oficjal-
nej opinii w sierpniu br., podkreœlaj¹c równoczeœnie, ¿e
Litwa, £otwa i Estonia s¹ przeciwne inwestycji. Dla kon-
sorcjum Nord Stream AG jest to sprawa pilna, gdy¿ dotrzy-
manie harmonogramu przewiduj¹cego oddanie gazoci¹gu
do u¿ytku w 2011 r. wymaga uzyskania niezbêdnych
pozwoleñ do koñca roku.

W tym samym czasie konsorcjum Nord Stream zyska³o
jeszcze jednego partnera w postaci GDF Suez SA. Prezes
A. Miller poinformowa³, ¿e niemieccy udzia³owcy E.ON
Ruhrgas i Wintershall zgodzili siê odst¹piæ 9% udzia³ów
francuskiemu koncernowi.

Rosja. W obwodzie briañskim 10 maja br. odby³a siê
uroczystoœæ wykonania symbolicznego pierwszego spawu
rozpoczynaj¹ca budowê BTS-2 (BTS — Ba³tijskaja Trans-
portnaja Sistiema). Obecny by³ wicepremier Igor Sieczyn,
a tak¿e minister energetyki Siergiej Szmatko i Niko³aj
Tokariew, szef Transniefti, która bêdzie operatorem ruro-
ci¹gu. W ubieg³ym roku Ministerstwo Przemys³u i Energe-
tyki wyst¹pi³o z wnioskiem do rz¹du o wstrzymanie
budowy drugiej nitki ropoci¹gu ba³tyckiego przynajmniej
do czasu oddania do u¿ytku ruroci¹gu z Syberii Wschod-
niej do Oceanu Spokojnego (ESPO). Jednak premier Putin
zdecydowa³ o budowie odcinka Uniecza–Ust £uga z
odga³êzieniem do rafinerii w Kiriszy jako najkorzystniej-
szego wariantu rozbudowy infrastruktury ruroci¹gowej w
pó³nocno-zachodniej czêœci kraju. Niko³aj Tokariew
oœwiadczy³, ¿e pierwsza czêœæ projektu bêdzie ukoñczona
we wrzeœniu 2012 r. Zdolnoœæ przesy³owa ropoci¹gu
wyniesie 30 mln t ropy rocznie, a po zakoñczeniu drugiego
etapu wzroœnie do 50 mln t. Na trasie ruroci¹gu o d³ugoœci
1170 km zostanie zbudowanych 7 t³oczni. Koszt budowy
ropoci¹gu o d³ugoœci 1200 km przekroczy 4 mld USD.
Uruchomienie nowego po³¹czenia eksportowego oznaczaæ
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bêdzie zmniejszenie przesy³u ropy ruroci¹gami systemu
PrzyjaŸñ przebiegaj¹cymi przez Polskê i Ukrainê. Ju¿ w
lutym br. prezes Rosniefti Siergiej Bogdanczikow twierdzi³,
¿e Rosja traci 400–500 mln USD na tranzycie ropy tym
ruroci¹giem. PóŸniej pojawi³ siê argument o problemach,
jakie stworzy wykorzystanie ukraiñskiego ropoci¹gu Ode-
ssa–Brody do transportu ropy kaspijskiej.

Prezes Gazpromu A. Miller na walnym zebraniu akcjo-
nariuszy w dniu 26 czerwca br. przedstawi³ zarys strategii
koncernu w obecnych kryzysowych warunkach ekono-
micznych. Podkreœla³, ¿e przesuniêcia w realizacji niektó-
rych projektów nie s¹ spowodowane brakiem œrodków
finansowych, lecz dostosowaniem do zmieniaj¹cego siê
popytu na gaz. Dotyczy to m.in. z³o¿a Bowanienkowo na
pó³wyspie Jama³, które wejdzie do eksploatacji w 2012 r.
Wydobycie gazu ziemnego w II pó³roczu 2008 r. spad³o do
poziomu z roku 2007 z powodu spadku zapotrzebowania
na rynku wewnêtrznym i zagranicznym. W 2008 r. wydo-
byto 549,7 mld m3 gazu. Zasoby gazu wzros³y o 11%, zaso-
by ropy o 6%. Przezes Gazpromu zapowiedzia³ ekspansjê
na Dalekim Wschodzie (szelf Morza Ochockiego, republi-
ka Sacha-Jakucja) oraz w Wietnamie, Libii i Wenezueli.
Sporo uwagi poœwiêci³ planom dotycz¹cym Europy, która
pozostaje wa¿nym rynkiem eksportowym gazu rosyjskie-
go. Budowa Gazoci¹gu Po³udniowego (South Stream)
sprawi, ¿e w 2015 r. 35% gazu rosyjskiego dla Europy
bêdzie dostarczane t¹ drog¹. Z kolei w Wielkiej Brytanii w
2011 r. Gazprom planuje obj¹æ 10% rynku gazowego.
Wed³ug A. Millera Gazoci¹g Pó³nocny jest projektem
ogólnoeuropejskim, bo do jego realizacji przyst¹pi³o ju¿ 11
firm z zachodniej Europy. Wspomnia³ on te¿ kryzys gazo-
wy na pocz¹tku br., ale okreœli³ go jako „anomaliê”, która
nie powinna siê wydarzyæ. Motywem przewodnim wy-
st¹pienia by³a teza o skutecznoœci elastycznego dostosowa-
nia polityki koncernu do zmienionych warunków finanso-
wych i rynkowych, co pozwala utrzymaæ tendencjê
rozwojow¹. Walne zgromadzenie Gazpromu zakoñczy³o
siê zmianami w kierownictwie — przewodnicz¹cym rady
dyrektorów na miejsce A. Millera zosta³ pierwszy wicepre-
mier Wiktor Zubkow.

Informacje, jakie na posiedzeniu rz¹du 13 lipca poda³
premier Putin, nie s¹ pomyœlne dla rosyjskiej bran¿y
gazowniczej. Wydobycie gazu ziemnego w I pó³roczu br.
by³o ni¿sze o 21% w porównaniu z analogicznym okresem
roku ubieg³ego. Gazprom zanotowa³ jeszcze wiêkszy spa-
dek — wydobyto 216 mld m3, czyli 25% mniej.

Kolejnym krokiem strony rosyjskiej, który mo¿e utrud-
niæ powstanie gazoci¹gu Nabucco, by³a umowa na dosta-
wy gazu z Azerbejd¿anu. Podczas wizyty prezydenta D. Mied-
wiediewa w Baku prezes Gazpromu podpisa³ kontrakt z
Rownagiem Abullajewem, prezesem azerskiej firmy nafto-
wo-gazowniczej SOCAR. Wed³ug Ÿróde³ rosyjskich cena
zakupu gazu wyniesie 350 USD/1000 m3. Dla porównania
— rz¹d bia³oruski twierdzi, ¿e uzgodni³ cenê gazu rosyj-
skiego na 150 USD/1000 m3.

Turcja. Podpisanie 13 lipca br. w Ankarze umowy miê-
dzyrz¹dowej jest wa¿nym wydarzeniem w realizacji usta-
leñ konferencji energetycznej unii w Pradze, dotycz¹cych
przyspieszenia gazoci¹gu Nabucco. Porozumienie podpi-
sa³y kraje tranzytowe wchodz¹ce w sk³ad konsorcjum
Nabucco, tj. Austria, Bu³garia, Rumunia, Turcja i Wêgry
(Niemcy s¹ udzia³owcem konsorcjum, lecz nie s¹ krajem
tranzytowym gazoci¹gu). Turecki minister energii Taner
Yildiz powiedzia³, ¿e Turcja wype³ni swoje zobowi¹zania

wobec Unii Europejskiej w dziedzinie energetycznej i
bêdzie to wyraz wspó³pracy i solidarnoœci. Umowa tworzy
podstawy prawne warunków tranzytu gazu i zapewnia
zarezerwowanie 50% zdolnoœci przesy³owej gazoci¹gu dla
potrzeb udzia³owców i udostêpnienie pozosta³ych 50%
innym nabywcom. Ustalono te¿ zasady konstruowania
taryf cenowych, które maj¹ byæ stabilne i stosowane przez
25 lat. Powo³ano równie¿ polityczny Komitet Steruj¹cy,
który ma wspó³pracowaæ z rz¹dami i instytucjami wszyst-
kich uczestników przedsiêwziêcia i intensyfikowaæ i koor-
dynowaæ inicjatywy wspieraj¹ce tê niezwykle istotn¹ dla
Europy inwestycjê.

Holandia. Wystêpuj¹c na obchodach 50. rocznicy
odkrycia z³o¿a Groningen, dyrektor generalny NAM
(Nederlandse Åardolie Maatschappij BV) poinformowa³,
¿e wydobycie gazu bêdzie kontynuowane przynajmniej
przez nastêpne 50 lat. Eksploatacjê rozpoczêto w 1963 r. i
do tej pory wyprodukowano 1,7 bln m3 gazu ziemnego.
Stopieñ sczerpania z³o¿a wynosi 60%, jeszcze 1–1,1 bln m3

mo¿e zostaæ wydobyte. Odwiercono tam ponad 300 otwo-
rów i zainstalowano t³ocznie w celu podtrzymania ciœnienia
z³o¿owego, które pocz¹tkowo wynosi³o 350 barów. W ci¹gu
ostatnich 15 lat zainwestowano 2 mld euro w modernizacjê
urz¹dzeñ i obecnie s¹ one ca³kowicie bezobs³ugowe. Kon-
tynuacja poszukiwañ w s¹siedztwie Groningen doprowa-
dzi³a do odkrycia licznych ma³ych z³ó¿ o zasobach
równych po³owie zasobów z³o¿a g³ównego, funkcjonuj¹
one jako jeden system eksploatacyjno-przesy³owy. Ta sytu-
acja bêdzie sprzyjaæ planom stworzenia w tym rejonie
wêz³a sieci gazowniczej dla zachodniej Europy z rozbudo-
wan¹ infrastruktur¹ magazynow¹ i przesy³ow¹. Wspomnia³a
o tym minister gospodarki Maria van der Hoeven, przypo-
minaj¹c, ¿e dochody ze z³o¿a Groningen osi¹gnê³y 160
mld euro.

Kazachstan. Zarz¹d Petrolinvest SA poda³ do wiado-
moœci wyniki raportu nt. zasobów w obrêbie kontraktu
OTG, opracowanego przez firmê Mc Daniel & Associates
Consultants z Calgary. Obszar koncesyjny OTG o
powierzchni 9512 km2 po³o¿ony jest w pó³nocnym
Kazachstanie, przy granicy z Rosj¹. Wykonano tam
ogó³em 3800 kmb profili sejsmicznych 2-D, 716 km2 zdjêæ
sejsmicznych 3-D i 20 wierceñ. Jedno z najwa¿niejszych
wierceñ to otwór K-3 na strukturze Koblandy o g³êbokoœci
6737 m, w którym dowiercono utwory podsolne i uzyskano
przyp³yw gazu ziemnego i kondensatu. W wierceniu znaj-
duje siê otwór Szyrak-1, w którym osi¹gniêto dotychczas
g³êbokoœæ 1231,5 m i równie¿ stwierdzono objawy gazu.
Na podstawie nowych badañ sejsmicznych zidentyfikowa-
no nowe struktury Aiganym, Tamdy, Utektas i Damba z
zasobami perspektywicznymi od 13 do 33 mln t równowa-
¿nika ropy naftowej ka¿da. Raport podaje, ¿e uœrednione
wielkoœci zasobów w obrêbie koncesji OTG, uwzglêd-
niaj¹ce czynniki ryzyka geologicznego, wzros³y z 23,6 mln t
równowa¿nika ropy do 61,2 mln t równowa¿nika ropy.
Ca³kowite zasoby perspektywiczne szacuje siê na 258 mln t
równowa¿nika ropy, w tym ropa naftowa stanowi 25 mln t,
kondensat 211,6 mln t i gaz ziemny 1,27 bln m3. Og³osze-
nie wyników raportu wywo³a³o natychmiastow¹ reakcjê na
gie³dzie i 3 lipca kurs akcji Petrolinvestu wzrós³ o 15,8%.

Kanada. Ataki na urz¹dzenia naftowe i akty sabota¿u
zdarzaj¹ siê nie tylko w Nigerii czy w Iraku. W prowincji
Kolumbia Brytyjska, w pobli¿u Dawson Creek, w odstêpie
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4 dni eksplozje dwukrotnie uszkodzi³y gazoci¹g o œrednicy
12". Nikt nie zosta³ poszkodowany, ale poniewa¿ prze-
sy³any gaz zawiera pewne iloœci siarkowodoru, istnia³o
niebezpieczeñstwo ska¿enia powietrza. Jednak spadek ciœ-
nienia w ruroci¹gu uruchomi³ zawory bezpieczeñstwa i
dop³yw gazu zosta³ szybko odciêty. Firma EnCana, która
jest operatorem gazoci¹gu, zawiadomi³a policjê i jedno-
czeœnie uruchomi³a procedury ochrony innych obiektów.
By³ to szósty atak na instalacje EnCany w ci¹gu 9 miesiêcy.
Dotychczas brak informacji o sprawcach sabota¿u.

USA. Uchwalona 26 czerwca br. przez Izbê Reprezen-
tantów ustawa klimatyczna zosta³a skrytykowana przez
Amerykañski Instytut Naftowy, American Gas Associa-
tion, National Petrochemical and Refiners Association i
inne organizacje przemys³owe. Ustawa, bardzo popierana
przez prezydenta B. Obamê i demokratów, zosta³a przyjêta
bardzo niewielk¹ wiêkszoœci¹ g³osów (219 : 212) i wielu
cz³onków kongresu z partii demokratycznej g³osowa³o
przeciw niej. Najwa¿niejsze argumenty wysuwane przez
przemys³ to wprowadzenie nowych podatków i op³at, pod-
nosz¹cych koszt produktów naftowych i stawiaj¹cych kra-
jowych producentów w niekorzystnym po³o¿eniu w po-
równaniu z importerami, którzy w swoich krajach nie s¹
zwi¹zani podobnymi restrykcjami nt. jakoœci i emisji
zanieczyszczeñ. W przysz³oœci mo¿e to nawet prowadziæ
do przenoszenia miejsc pracy zagranicê.

W dalszym ci¹gu strategicznym celem USA pozostaje
zmniejszenie uzale¿nienia od importu surowców energe-
tycznych, tymczasem nowa ustawa praktycznie ogranicza
wykorzystanie krajowych zasobów paliw kopalnych na
rzecz niesprawdzonych i niezwykle kosztownych techno-
logii wytwarzania energii odnawialnej. Nie jest pewne, czy
ambitne zadania w postaci za³o¿onego 20-procentowego
udzia³u Ÿróde³ odnawialnych w produkcji energii elek-
trycznej w 2020 r. zostan¹ osi¹gniête, natomiast zapotrze-
bowanie na energiê bêdzie rosn¹æ i mo¿e trzeba bêdzie
wtedy nadrabiaæ opóŸnienia inwestycji przeznaczonych na
eksploatacjê ropy naftowej, gazu ziemnego, metanu i
wêgla. Dyskusyjne jest os³abienie zachêt do zu¿ycia gazu

ziemnego, poniewa¿ jest to paliwo najmniej szkodliwe
ekologicznie. Przypomina siê te¿, ¿e wyasygnowanie ogrom-
nych sum na nowe, czyste Ÿród³a energii i podniesienie
podatków nie bêdzie sprzyjaæ wychodzeniu gospodarki
amerykañskiej z g³êbokiej recesji.

Firma Chevron Corp. donosi o rozpoczêciu eksploata-
cji z³o¿a Tahiti, najg³êbszego w Zatoce Meksykañskiej.
Odkryte zosta³o w 2002 r., a jego zasoby wydobywalne
szacowane s¹ na 54–68 mln t równowa¿nika ropy nafto-
wej. Znajduje siê ono w akwenie o g³êbokoœci wody 1250 m,
ok. 300 km na po³udnie od Nowego Orleanu. G³ównym
poziomem z³o¿owym s¹ piaszczyste osady dolnego i œrod-
kowego miocenu zalegaj¹ce na g³êbokoœci od 7010 m do
8530 m pod dnem morskim i przykryte solami o mi¹¿szoœci
od 2440 m do 4570 m. Najg³êbszy otwór produkcyjny
osi¹gn¹³ g³êbokoœæ 8138 m, co równie¿ jest rekordowym
wynikiem w zatoce. Zarz¹d Chevron Corp. przewiduje, ¿e
produkcja bêdzie wynosiæ 17 000 t/d ropy i 1,9 mln m3/d
gazu.

Wiertnictwo. W chiñskiej stoczni Cosco Qidong Shi-
pyard ukoñczono budowê g³êbokowodnej platformy wiert-
niczej Sevan Driller o cylindrycznym kszta³cie kad³uba. Ta
nowatorska konstrukcja zwiêksza odpornoœæ platformy na
z³e warunki pogodowe i umo¿liwia znaczne powiêkszenie
pojemnoœci zbiorników magazynowych. Urz¹dzenie mo¿e
wierciæ otwory o g³êbokoœci do 12 000 m przy g³êbokoœci
wody do 3000 m. Dopuszczalne obci¹¿enie pok³adu wyno-
si 15 000 t, a w zbiornikach wewnêtrznych mo¿na zmaga-
zynowaæ 20 400 t ropy. Platforma zosta³a zamówiona przez
norwesk¹ firmê Sevan Marine ASA i jest ju¿ zakontrakto-
wana na okres 6 lat przez Petrobras do wierceñ na Atlanty-
ku w basenie Santos.
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