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Polska. W IV kwartale br. ma siê roz-
pocz¹æ eksploatacja z³o¿a Skarv na Morzu
Norweskim, w którym PGNiG ma 12%
udzia³ów. Czêœæ gazu ziemnego wydoby-
wanego ze z³o¿a i przypadaj¹cego PGNiG
Norway bêdzie sprzedawana innej spó³ce
PGNiG, PGNiG Sales & Trading. Kon-
trakt o wartoœci 1,3 mld euro podpisano
na 10 lat. Operatorem z³o¿a jest BP Norge

posiadaj¹ce 24% udzia³ów. Czas eksploatacji z³o¿a oblicza
siê na 25 lat.

Projekt po³¹czenia sieci gazowniczych Niemiec i Polski
ruroci¹giem Bernau–Szczecin powsta³ ponad 10 lat temu
w spó³ce Bartimpex nale¿¹cej do Aleksandra Gudzowa-
tego, jednak mimo wielu zapowiedzi nie doczeka³ siê reali-
zacji. W po³owie sierpnia br. Bartimpex sprzeda³ 50%
posiadanych udzia³ów w projekcie, ale nie by³o wiadomo,
kto jest nabywc¹. Nieoczekiwanie 4 paŸdziernika br. prezes
Gaz-Systemu Jan Chadam, informuj¹c o rozmowach z Kul-
czyk Investments w sprawie wspólnych przedsiêwziêæ
w rozbudowie po³¹czeñ transgranicznych, potwierdzi³, ¿e
transakcja zosta³a zawarta z holdingiem Jana Kulczyka
i mo¿liwe jest zawi¹zanie przez Gaz-System spó³ki do
budowy ³¹cznika Bernau–Szczecin. Jednoczeœnie prezes
Gaz-Systemu wspomnia³ o dwóch innych wariantach inter-
konektorów, które Gaz-System móg³by zrealizowaæ, a mia-
nowicie o gazoci¹gu Boernicke–Police i po³¹czeniu w rejonie
Lwówka. £¹cznik Bernau–Szczecin, jeœli zostanie wybu-
dowany, bêdzie dostarczaæ gaz z gazoci¹gu Nord Stream,
który ma swoje l¹dowe przed³u¿enie w postaci gazoci¹gu
OPAL z Greifswaldu do granicy czeskiej.

Europa. Ekspert ds. energii tygodnika The Economist
Peter Kiernan analizuje perspektywy rozwoju wydobycia
gazu z ³upków w Europie, odwo³uj¹c siê do doœwiadczeñ
z USA. Aczkolwiek szacunki zasobów gazu podawane
przez ró¿ne oœrodki znacznie siê ró¿ni¹, to jednak s¹ to
wielkoœci istotne w bilansie surowców energetycznych.
Tymczasem w Europie zaanga¿owanie rz¹dów i przemys³u
jest umiarkowane, niekiedy negatywne (Francja, Bu³garia
i Rumunia). Powtórzenie sukcesu amerykañskiego jest
z wielu wzglêdów ma³o prawdopodobne. Na pierwszym
miejscu wymienia siê ró¿nice w budowie geologicznej,
która w Europie jest mniej korzystna dla poszukiwañ i eks-
ploatacji. Nie mniej wa¿ne s¹ sprawy finansowe – w Europie
nie ma zwolnieñ podatkowych, które by³y wa¿n¹ zachêt¹
w USA. Do tego do³¹czaj¹ siê odmienne regulacje prawne
dotycz¹ce surowców, gêstoœæ zaludnienia, koszt dzier¿awy
terenu i pogl¹dy spo³eczeñstwa na rolê pañstwa w ochronie

œrodowiska naturalnego. Nie bez znaczenia s¹ te¿ niedosta-
teczna infrastruktura dla wierceñ l¹dowych i brak doœwiad-
czenia w nowej dziedzinie poszukiwañ w firmach europej-
skich. Do tych czynników nale¿y jeszcze dodaæ postawê
Komisji Europejskiej, która z jednej strony niepokoi siê
spadkiem wydobycia konwencjonalnego gazu w 27 krajach
UE i rosn¹c¹ zale¿noœci¹ od importu, a z drugiej strony
mno¿y konsultacje i raporty opracowane przez przeciwni-
ków gazu z ³upków, co mo¿e skutkowaæ wprowadzeniem
restrykcyjnych przepisów uniemo¿liwiaj¹cych w praktyce
poszukiwania gazu. Peter Kiernan ocenia, ¿e jeœli nawet
wymienione wczeœniej przeszkody zostan¹ przezwyciê¿one,
to tempo rozwoju nowej bran¿y w Europie bêdzie s³absze
ni¿ w Ameryce Pó³nocnej. Jak do tej pory, jedynym krajem
prowadz¹cym doœæ intensywnie poszukiwania gazu z ³upków
jest Polska.

Francja. Na naradzie poœwiêconej zagadnieniom energii
zorganizowanej przez rz¹d francuski rozpatrywano mo¿li-
woœci odblokowania wstrzymania poszukiwañ i wydobycia
gazu z ³upków. Jednak informacje podane przez Le Figaro
ju¿ po paru dniach zosta³y zakwestionowane w wypowie-
dzi prezydenta Francji François Hollande’a. Na konferen-
cji w sprawie stanu œrodowiska prezydent oœwiadczy³,
¿e podtrzymuje zakaz prac z zastosowaniem szczelinowa-
nia hydraulicznego i zaleca cofniêcie siedmiu pozwoleñ na
rozpoczêcie badañ wydanych dla Totalu i 3Legs Resources.
Powo³a³ siê przy tym na argumenty o „wysokim ryzyku dla
zdrowia i œrodowiska” i doda³: „Bêdzie to moja polityka
w czasie ca³ej piêcioletniej kadencji”. Jednak 22 mened¿e-
rów z przedsiêbiorstw z bran¿y energetycznej w liœcie
otwartym domaga siê ponownego otwarcia debaty na ten
temat, podkreœlaj¹c, ¿e rozpoznanie potencjalnych zasobów
niekonwencjonalnych jest wyj¹tkow¹ szans¹ dla kraju.

Norwegia. Na Morzu Barentsa w obrêbie bloku konce-
syjnego PL 533 odkryto nowe z³o¿e gazowo-kondensatowe
Salina. Przewiercono dwa horyzonty gazonoœne o dobrych
w³asnoœciach zbiornikowych: w formacji kredowej Knurr
o mi¹¿szoœci 38 m i w formacji jurajskiej Stø o mi¹¿szoœci
54 m. Wiercenie zakoñczono w utworach triasu na g³êbo-
koœci 2371 m. Wed³ug szacunków Norweskiego Dyrektoriatu
Naftowego zasoby tej akumulacji wynosz¹ od 6 mld m3 do
8 mld m3 gazu. Operatorem koncesji jest ENI Norge.

Z³o¿e Salina mo¿e byæ argumentem w dyskusji nad
planowan¹ rozbudow¹ centrum eksploatacji gazu ziemne-
go Snøhvit na wyspie Melkøya. Jest ona uzale¿niona od
odkrycia nowych z³ó¿ gazu w tym rejonie i operator konce-
sji, którym jest Statoil, prowadzi wspólnie z operatorem
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sieci przesy³owej Gassco prace studialne nad zakresem
i harmonogramem dalszych inwestycji.

Norweski Dyrektoriat Naftowy przyzna³ nagrodê zespo-
³owi specjalistów Statoilu pracuj¹cych nad intensyfikacj¹
wydobycia gazu na z³o¿u Oseberg, którzy uzyskali znako-
mite wyniki. G³ówn¹ metod¹ eksploatacji ze wspomaga-
niem jest zat³aczanie gazu. Pierwotnie planowano zat³acza-
nie wody, ale gaz okaza³ siê korzystniejszym rozwi¹zaniem,
dziêki któremu mo¿na by³o osi¹gn¹æ rekordowy stopieñ
sczerpania z³o¿a – 69%! Zat³aczanie gazu rozpoczêto
ju¿ w 1991 r. i w okresie 1991–2002 wt³oczono na z³o¿u
Oseberg 21,7 mld m3 gazu ze z³o¿a Troll. Statoil nadal
inwestuje w Oseberg – wykonano badania sejsmiczne 4-D,
które pozwol¹ na okonturowanie pozosta³ych w nim zaso-
bów i dok³adniejsz¹ lokalizacjê nowych wierceñ. Wicepre-
zes Statoilu ds. produkcji Øystein Michelsen powiedzia³,
¿e metody eksploatacji ze wspomaganiem sprawdzone
na z³o¿u Oseberg s¹ wykorzystywane na innych z³o¿ach
Statoilu, co podwy¿szy³o w ci¹gu ostatniego roku stopieñ
sczerpania z³ó¿ na Norweskim Szelfie Kontynentalnym
z 49% do 50% (œrednia dla ca³ego szelfu wynosi 47%)
i zwiêkszy wydobycie dodatkowo o 44 mln t równowa¿-
nika ropy naftowej. Bud¿et Statoilu na prace badawczo-
-rozwojowe wynosi 2,8 mld NOK (1,5 mld z³), z czego
po³owa jest przeznaczona na udoskonalenie metod eks-
ploatacji ze wspomaganiem. W przysz³ym roku zostanie
otwarte nowe centrum badawcze w Trondheim. Przeciêtny
stopieñ sczerpania z³ó¿ na œwiecie wynosi 35%.

Rosja. Konsorcjum Nord Stream poinformowa³o
29 sierpnia br., ¿e w zatoce Portowaja ko³o Wyborga wyko-
nano ostatni spaw na drugiej nitce gazoci¹gu Nord Stream,
³¹cz¹c odcinek podmorski z l¹dowym. Nastêpnie rozpo-
czêto nape³nianie gazem buforowym poprzedzaj¹ce odbiór
gazoci¹gu. Pocz¹tek przesy³u ma nast¹piæ jeszcze w tym
roku i wtedy przepustowoœæ gazoci¹gu mo¿e osi¹gn¹æ pro-
jektow¹ wielkoœæ 55 mld m3. Uroczystoœæ uruchomienia
gazoci¹gu z udzia³em prezesa Gazpromu Aleksieja Millera
odby³a siê 8 paŸdziernika 2012 r. w t³oczni Portowaja.
Komitet akcjonariuszy konsorcjum, który obradowa³ przy
tej okazji, poinformowa³, ¿e bêd¹ prowadzone prace nad
planami rozbudowy gazoci¹gu, tj. u³o¿enia na dnie Ba³tyku
trzeciej i czwartej rury.

�ród³a niezale¿ne od Gazpromu podaj¹, ¿e wykorzy-
stanie mocy przesy³owej gazoci¹gu waha siê w granicach
od 30% do 40%. Jednoczeœnie zmniejszy³ siê przesy³ gazu
do Europy œrodkowej najwa¿niejsz¹ tras¹ przez Ukrainê
i S³owacjê. Po oœmiu miesi¹cach eksploatacji pierwszej
nitki tranzyt gazu przez terytorium Ukrainy zmniejszy³
siê o 22%.

Spór Komisji Europejskiej z Gazpromem pobudzi³
zainteresowanie aktualn¹ pozycj¹ rosyjskiego koncernu na
rynku œwiatowym i europejskim. Anders Aslund, analityk
amerykañskiego Peterson Institute for International Econo-
mics, wylicza przyczyny kryzysowej sytuacji, w jakiej
znalaz³ siê doœæ niespodziewanie Gazprom. G³ównym czyn-
nikiem jest gaz z ³upków. Jeszcze parê lat temu Gazprom
mia³ dalekosiê¿ne plany eksportu gazu skroplonego do
USA, tymczasem dziêki gazowi z ³upków Stany Zjedno-
czone sta³y siê samowystarczalne w zaopatrzeniu w gaz
ziemny. Co wiêcej, amerykañski gaz jest tani, w przybli¿e-

niu jest to 1/4 ceny gazu dostarczanego Europie wschodniej
przez Gazprom wed³ug formu³y cenowej powi¹zanej z cen¹
ropy naftowej. Poniewa¿ nie tylko Rosja, ale i inni wielcy
eksporterzy zamierzali eksportowaæ gaz skroplony do USA,
oni te¿ znaleŸli siê w podobnej sytuacji i na rynku europej-
skim pojawi³y siê du¿e iloœci gazu po cenach spot – ni¿szych
o po³owê od cen Gazpromu. Ta sytuacja zmusi³a Gazprom
do ustêpstw, ale tylko w odniesieniu do Niemiec. Drugi
powa¿ny cios nast¹pi³ 4 wrzeœnia br., gdy Komisja Europej-
ska wszczê³a formalne postêpowanie w sprawie stosowa-
nia praktyk monopolistycznych w oœmiu krajach œrodkowej
i wschodniej Europy. Komisja chce zbadaæ, czy Gazprom
nie przeszkadza w swobodnym transporcie gazu pomiêdzy
krajami i nie utrudnia dywersyfikacji dostaw. Równie¿
narzucanie odbiorcom cen gazu powi¹zanych z cen¹ ropy
KE uwa¿a za niew³aœciwe. Reakcja Gazpromu, a przede
wszystkim wypowiedzi prezydenta Rosji W³adimira Putina
œwiadcz¹ o zaniepokojeniu, bo wygrana Komisji Europej-
skiej oznacza³aby istotn¹ redukcjê przychodów i zysków.
Wyniki finansowe koncernu w 2011 r. s¹ œwietne, wykaza-
ny w sprawozdaniach zysk netto w wysokoœci 46 mld USD
jest imponuj¹cy, ale w rzeczywistoœci znaczna czêœæ – nawet
40 mld USD – tych œrodków znika wskutek nieefektyw-
nego zarz¹dzania i korupcji. Konieczna bêdzie rezygnacja
z gigantycznych projektów inwestycyjnych. Ju¿ teraz og³o-
szono bezterminowe odroczenie zagospodarowania z³o¿a
Sztokmanowskoje na Morzu Barentsa. Nastêpnym krokiem
przypuszczalnie bêdzie wycofanie siê z wyj¹tkowo kosztow-
nego i niepotrzebnego projektu South Stream. Inny przyk³ad
nietrafionej inwestycji to gazoci¹g Sachalin–Chabarowsk–
W³adywostok, którego przepustowoœæ z powodu wad
wykonawstwa jest wykorzystywana w niewielkim stopniu.
Anders Aslund ocenia, ¿e spadek dochodów Gazpromu
bêdzie mia³ negatywne konsekwencje dla rosyjskiej wersji
kapitalizmu pañstwowego i dla samego prezydenta W³adi-
mira Putina.

Bardzo podobne opinie wyra¿a Borys Safonow, komen-
tator portalu RusEnergy. Formalnie Gazprom jest spó³k¹
akcyjn¹ (OAO Gazprom), posiada akcjonariuszy, zarz¹d,
dokonuje kapitalizacji rynkowej i podlega kontroli nadzoru
finansowego. Jednak zadaniem uczestnika rynku, jakim
jest przedsiêbiorstwo, jest uzyskanie dochodów metodami
zgodnymi z prawem, przy zachowaniu wszystkich ogólnie
przyjêtych standardów – ekologicznych, etycznych i innych.
Tymczasem firma wydaje astronomiczne sumy na inwestycje
infrastrukturalne s³u¿¹ce do przesy³u produktów, chocia¿
sprzeda¿ spada. Zarz¹d arbitralnie decyduje o udzielaniu
zni¿ek cenowych, ró¿nicuj¹c klientów, lub te¿ oznajmia,
¿e nie bêdzie respektowa³ zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z kontraktów. Inne przyk³ady to kontynuowanie dostaw
do bardzo zad³u¿onego odbiorcy i wstrzymywanie dostar-
czania surowca do innego, jednego z najwa¿niejszych,
z powodu nieporozumieñ przy rozliczeniach. Nawi¹zuj¹c
do dekretu W³adimira Putina, który chce koncerny surow-
cowe uznaæ za „dobro narodowe” i nadaæ im immunitet,
autor stwierdza, ¿e nie wzmocni to Gazpromu i stanie siê
on po prostu ministerstwem przemys³u gazowniczego.

Cypr. Kolejne firmy s¹ zainteresowane rejonem
wschodniej czêœci Morza Œródziemnego po niedawnych
odkryciach w sektorach Cypru i Izraela. Nale¿¹ do nich
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australijski Woodside Petroleum, chiñski CNOOC, brytyj-
ski Cairn Energy i amerykañski Marathon Oil. Do poszu-
kiwañ, pomimo trudnoœci wewnêtrznych, chce do³¹czyæ
tak¿e Liban, który zamierza powo³aæ komitet ds. poszu-
kiwañ na morzu. Zasoby gazu ziemnego we wschodniej
czêœci Morza Œródziemnego s¹ szacowane na 990 mld m3

i w opinii organizatorów Eastern Mediterranean Gas Con-
ference g³ównym wêz³em przysz³ej sieci podmorskich
gazoci¹gów przesy³owych mo¿e byæ Cypr. Ju¿ teraz zapro-
jektowano pierwszy gazoci¹g dochodz¹cy do po³udniowej
czêœci wyspy. Nadal problemem jest stanowisko Turcji,
która próbuje blokowaæ aktywnoœæ Cypru w tej dziedzinie.

Korea Po³udniowa. Rosyjskie plany budowy gazo-
ci¹gu do Korei Po³udniowej przez Koreê Pó³nocn¹ (Prz.
Geol., 6/2012, str. 312) s¹ kontynuowane. Po³udniowo-
koreañski dziennik Chosun Ilbo donosi o rozmowach
Gazpromu z w³adzami Korei Pó³nocnej na temat warun-
ków tranzytu gazu i op³at. Rz¹d pó³nocnokoreañski chce
uzyskaæ za przesy³ od 300 mln USD do 500 mln USD
rocznie, co oznacza³oby stawki trzykrotnie wy¿sze, ni¿
Gazprom p³aci Ukrainie. Przedstawiciel w³adz rosyjskich

na Dalekim Wschodzie Wiktor Iszajew powiedzia³, ¿e
realna suma to 100 mln USD. D³ugoœæ gazoci¹gu wyniesie
1100 km, z czego 700 km przebiega przez terytorium Korei
Pó³nocnej, przepustowoœæ 20 mld m3 gazu rocznie, a odda-
nie do eksploatacji planowane jest w 2017 r.

USA. Przygotowania Shella do wiercenia na Morzu
Czukockim (Prz. Geol., 10/2012, str. 527) skomplikowa³y
siê po uszkodzeniu obudowy bezpieczeñstwa w urz¹dze-
niu do zbierania odpadów w czasie za³adunku na barkê.
Koniecznoœæ naprawy obudowy spowodowa³a zmiany
w planie wierceñ w okresie 2012–2013. Statek wiertniczy
Noble Discoverer rozpocznie pracê na Morzu Beauforta,
natomiast na Morzu Czukockim bêd¹ wiercone otwory
przygotowawcze, tzw. top holes. S¹ to p³ytkie otwory (do
400 m), które po zapuszczeniu kolumny rur ok³adzino-
wych i wykonaniu korka cementowego zostan¹ czasowo
zastanowione do momentu kontynuacji wiercenia w przy-
sz³ym roku.

�ród³a: FT, Gaz-System, Hart’s E&P, lenta.ru, Offshore,
Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, PGNiG,
Rigzone, RusEnergy, San Leon Energy, Statoil, Upstream,
World Oil
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