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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Unijne dotacje dla rolnictwa a zu¿ycie niektórych kopalin
Micha³ Gientka*
rycinie 3 pokazano zmiany wielkoœci importu zwi¹zków
potasu w ostatnich latach. Ich eksport w porównaniu z
importem jest minimalny i w 2004 r. wyniós³ tylko oko³o
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W 2004 r. — roku wst¹pienia Polski
do Unii Europejskiej — nast¹pi³y znaczne zmiany w zu¿yciu niektórych kopalin.
Na przyk³ad import fosforytów (nie wydobywanych w Polsce) wynosi³ w ostatnich latach 1,4–1,6 mln t rocznie. Surowiec ten w ca³oœci przetwarzany jest na
nawozy fosforowe. W 2004 r. zaobserwowano wzrost importu fosforytów o niemal 30% (ryc. 1). Wzrost ten nie wynika³ jednak ze zmiany
salda importu i eksportu nawozów fosforowych, w którym od kilku lat utrzymuje siê przewaga eksportu nad
importem o 15–22 tys. t (ryc. 2). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w
2004 r. wzrost eksportu nawozów fosforowych (o 2 tys. t w
stosunku do 2003 r.) mia³ bardzo nik³y udzia³ we wzroœcie
importu fosforytów (o 432 tys. t w stosunku do 2003 r.).
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Ryc. 3. Import zwi¹zków potasu w latach 2000–2004

2000
1800

import fosforytów (tys. t)

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2000

2001

2002

2003

2004

Ryc. 1. Import fosforytów w latach 2000–2004
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Jedynym rozs¹dnym wyt³umaczeniem tego zjawiska
wydaje siê byæ reakcja producentów na wzrost zapotrzebowania na nawozy sztuczne. Wzrost ten zosta³ spowodowany uzyskanymi pod koniec roku przez rolników dotacjami
unijnymi, które, jak widaæ, w czêœci zosta³y wydane na
zakup nawozów. Czy tendencja ta jest trwa³a, oka¿e siê ju¿
w nastêpnym roku.
Wzrost produkcji nawozów fosforowych nie znalaz³ na
razie odbicia we wzroœcie wydobycia siarki, która w postaci kwasu siarkowego jest jednym z g³ównych surowców do
ich wytwarzania. Prawdopodobnie zosta³y u¿yte zapasy
siarki z lat ubieg³ych.
Zupe³nie inna sytuacja powsta³a na rynku nawozów
wapniowych. W ubieg³ych latach dotowano wydobycie
kredy jeziornej stosowanej do produkcji nawozów wapniowych. Jak ujawni³a kontrola NIK, ju¿ w 1998 r. istnia³a
ogromna (blisko 44%) nadwy¿ka dostaw dotowanych nawozów nad wielkoœci¹ ich zu¿ycia, co oznacza³o, ¿e czêœæ
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Bardzo podobny trend obserwuje siê w imporcie
zwi¹zków potasu. Niemal w 100% stanowi¹ je sole potasowo-magnezowe, wykorzystywane do produkcji nawozów
rolniczych. W 2004 r. nast¹pi³ wzrost importu soli potasowych o ponad 27% w stosunku do roku poprzedniego. Na
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Ryc. 2. Saldo importu i eksportu nawozów fosforowych
w latach 2000–2004
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Ryc. 4. Wydobycie kredy w latach 1995–2004
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nawozów istnia³a tylko w ewidencji oraz dokumentach stanowi¹cych podstawê ubiegania siê o dotacjê. Efektem
zaostrzenia kontroli i wyp³acania producentom dotacji
przy udziale Stacji Chemiczno-Rolniczych by³, widoczny
ju¿ w ubieg³ych latach, spadek produkcji kredy jeziornej.
Po wejœciu Polski do Unii Europejskiej i zwi¹zanej z
tym zmianie zasad dotowania zaobserwowano dalszy,
gwa³towny spadek wydobycia kredy (ryc. 4). W 2004 roku
wydobycie kredy wynios³o zaledwie 474 tys. t. W tej iloœci
oko³o 75 tys. ton stanowi³a kreda pisz¹ca, równie¿ w znacznej czêœci u¿ywana jako nawóz wapniowy, a pozosta³¹ iloœæ
kreda jeziorna.
Spadek wydobycia kredy w ci¹gu ostatniego roku o
oko³o 60%, przy wzroœcie zu¿ycia innych nawozów

móg³by œwiadczyæ o wyj¹tkowej racjonalizacji jej u¿ywania. Jednak wyniki kontroli NIK oraz znane autorowi, rozpoczête w ubieg³ych latach, postêpowania prokuratorskie
w sprawach o wy³udzanie nienale¿nych dotacji do wydobycia kredy jeziornej, dowodz¹, ¿e na du¿¹ skalê prowadzone by³o fa³szowanie iloœci wydobycia.
ród³a: Bilans zasobów z³ó¿ kopalin i wód podziemnych
w Polsce (z lat 1995–2003); dane do Bilansu zasobów
z³ó¿ kopalin i wód podziemnych w Polsce w 2004 r.; Raport
NIK — Informacja o wynikach kontroli wykorzystania
dotacji bud¿etowych do produkcji i pozysku nawozów
wapniowych ze Ÿróde³ krajowych, kwiecieñ 1999 (http://
www.nik.gov.pl/wyniki_kontroli/dokumenty/1999031.doc)

Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Jerzy Zagórski*
Œwiat. Ceny ropy naftowej od d³u¿szego czasu utrzymuj¹ siê na wysokim
poziomie, ale notowania z prze³omu lipca i sierpnia s¹ przyk³adem gwa³townych
reakcji gie³dy na wydarzenia dalekie od
sfery gospodarki. W Arabii Saudyjskiej
zmar³ 1 sierpnia 82-letni król Fahd. Od
1995 r. z powodu choroby nie sprawowa³
¿adnych obowi¹zków, krajem rz¹dzi³
jego brat Abdullah, on te¿ natychmiast przej¹³ oficjalnie
w³adzê. Mimo to ceny ropy podskoczy³y niezw³ocznie.
Cena ropy West Texas Intermediate, która 28.07.2005 r.
wynosi³a 58,92 USD za bary³kê, w dniu 1.08.2005 r. podnios³a siê do 61,67 USD, 4.08 wynosi³a 61,84 USD i a¿
63,70 USD w dniu 8.08 br. W tych samych dniach cena
ropy Brent wynosi³a odpowiednio 58,23 USD, 60,62 USD,
60,75 USD i 63,03 USD za bary³kê. Taki 8-procentowy
wzrost cen wykracza ju¿ poza normalne ruchy gie³dowe i
mo¿e mieæ powa¿ne konsekwencje.
Ukraina. List intencyjny, podpisany 24.07.2005 r.
przez ukraiñskie Ministerstwo Paliw i Energetyki i irañskie
Ministerstwo ds. Ropy Naftowej, dotyczy³ wspó³pracy obu
stron w dostawach gazu ziemnego z Iranu do Europy
Zachodniej via Ukraina. Gaz irañski móg³by pop³yn¹æ
dwoma trasami: przez Armeniê, Gruzjê, Morze Czarne i
Ukrainê lub przez Armeniê, Gruzjê, Rosjê i Ukrainê. Do
koñca wrzeœnia bie¿¹cego roku zostanie zorganizowane
spotkanie zainteresowanych stron celem wyboru jednego z
wariantów. W liœcie tym jest równie¿ zapis o powo³aniu
grupy ekspertów przygotowuj¹cych realizacjê projektu i
okreœleniu zakresu pe³nomocnictw dla firm, które bêd¹
uczestniczy³y w inwestycji. Okreœlono tak¿e wielkoœæ dostaw
gazu, aczkolwiek w komunikacie nie podano konkretnych
liczb. ród³a ukraiñskie mówi¹ o przesy³aniu 60 mld m3 gazu
rocznie. Jest to rezultat wizyty prezesa zarz¹du NAK Naftohaz Ukrainy Aleksieja Iwczenki w Teheranie i rozmów z
wiceministrem ds. ropy naftowej Sajedem Mohamadem
Hadi Negadhosseinianem. Wybór trasy gazoci¹gu z Iranu
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przez Kaukaz jest motywowany istnieniem sieci gazoci¹gów budowanych w latach 70. XX w. w celu transportu
gazu irañskiego do Niemiec i Francji. Po wybuchu rewolucji w Iranie w 1979 r. projekt zosta³ zarzucony.
W. Brytania. Badania geologiczne na Morzu Pó³nocnym prowadzone s¹ od 40 lat i nadal wykrywane s¹ nowe
obiekty strukturalne o du¿ych rozmiarach. Przyk³adem
takiej struktury mo¿e byæ rów tektoniczny w po³udniowej
czêœci M. Pó³nocnego na NE od Dover. Pocz¹tkowo zosta³
on zasygnalizowany na mapie anomalii grawimetrycznych
w postaci wyraŸnej anomalii ujemnej (–20 mgal). Dane z
wierceñ na l¹dzie i z kopalñ wêgla kamiennego w hrabstwie Kent pozwoli³y na zbudowanie modelu geologicznego. Rów jest wype³niony utworami dewonu, karbonu
dolnego oraz jury i przykryty s³abo zaburzonymi utworami
kredy i eocenu. Od SW ograniczony jest uskokiem Colchester, a od NE antytetycznym uskokiem stanowi¹cym krawêdŸ masywu Brabantu, rozci¹gaj¹cego siê od Belgii do
Walii. Otoczenie rowu stanowi¹ ³upki sylurskie, bêd¹ce
ska³ami macierzystymi. ród³em bituminów s¹ równie¿
³upki ilaste i mu³owce franu, czarne wapienie dolnego turneju oraz kompleks wêglonoœny westfalu (³upki ilaste,
mu³owce i piaskowce z pok³adami wêgla kamiennego).
Ska³ami zbiornikowymi s¹ dolomity rafowe franu, dolomity i wapienie oolitowe wizenu oraz licz¹cy ponad 800 m
mi¹¿szoœci kompleks piaskowcowo-i³owcowy górnego
westfalu. Uszczelnienie zapewniaj¹ ³upki dolnej i górnej
jury oraz ³upki eoceñskie. Rozmiary nowo odkrytego
rowu s¹ pokaŸne: d³ugoœæ ponad 100 km, szerokoœæ od 25
do 40 km, nic wiêc dziwnego, ¿e obiekt ten wzbudzi³ zainteresowanie firm naftowych. Dodatkowym atutem jest
niewielka g³êbokoœæ wody w tym rejonie — tylko 20–50 m.
W trakcie 22. rundy przetargowej koncesje na poszukiwania w dwóch blokach uzyska³a firma Canuk Exploration
Ltd. Koncesja zobowi¹zuje do wykonania w ci¹gu 2 lat
badañ sejsmicznych i odwiercenia jednego otworu.
Turcja. Prace studialne nad realizacj¹ projektu Po³udniowoeuropejskiego Pierœcienia Gazowego (Prz. Geol., vol. 53,
nr 4, str. 283) wskazywa³y na potrzebê po³¹czenia sieci
gazowniczej Turcji i Grecji. Znalaz³o to swój fina³ w postaci projektu 300-kilometrowego gazoci¹gu ³¹cz¹cego wêze³

