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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)
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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
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Bursa nad morzem Marmara z miejscowoœci¹ Komotini
nad Morzem Trackim, transportuj¹cego rocznie 11,5 mld m3
gazu ziemnego. Umowa w tej sprawie zosta³a podpisana
w dniu 23.02.2003 r. Inwestycja zosta³a uznana przez
Komisjê Europejsk¹ za priorytetow¹ w ramach programu
Trans-European Energy Networks i bêdzie dofinansowana
ze œrodków przeznaczonych na ten program. Obecnie trwa
procedura przetargowa, maj¹ca wy³oniæ wykonawców
gazoci¹gu. Zg³osi³o siê 7 firm tureckich i rosyjski Strojtransgaz. Oddanie gazoci¹gu do eksploatacji zaplanowano
na rok 2006. W dalszej kolejnoœci przewidziane jest
przed³u¿enie po³¹czenia przez cieœninê Otranto do W³och.
Od 1991 r. Turcja uczestniczy równie¿ w planach utworzenia magistrali transportowej gazu ziemnego z Turkmenistanu do Europy, jednak ten projekt nie wyszed³ poza
fazê wstêpnych uzgodnieñ. Co prawda, w paŸdzierniku
1998 r. prezydenci Turcji i Turkmenistanu podpisali w
Ankarze umowê o budowie takiego po³¹czenia — okreœlono nawet zdolnoœæ przesy³ow¹ gazoci¹gu na 16 mld m3
rocznie i termin oddania do u¿ytku w latach 2002–2004 —
ale póŸniej przygotowania stanê³y w miejscu. By³y próby
powo³ania konsorcjum z udzia³em General Electric i Bechtela, lecz pe³nomocnictwa wygas³y na pocz¹tku 2000 r. i
nie zosta³y odnowione.
Pakistan. Projekt budowy gazoci¹gu z Iranu do Pakistanu i Indii, zainicjowany w 1993 r., nadal jest w fazie dyskusji i sporów. Obecnie g³ównym tematem jest bezpieczeñstwo ruroci¹gu. Premier Indii Manmohan Singh w
wywiadzie dla Washington Post wyrazi³ obawê, ¿e funkcjonowanie gazoci¹gu mo¿e byæ zagro¿one ze wzglêdu na
sytuacjê w Iranie i k³opoty, jakie ma rz¹d pakistañski z
utrzymaniem spokoju w prowincji Belud¿ystan. Pakistan
odpiera te zarzuty, zapewniaj¹c, ¿e jest w stanie prowadziæ
bezpieczn¹ eksploatacjê gazoci¹gu. Wypowiada³ siê w tej
sprawie minister ds. ropy naftowej Amanullah Jadoon. G³os
zabra³o równie¿ ministerstwo spraw zagranicznych, podkreœlaj¹c chêæ wspó³pracy z Indiami i postêp osi¹gniêty w
negocjacjach spornych kwestii, m.in. w sprawie Kaszmiru.
Stwierdzono jednak, ¿e gdyby Indie nie w³¹czy³y siê do
projektu, to Pakistan jest zdecydowany przyst¹piæ do jego
realizacji samodzielnie, z uwagi na znaczenie dla zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju.
Iran. Podczas gdy w stosunkach Iraku z Kuwejtem,
mimo zmiany w³adz w Bagdadzie, nadal pojawiaj¹ siê konflikty i napiêcia, wspó³praca z Iranem rozwija siê. W czasie
wizyty premiera Iraku Ibrahima Jaafari w Teheranie w lipcu br. og³oszono o planach budowy transgranicznych ruroci¹gów do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.
Jednym po³¹czeniem ma byæ transportowana ropa z
zespo³u z³ó¿ Basra do irañskiej rafinerii w Abadanie.
Bêdzie to przesy³ 20 400 t/d ropy. Drugi ruroci¹g, funkcjonuj¹cy w odwrotnym kierunku, bêdzie zaopatrywa³ Irak w
olej napêdowy i naftê produkowane w Abadanie. Równie¿
trzeci ruroci¹g z irañskiego portu Bandar-e-Mahshahr
bêdzie s³u¿y³ do importu produktów naftowych. Irañski
minister ds. ropy naftowej Bijan Namdar Zanganeh oœwiadczy³, ¿e budowê ruroci¹gów sfinansuje strona irañska.
Minister ds. ropy naftowej Iraku Ibrahim Bahr al-Ouloum
poinformowa³ o rych³ym podpisaniu formalnej umowy.
Oddanie do u¿ytku projektowanych ruroci¹gów mog³oby
nast¹piæ za rok.

USA. Liczba czynnych urz¹dzeñ wiertniczych jest pilnie obserwowanym wskaŸnikiem koniunktury w przemyœle naftowym i dlatego wiadomoœæ z koñca czerwca br., ¿e
przekroczony zosta³ poziom sprzed 19 lat, zosta³a natychmiast zauwa¿ona w czasopismach bran¿owych. W lutym
1986 r. w USA pracowa³o 1376 urz¹dzeñ, ale rok temu
czynnych by³o tylko 1176 urz¹dzeñ. Korzystna tendencja
utrzymuje siê i 22.07.2005 r. statystyka firmy Baker Hughes
Inc. odnotowa³a liczbê 1410 pracuj¹cych urz¹dzeñ wiertniczych (tab. 1). Analitycy uwa¿aj¹, ¿e ten trend utrzyma siê
do koñca dekady i w zwi¹zku z tym w ci¹gu 5 lat potrzebne
bêdzie 850 nowych urz¹dzeñ. W czerwcu na ca³ym œwiecie
pracowa³o 2555 urz¹dzeñ (statystyka nie obejmuje Rosji i
Chin), z czego 2164 na l¹dzie i 391 na morzu. Rok wczeœniej na œwiecie by³y czynne 2204 urz¹dzenia.
W kwietniu br. koncern ChevronTexaco Corp. poda³
wiadomoœæ o zamiarze kupna firmy Unocal Corp. Wartoœæ
przysz³ej transakcji okreœlono na 18 mld USD, uwzglêdniaj¹c w tym zad³u¿enie Unocalu. Proponowana pocz¹tkowo cena zakupu akcji Unocalu wynosi³a 62 USD. W trakcie
negocjacji, w czerwcu pojawi³a siê oferta chiñskiego
pañstwowego koncernu naftowego CNOOC (China National Offshore Oil Company Ltd.). Chiñczycy zaproponowali cenê 67 USD za akcjê. W odpowiedzi na to Chevron
podwy¿szy³ swoj¹ ofertê do 64 USD i ostatecznie wygra³
rywalizacjê. Powo³ywano siê na ekspertyzy instytucji
finansowych zalecaj¹ce przyjêcie oferty Chevronu i wskazuj¹ce na spodziewany d³ugi okres finalizacji transakcji ze
stron¹ chiñsk¹ (co najmniej 6 miesiêcy) ze wzglêdu na
przepisy amerykañskie. Obni¿y³oby to realn¹ cenê chiñskiej oferty do 65,38 USD za akcjê i tym samym zysk
akcjonariuszy by³by znacznie mniejszy. Du¿¹ rolê odegra³y te¿ czynniki polityczne — sprzeciw wobec przejêcia
tak du¿ej firmy amerykañskiej przez Chiñczyków. W 2002 r.
Unocal by³ na 9 miejscu na liœcie 200 najwiêkszych amerykañskich firm naftowych.
We wrzeœniu 2004 r. przez Zatokê Meksykañsk¹ i
po³udniowe stany USA przeszed³ huragan Ivan. Prêdkoœæ
wiatru dochodzi³a do 210 km/h, wysokoœæ fal do 16 m.
By³y to najwiêksze fale zaobserwowane kiedykolwiek w
Zatoce Meksykañskiej. Trasa huraganu zbli¿aj¹cego siê z
po³udnia przechodzi³a przez wschodni¹ czêœæ zatoki, na
pograniczu stanów Missisipi i Alabama, gdzie zagêszczeTab. 1. Liczba czynnych urz¹dzeñ wiertniczych w USA i
Kanadzie
USA

Kanada

Razem

06.05.2005

Data

1324

194

1518

13.05.2005

1308

255

1563

20.05.2005

1315

267

1582

27.05.2005

1331

271

1602

03.06.2005

1353

375

1728

10.06.2005

1339

319

1658

17.06.2005

1358

222

1580

24.06.2005

1370

257

1627

01.07.2005

1370

348

1718

08.07.2005

1394

367

1761

15.07.2005

1404

493

1897

22.07.2005

1410

521

1931

837

Przegl¹d Geologiczny, vol. 53, nr 10/1, 2005

nie urz¹dzeñ naftowych jest mniejsze ni¿ w czêœci zachodniej. Dziêki ewakuacji za³óg z wiêkszoœci platform
wiertniczych i wydobywczych nie by³o strat w ludziach,
ale ponad 70% instalacji do produkcji ropy i 60% instalacji
produkuj¹cych gaz zosta³o unieruchomionych. Dopiero po
up³ywie pó³ roku mo¿na by³o sporz¹dziæ pe³ny bilans strat.
Dokona³a tego rz¹dowa S³u¿ba Zarz¹dzania Zasobami
Mineralnymi w raporcie specjalnym.
Zniszczeniu uleg³o 7 platform, powa¿nie uszkodzone
zosta³y 24 platformy. By³y to przewa¿nie skutki zerwania
lin cumowniczych i kotwicznych i dotyczy³y platform usytuowanych na wodach p³ytkich, od 24 do 145 m. Znacznie
powa¿niejsze by³y skutki uszkodzenia platformy Petronius, znajduj¹cej siê na wodzie o g³êbokoœci 534 m. Wydobycie z tej platformy wznowiono dopiero w marcu br.
Jeszcze wiêksze zagro¿enie wyst¹pi³o na platformie Devils
Tower, zakotwiczonej na rekordowej g³êbokoœci wody —
1709 m. Na dorocznej konferencji poœwiêconej technice i
technologii poszukiwañ i wydobycia na morzu podkreœlano, ¿e platformy s¹ projektowane zgodnie z normami Amerykañskiego Instytutu Naftowego, zalecaj¹cymi wytrzyma³oœæ
konstrukcji wiêksz¹ o 20–30% ni¿ nominalna. Dziêki temu
skala zniszczeñ by³a mniejsza. Huragan spowodowa³ te¿
102 awarie ruroci¹gów. Ruroci¹gi i instalacje podwodne
ucierpia³y najbardziej wskutek osuwisk b³otnych. Dopiero
na pocz¹tku czerwca br. wszystkie uszkodzenia zosta³y
usuniête. Nic wiêc dziwnego, ¿e skutki huraganu okaza³y
siê bardzo dotkliwe dla przemys³u naftowego. Zmniejszenie wydobycia ropy wynios³o przesz³o 7% rocznego wydobycia z zatoki, wydobycie gazu zmniejszy³o siê o 4%.
Morze Kaspijskie. Koncepcja „czwartego korytarza”
dostaw gazu ziemnego dla Europy (oprócz dostaw z Morza
Pó³nocnego, Rosji i Afryki Pó³nocnej) opiera siê na wykorzystaniu ogromnych zasobów gazu w basenie Morza
Kaspijskiego (ok. 6 bilionów m3 gazu) i Zatoki Perskiej (70
bilionów m3 gazu). Jeœli dodaæ do tego zasoby ropy naftowej (tab. 2), rejon ten stanowi ogromn¹ bazê surowców
energetycznych, po³o¿on¹ stosunkowo blisko odbiorców w
Europie Zachodniej. St¹d liczne projekty udostêpnienia
tych zasobów z jednoczesnym stworzeniem szlaków transportowych dla ropy i gazu. Pierwszym takim przedsiêwziêciem by³ ruroci¹g Baku–Tbilisi–Ceyhan, który ju¿ znajduje
siê w fazie rozruchu. Jednak rachuby, ¿e ropa z M. Kaspijskiego mo¿e wkrótce zmieniæ sytuacjê w poda¿y na rynku
œwiatowym, a szczególnie, ¿e mo¿e obni¿yæ ceny, s¹ ma³o
Tab. 2. Szacunkowe zasoby ropy naftowej w basenie Morza
Kaspijskiego (wg EIA)
Zasoby udokumentowane w mln t*
Kraj
Azerbejd¿an
Iran**
Kazachstan

Dolna granica
szacunków
952
13,6
1224

Górna granica
szacunków
1700
13,6
2393,6

Rosja**

40,8

40,8

Turkmenistan

74,2

231,2

2304,6

4379,2

Razem

*zasoby wydobywalne — eksploatacja op³acalna w obecnych warunkach technicznych
**dotyczy tylko zasobów na M. Kaspijskim
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realne z kilku powodów. Pierwszym z nich jest nieuregulowana sytuacja prawna akwenu M. Kaspijskiego — w dalszym ci¹gu nie s¹ uzgodnione granice sektorów pañstw
po³o¿onych nad tym morzem. Najwiêksze ró¿nice w roszczeniach terytorialnych wystêpuj¹ na styku stref interesów
Iranu, Turkmenistanu i Azerbejd¿anu. Nieustêpliwa postawa Iranu spowodowa³a nawet ograniczenie zakresu badañ
sejsmicznych wykonywanych w po³udniowej czêœci akwenu. Drugim czynnikiem jest brak infrastruktury umo¿liwiaj¹cej eksport ropy naftowej. Nastêpny powód to stosunek
rz¹dów pañstw tego regionu do miêdzynarodowych firm
naftowych. Przyk³adem mo¿e byæ Kazachstan, który pocz¹tkowo zachêca³ zagranicznych inwestorów, a teraz podejmuje decyzje zniechêcaj¹ce ich i odstraszaj¹ce potencjalnych nastêpców. Jednak, ze wzglêdu na wielkoœæ zasobów
ropy i gazu i obecne zaanga¿owanie, Kazachstan pozostanie wa¿nym partnerem dla zewnêtrznych firm naftowych.
Konsorcjum z udzia³em ExxonMobil i ChevronTexaco prowadzi wydobycie ze z³o¿a Tengiz. Produkcja wynosi
36 700 t/d ropy, docelowo w 2012 r. ma osi¹gn¹æ 136 tys. t/d.
W 2008 r. wejdzie do eksploatacji ogromne z³o¿e Kaszagan, z którego w 2016 r. mo¿na bêdzie pozyskiwaæ 160 tys. t/d
ropy. Z kolei wzrost wydobycia w Azerbejd¿anie opiera siê
na jednym z³o¿u (œciœle bior¹c, zespole z³ó¿): Azeri–Chirag–Guneshli, bez zapewnienia kontynuacji produkcji po
wyczerpaniu tego z³o¿a. Osobnym zagadnieniem jest pozycja Rosji, Turkmenistanu i Iranu. Dla Rosji Morze Kaspijskie jest tylko jednym z regionów naftowych i w porównaniu z innymi rozpoznanym w umiarkowanym stopniu.
Dopiero w 2002 r. rozgraniczono sektory Rosji i Kazachstanu, co umo¿liwi³o przyspieszenie zagospodarowania
z³ó¿ Centralnoje i Chwalinskoje, ale rozpoczêcia wydobycia mo¿na siê spodziewaæ nie wczeœniej ni¿ w 2010 r.
Turkmenistan ze wzglêdu na stosunki polityczne jest krajem zdecydowanie najmniej przyjaznym dla zagranicznych inwestycji. Niemal wszystkie firmy, które próbowa³y
dzia³aæ w Turkmenistanie po roku 1990, wycofa³y siê
stamt¹d, zniechêcone gigantyczn¹ biurokracj¹ i korupcj¹
oraz niepewnoœci¹ warunków funkcjonowania. Teraz pojawili siê nowi inwestorzy, m.in. indonezyjski Petronas i
duñski Maersk Oil, którzy wspólnie z firmami rosyjskimi
próbuj¹ w³¹czyæ siê do zagospodarowania najwa¿niejszych
z³ó¿ Czeleken i Nebit Dag. Ich produkcja utrzymuje siê
obecnie na poziomie 5500 t/d ropy, a wiêc niezbyt wysokim. Równie¿ wielkoœæ zasobów ropy nie zapewnia Turkmenistanowi znacz¹cego miejsca w regionie. Najmniej
wiadomo o perspektywach roponoœnych w sektorze irañskim. Dopiero w 2004 r. posadowiono pierwsz¹ platformê
wiertnicz¹. Ta czêœæ Morza Kaspijskiego jest najg³êbsza,
g³êbokoœæ wody siêga 980 m, a Iran nie ma doœwiadczenia
i sprzêtu do poszukiwañ g³êbokowodnych. D¹¿enie do
zwiêkszenia eksportu ropy i zwi¹zana z tym koniecznoœæ
wspó³pracy z s¹siadami z³agodzi³a napiêcia wynikaj¹ce ze
sporów granicznych i przybli¿y³a mo¿liwoœæ wejœcia firm
zagranicznych. Generalnie jednak Iran traktuje zasoby Morza
Kaspijskiego jako rezerwê, która bêdzie wykorzystywana
w miarê wyczerpywania siê z³ó¿ w rejonie Zatoki Perskiej.
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