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Od 15. do 19. JUNIJA 2014 je v Moskvi
potekal 21. WPC kongres
Od 15. do 19. junija 2014 je Rusija v Moskvi gostila 21. svetovni kongres
WPC. Udeležilo se ga je 4.885 delegatov in 1.145 novinarjev iz 119 držav.
Hkrati s kongresom je 542 družb iz 61 držav na 50.000 m2 razstavilo
dosežke svetovne naftno-plinske industrije. Raztavo je obiskalo 16.788
delegatov. Kongresi WPC, ki jih imenujejo »Olimpijada svetovne naftnoplinske industrije« potekajo vsaka tri leta že od davnega leta 1933.
Na kongresu so na plenarnih zasedanjih sodelovali kot govorniki
najvplivnejši voditelji svetovne politične scene: predsedniki vlad, ministri
in državni sekretarji za energetiko in okolje. Navzočih je bilo 34 ministrov,
okoli 500 predsednikov uprav svetovnih naftno-plinskih družb in okoli
1000 vrhunskih strokovnjakov iz vseh koncev sveta. Kongresa je
organiziral Ruski nacionalni naftno-plinski komite, ki je po treh letih truda
dosegel, da bodo dogodki kongresa ostali obiskovalcem v spominu kot
najboljši kongres v vsej 80-letni zgodovini WPC.
Svetle točke kongresa so bile otvoritvena slovesnost, ruska noč, razstava
dosežkov svetovne naftno-plinske industrije, predstavitev referatov in
posterjev, srečanje mladih naftno-plinskih strokovnjakov in prikaz
družbene odgovornosti nekaterih držav-članic družine WPC.
Tema kongresa je bila »Responsibly Energising a Growing World«
Svetovno prebivalstvo narašča, dostop do varne, ekonomsko sprejemljive in zanesljive oskrbe z
energijo bo ključni faktor gospodarskega razvoja in večje kakovosti življenja. Nafta in plin bosta še
mnogo let nezamenljiva nosilca energije, ki ju bo mogoče uporabljati v dobrobit človeštva, če bo
zagotovljeno dovolj investicijskih sredstev za raziskave, pridobivanje, predelavo, distribucijo in
tehnološke inovacije. Najpomembnejši za razvoj naftno-plinske industrije pa so še vedno človeški
viri, ki jih bo mogoče zagotoviti le s sodelovanjem proizvajalcev, porabnikov in državnih organov
na etični osnovi in pozitivnem odnosu do okolja. To bo dosegljivo, če bo naftno-plinska industrija
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zagotovila dovolj velika sredstva in ustrezne spodbude inovativnim mladinkam in mladincem
povsod po svetu, tudi v Sloveniji.

POVZETKI NAJBOLJ ZANIMIVIH DOGODKOV S KONGRESA SO NASLEDNJI:
OTVORITEV – nedelja 15.6.2014:
Kongres se je začel v hotelu Metropol tradicionalno, najprej ob 13:00 z redno letno sejo
Izvršnega odbora na kateri so predstavniki 69 članic, kolikor jih šteje WPC, potrdili poročila o
delu in poslovanju organizacije v letu 2013. Potrdili so plan in program dela za leto 2015 ter
sprejeli preliminarni dolgoročni finančni načrt do leta 2019. Glavna točka letošnje seje IO so
bile volitve funkcionarjev organizacije, ki bodo opravljali zadolžitve v naslednjem triletnem
obdobju. Novi funkcionarji so:
Dr Jozsef Toth – Madžarska, predsednik,
Mr John Martin – Velika Britanija, podpredsednik,
Dr Pinar Oya Yilmaz – ZDA, podpredsednica za finance,
Mr Zhou Jiping – Kitajska, podpredsednik za marketing,
Mr Pedro Nikolas Barido – Uruguay, podpredsednik za članstvo,
Mr Tor Fjaeran – Norveška, podpredsednik za program 22. kongresa,
Mr Milton Costa Filho – Brazilija, podpredsednik za mladino in ženske.
Ob 19:00 se je v Veliki kremeljski palači začela svečana otvoritev 21. kongresa. Kongres so
odprli govorniki Arkady Dvorkovich-prvi podpredsednik vlade Ruske federacije, dr. Renato
Bertani-predsednik WPC, Vladimir Eutushenkov-predsednik NC WPC Ruske federacije in
minister za energetiko Katarja Mohamed al-Sada. Poudarki pozdravnih govorov so bili
namenjeni pomembnosti naftno-plinske industrije za obstoj in napredek človeštva, pohvala
Nacionalnemu komiteju WPC Ruske federacije, ki je uspel pripraviti doslej največji kongres po
vsebini in obsegu ter izrazom naklonjenosti predsedniku Putinu, ker namenja globalni
energetiki tolikšno pozornost. Na žalost predsednik Putin ni uspel pozdraviti in nagovoriti
udeležence kongresa kot je bilo to do sedaj v navadi na vseh WPC kongresih, ki sem se jih
udeležil! Govorom so sledile orkestralne, baletne in zborovske predstave najboljših
uveljavljenih in tudi mladih umetnikov ruske federacije.
POTEK KONGRESA:
Kongres je potekal od ponedeljka 16. do četrtka 19.6.2014 v zelo sodobnem, predlanskim
odprtem kongresnem, kulturnem, sejemskem in nakupovalnem centru CROCUS, ki je od
središča Moskve oddaljen 30 km oziroma uro in pol vožnje v času konic, zjutraj pred
kongresom in zvečer po kongresu. Z večjimi prometnimi zastoji so se soočali le udeleženci
17. WPC kongresa v Rio de Janeiru leta 2002.
Prvi dan kongresa so odprli razstavo najnovejših dosežkov svetovne naftno-plinske industrije
na enem mestu, na 50.000 m2 razstavne površine.
Na kongresu je v štirih dneh 692 govornikov vzporedno, dopoldan in popoldan, predstavilo
najnovejše informacije o tehničnih dosežkih naftno-plinske industrije z vseh delov sveta.
Prispevki so bili tematsko razdeljeni v naslednje skupine:
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A: PLENARNA ZASEDANJA
Na 11 plenarnih zasedanjih, ki so bila politično obarvana, so govorniki iz različnih delov sveta,
zaposleni v naftno-plinskih družbah, vladnih in drugih organizacijah, povezanih z naftnoplinsko industrijo, predstavili poglede na trenutno stanje v politiki in gospodarstvu. Govorili
so o trajnostnem razvoju, zanesljivosti oskrbe z nafto in plinom ter perspektivah dostopa do
rezerv in potrebni infrastrukturi.
B: MINISTRSKI BLOK
Ministrski blok je potekal tako, da so ministri ali pomočniki ministrov za nafto in plin,
energetiko, infrastrukturo, vodo, mineralne surovine ali rudarstvo iz Indije, Izraela,
Kazkhsatana, Kuvajta, Nigerije, Saudske Arabije, Alžirije, Angole, Kube, Norveške, Srbije,
Urugvaja, Kolumbije, Pakistana in Turčije predstavili razmere v njihovih državah.
C: SPECIALNA ZASEDANJA
V okviru »specialnih zasedanj« sta sekretar SNNK-WPC Aleš Peternel in Miha Valentinčič na
posebno povabilo direktorja WPC dr. Pearca Riemerja, pripravila predstavitev razmer v
Sloveniji na temo »Nekonvencionalni viri, ekonomika in predpisi«.
D: TEHNIČNI PROGRAM
Razdeljen je bil na štiri tematske bloke:
Blok 1: Raziskave in pridobivanje nafte in plina
Blok 2: Rafinerije, transport in petrokemija
Blok 3: Predelava, transport in marketing zemeljskega plina
Blok 4: Upravljanje naftno-plinskega sektorja
Tehnični program je potekal tako, da so ob okroglih mizah predsedniki uprav in vodilni
strokovnjaki pomembnejših naftno-plinskih družb predstavili in razpravljali o najnovejših
tehničnih dosežkih in najboljših primerih iz prakse. Zanimiv način predstavitve tehničnih
dosežkov so bili tehnični forumi in ekspertni paneli na katerih so nastopili z referati
najvidnejši strokovnjaki iz posameznih držav, bogatih z nafto in plinom.
E: POROČILA O WPC EKSPERTNIH DELAVNICAH
WPC že desetletje podpira in pospešuje strokovne konference (Expert Workshops), ki jih
organizirajo posamezni nacionalni komiteji. Prvo ekspertno delavnico je organiziral SNNKWPC leta 2003 v Portorožu, ki je bila zelo spešna in odmevna tako, da so jih po vzorcu SNNKWPC začeli organizirati tudi v drugih državah. V letih 2013 in 2014 je potekalo 6 ekspertnih
delavnic: v Kazakhstanu, v Uruguvaju, v Španiji, v Veliki Britaniji, v Braziliji in v Sloveniji. Na
konfresu v Moskvi je vseh 6 nacionalnih komitejev dobilo priložnost predstaviti vsebino in
zaključke delavnic. Poročilo o delavnici v Ljubljani, ki jo je organiziral SNNK-WPC, je na
kongresu 16.6.2014 podal sekretar Aleš Peternel.
F: RUSKI BLOK
»Ruski blok« so organizatorji kongresa poumenovali skupino predavanj ruskih strokovnjakov
v ruskem jeziku z simultanim prevajanjem v angleščino. Za kongrese WPC sicer velja, da so
vsa predavanja in predstavitve v angleščini, na 21. kongresu pa so prvič upoštevali izjemo, da
so domači strokovnjaki lahko govorili v materinščini. Za ekspertne delavnice velja, da je jezik
refeatov angleščina, lahko pa predavatelji za predstavitev PP prosojnic, ki morajo biti v
angleščini, uporabljajo domač jezik, ki ga spremlja simultani prevod v angleščino.
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POMEMBNE INFORMACIJE IN SPOROČILA Z 21. KONGRESA WPC SO NASLEDNJE:
1.- SPLOŠNE INFORMACIJE:
21. kongres WPC je bil največji in najboljše organiziran kongres, ki ga je obiskalo 4.885
delegatov in 1.145 novinarjev iz 119 držav.
Hkrati s kongresom je 542 družb iz 61 držav na 50.000 m2 razstavilo dosežke svetovne
naftno-plinske industrije. Raztavo je obiskalo 16.788 delegatov.
Naložbe v izpopolnjevanje tehnologije za proizvodnjo nafte in plina so enormno prispevale k
razvoju offshore naftno-plinskih polj v globokem morju in na področjih Arktike.
Nadaljnji razvoj bo hitrejši, če bo politika zagotovila pogoje, ki so potrebni za širše
povezovanje v obliki JV in industrijskih partnerstev.
Posodobiti je potrebno zakonodajo, ki povzroča ozka grla pri raziskovanju in pridobivanju
nafte in plina.
Spoštovanju pogodb, transparentnosti poslovanja in učinkoviti rabi energije je potrebno
posvetiti več pozornosti.
Če bi po vsem svetu porabili enako količino energije na prebivalca kot v ZDA, bi svet
potreboval 4 krat več energije kot jo porablja.
Predstavniki ruske vlade in predstavniki vlad industrijskih držav naj nujno hitro ukrepajo, ker
»sistemske manipulacije« davčnih predpisov, določanja cen, pogojev financiranja in sankcije
v svetovni naftno-plinski industriji usodno vplivajo na bodočnost ene ključnih gospodarskih
dejavnosti.
V naftno-plinski dejavnosti je potrebno ponovno vzpostavi »fair play«, da bo mogoča
poštena konkurenca in vzpostavljeni enaki pogoji za dostop do kapitala in energetskih virov,
Velike svetovne naftno-plinske družbe morajo še posebno paziti, da bo nova proizvodnja
upoštevala vsa pravila zaščite okolja in trajnostnega razvoja.
Trenutno 20 odstotkov prebivalstva nima elektrike, 40 odstotkov pa uporablja biomaso za
ogrevanje in kuho, kar močno vpliva na zdravje in kakovost življenja. V naslednjih 25 letih bo
tem prebivalcem potrebno zagotoviti »moderno energijo«, kar pomeni povečanje porabe
energije za 30 odstotkov.
Teh 30 odstotkov dodatnih potreb po »moderni energiji« predstavlja sedanjo porabo Rusije,
Indije, Afrike, Južne Amerike in Srednjega Vzhoda skupaj.
Vsaka diskusija o energiji in politiki ima humanitarno dimenzijo.
Vir energije, ki jo bo svet potreboval v prihodnosti, so prihranki zaradi učinkovite rabe
energije, vendar vse na novo potrebne energije ne bo mogoče zagotoviti le s prihranki; zato
so potrebne nove tehnologije, ki bodo zagotovile manjkajoče količine.
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Pridobivanje nafte in plina iz globokega morja (globje od 2.500 m) se bo povečalo za 150
odstotkov, vendar ne bo pokrilo več kot 10 odstotkov svetovnih potreb.
Emisije toplogrednih plinov so v ZDA po letu 1990 najnižje čeprav se je gospodarska rast
povečala za 50 odstotkov,
Ena od dveh najbolj aktualnih tem 21. WPC kongresa so bile predstavitve in razprave o
raziskavah in pridobivanju ogljikovodikov na področju Arktike.
Druga tema so bili nekonvencionalni ogljikovodiki.
2.- ARKTIKA:
Arktika je poleg Rusije in Srednjaga Vzhoda edino področje kjer je še mogoče pričakovati
velika odkritja nafte in plina.
Sankcije proti Rusiji zaradi priključitve Krima za sedaj še ne vplivajo na sodelovanje ruskih in
mednarodnih korporacij pri razvoju Arktike.
EXXONMOBIL se zavzema, da mora svetovna nafto-plinska industrija intenzivnejše
nadaljevati s prizadevanji za povečevanje proizvodnje na področju Arktike in v ultra globokih
morjih.
Lastništvo nad arktičnim področjem, ki obsega del zemeljske oble nad 66° 33´ in 44˝ severno
od ekvatorja, si pripisujejo Kanada, Grenlandija, Norveška, Rusija in ZDA.
NORVEŠKA: zanimive so informacije, ki so jih posredovali Norvežani: na področju
BARENTSOVEGA MORJA, ki je bilo do leta 2011 sporno področje med Rusijo in Norveško,
potekajo obsežne raziskovalne aktivnosti, ki bodo osnova za izdajanje koncesij in proizvodnjo
ogljikovodikov na 34 blokih. Za koncesije je veliko zanimanje. V proces pridobivanja koncesij
je vključenih 30 mednarodnih naftno-plinskih družb, ki jih je ohrabril uspeh ruskih družb na
ruskem delu Barentsovega morja. Norvežani (Norwegian Petroleum Directorat) so v času od
leta 2011 do danes v svojem delu Barentsovega morja pridobili 2D in 3D seizmiko in
pričakujejo, da bodo še letos podelili koncesije za proizvodnjo ogljikovodikov.
STATOIL se pripravlja na proizvodnjo posebne vrtalne opreme »Arctic offshore drilling rig« za
področje Arktike, s katero namerava zmanjšati stroške in tveganje ter povečati varnost
proizvodnje nafte in plina v Barentsovem morju,
RUSIJA: ROSNEFT potrebuje okoli 100 vrtalnih ploščadi in druge opreme za razvoj
pridobivanja nafte in plina na področju Arktike.
ROSNEFT, GAZPROM, ki sta v državni lasti, in NOVATEK, ki je največji ruski neodvisni
proizvajalec plina, skupaj z Gazprombanko, načrtujejo gradnjo dveh ali treh ladjedelnic na
področju ruskega daljnega vzhoda za potrebe proizvodnje nafte in plina s področja Arktike.
LUKOIL se je optimistično opredelil do raziskav in možnosti proizvodnje nafte in plina na
področju »Kara Sea«, kjer po obsežnih in uspešnih seizmičnih raziskavah, ki so jih izvedli
skupaj z družbo ExxonMobil, pričakujejo v avgustu letos prvo nafto iz Universitetskaya
strukture, ene od 30 najbolj obetavnih struktur področja »Kara Sea«. Tri izmed struktur tega
področja obetajo proizvodnjo okoli 87 milijard sodčkov naftnega ekvivalenta.
GAZPROMOM in TOTAL sta sklenila partnersko pogodbo za izkoriščanje nafte in plina iz polja
Shtokman, ki je oddaljeno 550 kilometrov od obale in se nahaja v severno-zahodnem delu
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Barentsovega morja. Strokovnjaki ocenjujejo, da polje Shtokman vsebuje okoli 3,9 triljona
m3 plina in velike količine kondenzata.
Na začetku so plin iz polja Shtokman sušili na ladji, kar je zaradi davčnih predpisov
neekonomično. Odločili so se, da bodo uporabili izkušnje, ki si jih je Total pridobil pri
izkoriščanju morskega nahajališča Laggan Tomore, oddaljenega 140 km od obale Velike
Britanije. Globokomorske vrtine so medsebojno povezane s cevovodi, ki moker plin dovajajo
na celino, kjer ga sušijo. Uporabljena tehnologija omogoča večje dobičke kot sušenja plina na
ladji.
Iz polja Shtokman naj bi Total in Gazprom letno proizvedla 71,1 milijarde m3 plina.
BASHNEFT je uspešen na projektu »Trebs&Titov« v Barentsonovem morju, s proizvodnjo so
začeli avgusta 2013, investicijska vrednost projekta je 5 milijard USD, izvajata pa ga skupaj
Lukoil (25,1%) in Bashneft, ki pričakujeta v končni fazi projekta leta 2020 proizvodnjo okoli
100.000 sodčkov dnevno,
Lani so po železnici prepeljali 86 milijonov ton opreme do tega polja, kjer sta posebej aktivna
tudi Lukoil in Rosneft, kar pomeni, da je infrastruktura za dostop tega področja
preobremenjena; potrebna je gradnja cest, železnice in pristaniških baz vzdolž ruskega dela
obale Barentsovega morja, kar brez podpore ruske vlde ne bo izvedljivo,
Posebno pozornost posvečajo varnosti in preperčevanju možnosti izlitja nafte;
primer »BP-Macondo« leta 2010 v Mehiškem zalivu je pokazal kaj se lahko zgodi v
sorazmerno toplem morju, kakšne so posledice izlitja na področju Arktike pa še ni znano in
upajo, da zaradi visoke zaščite okolja, ki jo izvajajo, do tega ne bo prišlo.
3.- NEKONVENCIONALNI OGLJIKOVODIKI
 Kaže, da se bo »nekonvencionalni boom« v obliki proizvodnje oglkikovodikov iz peščenjakov
(Tide oil and gas) nadaljeval! To trdi direktor za energetske trge mednarodne agencije za
energijo (IEA) Japonec Keisouke Sadamori. Kar precej držav želi ponoviti zgodbo o uspehu, ki
so jo uresničile ZDA. IEA ocenjuje, da bodo okoli leta 2019 (čez 5 let) države izven ZDA, kot
so Kanada (390.000 bbl/d), Rusija (100.000 bbl/d) in Argentina (90.000 bbl/d), skupaj
proizvajale okoli 700.000 sodčkov nekonvencionalne nafte dnevno.
Gospod Sadamori je napovedal tudi naslednje:
- svetovno gospodarstvo bo v naslednjih 5 letih izšlo iz krize, vendar se poraba nafte ne bo
povečala sorazmerno z rastjo BDP, ker bo svet na področju URE uspel zmanjšati prirast
porabe energije,
- Irak bo povečal proizvodnjo za 40 odstotkov na 4,5 mio bbl/d,
- leta 2019 bo dnevna poraba nafte znašala 100 milijonov sodčkov dnevno, poraba v
obdobju do leta 2019 bo rasla po stopnji 1,3 odstotka letno,
- poraba bo rasla v Aziji, na srednjem Vzhodu, v Afriki, v državah bivše SZ in v obeh
Amerikah.
- OPEC bo povečal proizvodnjo na 37,1 milijona sodčkov dnevno, vsako leto se bo
proizvodnja povečala za 2,1 milijona sodčkov dnevno, od tega bo 60 odstotkov povečanja
proizvodnje prispeval Irak.
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65 odstotkov non-OPEC proizvodnje bosta prispevali ZDA in Kanada.

 Razen v ZDA proizvodnja ogljikovodikov iz škriljevcev (Shale oil and gas) v Južni Ameriki, na
srednjem Vzhodu in v Aziji zelo počasi napreduje, ker so komercialne in okoljevarnostne
razmere za pridobivanje in uporabo nekonvencionalnih oglikovodikov manj prijazne. To je
na kongresu v Moskvi zatrdila direktorica ameriške družbe HALLIBURTON gospa Glenda
Wylie. Za to obstajajo trije vzroki:
- prestrogi predpisi za proizvodnjo,
- premalo zbranih podatkov o razpoložljivih količinah,
- ekonomika proizvodnje ne upošteva dovolj lastninske pravice občanov (v ZDA sta
zemlja in ogljikovodiki v privatni lasti), vložkov v tehnološko opremo, porabo vode in
stroškov energije.
Gospa Wylie ocenjuje, da so najperspektivnejše države v katerih bi bilo mogoče hitro začeti
s proizvodnjo ogljikovodikov iz škriljevcev Kanada, Australija, Argentina, srednji Vzhod,
Kitajska in Indija. V drugo skupino pa spadajo Kolumbija, Peru, Velika Britanija in Južna
Afrika.
POLJSKA, kjer raziskuje in vrta 59 družb, načrtuje do leta 2021 izvrtati 309 vrtin. Do sedaj so
izvrtali 52 vrtin, od tega 6 horizontalnih. Ameriška agencija za energijo je ugotovila, da znašajo
na Poljskem rezerve ogljikovodikov iz škriljevcev okoli 160 milijard cf. Prof. Rychlicki trdi, da so
raziskave o količinah ogljikovodikov na Poljskem v preliminarni fazi, izgledi pa so zelo obetajoči.
Pripravljajo se, da bodo ameriški sistem frakturiranja prilagodili poljskim geološkim razmeram.
VENEZUELA in njena nacionalna naftno-plinska družba PDVSA se soočata s počasnim padanjem
konvencionalne proizvodnje ogljikovodikov. Trenutno proizvajajo 3 milijone sodčkov nafte
dnevno in izvozijo 2 milijona sodčkov. V naslednjih 5 letih se pripravljajo na povečanje
proizvodnje na 6 milijonov sodčkov dnevno. Računajo na proizvodnjo bitumenske težke nafte s
področja Orinoco in jezera Maracaibo. Glavni partnrji v proizvodnji ogljikovodikov so Rusi
(Rosneft, Lukoil in Gazprom). Sodelujejo tudi z drugimi partnerji kot so Repsol, Eni in CNPC.
Zanimiv je tehnološki pristop k uporabi težke bitumenske nafte: mešajo jo z lahkimi naftami, da
je primerna za normalno uprabo. Vendar pri tem nastajajo precejšnji stroški: za proizvodnjo 6,5
sodčka težke nafte je potrebna energija enega sodčka nafte. Za proizvodnjo 20 do 50 sodčkov
normalne lahke nafte je ravno tako potrebena energija enega sodčka.
ARGENTINA bi lahko postala, razen ZDA in Kanade, prihodnje veliko nahajalošče ogljikovodikov
iz škriljevcev. Največ obeta nahajališče Neuquen, za katerega je argentinska vlada namenila
precejšnje subvencije, hrati pa na tem nahajališču obstaja že velik del potrebne infrastrukture.
RUSIJA IN KITAJSKA bi lahko bili, glede na geološke formacije nekonvencionalne nafte in plina,
enako uspešni kot ZDA, vendar niso, ker je zakonodaja v ZDA bolj prijazna do proizvajalcev
nekonvencionalne nafte in plina. Rusija ima 40 odstotkov več nekonvencionalnih
ogljikovodikov kot ZDA, vendar iz nekonvencionalnih nahajališč še ni proizvedla več kot 1
milijon ton surove nafte,
LUKOIL: menijo, da proizvodnja nekonvencionalnih ogljikovodikov potrebuje drugačno
zakonodajo kot konvencionalna proizvodnja, če želijo, da bo dejavnost atraktivna za
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raziskovanje in proizvodnjo, v ZDA je zakonodaja primerna, v drugih državah, tudi v Rusiji, pa
odvrača investitorje. LUKOIL je usmerjen predvsem v proizvodnjo konvencionalnih
ogljikovodikov, po nejihovem prepričanju je na poljih, ki so v lasti LUKOILA, konvencionalnih
ogljikovodikov vsaj še za 10 let, nekonvencionalnih virov ne marajo, ker so izpostavljeni
večjemu političnemu in geološkemu tveganju kot konvencionalni ogljikovodiki.
BASHNEFT: Bashneft je vertikalno integrirana naftna družba v Republiki Bashkortostan. Po
velikosti je umeščena med pet največjih proizvajalcev surove nafte in pet največjih
rafinerijskih družb Ruske federacije. Raziskujejo in pridobivajo ogljikovodike tudi v tujini, na
primer v državi Myanmar, kjer so morali izponiti zahteve državnih oblasti, lokalne industrije
in lokalnih prebivalcev preden so dobili soglaasje za izvedbo načrtovanih projektov. Direktor
sektorja za mednarodne aktivnosti družbe Bashneft Nikolaj Seregin je na kongresu poudaril,
da predstavlja izpolnitev lokalnih zahtev ključ do zagone mednarodnih naftno-plinskih
projektov kot je na primer projekt v Myanmaru.
ROSNEFT je v 19,25 odstotnem lastništvu BP. Kljub sankcijam, ki jih je uvedla ZDA proti Rusiji
zaradi dogodkov v Ukrajini, BP nadaljuje z normalnim poslovanjem. Vlada ZDA je
prepovedala potovanja in sodelovanje z ruskimi naftnimi družbami predstavnikom ameriških
naftnih družb ravno v času WPC kogresa. ZDA in Velika Britanija sta zelo zaskrbljeni zaradi
dogodkov v Iraku, kjer so proizvodnjo močno omejili, nekaj polj v bljižini Kirkuka so celo
zaprli. Irak je pred napadom islamskih teroristov proizvajal 3,4 milijone sodčkov dnevno, kar
je druga največja proizvodnja v OPEC. BP upravlja polje Rumaila na severu Iraka, kjer
proizvajajo več kot tretjino vse iraške nafte. Da bi islamski teroristi zavzeli naftna polja na
jugu Iraka v bljižini Basre, v družbi BP niso zaskrbljeni !!??
TATNEFT je ruska naftna družba, ki je aktivna na področju Tatarstana. Upravlja nahajališča
nafte in plina, katerih količine se pribljižujejo izčrpanosti. Zato so povečali aktivnosti na okoli
20 poljih, bogatih z naftnim peskom. Z raziskovalnimi vrtinami na 12 mestih preverjajo
velikost polj naftnega peska, ki je nasičen s težkimi frakcijami nafte (bitumen). Do nedavnega
pridobivanje težkih frakcij iz oljnega peska komercialno ni bilo zanimivo, ker je bila
proizvodnja obdavčena eneko kot pridobivanje lahkih frakcij. Ruska vlada je nedavno ukinila
davek na proizvodnjo težkih frakcij iz oljnega peska za obdobje 10 let, kar je pospešilo
raziskave in pridobivanje na poljih naftnega peska. Vseeno so vdružbi Tatneft zaskrbljeni, ker
ruska vlada pogosto spreminja davčne stopnje za razne načine proizvodnje ogljikovodikov.
V zadnjih treh letih je Tatneft prodobil 3 milijone ton težke nafte iz naftnega peska. V letu
2016 pričakujejo proizvodnjo 4,5 milijona sodčkov nafte letno iz peska in 510 milijonov
sodčkov letno iz konvencionalnih nahajališč.
Za prodobivanje težke nafte iz oljnega peska uporabljajo tehnologijo, ki se imenuje SAGD
(Steam Assisted Gravity Drainage). To poteka tako, da sežigajo nafto v zgornji horizontalni
vrtini in izčrpavajo segreto nafto iz spodnje vrtine. Lahko bi oljni pesek tudi izkopavali, ker so
ležišča peska plitva, vendar so se temu izognili, ker so v bljižini gosto naseljena področja.
Razen oljnega peska so v Tatarstanu tudi nahajališča nafte v peščenjakih na globinah od
1.000 do 2.000 metrov.
FRAKTURIRANJE je v ZDA po letu 2005 omogočilo povečati proizvodnjo nafte za 70
odstotkov in plina za 45 odstotkov. Pridobivanje nekonvencionalnih ogljikovodikov so
pospešili »naftni podjetniki« in ne mednarodne družbe kot so ExxonMobil, Chevron ali
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ConocoPhilips.
SAUDI ARAMCO se trudi znižati stroške proizvodnje plina iz peščenjakov (Tide gas) na 2,0 do
3,0 USD/1000 cft v naslednjih nekaj letih, kar bi bilo nižje kot v ZDA.
V Saudski Arabiji se nekonvencionalni plin nahaja v peščenjakih, ki so bolj porozni in imajo
višjo permeabilnost kot nahajališča nekonvencionalnega plina v škriljevcih (shale gas) v ZDA,
vendar so manj porozna in imajo nižjo permeabilnost kot nahajališča konvencionalnega
plina.
V Saudski Arabiji proizvodnje plina iz škriljevcev še niso začeli, je pa to njihov naslednji
projekt, s frakturiranjem so začel leta 1998, v Sloveniji pa že leta 1955,
Po prvih uspešno izvedenih frakturiranjih v horizontalnih vrtinah so Saudici nadaljevali s
frakturiranjem v opuščenih vertikalnih vrtinah,
S frakturiranjem imajo odlične izkušnje: proizvodnja iz vertikalne vrtine, ki je dajala 1,4
milijona cfd se je po štiristopenjskem frakturiranju povečala na 10 milijonov cfd,
Proizvodnja iz vrtine, ki so jo frakturirali v 15 stopnjah, se je povečala na 20 milijonov cfd,
Kakovost nahajališč plina v Saudski Arabiji je boljša od tistih v ZDA, precej jih je na meji med
konvencionalnimi in nekonvencionalnimi nahajališči,
Posebno dobrodošla so nahajališča z veliko količino kondenzata, ker je njihova ekonomičnost
večja.
Predstavnik Saudi Aramco na vprašanje koliko nekonvencionalnih vrtin bodo izvrtali
prihodnje leto, ni želel odgovoriti,
Zanimiva je informacija, da poiskusno frakturirajo s plazmo in tekočim CO2.
METANSKE HIDRATE intenzivno raziskuje nek japonski konzorcij. Raziskave potekajo na
področju nahajališča hidratov Nankai Trough, kjer bo možno po zadnjih ocenah pridobiti
okoli 1,1 bilijona m3 zemeljskega plina,
Leta 2013 so testirali prvo offshore vrtino metanskih hidratov, iz katere so pridobili 20.000
m3 plina v šestih dneh, nato je vrtino zamašil pesek,
Vrtina je dosegla 40 metrov debelo formacijo hidratov, le 3-metrski sloj te formacije prispeva
k proizvodnji, kdaj bodo s testiranjem nadaljevali, še ni odločeno.
GDF SUEZ EXPLORATIONS: ko so začeli raziskovati in pridobivati ogljikovodike iz škriljevcev,
je znašala cena konvencionalnega plina v ZDA 8,0 USD/milijon Btu, v Rusiji pa manj kot 2,0
USD/milijon Btu; zato se sprašujejo zakaj bi v Rusiji investirali v proizvodnjo ogljikovodikov iz
škriljevcev, če je proizvodnja konvencionalnih ogljikovodikov dobičkonosnejša?!!
Družbo GDF SUEZ viri ne zanimajo, zanimajo jih le zaloge. Če obstajajo le podatki o virih, ne
o zalogah, jih to ne zanima!!
Zaloge je s sekundarnimi metodami proizvodnje možno močno povečati,
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S Totalom sodelujejo pri izkoriščanju rezerv v Azerbaijdžanskem delu Kaspijskega jezera.
O metanskih hidratih nima dobrega mnenja, ker proizvodnja plina iz metanskih hidratov
predstavlja veliko nevarnost za onesnaženje okolja z metanom; prej kot v 15 letih večjega
uspeha pri proizvodnji plina iz metanskih hidratov ni mogoče pričakovati,
3.- DRUGA ZANIMIVA SPOROČILA IN VTISI S KONGRESA:
RUSIJA: Rusija je letos gostila WPC kongres že drugič. Prvič so Rusi v Moskvi gostili 8. WPC
kongresa leta 1971.
Rusija oziroma Ruska federacija je čezcelinska država, ki obsega površino 17.075.400 km². Je
največja država na svetu in obsega skoraj dvakrat toliko ozemlja kot naslednja največja
država, Kanada. Po prebivalstvu je Rusija na devetem mestu med državami sveta. Ima 145
milijonov prebivalvev.
Večina površine, prebivalstva in industrijske proizvodnje nekdanje Sovjetske zveze, takrat
ene od dveh svetovnih velesil, je v današnji Rusiji.
Voditelj države je predsednik Ruske federacije, ki je hkrati tudi glavni poveljnik Oboroženih
sil. Volijo ga na vsakih pet let na podlagi splošne volilne pravice s tajnim glasovanjem.
Upravna delitev
Rusija je od nedavnega razdeljena na 7 zveznih okrožij (štiri v Evropi, tri v Aziji):

1. Osrednje zvezno okrožje (Центральный)
2. Južno zvezno okrožje (Южный)
3. Severozahodno zvezno okrožje (Северо-западный)
4. Daljnjevzhodno zvezno okrožje (Дальневосточный)
5. Sibirsko zvezno okrožje (Сибирский)
6. Uralsko zvezno okrožje (Уральский)
7. Privolško zvezno okrožje (Приволжский)
Energetika Ruske federacije je ena izmed strateških panog Rusije, saj Evropa uvozi polovico
energije prav iz te države. V času Sovjetske zveze se je razvijala težka industrija,
predvsem železarstva in jeklarstva. Še leta 1989 so bili prvi na svetu. Proizvodnja od leta 1991
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nazaduje. Do 1994 se je zmanjšala za skoraj polovico. Industrija je danes zastarela in povzroča
onesnaževanje okolja.
Nafta in plin: največja nahajališča nafte in zemeljskega plina so v Zahodnosibirskem nižavju.
Rusija je po načrpanem zemeljskem plinu na prvem mestu, po nafti pa na tretjem mestu na
svetu. Plin in nafto pošilja po naftovodih in plinovodih prek Urala tudi v druge evropske države!
S tem si zagotavlja mesto enega od največjih svetovnih dobavitelev energije.
Po kongresu v Moskvi je na podlagi predstavljenih referatov in nastopov vodilnih ruskih
energetikov mogoče sklepati, da je ruska naftno-plinska industrija v resnih težavah, ker nima
sredstev za investicije, ki so potrebne za vzdrževanje proizvodnje na starih poljih, in še posebej,
sredstev za investiranje v arktična nahajališča in nahajališča nekonvencionalnih
ogljikovodikov!! Najbolj resno sporočilo kongresa, ki ga je bilo mogoče razumeti posredno
je, da je ruska globalna oskrba z nafto in plinom v resni nevarnosti! Vendar so delegati s
kongresa odšli v prepričanju, da bo Rusija ostala dolgoročno najbolj dominanten dobavitelj
nafte in plina za evropske, azijske in domače potrebe. Toda nove investicije v raziskave in
pridobivanje ogljikovodikov so neizogibne, čeprav bo povrnitev zaupanja zahodnih
investitorjev izredno težavna.
Proizvodnja nafte: 531 milijonov ton letno (druga na svetu za Saudsko Arabijo – 542
milijonov ton letno in pred ZDA – 446 milijonov ton letno).
Proizvodnja plina: 605 milijard m3 (druga na svetu za ZDA – 688 milijard m3)
Rafinerijska predelava: 280 milijonov ton letno
Delež ogljikovodikov v izvozu: 75%
Delež ogljikovodikov v državnem proračunu: 50%
Trenutne geopolitične razmere in položaj ruske naftno-pliske industrije:
- Leta 2008, na začetku globalne gospodarske krize so Rusi (Gazprom – A.Miller) zelo
arogantno napovedovali prihodnost ruske in svetovne naftno-plinske industrije: cena nafte,
ki je tedaj znašala 130 USD/sodček se bo zvišala na 250 USD/sodček, cena plina za EU se bo
potrojila na 1.200 USD/1000 m3, vrednost Gazproma pa se bo povečala na 1 trilijon USD!!
- Med letoma 2008 in 2013 je potekala, po propadu Yukosa, konsolidacija ruske naftnoplinske industrije. Rosneft je kupil družbo TNK-BP, proizvodnja nafte se je povišala nad 10
milijonov sodčkov dnevno, kar je omogočalo rast ruskega gospodarstva. Zahodne družbe so
investirale v Rusiji: BP, ExxonMobil, Total in Shell so vložili veliko denarja v projekte Arktike,
vzhodne Sibirije in pridobivanje nekonvencionalnih oglikovodikov. Za ruski plin se je odprla
Kitajska, Rusi so slavili uspeh za uspehom!
- Leta 2013 so se razmere v ruski in svetovni naftno-plinski industriji precej spremenile: cena
nafte se je znižala na 100 USD/sodček, cena plina je znašala okoli 380 USD/1000 m3,
vrednost Gazproma pa je znašala 100 milijard USD! A. Millerjeva napoved se ni uresničila.
- Leta 2014 so se razmere še zaostrile: rusko-ukrajinski spor se širi. Rusi so zasedli Krim in
podpirajo ukrajinske separatiste v vzhodni Ukrajini. Rusija in Ukrajina sta sicer dosegli
sporazum, da bo ostala oskrba s plinom nespremenjena, vendar poznavalci ocenjujejo, da
sporazum ne bo dolgo veljal, ker je Kijev uničen, Rusija pa ne namerava stalno tolerirati
nerednega plačevanja plina. Na strani EU se politiki trudijo, da bi zmanjšali odvisnost od
ruskega plina, sankcije Zahoda pa že začenjajo delovati.
HRVAŠKA: obsega 56.500 km2 in ima 4,3 milijona prebivalcev. Obala je dolga 1.777 km in
ima 1.244 otokov. Z otoki je obala dolga preko 6.000 km.
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Leta 2013 so na Hvaškm pridobili okoli 700.000 ton surove nafte.
Poraba plina leta 2013: 1,372 milijarde m3 domačega in 774 milijonov m3 uvoženega
Rafinerijska proizvodnja: obe rafineriji na Reki (Urinj) in v Sisku sta predelali okoli 3,7 milijona
ton surove nafte.
Število Petrolovih bencinskih servisov na Hrvaškem: 97
INA letos praznujejo 50-letnico ustanovitve. INA-Industrija nafte d.d. Zagreb (INA, d.d.), je
delniška družba katere lastniki so: MOL - Hungarian Oil and Gas Public Limited Company
(49,08%), Republika Hrvaška (44,84%) in institucionalni ter privatni investitorji (6,08%).
Glavne dejavnosti INE so raziakave in pridobivanje ogljikovodikov na Hrvaškem, v Angoli,
Egiptu in Siriji. Upravlja dve rafinerije, na Reki in v Sisku, 392 bencinskih servisov na
Hrvaškem in 53 v tujini. Skupaj je 13.500 zaposlenih.
V zadnjih petih letih se vodstvo INE, politiki in širša javnost največ ukvarjajo z afero
»Sanader« do katere je prišlo, ker je bivši predsednik hrvaške vlade Ivo Sanader na podlagi
tajnega dogovora s predsednikom uprave MOL-a Hernadyja, na MOL za podkupnino okoli 10
milijonov € prenesel vse upravljalske pravice na MOL. Med MOL-om in INO je prišlo do
spora, ker MOL ni izpolnil obvez iz nakupne pogodbe za delež INE. Madžari niso izvedli vseh
investicij za katere so se obvezali v pogodbi. Medsebojno sodelovanje MOL-a in INE ni bilo
učinkvito tudi zato, ker Madžari niso dovolj upoštevali predlogov ININIH strokovnjakov. Prišlo
je do velikega osipa hrvaških naftno-plinskih strokovnjakov, kar bo vplivalo na nadljni razvoj
hrvaške naftno-plinske industrije. SNNK-WPC dobro sodeluje s hrvaškim WPC Nacionalnim
komitejem. Kongresa v Moskvi se je udeležilo 9 njihovh članov od katerih so trije predstavili
svoje referate.
Sedanje stanje je naslednje: Sanader je zaprt, MOL želi prodati svoj delež v INI na trgu,
Hrvaška vlada želi odkupiti MOL-ov delež v INI, a nima denarja. Zato je vlada zahtevala od
arbitražnega sodišča OZN v Ženevi, da prepove MOL-u zapiranje rafinerij, odpuščanje
zaposlenih in svobodno prodajo delnic. Arbitražno sodišče je sklenilo, da MOL delnic ne sme
prodati v razdobju dveh let, razen v soglasju hrvaške vlade ali hrvaškega sodišča. Hrvaški
predsednik Ivo Josipovič je s tem sklepom zedovoljen, kdaj se bo spor dokončno zaključil, pa
ni mogoče oceniti.
SRBIJA: obsega 88.400 km2 in ima 7,3 milijona prebivalcev (brez Kosova).
Proizvodnja nafte: 1,2 milijona ton letno
Proizvodnja plina: 551 milijonov m3 letno
Število Petrolovih bencinskih servisov v Srbiji: 8
Število Petrolovih bencinskih servisov na Kosovu: 8
NIS (Naftna Industrija Srbije) je ena največjih vertikalno integriranih energetskih družb v
jugovzhodni Evropi. Bavi se z raziskavami, pridobivanjem, predelavo in prodajo nafte in
naftnih derivatov ter realizacijo energetskih projektov. Družba upravlja v Srbiji dve rafineriji v
Pančevu in Novem Sadu, mrežo bencinskih servisov v Srbiji, Bosni in Hercegovini, na
Madžarskem, v Rumuniju in v Bolgariji. Razen obnovljene blagovne znamke NIS Petrol, NIS
širi tudi blagovni znamki Gazprom in Gazprom neft. Imajo predstavništvo v Bruslju, v Rusiji,
Turkmenistanu, Angoli, Bolgariji, na Madžarskem, v BiH in na Hrvaškem.
Ruska družba „Gazprom neft“ je lastnik 56,15 % kapitala NIS-a, Republika Srbija pa 29,87 %.
Ostatak pripada zaposlenim, bivšim zaposlenim i drugim manjinšinskim delničarjem. Z
delnicami NIS-a trgujejo na beograjski borzi.
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NIS v številkah:
53 naftnih in plinskih polj v Srbiji
650 naftnih vrtin v eksploataciji
95 pinskih vrtin v eksploataciji
1,2 milijona ton lastne nafte letno
551 milijonov m³ lastnega zemeljskega plina letno
46 milijonov ton nafte so do sedaj pridobili v Srbiji
30 milijard m³ zemeljskega plina so do sedaj pridobili v Srbiji
2 rafineriji v Pančevu in Novem Sadu
1 zbirna postaja za nafto in plin v Elemiru
18 sistemov za proizvodnjo geotermalne energije
3 milijone ton prodaje naftnih derivatov
75% proizvodnje belih derivatov
78% delež srbskega tržišča tržišta naftnih derivata u RS
328 bencinskih servisov v Srbiji
48,3 milijona € neto dobiček leta 2013
68,8 milijona € EBITDA leta 2013
200 milijonov € planiranih investicij v razdobju 2012 – 2014
Srbijo je na 21. WPC kongresu v Moskvi zastopala delegacija uglednh strokovnjakov pod
vodstvom predesednika Srbskega nacionalnega naftnega komiteja prof. Škundrića. Njihov
sekretar prof. Sokolović je sodeloval v komiteju za pripravo kongresa (CPC = Congress
Programme Committee). Napovedan je bil tudi minister za energetiko, ki pa se kongresa ni
udeležil zaradi obveznosti, ki jih je imel pri koordinaciji reševanja posledic majskih
katastrofalnih poplav v Srbiji.
LNG bo pomemben energetski vir v naslednjih letih, stroške proizvodnje je potrebno znižati,
ker so previsoki. Najvišja možna cena, ki jo je pri dolgoročnih pogodbah mogoče pričakovati,
je 12 USD/milijonBtu.
Francoska družba TEHNIP ima velike težave pri zagotavljanju ustreznih strokovnjakov za
naftno-plinsko področje: starejši se upokojujejo, mlajših pa ni!!
Upravljanje z znanjem je naftno-plinskim družbam največji problem!!
KUWAIT OIL COMPANY predlaga, da naj se na podlagi e-mail stikov podaljša sodelovanje
upokojenih in mladih strokovnjakov v naftno-plinskih družbah (Mentoring),
BP: nekatere države bodo morale spremeniti poslovno okolje za naftno-plinske družbe, ker
obstaja nevarnost, da bodo ogljikovodiki ostali pod zemljo,
Stroški proivodnje ogljikovodikov so se znatno zvišali, zato naftne družbe zelo natančno
ocenjujejo vsak projekt kolikšen povratek vloženega kapitala lahko pričakujejo. Nekatere
države so se na spremenjene razmere že odzvale (Indija, Mehika in Norveška) tako, da
davčno stimulirajo investiranje v raziskave in pridobivanje ogljikovodikov.
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Na področju raziskav in pridobivanja ogljikovodikov (E&P) je tehnologija elektronskega
pridobivanja najazličnejših podatkov v zadnjem času močno napredovala. Naftne družbe
dnevno kopičijo terabajte podatkov, ki vplivajo na zanasljivost odločanja o vrtanju in črpanju
ogljikovodikov.
CHEVRONOVI strokovnjaki so poročali, da imajo na naftnih poljih v Nigeriji vgrajenih 80.000
senzorjev. 1.500 senzorjev so vgradili v vrtino, ki jo imenujejo »Intiligentna vrtina«. Težava, ki
nastaja zaradi velike količine podatkov, je vrednotenje podatkov in uporaba tistih, ki so
resnično koristni.
EXXONMOBIL je investicijske stroške priobalne proizvodnje oljikovodikov s pomočjo lastne
tehnologije zmanjšal za 15 do 20 odstotkov, pri proizvodnji plina iz škriljevcev pa je uvedel
»plugless« tehnologijo, ki močno skrajšuje čas črpanja.
Nove tehnologije ne povečujejo le možnost pridobivanja ogljikovodikov, pač pa tudi
zmanjšujejo stroške proizvodnje. Največji napredek je bil dosežen pri horizontalnem vrtanju
škriljevcev in vrtanju vrtin v globokem morju (več kot 2.500 m).
PETROBRAS: na morju so uvedli standardizirano plavajočo proizvodnjo (Floating production
FPSO), ki je znižala stroške za 40 do 50 odstotkov.
SHELL: razvii so »high-tech« seizmiko, ki preprečuje vrtanje neekonomskih vrtin! S tem so
odpravili rizike pri lociranju vrin in odločitvah o EOR (Enhanced Oil Recovery)!
STATOIL in SAUDI ARAMCO sta prednostno usmerila E&P aktivnosti v EOR. S stimulacijo
opuščenih vrtin močno zmanjšujejo stroške in povečujejo izkoriščenost starih naftno-plinskih
polj.
NALCOR, kanadska družba za seizmične raziskave je objavila, da je zaključila 2D peogram ob
obalah Nove Fundlandije in Labradorja. Področje je večje od Mehiškega zaliva in je zelo
obetavno, čeprav so to področja globokega morja. V seizmične raziskave so vložoli 75
milijonov USD. Sredstva je prispevala tudi država (13 mio C$).
Malezijska družba KBB začenja s proizvodnjo 825 cfd plina in 80.000 bbl nafte dnevno na
lokaciji, ki je 135 km oddaljena od obale v 145 m globokem delu Kitajskega morja. S celino jo
povezuje plinovod, ki ga upravlja Shell. Vrtalna ploščad je doslej najtežji offshore objekt na
tem področju, tehta 20.500 ton.
SHELL je objavil, da ima po njihovih izkušnjah utekočinjanje zemeljskega plina na obali še
vedno prednost pred utekočinjanjem na barkah (FLNG), vendar se temu mnenju predstavnik
družbe EXXONMOBIL ni pridružil, ker v zadnjem času pri utekočinjanju na barkah uspešno
uporabljejo tehnološke inovacije, ki znižujejo stroške.
IRAK se trenutno sooča z velikim notranjepolitičnimi težavami zaradi sporov med šiiti in suniti.
Mednarodne naftne družbe BP, CNPC, Petronas in ExxonMobil so zato pripravljene, da njihovo
osebje lahko v zelo kratkem času zapusti Irak. Večje število strokovnjakov je Irak že zapustilo,
ker so islamistični bojevniki v času kongresa zasedli rafinerijo Baiji (300.000 sodčkove dnevne
predelave = 15 milijonov ton letno), vendar so jo kmalu zapustili. ISIS je zasedel 7 naftnih polj
kjer proizvaja 800.000 sodčkov dnevno in s tem pridobi okoli 3 milijone USD/dan (1 milijardo
na leto). Dosegljiva je bila tudi informacija, da nafto prodajajo po 35 USD/sodček družinam
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naftnih trgovcev v Turčiji in Jordaniji. Iraška vlada je zato zagotovila 100.000 policistov in
varnostnikov, katerih naloga je zaščititi področje Basre, ki je najbolj z nafto bogata iraška
pokrajina.
Trenutna
proizvodnja
znaša
3,2
milijona
sodčkov
dnevno.
Velike težve ima Kitajska, ki si v Iraku zagotavlja 10 odstotkov (50 milijonov ton) svojih potreb
po surovi nafti.
TANZANIJA: norveški Statoil in amriški ExxonMobil sta predstavila rezultate priobalnih
raziskav in raziskovalnih vrtanj v 2360 m globokem morju, opravljenih v peščenjakih iz ladje
Discoverer America. Odkrite zaloge ogljikovodikov ocenjujejo na 20 Tcf. Izvrtalli so 6
raziskovalnih vrtin, ki so vse dale pozitivne rezeultate.
Statoil je hkrati objavil, da v nasednjih dveh letih načrtujejo prerazporeditev 800 do 1000
zaposlenih na nove projekte, okoli 400 zaposleni pa bodo predvidoma odpustili.
REPSOL je na kongresu sodeloval tudi v diskusiji ob okrogli mizi. Predsednik družbe gospod
Antonio Brufau je poudaril, da je glavni cilj družbe dolgoročna usmeritev v družbeno
odgovorne aktivnosti kot so transparentnost poslovanja, vseživljensko upravljanje z okoljem
in socialna trajnost, ki jih morajo spoštovati vsi udeleženci v razvojnih procesih naftnih družb.
Pridobitev dovoljenja za raziskave in pridobivanje ogljikovodikov ni le uspešen zaključek
pogajanj na državni in lokalni ravni. Slediti mora odgovoren odnos do podnebnih sprememb,
oskrbe z vodo in hrano ter do zdravstvene oskrbe in spoštovanja človekovih pravic
prebivalcev in zaposlenih. Brez energije je prizadevanje za človekove pravice nesmiselno, ker
ni mogoče odpraviti revščine in zagotoviti kakovosti življenja. Predsednik Repsola meni, da
sta nafta in plin hrbtenica globalnega razvoja, ki zagotavljata trajnostni razvoj. Zato mora
naftno-plinska industrija nadalevati dialog z javnostjo, ki je predvsem v Evropi zelo široko
negativno opredeljena do frakturiranja.
Predsednik gospod Brufau je tudi povedal, da deleža, ki ga imajo v družbi Gas Natural Fenosa
(GNF) ne prodajajo, ker je likvidnost Repsola zadovoljiva in ne porebujejo svežega denarja!
KOLUMBIJA, na kongresu so nastopili predstavniki nacionalne naftne družbe Eco-petrol, ki je
v državni lasti. Predstavili so cilj za leto 2015: povečati želijo trenutno proizvodnjo na 1
milijon »čistih sodčkov nafte« dnevno! Povedali so tudi, kaj za njih pomeni »čisti sodček
nafte«: to je 156 litrov nafte, načrpane v soglasju z vsemi udeleženci v procesu pridobivanja
soglasij, brez afer, brez posledic za okolje, brez nesreč pri delu, v zadovoljstvo lastnikov in
zaposlenih. Pridobivanje ogljikovodikov v Kolumbiji poteka tako, da reciklirajo 27 odstotkov
vse za proces potrebne vode.
Kolumbija je nedavno sprejela zakon o energetski učinkovitosti, o zmanjšanju količine CO2 in
o obnovljivih virih. Zakon predpisuje davčne olajšave tistim, ki bodo uspešni pri zmanjševanju
količin CO2 in uvajanju obnovljivih virov. Uspešnejši so pri zmanjševanju količin CO2 kot pri
uvajanju obnovljivih virov. Trenutno prispevajo 0,37 odstotka k svetovni količini CO2. Do leta
2040 se bo ta količina povečala za 50 odstotkov. Načrtujejo, da bodo to povečanje zmanjšali
za 30 odstotkov.
Kolumbija je uvrščena med 10 največjih izvoznikov premoga in ima v Južni Ameriki največ
možnosti za pridobivanje zemeljskega plina iz premogovih ležišč (CBM = Coal Bed Methane).
Plin iz metanskih jam, ki ga spuščajo v ozračje, prispeva k nastajanju toplogrednih plinov več
kot CO2!!
Trenutno poteka pilotni projekt zajemanja 20 odstotkov CO2, ki nastaja v njihovi največji
rafineriji. Zajeti CO2 potiskajo v 13 bljižnih vrtin (2,0 mio cf dnevno v vsako vrtino) in s tem
povečujejo proizvodnjo nafte in zemeljskega plina.
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TURČIJA: pomočnik minista za energetiko in naravne vire prof. Murat MERCAN je pozval
vlade in naftno-plinsko industrijo Azije in srednjega Vzhoda k sodelovanju pri oblikovanju
enotne cenovne politike energentov!! Sedanji način (brez usklajevanja) oblikovanja cen ne
zagotavlja varne oskrbe z energijo in ustreznih profitov. Mehanizmi za določanje cen so
dvisni od politikov: cene so previsoke in povzročajo slabšo preskrbo potrošnikov. Obstaja
nevarnost socialnih nemirov kot posledica tržne monopolizacije, če ne bo prišlo do soglasja
vlad in naftne industrije za oblikovanje pravičega (fair) cenovnega modela za celotno
preskrbovalno verigo.
Pomočnik ministra je pozval vse udeležence preskrbovalne verige od E&P (Upstream) in G&P
(Midstream) do R&M (Downstream) naj oblikujejo »ekonomsko vrednost« energentov za
celotno regijo.
Turki predlagajo oblikovanje cenovnega modela po vzorcu Henry Hub za luko Ceyhan, ki naj
bi postala pomembno vozlišče (Hub) tudi za evropske trge. Zavedajo se, da so to trenutno le
ambicije in sanje, da je od zamisli do uresničitve predloga o Ceyhan Hub cenovnem modelu
dolg proces, ki je odvisen od veliko faktorjev!!?? Vseeno so prepričani, da je potrebno
zamisel prej ali slej uresničiti.
Pomočnik ministra je povedal, da je Turčija pozitivno opredeljena do množice predvidenih
plinovodov, ki naj bi prečkali turško ozemlje, ker menijo, da bo poraba plina v Evropi še
precej časa naraščala. Uspešnost realizacije načrtovanih plinovodov bo odvisna od
racionalnega načina zagotavljanja finančnih sredstev.
Na kongresu je kot govornik nastopil tudi turški minister za energetiko, ki je predstavil lani
sprejeti, popolnoma nov in sodoben zakon o raziskavah in pridobivanju ogljikovodikov
(Turkish Petroleum Law).
HENRY HUB: Henry Hub je distribucijsko središče plinovodnega sistema v Erathu (LouisianaZDA), ki je v lasti družbe Sabine Pipe Line LLC, hčerinske družbe Chevron Corporation. Po tem
distribucijskem središče se imenuje trgovalna točka za sklepanje cenovnih pogodb v
postopkih trgovanja z zemeljskim plinom na borzi v New Yorku (NYMEX), v sistemu OTC in na
borzi Intercontinental Exchange (ICE).
Spot in future cene zemeljskega plina, ki se določajo na Henry Hubu v USD/ mmbtu (millions
of British thermal units), so cene, ki so primarno določene za trgovanje na severno
ameriškem trgu zemeljskega plina.
Henry Hub je začel poslovati marca 1988.
Na NYMEX borzi v New Yorku so začeli poslovati s standardnimi pogodbami za prodajo in
nakup zemeljskega plina na točki Henry Hub aprila 1990.
TAPO (Turkish Petroleum) je državna naftno-plinska družba, ki je usmerjena v E&P v tujini.
Turčija letno namenja 50 milijard USD za uvoz 98 odstotkov zemeljskega plina in 90
odstotkov surove nafte. TAPO nima težav pri zagotavljanju finančnih sredstev za naftnoplinske projekte, ker ima dobre povezave z bankami.
VIETNAM: na kongresuje je nastopil CEO družbe PV Drilling, ki je v 51 odstotni lasti
vietnamske naftno-plinske družbe PETROVIETNAM. Družba PV Drilling je v postopku
odločanja o nabavi polpotopljive vrtalne naprave (podmornica?) za vrtanje v globokem delu
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Južnokitajskega morja. Na odločitev bosta vplivala način financiranja projekta in količine
ogljikovodikov o katerih še ni končnih podatkov.
KITAJSKA: obstajata dve kitajski državi, celinske kitajske (People's Republic of China – 1,4
miljarde prebivalcev ), ki je mednarodno splošno priznana država, in otoška Kitajska (Taiwan
– 23 milijonov prebivalcev), ki jo je priznalo le 23 držav.
Krovna družba celinske Kitajske naftno-plinske industrije je koncern CNPC (China National
Petroleum Corporation), ki ima 1,7 milijona zaposlenih.
Med letoma 1955 in 1969 so na Kitajskem odkrili 4 naftna polja v 4 provincah:
Qinghai, Heilongjiang, Bohai Bay in Songliao. Leta 1988 so ustanovili CNPC, ki je prevzela vse
dotakrtne naloge Ministrstva za nafto in plin.
CNPC je z mednarodnimi aktivnostmi pričela leta 1993 v Peruju in nadaljevala v Sudanu. Leta
2005 je CNPC kupila družbo PetroKazakhstan, ki je raziskovala nahajališča in pridobivala
ogljikovodike v kanadski provinci Alberta. Leta 1997 si je pridobila pravice za E&P v
Venezueli. Leta 1998 je država reorganizirala CNPC tako, da je vse domače aktivnosti
prevzela družba PetroChina, CNPC pa je nadaljevala aktivnosti v tujini in zato ustanovila
družbo CNOOC (China Offshore Oil Company). Leta 2013 so se skupaj z družbo ENI vključili v
proizvodnjo plina v Mozambiku, junija 2014 pa so začeli z zamenjavo vodilnih v družbi zaradi
višjih družbenih interesov.
Kitajci so udeleženi v 30 mednarodnih naftno-plinskih projektih v 22 državah. Med njimi so
najpomembnejše:
Azerbaijdžan, Kanada, Irak, Iran, Indonezija, Mjanmar, Oman, Peru, Sudan, Tajska,
Turkmenistan in Venezuela.
Trenutno zaradi nemirov razmišljajo, da bi zapustili Irak, kjer dela 100 Kitajcev. Izven države
največ proizvajajo v Afriki okoli 400.000 sodčkov dnevno. Skupaj s Totalom in britansko
družbo Tullow v Ugandi leta 2018 pričakujejo proizvodnjo okoli 230.000 sodčkov dnevno. V
tujini razpolagajo z zalogami 590 milijoni ton ogljikovodikov.
-

Surova nafta: letna proizvodnja CNPC na Kitajskem znaša 110 milijonov ton, kar
predstavlja 53% kitajske proizvodnje. Ostalo si morajo zagotoviti v tujini. Letno
porabijo 505 milijonov ton surove nafte.
Zemeljski plin: letna proizvodnja CNPC na Kitajskem znaša 80 milijard m3, kar
predstavlja 74% kitajske proizvodnje. Letno porabijo 162 milijard m3.
Število bencinskih servisov na Kitajskem: 19.840

Družba CNPC v naslednjem desetletju prednostno načrtuje proizvodnjo nekonvencionalnih
ogljikovodikov iz peščenjakov (Tide oil and gas production). Tehnologijo proizvodnje in
odkrivanje ležišč uspešno obvladujejo. Uspeva jim izčrpati 10 odstotkov nahajališča. Lani so
proizvedli 25 milijard m3 nekonvencionalnega plina.
Naftno-plinsko industrijo otoške Kitajske pa predstavlja CPC (Chinese Petroleum Corporation
ali tudi Taiwan Chinese Petroleum Corporation).
Imajo lastno (ali v solstništvu) proizvodnjo nafte in plina v Ekvadorju, Kongu, Čadu, Avstraliji,
Libiji, Indoneziji Venezueli, Nigerju in ZDA.
Imajo 3 rafinerije z letno kapaciteto 36 milijonov ton, 2.600 bencinskih servisov in porabijo
okoli 8 milijard m3 zemeljskega plina, ki ga vsega uvažajo v obliki LNG.
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GAZPROM je ponovno zavrnil možnost, da bi Rosneft uporabil njihov plinovod Sahalin 2 za
transport plina s severnega dela otoka Sahalin na južni del. Sahalin 2 bo namreč polno
zaseden, ko bo Gazprom dogradil tretjo enoto utekočinjevalnice (train).
Sahalin 2 je plinovod katerega večinski lastnik je Gazprom. Namenjen je transportu plina s
plinskega polja Lunskoye na severu otoka do utekočinjevalnice v kraju Prigorodnoye na jugu
otoka. Zmogljovost utekočinjevalnice, ki ima dve enoti, je 19 milijonov ton plina letno.
V Rosneftu menijo, da bi bilo ceneje povečati zmogljivost Sahalina 2 kot zgraditi vzporeden
nov plinovod.
Plin s Sahalina je v obliki LNG namenjen pacifiškemu delu Azije, kjer napovedujejo veliko rast
porabe v naslednjih letih.
INDIJA je država z 1,3 milijarde prebivalcev, ki ima 800 milijonov ton dokazaih zalog surove
nafte in 1,4 trilijona m3 zemeljskega plina. Letno porabijo 175 milijonov ton naftnih
derivatov in 51 milijard m3 zemeljskega plina.
Pripravljajo se na povečanje proizvodnje ogljikovodikov v priobalnem področju, vendar po
ocenah družbe BP, prepočasi. V letu 2013 so doma proizvedli 42 milijonov ton surove nafte.
Uspešno povečanje proizvodnje zemeljsega plina v Indiji ovira vladno zadrževana umetno
nizka cena. Novi indijski ministrski predsednik je obljubil, da se bo cena plina zvišala, vendar
obljube ne izpolnjuje. Predsednik družbe BP in ekonomski svetovalec Dan Yergin svarita, da
bo politika nizkih cen zemeljskega plina v Indiji kmalu povzročila energrtsko krizo v državi, v
glavnem zato, ker uvoz plina iz Avstralije po svetovnih tržnih cenah in prodaja na domačem
trgu pod to ceno pomeni, da se bo plinski in s tem tudi energtski oziroma gospodarski sistem
neizogibno sesul.
URUGUVAY ne proizvaja nafte in plina in nima dokazaih rezerv. Uruguajska naftno-plinska
družba ANCAP je v preteklosti zbrala 1,5 milijarde USD od družb TOTAL, BP in BG in jih
investirala v geološke raziskave priobalnega pasu, ki so dale vzpodbudne rezultate. Na
podlagi teh rezultatov ANCAP ponuja investitorjem iz tujine 4 ultra globoka (3000 do 4000
m) in 7 plitkih (do 2500 m) priobalnih nahajališč plina v bljižini mesta Punta del Este. Za
pridobitev koncesij se zanimaj več družb, med njimi CHEVRON, ki je leta 1976 izvrtal prvo in
edino raziskovalno vrtino v Uruguaju. Pričakujejo, da se bodo aktivnosti, povezane z
raziskovalnim vrtanjem nadaljevale leta 2015, ko načrtujejo »roadshow« v Londonu,
Houstonu in Rio de Janeiru. Vsi udeleženci E&P procesov v Uruguvaju so zelo optimistični,
ker so dosedanje raziskave pokazale veliko geološko podobnost njihovega priobalnega
raziskovalnega področja s priobalnim področjem Brazilije in Zahodne Afrike.
Izhodišče, ki ga postavlja urugvajska družba ANCAP za oblikovanje pogodbe o delitvi
proizvodnje (Production sharing agreement) je, da bo družbi pripadal 30 do 35 odstotni
delež.
Pripravljajo konzorcij raziskovalnih in proizvodnih družb, ki ga bo vodila argentinska družba
YPF. V letu 2015 načrtujejo izvrtati 2 raziskovalni vrtini.
VARNOST PRIOBALNEGA ČRPANJA NAFTE: nafta bo še nekaj časa ključni element
energetskega portfelja, zato je potrebno zagotoviti, da bosta njeno pridobivanje in
proizvodnja potekala skladno z najstrožjimi možnimi varnostnimi standardi. Evropska
komisija je po nesreči Maconda v Mehijskem zalivu leta 2010 na podlagi obsežnih
posvetovanjih z najpomembnejšimi udeleženimi stranmi oktobra 2011 predlagala Direktivo
2013/30/EU, ki je začela veljati 18.7.2013 in predvideva stroge varnostne standarde na
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področju zdravja, varnosti in okolja. Države članice EU jo morajo do julija 2015 prenesti v
nacionalno zakonodajo. Veljala bo na priobalnih ploščadih na območju EU. Nova zakonodaja
ne velja za ploščadi podjetij s sedežem v EU, ki so zunaj ozemlja EU, vendar se bodo morali
upravljavci teh ploščadi obvezati, da si bodo pri vodenju priobalnih naftnih in plinskih
ploščadi po vsem svetu »prizadevali« za upoštevanje teh načel. Predlagana zakonodaja
pokriva celoten življenjski cikel vseh raziskovalnih in proizvodnih dejavnosti: od zasnove do
dokončne odstranitve naftnih oziroma plinskih postrojenj. Pod nadzorom zakonodajnih
oblasti posameznih držav bo morala evropska naftna industrija redno preverjati varnostne
standarde priobalnih ploščadi ter jih nenehno nadgrajevati ob upoštevanju novih tehnologij,
novih dosežkov v stroki in novih tveganj. Norvežani so že napovedali, da direktive ne bodo
spoštovali. Družbe, ki upravljajo ploščadi v Mediteranu in v Črnem morju bodo morale
sprejeti direktivo v celoti.
Predstavnik Velike Britanije, ki ima nejpopolnejše razvit sistem pridobivanje nafte in plina v
Evropi, je na 21. WPC kongresu povedal, da so pri prenosu EU zakonodaje o varnosti
priobalnega črpanja nafte in plina v zadnjem času dosegli pričakovan uspeh: predvidoma bo
direktiva EU leta 2015 dokončno prenešena v britanski pravni sistem. Največ pozornosti so
posvetili delu zakonodaje, ki opredeljuje odgovornost za povzročene nesreče.
Cilj EU je v prihodnjih mesecih in letih spodbujati strožje varnostne standarde, ne samo v EU,
temveč tudi v drugih državah. Za dosego tega cilja je potrebno sodelovanje s tretjimi
državami in ustreznimi organizacijami, da bo zagotovljena uporabo najvišjih standardov na
priobalnih ploščadih. Evropska komisija je že vzpostavila stike s pristojnimi mednarodnimi
partnerji, da zagotovi varnost priobalnih ploščadi tako v sosednjih regijah, ki imajo
neposreden vpliv na evropske obale, kot tudi v svetovnem merilu. Okoljska, gospodarska in
družbena škoda zaradi nesreč na priobalnih ploščadih ne pozna meja.
Nesreča Maconda v Mehijskem zalivu leta 2010 je povzročila hudo onesnaženje obale
Mehiškega zaliva. Obalo je po pogodbi z družbo BP očistila družba FLUOR, ki pa se še vedno
tožari z družbo BP, ki noče plačati pravdnih stroškov.
Zaradi nesreče v Mehiškem zalivu je ameriška vojska leta 2012 družbi BP odpovedala dobavo
vseh vrst naftnih derivatov. BP je letno dobavljal ameriški vojski za okoli 2,5 milijarde USD
goriv in maziv. Letos ameriška vojska že popušča – naročila je za 43 milijonov goriv pri družbi
BP.
BP je sklenil dolgoročno pogodbo o dobavi LNG kitajski družbi CNOOC. Niso objavili iz
katerega polja bodo plin dobavljali. Pogodba je sklenjena za 1,5 milijona ton LNG letno, z
dobavo pa bodo začeli v letu 2019. LNG bo Kitajska prevzemala v terminalu Dapeng, kjer
imajo skladiščeza 160.000 m3 plina. Načrtujejo, da bodo lahko največ pretovorili 12 milijonov
ton LNG letno. Kitajska letno potrebuje okoli 18 milijonov ton LNG. Leta 2020 bo Kitajska
potrebovala okoli 420 milijard m3 zemeljskega plina. Razen z družbo BP Kitajska sodeluje
tudi z družbo SHELL, ki prevzema vodilno vlogo pri raziskavah in pridobivanju ogljikovodiku v
Kitajskem morju. Govorijo celo o svetovnem energetskem povezovanju med SHELLOM in
CNOOC.
GAZPROM NEFT in SHELL načrtujeta skupen projekt povečevanja izkoriščenosti naftnih polj
na področju Khanty-Mansiyska (Zahodna Sibirija). Naftonosne kamenine so peščenjaki
(Traditional Russian sandstone formation), kjer z uporabo metode »Chemical flooding«
pričakujejo dodatno proizvodnjo. Od leta 2003 so do sedaj proizvedli skupaj 400 milijonov
sodčkov, z novo metodo pa si obetajo dodatnih 183 milijonov sodčkov v naslednjih 10 do 12
letih. Metoda temelji na tem, da s posebnimi kemikalijami iz peščenjakov izperejo še
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preostali del ogljikovdikov. Glavna sestavina posebnih kemikalij je lužina, ki jo proizvajajo le v
ZDA. Proizvodnja enega sodčka nafte po metodi chemical flooding se podraži za okoli 24
USD. Upajo, da bo SHELL začel specialno lužino kmalu proizvajati v Rusiji. Upajo tudi, da bo
država zmanjšala davek na proizvodnjo sodčka surove nafte za znesek, ki ustreza ceni lužine.
Znižanje davka na proizvodnjo nafte odobrava neposredno predsednik Putin.
CHEVRON izvaja skupen projekt povečevanja izkoriščenosti naftnega polja Wafra, ki se
nahaja v Nevtralni coni med Kuvajtom in Saudsko Arabijo po metodi »Steam flooding«.
Pričakujejo, da se bo sedanja izkoriščenost polja, ki znaša 5 odstotkov, povečala na 30
odstotkov.
EITI (Extractive Industries Transpaency Initiative) je družba, ki se ukvarja s promocijo in
nadzorom upravljanja, korupcije in transparentnostjo mednarodnih naftnih poslov. Glavni cilj
družbe je zagotoviti javne objave plačil naftnih družb državi. Pri tem so naleteli na velike
težave, ker je v precejšnjem številu držav veliko število lobistov na delu, da bi preprečili
zakon »Publish what you payed«!!
SAUDI ARAMCO je postavil zahtevo, da tuji proizvajalci nafte in plina v bodoče zagotovijo
proizvodnjo 75 odstotkov potrebne opreme v državi. Do sedaj so doma proizvajali le 25
odstotkov opreme, ostalo so uvozili.
Tudi v drugih državah (n.pr: Brazilija), ki proizvajajo nafto in plin, se zavedajo, da naftna
industrija ustvarja delovna mesta in zmanjšuje nezaposlenost. Pomanjkanje strokovno
usposobljene delovne sile za naftno industrijo pomeni za svetovno gospodarstvo velik
problem. Precej govornikov na kongresu je ugotavljalo, da dotok mladih naftno-plinskih
strokovnjakov ni dovolj velik. Vzrok za to je tudi ne dovolj intenzivno seznanjanje javnosti o
problemu: »We just need to tell our story better«!!
ODLOČILEN IZZIV ZA PRIHODNJE GENERACIJE: predstavnik SHELLA je mlade naftno-plinske
strokovnjake, mlajše od 35 let nagovoril na temo »Uravnavanje potreb po energiji in zaščita
okolja«. Opozoril je, da bo za prihodnje generacije menedžerjev odločilno ali bodo sposobni
ustrezno nagovoriti javnosti in jim pravilno predstaviti povezavo med zmanjšanjem izpustov
CO2 in prihodnostjo trajnostnega razvoja človeštva: države G20 namreč predstavljajo 85
odstotkov svetovnega gospodarstva in so ključne za razvoj človeštva!!
WPC MENTORING PROGRAM:
Na kongresu v Moskvi se bile predstavljene, kot pomembno poslanstvo WPC, aktivnosti
»mentorskega programa«, ki se v okviru WPC Youth Committija (YC) izvaja od oktobra leta
2010. Namen mentorskega programa je premostitev »prepada« med mladimi strokovnjaki s
specialistično univerzitetno izobrazbo in starejšimi strokovnjaki z izkušnjami iz prakse.
Mentorski program omogoča organizirano, dalj časa trajajočo povezavo med dodiplomskimi
in podiplomskimi študenti s starejšimi eksperti oziroma voditelji iz vseh dejavnosti (E&P,
G&P, R&M) naftno-plinske industrije v obliki videokonference.
Trenutno poteka že drugi cikelj mentorskega programa v katerega je vključenih okoli 100
udeležencev. Program poteka v manjših skupinah: 2 – 5 mladih študentov in/ali že
zaposlenih strokovnjakov se sestaja vsakih nekaj tednov na videokonferenci in razpravlja z
mentorjem o reševanju konkretnih praktičnih problemov ali novih pobudah mlade
generacije za napredek stroke. Skupine so sestavljene tako, da so udeleženci iz podobnih
časovnih con.
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Program poteka takole:
- 1. korak: člani WPC Youth Committee (YC) in člani WPC National YC (NYC) so bili
povabljeni k sodelovanju kot »Mentees« in »Mentors«. Vsi povabljeni so prejeli "Mentoring
Programme Outline Document”.
- 2. korak: »Mentees« in »Mentors«, ki so se vabilu odzvali, so bili razporejeni po časovnih
conah.
- 3. korak: Mentorji so začeli z diskusijami s pomočjo videokonferenc. Izbrali so nekaj tem in
jih v okviru skupine analizirali. Nato so skupaj določili teme za drugi krog videokonferenc.
- 4. korak: Vsi člani skupine so prejeli zaključke razgovorov.
- 5. korak: »Mentees« in »Mentors« so se srečali v živo na 4. WPC Youth Forumu v Calgaryju,
oktobra 2013 in ponovno junija 2014 na 21. WPC kongresu v Moskvi.
- 6. korak: zadnji dan kongresa v Moskvi so se vsi »Mentees« in »Mentors« srečali in se
dogovorili kako se bodo lotili naslednjega ciklja.
- 7. korak: po vsakem ciklju »Mentees« in »Mentors« prejme poseben certifikat.
PREPOVED IZVOZA SUROVE NAFTE IZ ZDA: v času prvega naftnega šoka (pred 40 leti) so ZDA
sprejele zakon, ki prepoveduje izvoz surove nafte iz ZDA. Prepoved izvoza derivatov in
zemeljskega plina je prenehala že leta 1981, surove nafte pa tudi še danes ni dovoljeno
izvažati. V Washingtonu so aktivnosti za ukinitev zakona, ki prepoveduje izvoz surove nafte, v
zadnjih tednih najbolj aktualna tema s področja energetike. Zahteva je povzročila v državah
izvoznicah surove nafte (Itak, Libija, Ukrajina) precejšenj nemir!! Politiki v ZDA niso enotni ali
bi ukinitev prepovedi izvoza surove nafte iz države koristila ameriškemu gospodarstvu.
Zagovorniki ukinitve trdijo, da bi se svetovne borzne cene bencina znižale. Ustvarili bi 1 milijon
novih delovnih mest. Ponudba domače surove nafte na ameriškem trgu bi se zmanjšala, kar bi
preprečilo padec cen domače nafte. S tem bi dosegli tudi politično stabilnost.
O ZAJEMANJU IN SKLADIŠČENJU OGLJIKA CCS: (Carbon Capture Sequestracion)
Mednarodna agencija za energijo IEA in Organizacija združenih narodov OZN sta nedavno
napovedali pospešitev aktivnosti za nadaljevanje projektov CCS. EU je napovedala, da bo
finančno podprla prvi CCS projekt iz sheme NER300.
Švedska družba Vattenfall, ki razvojno deluje na projektu CCS že 15 let, pa je napovedala, da
bo zaključila z vsemi prizadevanji v zvezi z CCS, ker je dejavnost finančno prezahtevna in za
njihovo družbo zato ni več prioriteta!
Norvežani so se že leta 2009 odpovedali projektu Mongstad v katerega so vložili 200
milijonov USD brez uspeha.
Do sedaj je bilo realiziranih več CCS raziskovalnih projektov v sklopu inštitutov in univerz ter
nekateri pilotni projekti med katerimi so v Evropi najbolj znani Schwarze Pumpe v Nemčiji,
White Rose v VB in ROAD na Nizozemskem.
Na področju CCS so največ dosegli v ZDA, v Kanadi in na Kitajskem, kjer je nekaj projektov že
v komercialni fazi. V Evropi imata za komercialno zrelost največ možnosti projekta White
Rose in ROAD.
Bolj uspešen je projekt ROAD, ki je skoraj zaključen. Manjka »le« še 130 milijonov €.
Investitorja projekta pri katerem je predvidena izločitev in skladiščenje 1,1 milijona ton CO2
letno v novi premogovi elektrarni v Rotterdamu, sta družba Eon in Suez. CO2 bo skladiščen v
vrtini P18, ki leži v Severnem morju in je s 26 km dolgom cevovodom povezana z elektrarno,
ki se nahaja na področju roterdamskega pristanišča.
EU je za sofinansiranje projektov, ki naj bi zmanjšali onesnaževanje ozračja s CO2, oblikovala
finančno shemo NER300. Podpora je namenjena CCS projektom kot tudi OVE projektom. Za
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sredstva NER300, ki naj bi jih Evropska komisija namenila projektom CCS, v Bruslju lobira
skupina ZEP (Zero Emission Platform). Če finančna podpora CCS projektu White Rose ne bo
prispevala k komercialnemu uspehu izločanja in skladiščenja CO2 v EU, bo v Evropski komisiji
med CCS (ZEP) in OVE lobisti predvidoma prišlo do hudih trenj!! Obstaja nevarnost, da ne bo
sprejet cilj »27% OVE« leta 2030 ali celo celoten energetsko/okolski paket 2030, ki naj bi ga
EU sprejela jeseni 2014.
EU predlaga, da se morajo do leta 2030 izpusti CO2 zmanjšati za 40 odstotkov, k čemur lahko
predvideni CCS projekti prispevajo največ 4 odstotke, kar pomeni za okoli 220 milijonov ton
CO2.
Ukrajinska kriza in vedno večja odvisnost EU od ruskega plina silita EU v spremembo
energetske strategije glede vira nabave energentov. Nova strategija pomeni prehod na
domače vire energije med katere spada proizvodnja elektrike iz domačega premoga oziroma
domačega lignita. Zato postaja razprava o CCS vedno bolj aktualna, ker naj bi rešila problem
CO2 pri proizvodnji elektrike iz evropskih premogov.
Evropska komisija želi spremeniti energetsko strategijo v smeri, ki bi zagotavljala enegersko
varnost z maksimalnim izkoriščanjem lastnih energetskih virov in URE.
SEŽIGANJE PLINA OB NAFTNIH VRTINAH (Gas flaring)
Svetovna banka je objavila, da kmalu objavila razpis za sredstva, ki naj bi omogočila popolno
ukinitev sežiganja plina ob naftnih vrtinah do leta 2030. Na svetu letno na baklah naftnih
vrtin zgori okoli 140 milijard m3 zemeljskega plina, ki neizogibno spremlja črpanje surove
nafte. Pri tem nastane okoli 350 milijonov ton CO2, kolikor jih nastaja tudi pri pogonu 70
milijonov osebnih avtomobilov. Količina 140 milijard m3 zemeljskega bi zadostovala za
proizvodnjo elektrike, ki jo letno potrebuje afriška celina.
Nekatere države so sežiganje plina ob naftnih vrtinah že precej zmanjšale: Mehika za 66
odstotkov v dveh letih, Azerbajdžan (SOCAR) za 50 odstotkov, tudi v dveh letih. Nigerija je v
preteklih petih letih investirala 3 milijarde USD in s tem zmanjšala sežig za 4 milijarde m3
zemeljskega plina letno.
Najmanj so na tem področju dosegli v Rusiji. Zakonsko so predpisali, da je potrebno
zmanjšati sežiganje na celotnem področju Rusije za najmanj 95 odstotkov. Tega niso
uresničili, določen premik pa je mogoče opaziti pri velikih ruskih naftnih družbah Rosneft,
Surgutneftegas, TNK-BP in Gazprom Neft. Uspešni so tudi na področju Khanty-Mansiyska,
kjer so investirali 3,4 milijarde USD. Zgradili so 1.800 kilometrov plinovodov, ki napajajo 34
plinskih elektrarn. Sežig plina ob vrtinah se je zmanjšal za 45 odstotkov.
V projekt zmanjšanja sežiga plina ob vrtinah, kjer finančno sodeluje Svetovna banka, je
vključenih 32 naftih družb po vsem svetu. Projekt so začeli uresničevati leta 2002. Posebno
pozornost posvečajo sežigu na področju Arktike, ker črni ogljik, ki pri tem nastaja, močno
prispeva k taljenju ledu.
STATOIL: razmere na področju E&P se močno slabšajo, ker so se stroški investiranja zelo
zvečali. ROC se je zmanjšal za tretjino kljub temu, da so se cene surove nafte vzadnjih desetih
letih potrojile! V zdanjem desetletju se jim je ROC znižal na 10 odstotkov. Norveška družba
ocenjuje, da je to za gospodarsko dejavnost, ki je izpostavljena visokim tveganjem,
nesprejemljivo. Njihov razvojni program je usmerjen v zmanjševanje stroškov tako, da bodo
uporabljali že preizkušeno tehnologijo in standardizirano opremo. Prepričani so, da so v
zadnjem desetletju preveč povečali število zaposlenih in prešli na zelo kompleksno
tehnologijo. Edni način, ki bo omogočil preživetje in napredek, je uvajanje enostavnejših
rešitev in ponovna uporaba opreme.
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LINDE: ocenjujejo, da bo okoli 30 odstotkov porabe nafte nadomestil zemeljski plin, največ
pri majhnih in srednjih projektih. Za transport utekočinjenega zemeljskega plina so
strokovnjaki in ocenjujejo, da se jim bo posel prečej povečal. Poraba LNG za transport se bo
predvidoma povečala za 1,4 milijona ton letno, ker so se predpisi o uporabi nizkožveplenih
goriv zaostrili. Ker je uporaba nizkožveplenih goriv omejena le na določena zaprta morska
področja (Severno morje, Mediteran) pričakujejo, da se bo dual fuel sistem za pogon velikih
ladij razširil, ker omogoča uravnoteženje med ceno goriva in okoljevarstvenimi predpisi.
KAZAKSTAN: imajo 4 velika naftno-plinska polja. V naslednjih letih načrtujejo razširiti
pridobivanje nafte in plina, ki postaja glavna gospodarska dejavnost države. Skupaj z Rusi
raziskujejo Predkaspijski bazen, kjer načrtujejo izvrtati 25 do 30 km globoko vrtino!(?).
ANGOLA: proizvajajo okoli 1,75 milijona sodčkov dnevno. Načrtujejo povečanje na 2 milijona
sodčkov dnevno prihodnje leto. Pripravljajo se na razpis koncesij na kopnem (10 blokov) in v
globokem morju (na pre-salt in post-salt območjih). Vse potrebne geološke podatke (2D in
3D) so že zagotovili in se pripravljajo na petletno obdobje podeljevanja koncesij. Želijo
zagotoviti stabilno proizvodnjo.
Velike težave imajo s terminalom LNG, ki ima letno kapaciteto 5,2 milijona ton in zaradi
tehničnega defekta ne bo deloval vsaj še leto dni. LNG je namenjen Braziliji, terminal pa je v
solastništvu družb Sonangol, Chevron, Total, BP in ENI.
O NAFTI: nafta je eno glavnih gonil svetovnega gospodarstva, saj predstavlja več kot tretjino
energetskega portfelja, nanjo pa se zanaša tudi skoraj celoten transportni sektor.
Nafte je na svetu dovolj. Uradni podatki o svetovnih energetskih rezervah, na katere se
sklicujejo raziskovalci, analitiki in novinarji, so naveden v vsakoletni izdaji publikacije »BP
Statistical Review of World Energy«, ki jo je letos javnosti predstavil na 21. WPC kongresu v
Moskvi CEO skupine BP Bob Dudly. Po BP-ju je nafte še za 53 let. Plina za 55 let, premoga pa
za 113 let. To so številke o odkritih potrjenih rezervah (Proved reserves). Nafte je bilo
31.12.2013 na svetu skupaj 238,2 milijard ton, plina 185,7 trilijona m3 in premoga 891.531
milijonov ton. Navedeni podatki veljajo za odkrite in potrjene količine konvencionalne nafte
in plina. Odkritih, a ne potrjenih količin nekonvencionalne nafte in plina pa je vsaj še enkrat
toliko kot je potrjenih količin konvencionalne nafte in plina.
CEO družbe TOTAL oenjuje, da je nafte še za 135 let. O »Peak Oil« nima smisla razpravljati,
ker se je zelo odmaknil v prihodnost!
Dr. Renato Bertani, predsednik WPC o vprašanju »Peak Oil or Peak Demand« je na 5. SNNKWPC delavnici 11.4.2014 v Ljubljani menil naslednje:

- No Peak Production, no Peak Consumption!

- Supply will Meet Demand Growth,
- Demand Growth Constrained through Regulation and higher Efficiency,
- Gradual, Long Term, Market Driven Transition to Post Petroleum Age!

Splošno velja, da je človeštvo do danes porabilo 1/3 vse nafte, ki je obstajala na planetu,
druga tretjina je odkrita in potrjena ter jo porabljamo, tretja tretjina pa je še neodkrita.
EU je glede rezerv nafte revna: trenutno uvaža več kot 80 odstotkov potrebne nafte. Kljub
energetski učinkovitosti in strategiji dekarbonizacije ta številka lahko v naslednjih desetih letih
naraste tudi na 90 odstotkov ali več. Cilj svetovnih naftno-plinskih družb je še naprej
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zagotavljati varno in cenovno ugodno dobavo nafte v razmerah naraščajočega povpraševanja
iz drugih delov sveta, hkrati pa ohraniti najstrožje okoljske standarde.
O CENAH NAFTE: v zadnjih letih je cena nafte doživela izredna nihanja, nanje pa je
vplivala tudi vrsta nepričakovanih enkratnih dogodkov:
-

Julija 2008 je dosegla rekordnih 140 USD za sodček, nato pa konec istega leta
padla na le nekaj več kot 30 USD za sodček;

-

Nesreča na naftni ploščadi Deepwater Horizon maja 2010, ki je povzročila
največje razlitje nafte v zgodovini, je vplivala na skok cen,

-

Prekinitev dobave surove nafte iz Libije na začetku leta 2011, se je za krajši čas
še večkrat ponovila, kar pri oskrbi ni predstavljalo večjih težav,

-

Vojno stanje v Ukrajini in Iraku na ceno nafte skoraj ne vpliva: konkurenca
velikih proizvajalcev nafte je vsak dan večja. Kljub ukrajinski krizi se cene
gibljejo okoli ali celo pod 100 USD/bbl. Poznavalci ocenjujejo, da bi na večji
skok cen nafte OPEC hitro reagirale ZDA, ki imajo nafte dovolj tudi za izvoz. S
tem bi se cene hitro umirile. Trenutno izvoz nafte iz ZDA ni dovoljen, poznavalci
pa pričakujejo, da bo prepoved izvoza kmalu ukinjena.

-

Junija 2014 je bila ponudba nafte na svetovnem trgu zadovoljiva.
Dnevna proizvodnja v milijonih sodčkov v državah, ki proizvajajo največ nafte
na svetu, je znašala:
Rusija................................10,9 milijonov
ZDA...................................10,3 milijona
Saudska Arabija...................9,4 milijona
Kitajska................................4,2 milijona
Kanada................................4,0 milijone
Irak......................................3,1 milijona
Združeni Arab. Emirati.........2,8 milijona
Iran......................................2,7 milijona

-

Spremenljive in izredno visoke cene nafte bi škodovale tako proizvajalcem kot
potrošnikom. V razmerah šibkega svetovnega gospodarstva visoke cene nafte
predstavljajo resno grožnjo, da se bodo ponovila negativna gibanja iz leta 2008,
ko so rekordne cene nafte (vsaj delno) povzročile svetovno gospodarsko krizo.
Trenda večjih skokov cen surove nafte, ki se pojavljajo v času političnih kriz in
vremenskih katastrof, skoraj ni zaznati.

-

Čeprav ima EU ambiciozne dolgoročne cilje za dekarbonizacijo, nafta ostaja
glavno gonilo našega gospodarstva tudi na dolgi rok. Vsi EU scenariji, vključno
z najbolj ambicioznimi, predvidevajo, da bo EU leta 2030 z nafto še vedno
pokrivala približno tretjino potreb po energiji. Sedaj jo pokrivamo skoraj
polovico.

-

WPC se na kongresih, nacionalnih in regionalnih konferencah nikoli ne
opredeljuje do cen nafte in derivatov ali do sistemov obdavčenja, diskutirajo
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le o cenovnih razmerjih, o okolju, o tehnično-tehnoloških inovacijah, o
trajnostnem razvoju in splošni energetski prihodnosti.
-

Vseeno je na 21. WPC kongresu v Mosvi generalni sekretar OPEC ELBadri napovedal, da bo po njihovih ocenah cena nafte leta 2035 znašala 110
USD/sodček. OPEC tudi napoveduje, da se bo do takrat svetovn poraba nafte
povečala za 52 odstotkov.

-

Tudi IEA je predstavila svoje napovedi : cena nafte Brent se bo iz povprečnih
112 USD/sodček v letu 2012 znižala na povprečnih 92 USD/sodček v letu 2017
in zvišala na povprečnih 141 USD/sodček v letu 2040.
Poraba nafte bo do leta 2019 rasla po stopnji 1,3% letno in dosegla porabo
okoli 99,1 milijona sodčkov dnevno. Po letu 2020 pa bo prišlo do počasnejše
rasti porabe ali celo do padca zaradi visokih cen, zaostritve okoljevarstvenih
predpisov in cenejših, čistejših alternativnih goriv !!

-

WPC strokovnjaki sicer pravijo, da se o cenah nafte ne sprašuje, ker jih nihče
ne more napovedati. Kdor trdi, da to zna, je lažnivec!

O RAFINERIJAH: nafta bo tudi v prihodnje pokrivala bistven del energetskih potreb EU.
Tudi če bo povpraševanje po nafti v evropskem transportnem sektorju upadlo, bo
povpraševanje po tem viru, zlasti po zelo kakovostnih naftnih derivatih, še vedno veliko.
Nafta ni samo gorivo, je tudi pomembna surovina, ki se uporablja pri proizvodnji, zato so
evropske rafinerije že tri leta pred zahtevno nalogo : prilagoditi se morajo zelo strogim
predpisom o kakovosti zraka in konkurenčnim rafinerijam izven EU, ki jim predpisov o
kakovosti zraka ni potrebno upoštevati. Velik problem evropskih rafinerij je tudi njihova
majhnost: nekatere izvenevropske rafinerije s svojo kapaciteto precej preko 10 milijonov
ton letne predelave, kljub transportim stroškom, močno konkurirajo evropskim
rafinerijam od katerih le redke predelajo več kot 10 milijonov ton surove nafte letno.
- V Evropi rafinerije že več let zapirajo, drugje po svetu pa gradijo velike nove!
Raziskovalna in svetovalna družba za potrebe energetike, zdravstva in farmacevtske
industrije, ki se imenuje Global Data in ima podružnice v Severni Ameriki, Evropi in Aziji,
ocenjuje da bo do leta 2020 potrebno v svetu zgraditi za 600 milijonov ton novih
rafinerijskih kapacitet. Letno okoli 80 milijonov ton, čeprav bo poraba letno narasla le za
50 milijonov ton. 27 odstotkov novih rafinerijskih zmoglivosti bo zgrajenih v Perzijskem
zalivu, 22 odstotkov na Kitajskem, 17 odstotkov v Indiji in 34 odstotkov (85 milijonov ton
letne predelave) v drugih azijskih državah. Za zahodno Evropo napovedujejo nadaljnja
zapiranja rafinerij.
- Evropska komisija je ustanovila EU Refining Forum, ki ima nalogo ugotoviti in sporočiti
EU komisiji primerjavo med evropskimi in izvenevropskimi rafinerijami na področju
obratovalnih stroškov, okoljskih predpisov države v kateri se nahaja rafinerija,
povpraševanja po derivatih in marž. Proces primerjanja, ki poteka, imenujejo »Refinery
Fitness Check«, ki naj bi bil zaključen jeseni 2014.
- Na kongresu je bil podrobno predstavljen primer rafinerije v Izmirju. Rafinerijo z 10milijonsko letno zmogljivostjo gradi konzorcij turških, azerbajdženskih (SOCAR) in
angleških družb. Predelava bo naravnana (optimizirana) na najbolj komercialne derivate:
dizel, jet in LPG. Lega rafinerije je zelo primerna za oskrbo mediteranskih držav med
katere s terminalom v Kopru spada tudi Slovenija. Predvidoma bo rafinerija začela s
proizvodnjo v letu 2016.
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O ZEMELJSKEM PLINU: zemeljski plin je gorivo 21. stoletja. Če je nafta »črno zlato« je
zemeljski plin »modro zlato«! Trenutna politika EU je zasnovana tako, da zemeljski plin
igra pomembno vlogo v prihodnji mešanici energetskih virov. Če želimo, da ta politika
deluje, potrebujemo sodelovanje Zalivskih držav in Rusije!
Plin je popolnoma spremenil evropski energetski trg v sedemdesetih in osemdesetih letih,
ko so bila odkrita obsežna plinska polja v Evropi in se je začelo pridobivanje plina, najprej
na nizozemskem naftnem polju Groningen. V tem obdobju so bili zgrajeni tudi glavni
plinovodi, ki so plin iz Severnega morja in Rusije prenašali v celinsko Evropo. Leta 1983 je
bila dokončana prva trasa plinovoda Transmed, po katerem je plin potoval iz Alžirije v
Italijo.
V naslednjih letih se je tržni delež zemeljskega plina v Evropi hitro povečeval in plin se je
vedno pogosteje uporabljal tudi za proizvodnjo električne energije: nekaj, česar prvotni
snovalci plinskega polja Groningen gotovo niso imeli v mislih. Plin trenutno predstavlja
približno četrtino skupne primarne dobave energije v Evropski uniji in ravno tako četrtino
mešanice energetskih proizvodnih virov Evropske unije.
Poročila kažejo, da si je svetovno povpraševanje po plinu leta 2010 opomoglo glede na
ravni iz leta 2009, in sicer je naraslo za skoraj osem odstotkov. Podobna rast je bila
zabeležena tudi v Evropi. A lastne zaloge zemeljskega plina v EU hitro in nezadržno
upadajo, zato bo v prihodnje potrebno precejšnje količine plina uvažati iz tretjih držav.
EU pričakuje, da bo zemeljski plin v prihodnjih letih še naprej ključen element mešanice
energetskih virov, saj ima pomembne prednosti zaradi trajnosti, prilagodljivosti,
razpoložljivosti in zanesljivosti oskrbe ter konkurenčnosti v primerjavi z drugimi gorivi.
Trajnostni vidik zemeljskega plina je razviden iz dejstva, da med vsemi fosilnimi gorivi
povzroča najnižje izpuste CO2. Če ga uporabimo v elektrarnah z nadpovprečnim
izkoristkom in z njim nadomestimo starejšo opremo, lahko plin pomembno prispeva k
znižanju izpustov toplogrednih plinov. Večina energetskih strokovnjakov soglaša, da bo v
kratkoročnem do srednjeročnem obdobju (do leta 2030) zemeljski plin predstavljal
pomembno orodje za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, saj bo nadomestil bolj
ogljično intenzivna goriva.
Ko pa gre za dolgoročno usodo zemeljskega plina, so mnenja različna. Nekateri zemeljski
plin vidijo zgolj kot prehodno gorivo na poti k nizkoogljičnemu gospodarstvu in menijo, da
bomo dolgoročno morali poiskati druge možnosti.
Osebno zaradi vrste razlogov menim, da bo zemeljski plin igral ključno vlogo tudi v
dolgoročni energetski strategiji (scenariji do leta 2050).
Plin ima zaradi svoje fleksibilnosti upravičen sloves idealnega partnerja za variabilne
obnovljive vire energije. V najboljšem primeru bo uporabo večjih količin variabilnih
obnovljivih virov spremljala povečana uporaba zemeljskega plina.
Kljub temu da gre za najčistejše fosilno gorivo, zemeljski plin pri izgorevanju še vedno
oddaja CO2 in Evropa si mora prizadevati za dosego dolgoročnih ciljev na področju
zniževanja emisij toplogrednih plinov. Dolgoročno je zato pomembno, da se plin uporablja
v kombinaciji z zajemanjem in skladiščenjem ogljika. Tako bo zemeljski plin ohranil
pomembno vlogo v mešanici energetskih virov in jo morda celo okrepil. Ključnega pomena
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je, da bodo uresničeni projekte zajemanja in skladiščenja ogljika v velikem obsegu ter da
bodo še v tem desetletju zagotovljene naložbe v ustrezno tehnologijo, če želimo začeti
uporabljati to tehnologijo leta 2020 in omogočiti njeno splošno rabo do leta 2030.
Prilagodljivost, razpoložljivost in zanesljivost oskrbe: če želimo zagotoviti varno dobavo,
potrebujemo več virov in poti za dostavo plina v EU. To je tudi bistvo diverzifikacijske
politike Evropske unije. Gre za politiko, katere cilj je ublažiti tveganja in varovati
gospodarske interese, ki zagotavljajo prednosti tako nam kot našim dobaviteljem.
Poskrbeti moramo za nove poti, po katerih lahko prevažamo plin iz različnih regij in od
različnih dobaviteljev, hkrati pa je potrebno dodatno spodbujati uporabo utekočinjenega
zemeljskega plina. V zadnjem desetletju je delež utekočinjenega zemeljskega plina v
evropskem uvozu vedno bolj naraščal. Trenutno predstavlja približno petino uvoza in
velika zasluga za to gre Katarju in njegovim dosežkom pri zasnovi in izgradnji velikanskih
postrojenj za pridobivanje utekočinjenega zemeljskega plina. Po vsem svetu trenutno
gradijo in načrtujejo nove utekočinjevalnice zemeljsega plina, kar pomeni, da se bo delež
LNG v prihodnjih letih verjetno samo še povečeval. V EU se že dolgo pripravljajo na nove
terminale za utekočinjeni zemeljski plin, da bi izkoristili priložnosti, ki se pri tem porajajo.
Sodelovanje v združenem evropskem trgu zemeljskega plina dobaviteljem omogoča
dostop to rastočega trga, ki šteje kar pol milijarde potrošnikov in je največji enotni
regionalni trg plina in električne energije na svetu.
EU je že zdaj največja uvoznica zemeljskega plina, konkurenčen in integriran trg pa še
naprej ostaja najboljše orodje za zagotovitev varnosti plina. Notranji trga zemeljskega
plina v EU je vzpostavljen in za dobavitelje plina predstavlja priložnost, da vstopijo na
največji združeni trg plina na svetu.
Konkurenčnost z drugimi gorivi: večja diverzifikacija pomeni večje zaupanje v plin kot
gorivo. Države, ki se pri proizvodnji električne energije močno zanašajo na premog, so
obetaven trg za zemeljski plin. Premogove TE so potencialni uporabniki zemeljskega plina.
A če želimo, da te države povečajo delež plina v svoji porabi, se morajo najprej prepričati,
da je dobava plina vara in konkurenčna.
Poleg diverzifikacije dobavnih poti in virov je pomembno tudi izboljšanje trga znotraj
Evrope. Povečati je potrebno fleksibilnost evropskega plinskega omrežja, tako v smislu
preprostega in preglednega dostopa za vse zainteresirane strani, kot v smislu večje fizične
povezanosti.
Kot strokovnjaki s tega področja upravičeno trdijo, zemeljski plin ni samo najčistejše
fosilno gorivo, njegova največja prednost je fleksibilnost – pri skladiščenju in proizvodnji.
A trg zemeljskega plina trenutno ni fleksibilen. Če trg zemeljskega plina ni fleksibilen, kako
lahko pričakujemo, da bodo drugi prepoznali njegovo vrednost? Plinska industrija je sama
odgovorna za ustvarjanje resnično fleksibilnega trga zemeljskega plina.
To ne pomeni, da ne potrebujemo dolgoročnih pogodb – potrebujemo tako dolgoročne
pogodbe kot likvidnost. Ne potrebujemo pa indeksacije nafte na likvidnem trgu s
konkurenčnimi plinskimi viri.
Dokler bomo imeli ceno plina, ki ni odvisna od ponudbe in povpraševanja po plinu, temveč
od ponudbe in povpraševanja po nafti, in dokler bomo imeli ločene trge zaradi klavzul o
namembnem kraju (pravnih ali praktičnih), čeprav so nezakonite, in dokler bodo trgi
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odrezani drug od drugega, ker so čezmejne zmogljivosti neizkoriščene, vendar nedostopne
drugim strankam, bo plin zaradi svoje cene nekonkurenčen!
Tako denimo v Evropi še vedno prihaja do prenosa iz dražjih območij v cenejša območja.
Določene države članice včasih plačujejo tudi 30 odstotkov več za zemeljski plin, čeprav
imajo dobre fizične povezave!
Cilj evropskega notranjega trga je doseči fleksibilen in združen trg zemeljskega plina,
vendar je treba sodelovanje med proizvajalci in dobavitelji plina prenesti v prakso.
Denimo tako, da odpravimo stare, nefleksibilne in diskriminatorne transportne pogodbe,
ali z uvedbo prilagodljivega in usklajenega upravljanja omrežja znotraj EU.
Na globalni ravni mora te ukrepe spremljati pregleden in fleksibilen trg utekočinjenega
zemeljskega plina, saj bomo s tem zagotovili, da plin doseže kraje, kjer je najbolj potreben
in največ vreden. EU si želi bolj poglobljenega sodelovanja z državami proizvajalkami in
pomembnimi uvoznicami utekočinjenega zemeljskega plina, da skupaj ustvari tak trg.
Plin bo najverjetneje ostal ključna sestavina naše mešanice energetskih virov, a njegov
delež v tej mešanici bo odvisen od plinske industrije. Zlasti po odločitvah, ki bodo močno
vplivale na prihodnost jedrske energije v nekaterih državah članicah EU, bo vloga
zemeljskega plina v prihodnji mešanici energetskih virov odvisna predvsem od njegove
privlačnosti z vidika trajnostne rabe, varnosti dobave in cenovne ugodnosti.
Plin je prav tako mogoče uporabljati na nove inovativne načine, povečuje pa se tudi njegova
vloga pri prevozu. Pri tem ima Katar največ zaslug. Katarske oblasti, katarska podjetja in
inženirji so s svojimi prizadevanji pomagali izpeljati največji in tehnološko najnaprednejši
projekt za utekočinjenje plina na svetu, ki se imenuje PEARL. Ustvarili so priložnost za
ločevanje med cenami nafte in plina ter zgradili realno tržno povezavo med nafto in plinom.
To je resnična inovativnost in v tem je prihodnost. Gotovo pa prihodnosti ni v oklepanju
umetno ustvarjenih povezav med nafto in plinom, ki nimajo nič skupnega z realnim svetom.
Star in nov način oskrbe s plinom:
-včasih: stalna rast porabe => danes: nezanesljiva rast porabe
-včasih: zanesljivost oskrbe s pogodbenimi projekti => danes: zanesljivost na podlagi
ponudbe in povpraševanja
-včasih: konkurenčnost med gorivi => danes: konkurenčnost tehnologij
-včasih: zaprte oskrbovalne verige => danes: konkurenčnost na trgu
-včasih: dolgoročni prodajni dogovori => danes: kratkoročne prodajne pogodbe
-včasih: poslovni koncepti in nacionalno usmerjena energetska politika => danes: odprava
nacionalnih ovir in globalizacija, ki jo podpira LNG
Ukrajinska kriza: EU je na plinsko krizo bolje pripravljena kot leta 2006 in 2009. Uvedene so
bile pomembne spremembe : interkonekcija med državami članicami, rezerve so se povečale
in obstajajo možnosti povratnih plinskih tokov.
EU tretjno (več kot 30 odstotkov) plina prejema iz Rusije. Polovica prihaja preko Ukrajine,
torej je le 15 odstotkov količin, ki jih porabi EU in jih prejema iz Rusije, ogroženih zaradi
ukrajinsko-ruskega spora. Ukrajina letno porabi 45 milijard m3 plina. Manj kot polovico
zagotavljajo iz lastne proizvodnje, polovico pa iz Rusije. V primeru neplačevanja ali drugih
nesporazumov, ki bi lahko povzročili ponovno ustaitev dobav iz Rusije, Ukrajina potrebuje 18
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milijard m3 plina iz smeri EU. Vzpostavljene so transportne možnosti povratnih plinskih
tokov iz Poljske (največ 10 bcm) in Slovaške (največ 3 bcm letos in 10 bcm prihodnje leto).
V Ukrajini je skladiščenega 13,5 bcm plina, ki je namenjen EU . Zaloge niso do vrha polne,
možno je namreč skladiščiti 18,0 bcm plina za tranzit v EU. Trenutno tranzit preko Ukrajine
poteka normalno, ker je EU plačala Rusiji ukrajinski dolg.
Vendar nevarnost še ni popolnoma mimo, ker se Rusija in Ukrajina še nista dogovorila o
dokončni ceni plina. Cene za Ukrajino so do 1.4. 2014 znašale 268,5 USD/1000 m3, nato pa
so se povišale na 385,5 USD/1000 m3. Rusi so opravičevali nižjo ceno plina za Ukrajino s tem,
da jim Ukrajina omogoča uporabo oporišč na Krimu. Ker je Krim sedaj ruski, znižanje cene ni
več opravičljivo!
Zemeljski plin in Slovenija: kupujemo ruski plin po enakih cenah, kot velja za ostale članice
EU, to je 370 do 380 USD/1000 m3. EU si mora vseeno zagotoviti zanesljive dobavne vire in
ransportne poti za zemeljski plin, ki ne bodo potekale preko Ukrajine. Za Slovenijo, ki je
članica EU, obstaja več alternativ oskrbe:
- Prva alternativa je, da obstoječh možnosti ne spreminjamo: Slovenija se bo še naprej
oskrbovala s plinom po ruskem plinovodu, rezervna možnost ostaja povezava s severno
Afriko, ki je obstajala do nedavnega in je bila prekinjena zaradi komercialnih (ne političnih)
vzrokov, transportne kapacitete za slovenske potrebe zadoščajo.
- Druga alternativa je Južni tok z zmogljivostjo 63 bcm, katerega gradnja je prekinjena, ker
Rusija s protimopolnim zakonom EU ne soglaša. Bulgarija, ki je članica EU, je gradnjo ustavila.
Tudi Srbija, ki ni članica EU, je julija 2014 projekt odložila. EU gradnje ni prepovedala, od
Rusije le zahteva, da uskladi tranzitne pogodbe, ki jih ima s posameznimi članicami EU, z
evropsko zakonodajo (TPA). Pogajanja med Gazpromom in Evropsko komisijo o uskladitvi
zakonodaje so bila ustavljena po priključitvi Krima Rusiji. Če bo Južni tok zgrajen, bo
transport plina preko Ukrajine leta 2020 verjetno popolnoma prenehal.
Najnovejši zapleti v vzhodni Ukrajini so po oceni EU projekt Južni tok odložili za nedoločen
čas.
- Tretja alternativa je Severni tok z zmogljivostjo 55 bcm. V uporabi je le polvica transportne
zmogljivosti za srednjo in zahodno Evropo. Podaljšek Severnega toka do Češke se imenuje
OPAL, ki ni v uporabi, ker tranzitne pogodbe ne ustrezajo EU zakonodaki (TPA). Strokovnjaki
trdijo, da polno delujoči Severni tok (55 bcm) ne more nadomestiti transporta čez Ukrajino.
Severni tok in plinovod Yamal-Europa zagotavljata ruski plin za zahodno in srednjo Evropo,
plinovod čez Ukrajino pa preskrbuje vzhodnoevropske države od katerih je Bolgarija 100
odstotno odvisna od transporta preko Ukrajine.
- Četrta alternativa je kombinacija cevovodne in terminalske oskrbe: za Slovenijo to pomeni,
da je potrebno zgraditi LNG terminal v severnem Jadranu.
Dosedanji zapleti z gradnjo LNG terminalov v severnem Jadranu so znani: že dolgo je znano,
da EU še nima pravega odgovora, kako bi zagotovili oskrbo zahodne Evrope z zemeljskim
plinom, če bi prišlo do prekinitve dobav zaradi političnih nesoglasij (transport plina čez
Ukrajino) ali okvar plinovodnih sistemov. Najzanesljivejša rešitev je gradnja novih
prevzemnih terminalov za utekočinjen zemeljski plin v državah zahodne Evrope. Za Slovenijo
bi bila s transportnega vidika najugodnejša gradnja prevzemnega LNG terminala v severnem
Jadranu. Pred petimi leti so zainteresirane družbe za oskrbo z zemelskim plinom javnosti
predstavile predloge za štiri LNG terminale, ki so močno razburili prebivalce iz okolice, tako
italijanske, slovenske in hrvaške. To so morski terminal Endesa (8 milijard m3), kopenski
terminal Gas Natural (8 milijard m3), terminal TGE na Serminu ob skladišču tekočih goriv (8
milijard m3) in terminal LNG Adrian na otoku Krku (10 milijard m3 z možno razširitvijo na 15
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milijard). Politiki so s podporo civilne iniciative pred tremi leti ustanovili tehnično skupino 23
profesorjev, raziskovalcev najrazličnejših strok in politikov (Aurelio Juri &Co), ki naj bi se
opredelili do gradnje terminalov. Tehnična skupina je pripravila odklonilno stališče do
gradnje vseh načrtovanih terminalov. Do danes se še nobena vlada držav, ki ležijo ob
severnem Jadranu, ni opredelila do poročila tehnične skupine. Reagirala je le Evropska
komisija, ki je oktobra 2013 sprejela program 250 prednostnih energetskih projektov med
katerimi je tudi LNG terminal v severnem Jadranu. Kateri od načrtovanih terminalov bo
zgrajen, naj se opredelijo vlade Hrvaške, Italije in Slovenije. Odločitve, kateri od štirih
terminalov je najprimernejši, še ni bila sprejeta, ker se do ukrajinske krize, ki se je ponovno
resno zaostrila letošnjo pomlad, ni mudilo. Države ob severnem Jadranu, tudi Italija, ki ima
dobavo dolgoročno potrebnih 85 milijard plina zagotovljeno, so ponovno začele resno
razmišljati kateri LNG terminal bo zgrajen. Pri tem je najbolj aktivna družba Smart Gas, ki se
ogreva za čimprjšnjo gradnjo terminala v zalivu med občinama Tržič (Monfalcone) in Devin
Nabrežina (Duino- Aurisiana). Prizadevanju za gradnjo terminala družbe Smart Gas se s
časopisnimi članki ponovno, avantgardno upira Aurelijo Juri, ki trdi, da terminal kljub nujni
devezifikaciji virov zaradi ukrajinske krize, ni potreben. Trditev utemeljuje, da so bljižni
terminali neizkoriščeni: off shore Livorno stoji, ker ni povpraševanja, Porto Vir pa obratuje le
z 60 odstotki kapacitete. Predlaga, da se Slovenija plinovodno poveže s tem terminalom in si
zagotovi 40 odstotkov njegove kapacitete. Predlaga tudi možnost uporabe FSRU (Floating
Storage Regsificatioun Unit) ali sistema Triplate (tanker z uplinjevalnikom na krovu in črpalna
boja v zalivu, povezana s plinovodom do vkopanega kriogenega skladišča na obali).
Če bi vlade vseh treh držav soglašale s Triplate sistemom, bi kriogeno skladišče na obali lahko
uporabljali tudi za uskladiščenje obveznih državnih rezerv zemeljskega plina. O obveznih
državnih rezarvah zemeljskega plina EU razmišja z več let, vendar direktiva še ni sprejeta.
Slovenija bi potreboval skladišče za 300 milijonov m3.
Problema »LNG terminal v severnem Jadranu: da ali ne?« bi zainteresirane države lahko
razrešile na podlagi analiza energetskega inštituta, ki mu vsi priznavajo kvalificiranost in
nevtralnost. Kateri je ta inštitut, je potrebno čimprej soglasno določiti (n.pr. v okviru NK
WPC)!
WPC CSR-1. (CSR = Corporate Social Responsibility) Norvežani so najavili, da pripravljajo prvo
»Konferenco voditeljev svetovne naftno-plinske industrije« (WPC CSR Leadership
Conference – www.wpccsr.org) v mestu Tromso, v času od 26. – 28. maja 2015.
Konferenca naj bi postala izhodišče svetovnim naftnim družbam, ki spoštujejo svoje družbeno
pooblastilo za delovanje v okviru svetovne naftno-plinske industrije. Na konferenci naj bi
razpravljali kako definirati komercialno prihodnost na temelju družbene odgovornosti,
transparentnosti poslovanja, vseživljenskega upravljanja, strateške vzdržnosti in socialne
trajnosti vseh udeležencev procesa.
DEWHURST PRIZNANJE: obstaja že dolgoletna tradicija, da se WPC kongresi zaključujejo s
podelitvijo »Dewhurst priznanja«.
Dewhurst priznanje se imenuje po ustanovitelju WPC Thomasu Dewhurst (1881-1973), ki je
leta 1933 organiziral prvi WPC kongres v Londonu. Dewhurst priznanje je nagrada zaslužnim
članom WPC za življensko delo na področju naftno-plinske industrije in spomin na
ustanovitelja WPC.
Zadnji dan kongresa je Dowhurst priznanje prejel nekdanji naftni minister Katarja Abdulah alAttiyah, ki je na zaključni slovestnosti opisal svojo življensko pot.
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ALTERNATIVNA GORIVA ZA PROMET:
- mestni promet – pretežno elektroavtomobili; Finci in Japonci trdijo, da vodik in CNG
potrebujeta veliko energije za pripravo na uporabo v avtomobilih in zato nista primerna za
mestni promet; problem nizkih temperaturah pri elektroavtomobilih še vedno obstaja, ker
baterije pri -20o C še vedno nagajajo – (fičko sindrom),
- medmestni osebni promet - hibridi, tovorni-CNG, bioetanol v Braziliji in ZDA, ladje na LNG.
FLEXFUEL: v Braziliji je 90% novih vozil (3 mio/leto) na etanol. Uporabniki se na črpalki
odločajo koliko etanola bo v gorivu. Bencin predstavlja le še za 50 odstotkov pogoskih goriv
in se pribljižuje 30 %. Dolgoročno je perspektivna optimizacija porabe sladkornega trsa: za
sladkor, za transportno gorivo in za elektriko. Mešanico bencina in etanola, kjer je delež
etanola manjši od 20%, na črpalkah ni mogoče natočiti
ELEKTROAVTO: LETA 2020 JIH BO MANJ KOT 10 ODSTOKOV!!
4. POROČILO O TEHNIČNEM PRORAMU:
Razdeljen je bil na štiri tematske bloke:
Blok 1: Raziskave in pridobivanje nafte in plina
Blok 2: Rafinerije, transport in petrokemija
Blok 3: Predelava, transport in marketing zemeljskega plina
Blok 4: Upravljanje naftno-plinskega sektorja
Tehnični program je potekal tako, da so ob okroglih mizah predsedniki uprav in vodilni
strokovnjaki pomembnejših naftno-plinskih družb predstavili in razpravljali o najnovejših
tehničnih dosežkih in najboljših primerih iz prakse. Zanimiv način predstavitve tehničnih
dosežkov so bili tehnični forumi in ekspertni paneli na katerih so nastopili z referati
najvidnejši strokovnjaki iz posameznih držav, bogatih z nafto in plinom.
Blok 1: RAZISKAVE IN PRIDOBIVANJE NAFTE IN PLINA(E&P)
1. Nove možnosti na starih naftnih poljih
Govorniki so predstavili izzive in uspehe pri ponovni vzpostavitvi in povečanju proizvodnje
nafte in plina na starih naftno-plinskih poljih. Če bi na vseh starih, tudi opuščenih, naftnih
poljh povečali proizvodnjo za 1 odstotek, bi se proizvodnja ogljikovodikov povečal za
dvoletno povprečno svetovno porabo ogljikovodikov. Opisane so bile inovatvne tehnologije
kot so IOR (Improved Oil Recovery) in EOR (Enhanced Oil Recovery), ki jih je mogoče
uporabljati tudi na še vedno delujočih poljih.
2. Raziskave in pridobivanje na področju Arktike
Arktika je zadnje obetajoče področje na zemlji, kjer je mogoče pričakovati uspeh pri
raziskavah in pridobivanju ogljikovodikov. Obsega velike površine pod večnim ledom, ki so in
bodo dostopne za pridobivanje ogljikovodikov le pod posebnimi pogoji. Govorniki so
predstavili najnovejše dosežke na področju geoznanosti in novih tehnologij, ki bodo
zagotovile racionalno, ekonomsko in okolju prijazno pridobivanje ogljikovodikov. Uspehe na
področju Arktike je mogoče pričakovati, če bo zagotovljeno dovolj sredstev, ne samo za
proizvodno, pač pa tudi za transport do potrošnikov.
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3. Raziskave in pridobivanje v globokem morju
Fosilna goriva bodo zanesljivo ostala še dolgo glavni energetski vir. Poraba še vedno raste,
kar vzpodbuja naftno-plinske družbe, da se lotevajo raziskav in pridobivanja ogljikovodikov
tudi na področji, kjer so razmere težke: v globokih (pod 2.500 m) in ultra globokih morjih.
Pojavljajose visoki tlaki in zelo viskozna nafta, kar ovira varno proizvodnjo. Zahtevani so zelo
izkušni raziskovalci in proizvajalcei. Nedavno uporabljeni inovativni postopki pridobivanja, ki
so bili predstavljeni v tej sekciji, obetajo napredek pri pridobivanju ogljikovodikov iz
globokega morja.
4. Raziskave in pridobivanje nekonvencionalnih ogljikovodikov
Raziskave in pridobivanje nekonvencionalnih ogljikovodikov zahtevajo nove tehnologije
raziskovanja, karakterizacije in stimulacije v celotni E&P verigi, najpomembnejše pa je
odgovorno ravnanje z vodo!!
5. Nove tehnologije za geološke raziskave
Tehnologija geoloških raziskav je ključna za uspeh pri odkrivanju, lociranju, vrtanju in
transportu ogljikovodikov. Govorniki so predstavili nove, stroškovno učinkovite tehnologije,
ki zmanjšujejo degradacijo okolja v času seizmičnega raziskovanja.
6. Izzivi v kompleksnem geološkem okolju
Raziskovalci odkrivajo znatne količine ogljikovodikov v kompleksnih geoloških okoljih kot so
podsolni sloji (sub-salt layers), karbonatni sloji z zelo heterogeno strukturo, metamorfne
kamenine in drugi. Za vsak nov geološki kompleks so potrebne prilagojene tehnologije.
Splošnih, povsod uporabnih, tehnoloških rešitev ni!
7. Napredne tehnologije vrtanja in črpanja
Tehnologije vrtanja in črpanja so v zadnjih nekaj letih zelo napredovale. Količine, ki jih je
mogoče pridobiti iz posameznih polj, so se povečale na novih in tudi na starih poljih. Brez
naprednih tehnologij, ki jih je predstavilo več govornikov, vrtane v globokem morju ali na
poljih, kjer so ležišča pod visokim tlekom, ne bi bilo izvedljivo.
8. Integralni »reservoir management«
Govorniki so poročali o najnovejših dosežkih obvladovanja stanja nahajališč ogljikovodikov.
To je aktivnost, ki omogoča stalno preverjanje statičnih in dinamičnih geoloških modelov
(»geo-fantasy«). Povratne informacije nadzora omogočajo izboljšave upravljanja procesa
vrtanja in pridobivanja ogljikovodikov. Mogoč je popolnejši nadzor uravljanja s količino vode
in izplake. Mogoče so tudi odločitve o pravočasnem začetku uporabe sekundarnih in
terciarnih metod črpanja.
9. Upravljanje s projekti na področju Arktike in v globokem morju
Govorniki so predstavili disežke na »megaprojektih«. To so projekti na področju Arktike in v
globokem morju. Ekstremni pogoji (nizke temperature, močni vetrovi, ledene gore,
nevarnost onesnaženja okolja…) so obvladljivi.
10. Upravljanje z riziki na podričju raziskav in pridobivanja ogljikovodikov
Raziskave in pridobivanje ogljikovodikov predstavlja za izvajalce velik napor tudi v fazi
pridobivanja potrebnih investicijskih sredstev. Vsak projekt se začne s prepričevanjem
investitorjev, da so izvajalci (operaterji) kvalificirani za upravljanje s tveganji v vseh fazah
procesa. Za pridobivanje naklonjenosti investitorjev so v uporabi najmodernejše metode
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vizualizacije kartiranja, analiz podmorskih jeder in predstaviteve ostalih tveganj kot so
marketinška, finančna, politična in okoljska tveganja.
11. Kje so nove rezerve?
Rastoča poraba ogljikovodikov zahteva od naftno-plinske industrije dodatne količine, ki jih je
potrebno poiskati v novem okolju. Govorniki so opozorili, da so novo okolje največkrat zelo
težko dostopna področja kjer se večinoma nahajajo nekonvencionalni ogljikovodiki. V
prihodnosti bo odkrivanje novih rezerv nekonvencionalnih ogljikovodikov na težko dostopnih
področjih potrebno dopolniti z novimi tehnologijami, ki bodo omogočile racionalizacijo
proizvodnje.
12. Kaj potrebujemo za osvajanje novih geografskih področij?
Na novih geografskih področjih je potrebno zagotoviti zaščito okolja in korekten odnos z
lokalno skupnostjo. Katere tehnologije in kakšni postopki so potrebni, so govorniki pojasnili v
tej sekciji.
13. Kako je možno skrajšati čas med odkritjem in proizvodnjo?
Hitenje lahko povzroči nepričakovane posledice. Kako lahko odgovorno izvedemo vse faze
E&P projektov in pri tem skrajšamo čas in prihranimo denar ter se izognemo tveganjem, so
pojasnili govorniki v tej sekciji.

Blok 2: RAFINERIJE, TRANSPORT IN PETROKEMIJA
1. Zmanjševanje ogljičnega odtisa tekočih goriv in petrokemikalij
Govorniki so predstavili tehnologije, ki omogočajo zmanjšanje emisij CO2 med predelavo
nafte, v petrokemičnih procesih in v času uporabe ogljikovodikov. Govorili so o tehnologijah
izločanja in skladiščenja CO2, soproizvodnji toplote in elektrike, katalitičnem krekiranju
(FCC), učinkovitih tehnologijah za proizvodnjo vodika in o katalitični valorizaciji CO2.
2. Inovativni katalitični procesi za konverzijo ogljikovodikov
Katalitični procesi za konverzijo ogljikovodikov omogočajo racionalnejšo predelavo surove
nafte v lahke derivate. Povečujejo fleksibilnost proizvodnje bencina in dizla in količino lahkih
alkenov. Referenti so predstavili novosti procesov katalitične konverzije težke nafte z visoko
vsebnostjo žvepla in dušika, procese direktne uporabe surove nafte kot surovine za FCC in
nove procese za alkilacijo izobutana s pomočjo trdnega žveplovega katalizatorja.
3. Technologija proizvodnje biogoriv
Referenti so predstavili sedanjo tehnologijo proizvodnje biogoriv in predloge izboljšanja s
pomočjo sinteze bio alkoholov (bio etanola in bio butanola) iz različnih surovin. Predstavili so
tudi proizvodnjo biodizla s pomočjo zaestrenja mastnih kislin ali njihove soproizvodnje.
Govora je bilo tudi o sintezi dimetil karbonatov iz bio surovine (bio metanola in CO2).
4. Naftovodi, produktovodi in skladiščenje
V tem forumu so bili predstavljeni referati o najnovejših tehnologijah, procedurah, procesh
in metodah, ki jih uporabljajo družbe pri upravljanju naftovodov, terminalov in morskega
transporta surove nafte, zemeljskega plina in derivatov. Ogromna infrastruktura, ki je za to
potrebna, mora biti racionalno vzdrževana, da je omogočen neoviran transport nafte in plina
od vrtine do končnega uporabnika. Le učinkovita logistika zagotavlja konkurenčnost naftnoplinske industrije ter varost in zanesljivost v vseh fazah transporta. Delegatom je bilo
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omogočeno, da so spoznali inovativne procese in najboljšo prakso na področju načrtovanja,
gradnje, inženiringa, avtomatizacije, nadzora, merjenja, vzdrževanja, analiz tveganja, zaščite
pred korozijo, gradnje podvodnih cevovodov, zaščite okolja ter soodvisnosti sistemov
skladiščenja.
5. Valorizacija NGL
Predstavljena je bila tehnologija pridobivanja tekočih goriv in petrokemičnih surovin iz
zemeljskega plina. Katalitična konverzija alkanov v aromate, katalitično dehidrogeniranje
propana v propilen ali alkiliranje aromatov z etanom ali propanom so procesi, o katerih so
razpravljali na tem forumu.
6. Zagotavljanje racionalne rafinerijske proizvodnje
Sodobna rafinerijska tehnologija mora zagotavljati okolju prijazno predelavo nafte. Primeri
uspešnih rafinerijskih kompleksov so bili predstavljeni v tem forumu.
7. Optimizcija transporta, blendinga in skladiščenja nafte in derivatov
Integralni del katerekoli proizvodnje ali predelave nafte ali plina sta učinkovit in varen
transport ter racionalno skladiščenje. Pomembna je tudi proizvodnja z mešanjem derivatov,
da bi dobili proizvode, ki jih trg potrebuje.
8. Vpliv specifikacij naftnih derivatov na modernizacijo refinerij
Na raznih lokacijah po svetu rafinerije proizvajajo proizvode (goriva, maziva,…), ki ustrezajo
lokalnim specifikacijam. Včasih so specifikacije prirejene političnim interesom, na primer
vsebnost žvepla v gorivih za promet in ogrevanje, ali tehničnim zahtevam kot so na primer
nizke temperature. O vplivu naštetih faktorjev na rekonstrukcijo rafinerij so razpravljali v tem
forumu.
9. Trajnost biogoriv iz različnih surovin
Biogoriva proizvajajo iz različnih surovin, na primer iz sladkornega trsa, koruze ali mastnih
kislin. V prihodnosti bo seznam surovin za proizvodnjo biogoriv dopolnjen z celulozo ali
ligninom. Priznani strokovnjaki s področja proizvodnje biogoriv so predstavili izkušnje z
novimi surovinami za proizvodnjo biogoriv. Poročali so tudi o trajnosti fosilnih goriv z
dodanimi biokomponentami.
10. Izzivi za integrirano rafinerijsko in petrokemično proizvodnjo
Referenti so predstavili sinergije med rafinerijsko proizvodnjo in proizvodnjo petrokemičnih
surovin. Poudarek je bil na predstavitvi optimiziranja surovih naft v primeru, da je rafineriji
priključeno tudi petrokemično postrojenje. Potekala je tudi panelna razprava o prednostih in
slabostih integracije med rafinerijo in petrokemijo.

Blok 3: ZEMELJSKI PLIN, TRANSPORT IN TRGI
1. Razvoj in pričakovana rast porabe CNG, LNG, GTL, CTL, BTL, CBM, Hidrati
Potrebe po energiji v svetu hitro rastejo, dostava zemeljskega plina pa na vsa področja v
plinasti obliki ni mogoča. Zato prihaja na trge, ki niso vključeni v svetovni plinovodni sisten,
vse več tekočih goriv, ki niso prizvedena iz surove nafte ampak iz zemelskega plina. Govorniki
so prikazali možnnosti ponudbe in povpraševanja po tekočih gorivih iz zemeljskega plina,
vključno s povpraševanjem po manjših količinah CNG in LNG.
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2. Vpliv rasti oskrbe z nekonvencionalnim plinom
Rastoča proizvodnja nekonvencionalnega plina, predvsem iz škriljevcev (Shale gas) in
metanskih premogovih slojev (CBM), je spremenila podobo ameriškega trga z zemeljskim
plinom. Močno so se znižale tudi cene, najbolj v zadnjih desetih letih. Končne ocene, kako bo
na razvoj proizvodnje nekonvencionalnega plina na drugih področjih (v Evropi, Aziji ali Južni
Ameriki) vplival uspeh v ZDA in Kanadi, še niso na voljo. Panelni razpravljalci so menili, da bo
velik razmah cenovno ugodne proizvodnje nekonvencionalnega plin za določen čas zaustavil
širjenje uporabe alternativnih goriv.
3. Novosti s področja transporta zemeljskega plina na velike razdalje - plinovodi, ladje in
čezmejne dobave
Zaradi rasti povpraševanja po zemeljskem plinu se je potreba po izboljšanju zanesljivosti
dobave močno povečala. Interes držav-proizvajalk zemeljskega plina za dobavo državamporabnicam se močno povečuje. Proizvajalci in porabniki, ki imajo dostop do morske obale,
si močno prizadevajo povečati možnosti uporabe LNG tehnologije. Predstavljeni so bili zadnji
dosežki na področju tehnologije in političnih pogojev uporabe LNG.
4. Povečevanje porabe plina v Aziji – vpliv na oskrbo in transport
Poraba zemeljskega plina se hitro povečuje. Napovedano je, da bo poraba zemeljskega plina
v Aziji hitreje naraščala kot v drugih predelih sveta. Zato so razpravljalci tega foruma ocenili,
da se bo morala v naslednjem desetletju veriga zanesljivosti dobave in porabe plina v Aziji
močno okrepit. Potrebne so obsežne investicije, da bo mogoče obstoječi potencial čim bolj
izkoristiti.
5. Hidravlično frakturiranje
Razvoj pridobivanja nekonvencionalnih ogljikovodikov je omogočila uporaba razmeroma
zapletene tehnologije hidravljičnega frakturiranja. Komercialni uspeh je mogoče zagotoviti
samo z varno, okolju prijazno tehnologijo o kateri je bilo govora v tem forumu.
6. Upravljanje s plinskimi mega projekti
Upravljanje s plinskimi mega projekti se spreminja na področju pridobivanja
nekonvencionalnega plina v globokem morju. Nove tehnologije in ocena uspeha vseh delov
projekta so ključni za odločitev o investiciji, za pravočasen zaključek in za obratovanje.
7. Nove tehnologije pridobivanja in transporta plina
Nove tehnologije omogočajo proizvodnjo in transport plina tudi na zahtevnih področjih,
vendar je ključna ocena ali je projekt izvedljiv in rentabilen v vsej življenski dobi. Pri tem so
zelo pomembni novi katalizatorji, nove vrste kompresorjev in ostala strojna oprema, ki
omogoča bolj uspešno oziroma bolj rentabilno pridobivanje in nizke stroške vzdrževanja.
Izboljšave kopenskega in morskega transporta ter skladiščenja so pogosto ključni za uspeh
projekta. Seveda je ohranjanje ekosistema in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi odločilen
faktor.
8. Ali potrebujemo globalni plinski trg?
Večanje zahtev po okolju prijaznejših gorivih je postavilo od fosilnih goriv zemeljski plin na
prvo mesto. Trgovanje s surovo nafto poteka na osnovi dnevnih sprememb cene, medtem ko
to ne velja za zemeljski plin, katerega cena se na različnih kontinentih določa različno v
odvisnosti od trgovalne lokacije. Zato svetovni trg s plinom deluje počasi. Spot cene LNG
pospešujejo razvoj globalnega trga z zemeljskim plinom. Razpravljalci so se do mehanizma
oblikvanja cen in potrebnosti globalnega trga različno opredeljevali.
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9. Kakšna bo prihodnost zemeljskega plina?
Danes velja, da je zemeljski plin dosegljiv, sprejemljiv, da ga je dovolj in predstavlja zanesljiv
vir energije. Uporabnost na različnih področjih se veča. Vrednostna veriga se daljša.
Konkurenčne cene in inovativne tehnologije omogočajo hitro širjenje uporabnosti
zemeljskega plina. Vozila na plinski pogon, ali na CNG, ali na LNG, pridobivajo na
uporabnosti. Gradijo tudi manjše LNG terminale!! Vse več se v svetu uporablja zemeljski plin
za gospodinjske potrebe. Razpravljalci so potrdili trditev, ki že nekaj časa velja, da je
zemeljski plin gorivo 21. stoletja!

Blok 4: TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE NAFTNO-PLINSKE INDUSTRIJE
1. Financiranje investicij
Cena kapitala in finančni riziki se z odkrivanjem in proizvodnjo ogljikovodikov na težko
dostopnih področjih (Arktika, globoko morje) močno povečujeo. Enako velja za velike
energetske projekt kot so LNG terminali in infrastrukturni projekti, namenjeni transportu.
Nujne so kreativne finančne tehnike in novi viri financiranja, da bi lahko obvladali rizike
upravljanja projektov. Mehanizmi, kot so zavarovalne pogodbe in sredstva z mednarodnih
kapitalskih trgov, bodo nujno potrebni, da bodo novi naftno-plinski projekti uspešo
financirani.
2. Zagotavljanje zanesljive dobave opreme, materialov in soglasja lastnikov lokalne
infrastrukture
Zagotavljanje zanesljive dobave opreme, materialov, tehnologije, vzdrževanja, usposobljenih
kadrov, finančnih virov in soglasja lastnikov lokalne infrastrukture so kritični elementi novih
razvojnih projektov svetovne naftno-plinske industrije. Velika svetovna gospodarska kriza, ki
jo svet v nekaterih predelih še doživlja, ustvarja nestabilnost v večini industrijskih dejavnosti.
Najbolj kritična je lokalna politika, ki odloča o podeljevanju dovoljenj in s tem ključno vpliva
na zanesljivost oskrbe z energijo za prihajajoče generacije.
3. Zaščita in upravljanje z naravnimi in delovnimi nesrečami
Z namenom, da bi zagotovili trajnostno delovanje naftno-plinske industrije, morajo
upravljalci odgovorno poskrbeti, da bosta okolje in delovna sila ustrezno zavarovana pred
morebitnimi naravnimi in delovnimi nesrečami.
4. Predpisi: upravljanje, riziki in soglasja
Dobro vodenje, ustrezni predpisi in upravljanje s tveganji so ključni faktorji zagotavljanja
stabilnosti poslovanja v naftno-plinski industriji. Govorniki so opisali katerim faktorjem je
potrebno posvetiti največ pozornoati: to so lokalni predpisi, lokalno prebivalstvo ter vladna
in lokalna soglasja.
5. Vloga inovacij in tehnologije v razvoju naftno-plinske industrije
Razpravljavci so prikazali kako so inovacije v nekaterih družbah povezane z naftno-plinsko
industrijo, da bi zagotovili večjo produktivnost in večji dobiček.
6. Učinkovita raba energije v naftno-plinski industriji
Referati so obsegali prikaz najnovejših dosežkov zmanjševanja nastajanja in uspehe pri
zajemanju (CCS) CO2 v celotni verigi od proizvodnje do porabe ogljikovodikov.
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7. Človeški viri: izzivi in možnosti
Eden glavnih faktorjev uspeha v naftno-plinski industriji so ljudje. V tej sekciji so prikazali vse
pomembne elemente človeških virov, vključno z izobraževanjem, rekrutiranjem in napori, da
zaposleni ne zapuščajo gospodarskih vej v katerih delajo. Govorili so tudi kako pridobiti
ženske in mladino za tehnična dela v naftno-plinsem gospodarstvu.
8. Vloga naftne in plinske industrije pri odpravljanju revščine
Pomanjkanje energije je vedno večji globalni problem, ki vpliva na gospodarsko rast, razvoj in
kakovost življenja (QofL). Družbena odgovornost, ki je prisotna v večini uspešnih naftnoplinskih družb, znatno prispeva k zmanjševanju revščine. Govorniki so prikazali kako njihove
družbe vzpodbujajo izboljšanje odnosov z lokalnimi skupnosti, da bi zmanjšali revščino.
9. Upravljanje z znanjem
Predstavljene so bile najboljše prakse, strategije in politike kako zagotoviti in širiti znanje in
izkušnje v naftno-plinski industriji. Glavni cilj je povečanje učinkovitosti, konkurenčnosti,
inovativnosti in prenos znanja na mlajše sodelavce.
10. Etika in anti-korupcija
Etika in nekoruptivno obnašanje sta ključna dejavnika, ki bosta zagotovila trajnostni razvoj
naftno-plinske industrije. Govorniki so predstavili najboljše prakse družbene odgovornosti in
transparentnega delovanja v njihovih organizacijah.
11. Kje smo v boju proti kllimatskim spremembam?
Naftno-plinska industrija priznava, da povzroča del podnebnih sprememb in si hkrati
prizadeva, da bi čim več prispevala k reševanju klimatskih problemov. Razpravljalci ob okrogli
mizi so prikazali trenutno stanje na tem področju.
12. Mednarodno sodelovanje
Naftno-plinska industrija v posameznih državah je sposobna zagotavlati zadovoljive količine
energije, če bo na področju mednarodnega sodelovanja dovolj strpnosti in razumevanja, da
bo mogoče izkoristiti organizacijske in politične sinergije. Govorniki so opisali ključne
elemente uspešnih strategij in področja kjer lahko menedžerji NOC/IOC in SOC učinkovito
sodelujejo z lastniki, vladnimi organi, dobavitelji in lokalnimi skupnostmi.
13. Transformacija naftnih družb v energetske družbe
Mnoge NOC in IOC so izvedle spremembe, ki so omogočile transformacijo v NEO/IEO
(National / International Energy Oganisations). Razpravljalci so predstavili trende in
posledice, ki jih tovrstne transformacije prinašajo.
14. Geopolitika
Svetovna naftno-plinska industrija je medsebojno povezana, globalizirana in neodvisna. Zato
lahko geopoltične spremembe močno prizadanejo mejne demarkacijske cone na način, da
postane dostop do raziskovalnih in proizvodnih področij težji ali nemogoč. Posledice lahko
vplivajo na zanesljivost oskrbe in cene proizvodov. Razpravljalci so prikazali naštete probleme z
vidika mednarodnih korporacij, vlad in znanstvenih inštitucij.
A. Peternel
Ljubljana, 1. september 2014
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