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Œwiat. Siódme spotkanie przedstawi-
cieli rz¹dów krajów zgrupowanych w
Forum Eksporterów Gazu by³o szczegól-
nie pilnie obserwowane, poniewa¿ spo-
dziewano siê powstania formalnej struktury
organizacyjnej i ustalenia konkretnych
zasad wspó³dzia³ania. Zebrani 23 grudnia
ub. roku w Moskwie ministrowie z Algie-
rii, Boliwii, Brunei, Egiptu, Indonezji,

Iranu, Kataru, Libii, Malezji, Nigerii, Rosji, Trynidadu i
Tobago, Wenezueli i Zjednoczonych Emiratów Arabskich
ograniczyli siê jednak tylko do uzgodnienia statutu organi-
zacji i ustalenia, ¿e siedzib¹ forum bêdzie stolica Kataru
Ad-Dauha. Poprzednio Iran proponowa³ umieszczenie
sekretariatu forum w Teheranie, zaœ wicepremier Rosji I. Sie-
czyn wysun¹³ kandydaturê St. Petersburga, oferuj¹c pla-
cówce status dyplomatyczny i pokrycie kosztów funkcjo-
nowania.

Nadal nie wiadomo, jakie bêd¹ wytyczne dzia³ania
Forum Eksporterów — sprawê tê, jak równie¿ wybór
sekretarza generalnego, pozostawiono do uzgodnienia na
nastêpnych posiedzeniach. Minister ds. ropy naftowej Ira-
nu Golam Hosein Nozari wezwa³ s¹siednie kraje ekspor-
tuj¹ce gaz ziemny do zacieœnienia wspó³pracy, co mo¿e
zwiêkszyæ op³acalnoœæ sprzeda¿y gazu i zmniejszyæ
wydatki na transport i dystrybucjê. Konieczne jest rów-
nie¿, jego zdaniem, zapobieganie niepotrzebnej i szkodli-
wej konkurencji na rynku, co mog³oby szkodziæ eksportowi
gazu.

Wypowiedzi na temat strategicznych celów organizacji
by³y rozbie¿ne — A. Miedwiediew podkreœla³, ¿e forum to
nie gazowy OPEC, tak¿e minister energii Kataru t³uma-
czy³, ¿e cena gazu wci¹¿ jest powi¹zana z cen¹ ropy i na
spotkaniu nie dyskutowano nad stworzeniem nowej for-
mu³y. Z drugiej strony minister energii Wenezueli potwier-
dzi³, ¿e ugrupowanie czerpa³o inspiracjê z OPEC,
rozpatruj¹c mo¿liwoœci zbudowania silnej organizacji na
tych samych zasadach, które stosowano przy powo³ywaniu
do ¿ycia OPEC.

Znamiennym akcentem spotkania by³o wyst¹pienie
premiera Putina, który ostrzeg³, ¿e era taniego gazu sko-
ñczy³a siê i odbiorcy stan¹ w przysz³oœci w obliczu wy¿-
szych cen. Nak³ady konieczne do zagospodarowania z³ó¿
szybko rosn¹, a to oznacza, ¿e mimo obecnych problemów
finansowych era tanich Ÿróde³ energii, taniego gazu w rze-
czywistoœci zbli¿a siê do koñca.

Rosyjski minister energetyki S. Szmatko oœwiadczy³,
¿e forum jest otwarte dla nowych cz³onków. W spotkaniu
uczestniczyli jako obserwatorzy przedstawiciele Gwinei
Równikowej, Kazachstanu i Norwegii.

Po raz pierwszy od 1983 r. zapotrzebowanie na ropê
naftow¹ na œwiecie w ub. roku zmniejszy³o siê, ale Miê-
dzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) przewiduje, ¿e
w br. wróci ono do poprzedniego poziomu. Podstaw¹ s¹
prognozy Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego
zapowiadaj¹ce o¿ywienie gospodarki œwiatowej w drugim
pó³roczu 2009. Równie¿ przewidywania ekspertów OECD
mówi¹ o poprawie wskaŸników ekonomicznych. Bardzo
wysoki jest stan zapasów ropy — pod koniec paŸdziernika
kszta³towa³y siê one na poziomie 56,8 dni zu¿ycia, znacz-
nie wiêcej ni¿ œrednia z 5 lat. IEA spodziewa siê tak¿e ni¿-
szych dostaw ropy z OPEC — zamiast ubieg³orocznych
4,28 mln t/d bêdzie to tylko 4,17 mln t/d. Odmienne s¹ pro-
gnozy amerykañskiej Agencji Informacji Energetycznej
(EIA). Przewiduje ona kontynuacjê spadkowego trendu z
2008 r. i zmniejszenie popytu o 61,2 tys. t/d ropy.

Miniony rok zaznaczy³ siê nie tylko rekordowymi
wahaniami cen ropy i niepokojami na rynku, lecz tak¿e
wa¿nymi odkryciami z³o¿owymi, przy czym niektóre z
nich otworzy³y perspektywy w nowych regionach, zaœ inne
potwierdzi³y znaczenie z³ó¿ ju¿ rozpoznanych. Najwiêk-
sze sukcesy poszukiwawcze w roku 2008 odniesiono na
pó³kuli po³udniowej. Jako kluczowe wymienia siê z³o¿a
Jupiter i Wahoo w utworach podsolnych w g³êbokowodnej
strefie u wybrze¿y Brazylii. Z³o¿e Jupiter znajduje siê w
basenie Santos w akwenie o g³êbokoœci 2187 m. W pierw-
szym otworze, w którym osi¹gniêto g³êbokoœæ 5773 m,
przewiercono ropo- i gazonoœny interwa³ o mi¹¿szoœci 120
m. Na z³o¿u Wahoo zlokalizowanym w basenie Campos
stwierdzono 49-metrowy horyzont z³o¿owy. Wraz z pozo-
sta³ymi odkryciami, przede wszystkim z ogromnym
z³o¿em Carioca, Brazylia ma szanse wejœæ wkrótce do
czo³ówki œwiatowych producentów ropy. Nie nale¿y jed-
nak zapominaæ o fakcie, ¿e jest to region bardzo trudny ze
wzglêdu na warunki geologiczne, jak i techniczne, wyni-
kaj¹ce z g³êbokoœci wody.

Siêganie do z³ó¿ g³êbokowodnych odbywa siê nie tylko
na po³udniowym Atlantyku, lecz tak¿e w Zatoce Meksyka-
ñskiej. Przyk³adem s¹ z³o¿a Kodiak i Freedom/Gunflint w
kanionie Missisipi odkryte przez BP. Tu równie¿ impo-
nuj¹ce s¹ mi¹¿szoœci piaszczystych horyzontów produk-
tywnych — 168 m na z³o¿u Freedom/Gunflint i 152 m na
z³o¿u Kodiak. Jednoczeœnie s¹ to bardzo g³êbokie wierce-
nia — odpowiednio 8927 m i 9494 m. Znaczna jest równie¿
g³êbokoœæ wody: w pierwszym z wymienionych z³ó¿
wynosi ona 1860 m, w drugim 1500 m.

Du¿ym osi¹gniêciem by³y odkrycia Yakal i Tindalo na
Filipinach, poniewa¿ by³y to pierwsze sukcesy z³o¿owe po
14 latach niepowodzeñ. W NW czêœci basenu Palawan
wykryto 20 obiektów poszukiwawczych i na jednym z nich
w wierceniu Yakal-1 stwierdzono horyzont roponoœny o
mi¹¿szoœci 78 m. Dalsze rozpoznanie doprowadzi³o do
odkrycia w odleg³oœci 5,5 km wierceniem Tindalo-1 dru-
giej akumulacji wêglowodorów. Mi¹¿szoœæ serii z³o¿owej
wynosi tam a¿ 197 m.
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W norweskim sektorze Morza Pó³nocnego bardzo
dobry wynik uzyskano w pierwszym otworze poszukiwaw-
czym na strukturze Jordbaer. W próbach z³o¿owych uzy-
skano wydajnoœæ 1020 t/d ropy. Wiercenie zakoñczono na
g³êbokoœci 4057 m przy g³êbokoœci wody 400m. Wydoby-
walne zasoby gazu ziemnego w utworach œrodkowej jury,
szacowane na 1,5 mld m3, wykryto na strukturze Natalia w
otworze o g³êbokoœci 3040 m. Korzystnym czynnikiem
jest bliskoœæ instalacji wydobywczych z³o¿a Asgard eks-
ploatowanego przez StatoilHydro. Z kolei w sektorze bry-
tyjskim odkryto akumulacjê gazu ziemnego na strukturze
Moth. Próby z³o¿owe w otworze 23/21-6z da³y wynik 16,2
tys. m3/d gazu przez zwê¿kê 36/64", ale przebieg testu
wskazuje na mo¿liwoœæ zwiêkszenia wydajnoœci do 35,4 tys.
m3/d gazu. Wiercenie osi¹gnê³o g³êbokoœæ 4455 m.

Nadal trwa seria odkryæ w zachodniej Afryce. Na uwa-
gê zas³uguj¹ z³o¿a Sangos i Ngoma pod wodami Angoli. W otwo-
rze Sangos-1 o g³êbokoœci 3343 m przewiercono horyzont
produktywny o mi¹¿szoœci 127 m, z rop¹ bardzo dobrej
jakoœci o ciê¿arze 0,8816 g/cm3 (29° API). G³êbokoœæ
wody w tym miejscu wynosi 1349 m. Wiercenie Ngoma-1
w obrêbie tego samego bloku poszukiwawczego potwier-
dzi³o jego perspektywicznoœæ i stwierdzi³o obecnoœæ serii
z³o¿owej o mi¹¿szoœci 127 m. G³êbokoœæ otworu wynosi
3383 m przy g³êbokoœci wody 1421 m.

Na pó³nocno-zachodnim szelfie Australii pomyœlnie
rozwijaj¹ siê poszukiwania prowadzone przez Hess Corp.
W ci¹gu 4 miesiêcy w 3 kolejnych otworach zasygnalizo-
wano wystêpowanie akumulacji gazu ziemnego o znacze-
niu przemys³owym. Najpierw w otworze Glencoe-1 w
piaskowcach górnej jury stwierdzono obecnoœæ horyzontu
gazonoœnego o mi¹¿szoœci 28 m. W nastêpnym otworze
Brisesis-1, oddalonym od poprzedniego o 14 km na E, uzy-
skano jeszcze lepszy rezultat, bo seria z³o¿owa liczy tam 46 m.
W trzecim wierceniu Nimblefoot-1, po³o¿onym 25 km na
SW od Briseis-1, przewiercono poziom gazonoœny o
mi¹¿szoœci 28 m. G³êbokoœæ wody w obrêbie tego bloku
koncesyjnego waha siê w granicach od 1115 do 1121 m.
Parametry z³o¿owe i mi¹¿szoœci tych trzech z³ó¿ stanowi¹
podstawê do decyzji o zagospodarowaniu zasobów gazu.

Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e wszystkie wymienio-
ne odkrycia, istotne z punktu widzenia dalszych poszuki-
wañ i rozpoznania w ró¿nych regionach œwiata, to z³o¿a
podmorskie. Ich udostêpnienie wi¹¿e siê z rosn¹cymi kosz-
tami, jak równie¿ ze zwiêkszonym zapotrzebowaniem na
platformy wiertnicze i sprzêt dostosowany do pracy na
du¿ych g³êbokoœciach.

OPEC. Zapowiedzi niektórych cz³onków OPEC o
potrzebie redukcji limitów produkcji ropy znalaz³y
potwierdzenie w koñcowej deklaracji 151. Nadzwyczajnej
Konferencji OPEC, która odby³a siê w Oranie 17 grudnia
2008 r. Komisja monitoruj¹ca sytuacjê rynkow¹ stwier-
dzi³a, ¿e poda¿ ropy przekracza aktualne zapotrzebowanie,
a stan zapasów w krajach OECD utrzymuje siê znacznie
powy¿ej œredniej 5-letniej i ma tendencjê do wzrostu. Dal-
szy spadek cen ropy móg³by zagroziæ inwestycjom nie-
zbêdnym do utrzymania dostaw ropy w przysz³oœci. Na tej
podstawie postanowiono od 1 stycznia 2009 r. zmniejszyæ
wydobycie o 571 tys. t/d. Nowy ³¹czny limit wydobycia
ropy dla cz³onków OPEC wyniesie 3,36 mln t/d.

Reakcja rynku nie by³a taka, jak oczekiwa³ OPEC.
Nastêpnego dnia na gie³dzie nowojorskiej cena ropy WTI
w dostawie natychmiastowej spad³a o 3,54 USD do pozio-
mu 40,06 USD/bary³kê, w dostawie na luty 2009 r. o 2,09

USD, osi¹gaj¹c 44,61 USD/b. Ropa Brent, która 17 grud-
nia by³a wyceniona na 46,81 USD/b, w kolejnych dniach
kosztowa³a 44,22, 42,34 i 39,67 USD/b.

W opiniach analityków akcentuje siê niepewnoœæ
dotycz¹c¹ wzrostu zapotrzebowania na ropê na œwiecie w
2009 r. Decyzje OPEC s¹ dostosowane do pesymistyczne-
go scenariusza rozwoju gospodarczego; jak zwykle odrêb-
nym problemem bêdzie podporz¹dkowanie siê cz³onków
kartelu postanowieniom konferencji. Mo¿na siê spodzie-
waæ, ¿e realnie bêdzie to 75% ustalonej redukcji. Produk-
cja OPEC stanowi 42% ca³kowitego wydobycia i pozostali
producenci mog¹ w znacznym stopniu zrekompensowaæ
ubytek dostaw ropy zwiêkszaj¹c swoj¹ produkcjê.

Przed ostatni¹ konferencj¹ OPEC czêsto pojawia³y siê
spekulacje na temat przyst¹pienia Rosji do grupy. Mówi³ o
tym przewodnicz¹cy OPEC Szakib Chelil podkreœlaj¹c, ¿e
oczekuje konkretnych posuniêæ ze strony Rosji, poka-
zuj¹cych poparcie dla dzia³añ OPEC; oznajmi³ on, ¿e Rosja
by³aby po¿¹danym cz³onkiem grupy. Równie¿ przedstawi-
ciele rosyjskiego przemys³u naftowego, m.in. prezes £ukoilu
W. Alekperow, wyra¿ali niezadowolenie z obecnych cen
ropy i dopuszczali mo¿liwoœæ zmniejszenia produkcji kra-
jowej jako œrodka zaradczego. Zwracano uwagê, ¿e do
Oranu uda³a siê 20-osobowa delegacja rosyjska pod prze-
wodnictwem wicepremiera I. Sieczyna. Jednak ¿adne
decyzje nie zapad³y, Rosja nie z³o¿y³a deklaracji o
przyst¹pieniu, nie zobowi¹za³a siê te¿ do niezw³ocznego
ograniczenia wydobycia ropy. Zapowiedziano tylko poro-
zumienie o koordynacji dzia³añ w dziedzinie produkcji
ropy i obiecano zmniejszyæ tê produkcjê o 40,8 tys. t/d ropy
w nastêpnym roku w bli¿ej nieokreœlonym terminie — jeœli
ceny ropy bêd¹ trwale utrzymywaæ siê na niskim poziomie.
Wicedyrektor moskiewskiego Instytutu Strategii Energe-
tycznej A. Gromow wyjaœni³, ¿e w praktyce oznacza to, ¿e
Rosja znalaz³a swoje miejsce na rynku i nie chce z niego
rezygnowaæ. Przyst¹pienie do OPEC powa¿nie ograni-
czy³oby mo¿liwoœci manewru.

Polska. Do listy koncesjobiorców do³¹czy³ ExxonMo-
bil. G³ówny geolog kraju H. Jezierski podpisa³ 18 grudnia
ub. roku 2 koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿
gazu ziemnego w Polsce dla ExxonMobil Poland Sp. z o.o.
Warunki koncesji przewiduj¹ wykonanie badañ sejsmicz-
nych i wierceñ. Jedna z koncesji o powierzchni 1200 km2

jest zlokalizowana na NE od Warszawy, a druga o powierzch-
ni 1000 km2 znajduje siê w woj. lubelskim przy granicy.
Koncesje zosta³y udzielone na okres 5 lat.

Kilkanaœcie lat temu przedstawiciele niemieckiego
oddzia³u Mobil (jeszcze przed po³¹czeniem z Exxonem)
prowadzili rozmowy z PGNiG SA na temat mo¿liwoœci
rozpoczêcia poszukiwañ w Polsce.

Europa. Wiadomoœæ o powo³aniu austriacko-niemiec-
kiego konsorcjum do budowy i eksploatacji gazoci¹gu pod
Morzem Kaspijskim, który po³¹czy siê z istniej¹c¹ sieci¹
gazoci¹gów w Turcji, a w przysz³oœci z gazoci¹giem
Nabucco, mo¿e oznaczaæ postêp w realizacji wielkiego
unijnego projektu Po³udniowego Korytarza Gazowego.
Spó³ka ÖMV Gas & Power GmbH i RWE Supply & Tra-
ding GmbH nazwana Caspian Energy Co. Ltd. zamierza
odbieraæ gaz ziemny ze z³ó¿ we wschodniej czêœci basenu
Morza Kaspijskiego, czyli z Kazachstanu i Turkmenistanu.

118

Przegl¹d Geologiczny, vol. 57, nr 2, 2009



Zarówno ÖMV jak i RWE s¹ udzia³owcami konsorcjum
utworzonego do budowy gazoci¹gu Nabucco.

Francja. Oprócz niemieckich koncernów E.ON i
BASF i holenderskiej Gasunie, Gazprom mo¿e zyskaæ
jeszcze jednego udzia³owca do budowy Gazoci¹gu Pó³noc-
nego. Rzecznik Gaz de France Suez poinformowa³, ¿e fir-
ma jest zainteresowana wejœciem do projektu Nord Stream.
Jeœli inni partnerzy tej inwestycji zgodz¹ siê, jesteœmy goto-
wi, aby w niej uczestniczyæ. W niedalekiej przysz³oœci gru-
pa GdF Suez bêdzie potrzebowa³a coraz wiêcej gazu
ziemnego, a znaczna czêœæ rosyjskiego gazu bêdzie prze-
sy³ana w³aœnie tym gazoci¹giem — oœwiadczy³ rzecznik.
Komunikat ten ukaza³ siê po grudniowym spotkaniu preze-
sa GdF Suez G. Mestralleta z prezesem Gazpromu A. Mil-
lerem. Niew¹tpliwie zaanga¿owanie Francji (rz¹d francuski
ma 35,7% udzia³ów GdF) utrudni sformu³owanie jednoli-
tego stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie budowy
Gazoci¹gu Pó³nocnego.

W³ochy. Wizyta rosyjskiego wicepremiera I. Sieczyna
w Mediolanie, któremu towarzyszy³ minister energetyki
S. Szmatko i rozmowy z prezesem ENI P. Scaroni przy-
nios³y zacieœnienie wspó³pracy w³osko-rosyjskiej. Prze-
dyskutowano zagadnienia dotycz¹ce strategicznego
porozumienia pomiêdzy ENI i Gazpromem. Obejmuj¹ one
m.in. udzia³ ENI w zagospodarowaniu z³ó¿ ropy i gazu w
Rosji, jak równie¿ inwestycje transportowe. Jak wiadomo,
ENI popiera rosyjski projekt gazoci¹gu South Stream, kon-
kurencyjny wobec unijnego gazoci¹gu Nabucco.

Pakistan. Posiedzenie komitetu steruj¹cego do spraw
projektu gazoci¹gu TAPI (Turkmenistan-Afganistan-Paki-
stan-Indie), zaplanowane na grudzieñ ub. roku zosta³o

odwo³ane z powodu ataku terrorystów w Bombaju, jednak
przygotowania do tej wielkiej inwestycji s¹ kontynuowa-
ne. Krajowe firmy Sui Northern Gas Pipeline Ltd. i Sui
Southern Gas Co. Ltd., odpowiedzialne w przysz³oœci za
budowê i eksploatacjê magistrali, zamierzaj¹ wybudowaæ
3 lub 4 podziemne magazyny gazu, aby zapewniæ sprawn¹
jego dystrybucjê. Koszt inwestycji szacuje siê na 1 mld
USD i Pakistan bêdzie siê ubiega³ o kredyt w Azjatyckim
Banku Rozwoju. Pakistan i Indie nadal oczekuj¹ na dostar-
czenie przez Turkmenistan certyfikatu potwierdzaj¹cego
wielkoœæ zasobów gazu ziemnego, co jest jednym z warun-
ków przyst¹pienia do projektu.

Wiertnictwo. Shell Oil Co. odwierci³ na z³o¿u Silver-
tip w Zatoce Meksykañskiej otwór przy rekordowej g³êbo-
koœci wody 2852 m. Sukces ten osi¹gniêto ponadto w
warunkach bardzo nierównego dna i wysokich ciœnieñ, co
powoduje, ¿e operacje podwodne mog¹ byæ przeprowadza-
ne tylko przy u¿yciu zdalnie sterowanych pojazdów.
Rekordowy otwór zosta³ wykonany z platformy Clyde
Boudreaux nale¿¹cej do Noble Drilling Services Inc.Z³o¿e
Silvertip znajduje siê w obrêbie zespo³u z³ó¿ Perdido w
kanionie Alaminos, gdzie planuje siê odwiercenie ³¹cznie
35 otworów — 22 pionowych i 13 kierunkowych. W naj-
bli¿szym czasie przewiduje siê wiercenie na z³o¿u Tobago
w jeszcze g³êbszej czêœci akwenu przy g³êbokoœci 2934 m.

Poprzedni rekord g³êbokoœci wody nale¿y równie¿ do
Shella i wynosi³ 2118 m na z³o¿u Fourier.
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