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Œwiat. Ju¿ w grudniu 2007 r. przygo-
towanie prognoz na rok nastêpny by³o
nies³ychanie trudnym zadaniem i rzeczy-
wiœcie wiêkszoœæ z przewidywañ nie
sprawdzi³a siê. Spodziewano siê korzyst-
nej koniunktury dla firm serwisowych i
us³ugowych, akcentuj¹c jednoczeœnie
istnienie nieprzychylnej atmosfery dla
przemys³u naftowego. Zupe³nie nietra-

fione okaza³y siê prognozy cenowe — cena ropy mia³a siê
utrzymaæ w przedziale 50–60 USD za bary³kê, a za górny
mo¿liwy pu³ap uznawano 90 USD. W tym roku tylko jeden
z ekspertów pokusi³ siê na prognozê cenow¹, przewiduj¹c
stabilizacjê cen w przedziale 75–80 USD za bary³kê.

Wœród czynników, które w najwiêkszym stopniu
wp³ywaj¹ na tegoroczne prognozy, wymienia siê oczywiœ-
cie kryzys finansowy i skutki fluktuacji cen ropy — naj-
pierw gwa³towny wzrost, a póŸniej raptowny spadek.
Wzrost dochodów okaza³ siê krótkotrwa³y, natomiast
obecnie zredukowany rynek kredytów powoduje wycofy-
wanie siê operatorów z planowanych inwestycji w zago-
spodarowanie z³ó¿. Mo¿na siê równie¿ spodziewaæ
zmniejszenia zakupów ropy w Chinach i w Indiach, któ-
rych zapotrzebowanie w ostatnich latach wydatnie
wp³ywa³o na rynek surowców. W dalszym ci¹gu du¿y
wp³yw bêd¹ mia³y czynniki geopolityczne, przede wszyst-
kim dzia³ania Wenezueli, Iranu i Rosji, które przypuszczal-
nie bêd¹ stara³y siê wykorzystaæ zapowiadan¹ przez nowego
prezydenta zmianê polityki zagranicznej USA.

Jak zwykle dominuj¹ odniesienia do sytuacji w Amery-
ce Pó³nocnej, a w³aœciwie w USA. Robert Warren obawia
siê, ¿e spadek cen benzyny uspokoi opiniê publiczn¹ i
zmniejszy nacisk na d³ugofalowe inwestycje zapewniaj¹ce
przyrost zasobów. David Barr zwraca uwagê na statystykê
iloœci czynnych urz¹dzeñ wiertniczych. W 2008 r. by³o ich
znacznie mniej ni¿ w 2007 r. i ta tendencja prawdopodob-
nie utrzyma siê w roku bie¿¹cym. Trzeba te¿ usun¹æ skutki
huraganów w Zatoce Meksykañskiej, bo chocia¿by hura-
gan Ike zniszczy³ 54 platformy, powa¿nie uszkodzi³ 35
platform i spowodowa³ mniejsze szkody na 60 obiektach.

Pozytywnym wydarzeniem by³o zniesienie we wrzeœ-
niu ub. roku zakazu poszukiwañ naftowych na obszarach
zewnêtrznego szelfu kontynentalnego, po³o¿onych na
wodach federalnych. Przemys³ naftowy wi¹za³ du¿e
nadzieje z t¹ d³ugo negocjowan¹ ustaw¹. Okaza³o siê jed-
nak, ¿e wybór prezydenta Obamy i uzyskanie przez demo-
kratów wiêkszoœci w Senacie i Izbie Reprezentantów mog¹
zupe³nie zmieniæ sytuacjê sektora energetyczno-surowco-
wego. Barack Obama podkreœla³ znaczenie niezale¿noœci
energetycznej, ale znacznie wiêkszy nacisk po³o¿y³ na
ochronê œrodowiska i rozwój energii odnawialnej. Jaki

mo¿e byæ kierunek polityki rz¹du, œwiadcz¹ nominacje na
stanowiska sekretarza Departamentu Spraw Wewnêtrz-
nych i sekretarza Departamentu Energii. Departament
Spraw Wewnêtrznych jest odpowiedzialny za gospodarkê
terenami federalnymi i podlega mu m.in. S³u¿ba Zarz¹dza-
nia Zasobami Mineralnymi (MMS — Minerals Manage-
ment Service), nadzoruj¹ca koncesje i op³aty eksploatacyjne.
Nowym sekretarzem Departamentu Spraw Wewnêtrznych
zosta³ Ken Salazar, dzia³acz ochrony œrodowiska, a sekre-
tarzem Departamentu Energii — Stephen Chu, fizyk i bio-
log molekularny, laureat nagrody Nobla z fizyki w 1997 r.
Stephen Chu w czasie przes³uchañ w Senacie, poprze-
dzaj¹cych nominacjê, jednoznacznie stwierdzi³, ¿e do ocie-
plenia klimatu przyczynia siê energetyka oparta na
paliwach kopalnych. Jak bêdzie dzia³a³ Departament Ener-
gii pod jego kierunkiem jeszcze nie wiadomo, dotychczas
wypowiada³ siê on jedynie na temat groŸby suszy, która
zniszczy rolnictwo Kalifornii. Wiadomo natomiast ju¿ o
pierwszych decyzjach Kena Salazara. Przede wszystkim
poleci³ on od³o¿yæ o 6 miesiêcy wdro¿enie programu
poszukiwañ na Zewnêtrznym Szelfie Kontynentalnym do
czasu opracowania nowego planu dzia³ania, okreœlaj¹c
równoczeœnie ustawê jako nieoczekiwane posuniêcie o
bardzo z³ych nastêpstwach. Poleci³ te¿ S³u¿bie Geologicz-
nej i MMS opracowanie alternatywnej oceny potencja³u
surowcowego akwenów szelfowych, aby umo¿liwiæ podjê-
cie m¹drych decyzji opartych na mocnych podstawach.
Skrytykowa³ poprzedni¹ administracjê za to, ¿e przez 3 lata
nie zdo³a³a przygotowaæ ustawodawstwa reguluj¹cego
zagadnienia wykorzystania energii odnawialnej i alterna-
tywnej. Zaznaczy³, ¿e prezydent Obama oczekuje opraco-
wania kompleksowego planu niezale¿noœci energetycznej i
nowych Ÿróde³ energii, ale nie mo¿e to byæ wy³¹cznie ukie-
runkowanie na nowe wiercenia na l¹dzie i morzu.

Prof. Alexander Kemp z uniwersytetu w Aberdeen
uwa¿a, ¿e wyniki 25 rundy przetargowej obejmuj¹cej 257
bloków w sektorze brytyjskim Morza Pó³nocnego s¹
zachêcaj¹ce, lecz nie mo¿na siê spodziewaæ znacz¹cych
sukcesów poszukiwawczych i zwiêkszenia wydobycia.
Wielka Brytania ju¿ sta³a siê powa¿nym importerem gazu
ziemnego; lepiej jest z rop¹ naftow¹, ale i w tym zakresie
popyt musi byæ uzupe³niany importem, na razie niewiel-
kim.

Najwa¿niejsze odkrycia w ostatnich latach zosta³y
dokonane w Zatoce Gwinejskiej i u wybrze¿y Brazylii, a wiêc
w akwenach poza szelfem, gdzie g³êbokoœæ wody przekra-
cza 1000 m. Równie¿ w Zatoce Meksykañskiej znaczna
czêœæ nowych bloków znajduje siê w strefie g³êbokowod-
nej. Nic wiêc dziwnego, ¿e zapotrzebowanie na urz¹dzenia
wiertnicze przystosowane do pracy na du¿ych g³êboko-
œciach szybko roœnie. Zestawienie przygotowane przez fir-
mê konsultingow¹ ODS-Petrodata pokazuje, ¿e kryzys nie
dotkn¹³ tej ga³êzi przemys³u i stocznie maj¹ pe³en portfel
zamówieñ (tab.1). £¹cznie w latach 2008–2012 zostanie
oddanych do u¿ytku 178 statków i platform. Szczególnie
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szybko wzrasta liczba statków wiertniczych i niemal
wszystkie one mog¹ wierciæ przy g³êbokoœci wody do 3000 m,
dla wielu z nich graniczn¹ g³êbokoœci¹ jest nawet 3650 m.
Podobnie platformy pó³zanurzalne s¹ dostosowane do stref
g³êbokowodnych — spoœród 53 platform tego typu a¿ 21
bêdzie mog³o wierciæ przy g³êbokoœci wody do 3000 m,
dwie z nich zamówione przez firmê Noble maj¹ zasiêg
g³êbokoœciowy 3650 m. S¹ to bardzo drogie konstrukcje,
platforma West Capricorn ma kosztowaæ 640 mln USD.
Zwiêkszaj¹ siê te¿ wymagania stawiane platformom samo-
podnosz¹cym — dla wiêkszoœci z nich dopuszczalna
g³êbokoœæ wody wynosi 90 m, kilkanaœcie z zamówionych
jednostek mo¿e byæ posadowionych na wodzie o g³êboko-
œci do 120 m. Przyk³adowy koszt takiej platformy West
Juno budowanej w stoczni Jurong w Singapurze wynosi
210 mln USD. Rekordowe parametry ma platforma zamó-
wiona dla firmy PetroProd, dla której graniczn¹ g³êboko-
œci¹ jest 150 m. Szybki wzrost iloœci platform morskich
nast¹pi³ w latach 1975–1976 i nastêpnie w okresie
1981–1982, po czym liczba nowych platform zmniejszy³a
siê znacznie i kszta³towa³a siê na poziomie najwy¿ej kilku-
nastu jednostek rocznie. Okres ponownego o¿ywienia roz-
pocz¹³ siê w 2007 r. Rynek wykonawców tych wysoko
wyspecjalizowanych konstrukcji jest zdominowany przez
stocznie na Dalekim Wschodzie i w Azji po³udniowo-
-wschodniej. Bêd¹ tam budowane wszystkie statki wiertni-
cze i prawie wszystkie platformy pó³zanurzalne. Zaledwie
11 platform pó³zanurzalnych z ³¹cznej liczby 53 i 32 plat-
formy samopodnosz¹ce z ogólnej liczby 83 bêd¹ budowane
w stoczniach amerykañskich, bliskowschodnich i rosyj-
skich.

W styczniu br. na œwiecie by³o 713 morskich urz¹dzeñ
wiertniczych, z czego pracowa³o 624.

Wêgry. W koñcu stycznia br. w Budapeszcie odby³o
siê spotkanie przedstawicieli konsorcjum powo³anego do
budowy gazoci¹gu Nabucco oraz delegatów z krajów zain-
teresowanych t¹ inwestycj¹, w tym tak¿e z Egiptu, Iraku,
Turkmenistanu i Kazachstanu. Nabucco nadal pozostaje w
fazie wstêpnych przygotowañ, nie ma projektu magistrali,
a przede wszystkim nie ma podpisanych kontraktów z
potencjalnymi dostawcami surowca. Wydawa³o siê, ¿e po
styczniowym wstrzymaniu przez Rosjê dostaw gazu dla
Europy zwiêkszy siê zrozumienie wœród cz³onków UE dla
sprawy rzeczywistej dywersyfikacji Ÿróde³ zaopatrzenia w
surowce energetyczne, jednak widocznie ta ostatnia lekcja
nie by³a jeszcze dostatecznie przekonuj¹ca. Komunikat
koñcowy konferencji nie zapowiada zmiany tego stanu,
obfituje w sformu³owania typu „wyra¿amy gotowoœæ”,
„zdecydowanie popieramy”, „bêdziemy aktywnie promo-

waæ” czy „energicznie zachêcamy”, ale jedynymi konkre-
tami s¹ terminy nastêpnych spotkañ konsultacyjnych i kon-
ferencji przygotowuj¹cych uzgodnienie koñcowego
dokumentu, umo¿liwiaj¹cego rozpoczêcie budowy tego klu-
czowego dla Europy Œrodkowej szlaku transportowego. W
Budapeszcie nie by³o przedstawiciela Polski, mo¿e bêdzie
on uczestniczy³ w kolejnej naradzie pod has³em Gaz ziem-
ny dla Europy: Bezpieczeñstwo i partnerstwo, zaplanowa-
nej na 24–25 kwietnia br. w Sofii.

Norwegia. Prezes StatoilHydro Helge Lund w wyst¹pie-
niu na seminarium poœwiêconym polityce naftowej
wezwa³ rz¹d i parlament do szerokiej debaty nad kierunka-
mi poszukiwañ. Dotyczy to przede wszystkim otwarcia
nowych rejonów w obrêbie szelfu kontynentalnego. Prze-
wa¿aj¹ca czêœæ obecnie eksploatowanych z³ó¿ jest w sta-
dium dojrza³ym. Wydobycie zmniejsza siê i konieczne jest
przygotowanie nowych obszarów, aby umo¿liwiæ utrzyma-
nie produkcji na poziomie 200 tys. t /d równowa¿nika ropy
w ci¹gu nastêpnych 10 lat. Helge Lund ocenia, ¿e wyniki
5–6 wierceñ zaplanowanych na rok bie¿¹cy pozwol¹ na
opracowanie skutecznej strategii poszukiwawczej na lata
nastêpne, zapewniaj¹cej wype³nienie nakreœlonych zadañ
produkcyjnych.

Norweska firma gazownicza Gassco AS zmieni³a plany
dotycz¹ce gazoci¹gu Skanled, który ma dostarczaæ gaz
ziemny z Morza Pó³nocnego do przemys³owego rejonu
Grenland w po³udniowo-wschodniej Norwegii. Brytyjska
grupa Ineos, potencjalny u¿ytkownik gazoci¹gu, która
zamierza³a uruchomiæ w Rafnes instalacjê krakingu katali-
tycznego, od³o¿y³a inwestycjê na dalszy termin z powodu
zmienionej sytuacji rynkowej. To z kolei oznacza, ¿e nie
bêdzie potrzebny zak³ad gazu p³ynnego zaprojektowany w
tym rejonie przez Gassco. Nowym partnerem gazoci¹gu
Skanled mo¿e zostaæ niemiecki VNG, który jest zaintere-
sowany nabyciem 10% udzia³ów i zagwarantowaniem
dostaw gazu w iloœci 2 mln m3/d. To rozwi¹zanie mo¿e
u³atwiæ osi¹gniêcie koñcowego porozumienia w sprawie
budowy gazoci¹gu i uzyskanie zatwierdzenia projektu
przez norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii.

Gazoci¹g Skanled o d³ugoœci 853 km po³¹czy Norwe-
giê ze Szwecj¹ i Dani¹, a w dalszych planach by³by
przed³u¿ony do Polski.

Hiszpania. Konsorcjum Medgaz poinformowa³o o
zakoñczeniu budowy nowego, 210-kilometrowego gazo-
ci¹gu z Beni Saf w Algierii do Almerii w Hiszpanii. Obec-
nie s¹ przeprowadzane próby ciœnieniowe i w po³owie br.
gazoci¹g wejdzie do normalnej eksploatacji. Projektowana
zdolnoœæ przesy³owa ruroci¹gu o œrednicy 24" (600 mm)
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urz¹dzenia
wiertnicze

termin oddania do u¿ytku

2008-09 2010 2011 2012 razem

Statki
wiertnicze 7 15 18 2 42

Platformy
pó³zanurzalne 27 13 10 3 53

Platformy
samopodnosz¹ce
(jack-up)

50 24 9 – 83

Tab. 1. Morskie urz¹dzenia wiertnicze w budowie (wg ODS-Petrodata, 2008)



wynosi 8 mld m3 gazu rocznie. Udzia³owcami konsorcjum
Medgaz s¹ algierski Sonatrach (36%), hiszpañska Cepsa
(20%), Iberola (20%) i Endesa (12%) oraz francuski GDF
Suez (12%).

W budowie jest nastêpne po³¹czenie o podobnej prze-
pustowoœci — gazoci¹g Galsi z Algierii przez Sardyniê do
pó³nocnych W³och z planowanym terminem ukoñczenia w
latach 2012–2013.

Libia. Zawieszenie sankcji ONZ wobec Libii w 1999 r.
umo¿liwi³o og³oszenie pierwszego miêdzynarodowego
przetargu na koncesje poszukiwawcze i produkcyjne.
Pierwszymi zachodnimi firmami, które rozpoczê³y tam
dzia³alnoœæ, by³y ENI, Wintershall, Repsol i ÖMV (Prz.
Geol., vol. 47, nr 8, str. 705). Obecnie dzia³a tam ponad 30
firm zagranicznych, w tym równie¿ koncerny amerykañskie.
Nic wiêc dziwnego, ¿e zapowiedŸ nacjonalizacji prze-
mys³u naftowego, og³oszona w czasie pobytu Muammara
Kadafiego na uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie,
wywo³a³a zaniepokojenie wielu koncesjobiorców. Stwier-
dzi³ on, ¿e gwa³towny spadek cen ropy sk³ania kraje eks-
portuj¹ce ropê naftow¹ do wstrzymania sprzeda¿y tego
surowca na dotychczasowych warunkach i przejêcia kon-
troli nad jej wydobyciem. Jedynie wzrost cen do 100 USD
za bary³kê mo¿e zahamowaæ przygotowania do nacjonali-
zacji. Jak informuj¹ Ÿród³a libijskie, organy ustawodawcze
pracuj¹ nad zmian¹ prawa naftowego tak, aby umo¿liwiæ
przeprowadzenie nacjonalizacji. Przywódca libijski
powiedzia³ równie¿, ¿e jego kraj nie bêdzie przestrzegaæ
postanowieñ OPEC i ograniczy dostawy ropy na rynki
œwiatowe, aby przyspieszyæ wzrost cen, poniewa¿ byt
naszego narodu zale¿y od ropy naftowej.

Komentarze operatorów obecnych w Libii, takich jak
Repsol, ENI i Petro-Canada, wyra¿aj¹ sceptycyzm wobec
tych gróŸb. Libia bardzo potrzebuje dop³ywu nowocze-
snych technologii i inwestycji w sektorze naftowym i nie
mo¿e sobie teraz pozwoliæ na pogorszenie stosunków z
zagranicznymi koncernami. Poniewa¿ zbli¿a siê termin
przed³u¿enia kontraktów, deklaracja Kadafiego mo¿e
s³u¿yæ wzmocnieniu pozycji strony rz¹dowej w negocja-
cjach. Tak¿e analitycy finansowi Citigroup uwa¿aj¹ per-
spektywê nacjonalizacji za nieprawdopodobn¹ i widz¹ w
niej formê nacisku na pozosta³ych cz³onków OPEC, aby
energicznie dzia³ali na rynku naftowym.

Kazachstan. Pod koniec grudnia ub. roku spó³ka
Petrolinvest SA z Gdyni zakupi³a 29% udzia³ów w
kazachskiej firmie TOO Emba Jugnieft, zwiêkszaj¹c w ten
sposób swój stan posiadania do 79%. Emba Jugnieft posia-
da koncesjê ¯ubantam-¯usa³ysaj na poszukiwanie i wydo-
bycie wêglowodorów. Wartoœæ nominalna 79% udzia³ów
wynosi 114550 tenge, czyli ok. 960 USD.

Wczeœniej Petrolinvest wspólnie z TOO Erkin Oil uzy-
ska³ w Ministerstwie Energetyki i Zasobów Mineralnych
przed³u¿enie o 2 lata koncesji poszukiwawczej w depresji
¯arkientskiej. Polska spó³ka ma równie¿ udzia³y w Kaza-
khstancaspishelf JSC i w Caspian Services.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, Hart’s E&P,
nabucco.com, Offshore, Oil&Gas Financial Journal,
Oil&Gas Journal, oil.ru, Petrolinvest, Rigzone, Scandi-
navian Oil-Gas Magazine, StatoilHydro, Upstream,
World Oil
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