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Œwiat. Wstêpne dane dotycz¹ce
wydobycia ropy naftowej na œwiecie w
2008 r. wskazuj¹ na stabilizacjê poziomu
produkcji. Jednoczeœnie widoczny jest
wzrost wydobycia ropy w krajach OPEC
o 4,6% i spadek o 5,5% na Morzu Pó³noc-
nym, wa¿nym dla Europy (tab. 1).
Zmniejszenie produkcji ropy naftowej
nast¹pi³o te¿ w Ameryce Pó³nocnej, przy

czym najbardziej zaznaczy³o siê w Meksyku, niemal o
10%, nieco mniej w USA i Kanadzie. W Ameryce
Po³udniowej tylko dziêki nowym odkryciom w Brazylii i
przyrostowi produkcji ropy w Kolumbii ogólny bilans jest
neutralny, bo jednoczeœnie nast¹pi³ spadek wydobycia
ropy w Wenezueli i Argentynie. W Rosji rok 2008 by³
kolejnym okresem obni¿enia produkcji ropy, ale w ca³ym
regionie, obejmuj¹cym kraje b. ZSRR, bardzo dobre wyni-
ki odnotowano w Azerbejd¿anie i Kazachstanie. Kazach-
stan uzyska³ najwy¿szy wskaŸnik wzrostu poziomu
wydobycia w tabeli — 128,5%. Spadaj¹ce wydobycie ropy
z Morza Pó³nocnego powoduje, ¿e podobnie jak w 2007 r.
Europa Zachodnia jako ca³oœæ wykazuje ujemny wskaŸnik
produkcji. Nie tylko w Norwegii, Wielkiej Brytanii i Danii,
ale i we W³oszech wydobyto mniej ropy. Bardzo zmienna
jest sytuacja w Afryce, gdzie po 3,3-procentowym wzro-
œcie w 2007 r. nast¹pi³a teraz stagnacja. Wp³ywa na to
znaczny spadek wydobycia w Nigerii oraz stabilizacja u
dwóch innych wa¿nych producentów, czyli Algierii i Libii.
Z kolei w Angoli wchodz¹ do eksploatacji nowe z³o¿a i
kraj ten sta³ siê drugim co do wielkoœci producentem w
regionie. Znacz¹cy wzrost nast¹pi³ równie¿ w Egipcie. Bli-
ski Wschód, jako zaplecze OPEC, charakteryzuje siê oczy-
wiœcie dodatnim wskaŸnikiem wzrostu wydobycia ropy,
ale i tu s¹ wyj¹tki w postaci Iranu, wystêpuj¹cego zwykle
na posiedzeniach organizacji z pozycji zdecydowanego
zwolennika ograniczeñ i restrykcji. Bardzo zró¿nicowane
s¹ wyniki produkcyjne krajów Dalekiego Wschodu. Popra-
wi³a siê sytuacja w Indonezji, która z powodu zmniej-
szaj¹cego siê wydobycia w ostatnich latach rozwa¿a³a
nawet wyst¹pienie z OPEC, spad³a natomiast produkcja
ropy w Indiach i Malezji. Jeszcze bardziej pogorszy³y siê
wyniki przemys³u naftowego Wietnamu, gdzie ubieg³orocz-
ny spadek wydobycia ropy siêga 12%. W 2003 r. w Wietna-
mie wydobycie wynosi³o 48 tys. t/d, teraz jest to tylko 37,1
tys. t/d ropy. Najwiêkszy azjatycki producent ropy, jakim
s¹ Chiny, nieznacznie tylko zwiêkszy³ wydobycie i w sytu-
acji utrzymuj¹cego siê du¿ego zapotrzebowania na energiê
szuka dostawców ropy nawet w bardzo odleg³ych regio-
nach, czego przyk³adem s¹ negocjacje z Wenezuel¹.

Ubieg³y rok by³ okresem wyj¹tkowo wysokich cen ropy, a jed-
noczeœnie zaznaczy³ siê ju¿ wp³yw œwiatowego kryzysu
gospodarczego i niew¹tpliwie te zjawiska odbijaj¹ siê na
statystykach wydobycia tego surowca. Tegoroczny poziom
cen ropy ró¿ni siê zasadniczo, wiêc zestawienie wydobycia
ropy na œwiecie w 2009 r. zapewne te¿ bêdzie wygl¹da³o
inaczej.

Europa. Spotkania w Sofii (25 kwietnia) i w Pradze
(8 maja), poœwiêcone budowie po³udniowego korytarza
energetyczno-transportowego, mia³y zaktywizowaæ przy-
gotowania do rozpoczêcia najwa¿niejszych inwestycji,
jednak w rzeczywistoœci nie wysz³y poza sferê deklaracji.
W komunikacie z konferencji w Sofii, zorganizowanej pod
has³em Gaz ziemny dla Europy: Bezpieczeñstwo i partner-
stwo, podkreœlono, ¿e Karta Energetyczna UE jest pod-
staw¹ do uregulowania problemów bezpieczeñstwa
energetycznego w Europie. Zapewniano te¿ o poparciu dla
wszelkich inwestycji infrastrukturalnych s³u¿¹cych dywer-
syfikacji zaopatrzenia Europy w wêglowodory. Prezydent
Georgi Pyrwanow, odnosz¹c siê do ¿¹dañ Gazpromu
dotycz¹cych dostêpu do bu³garskich gazoci¹gów, stwier-
dzi³, ¿e rosyjski koncern musi respektowaæ suwerennoœæ
Bu³garii. Jednak¿e nastêpnego dnia po zakoñczeniu unijnej
konferencji premier Sergiej Staniszew uda³ siê do Moskwy
i z wyjaœnieñ towarzysz¹cego mu ministra energii Petera
Dymitrowa wynika³o, ¿e g³ównym celem wizyty jest pod-
pisanie porozumienia o udziale Bu³garii w projekcie South
Stream. S¹ to wiêc ca³kowicie sprzeczne sygna³y i nie
rokuj¹ one sprawnej realizacji projektów unijnych. Podob-
nie mo¿na oceniæ rezultaty szczytu „Po³udniowy korytarz”
w Pradze. Zapowiedziano monitorowanie postêpu przygo-
towañ do utworzenia korytarza, do³o¿enie starañ do termi-
nowego ukoñczenia po³¹czenia Grecja-W³ochy i zakoñczenie
studium wykonalnoœci projektu nazwanego Caspian Deve-
lopment Corporation. Ponadto zobowi¹zano pañstwa
cz³onkowskie Unii Europejskiej i Turcjê do podpisania
porozumienia w sprawie Nabucco do koñca czerwca br.
Nale¿y te¿ przyspieszyæ podpisanie listów intencyjnych z
Irakiem i Egiptem dotycz¹cych wspó³pracy w zagospoda-
rowaniu z³ó¿ gazu ziemnego i rozwoju potencja³u ekspor-
towego. Dokument koñcowy praskiego szczytu zosta³
podpisany przez przewodnicz¹cego Rady Europejskiej
Mirka Topolánka, przewodnicz¹cego Komisji Europej-
skiej Jose Barroso i prezydentów Azerbejd¿anu, Gruzji i
Turcji. W obradach uczestniczyli te¿ przedstawiciele Egip-
tu, Kazachstanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu.

Powy¿sze dzia³ania, a raczej zapowiedzi dzia³añ,
wywo³a³y szybk¹ reakcjê Rosji. Na spotkaniu sta³ego
komitetu ds. partnerstwa energetycznego Unii Europejskiej
i Rosji z udzia³em komisarza A. Piebalgsa wicepremier
Igor Sieczyn negatywnie oceni³ Kartê Energetyczn¹ UE
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Kraj
Wydobycie ropy [tys. t/d]

Zmiana 2007 : 2008 [%]
2007 2008

Ameryka P³n. 1470,024 1405,0 95,6

Kanada 356,456 352,1 98,8

Meksyk 419,288 380,7 90,8

USA 694,28 672,2 96,8

Ameryka P³d. 837,216 838,8 100,2

Argentyna 85 82,8 97,4

Brazylia 237,728 246,6 103,7

Kolumbia 72,216 78,9 109,2

Wenezuela 326,128 319,9 98,1

Pozosta³e 116,144 110,7 95,3

Europa Zach. 599,08 565,4 94,4

Dania 42,432 39,0 92,0

Norwegia 308,856 296,5 96,0

W. Brytania 207,264 192,6 92,9

W³ochy 14,688 13,6 92,6

Pozosta³e 25,84 23,7 91,6

Europa Wsch. 1691,16 1715,5 101,4

Azerbejd¿an 112,472 121,2 107,7

Inne kraje b. ZSRR 62,696 55,5 88,5

Kazachstan 147,968 190,1 128,5

Rosja 1344,088 1325,7 98,6

Rumunia 13,328 12,6 94,9

Pozosta³e 10,608 10,3 97,4

Afryka 1259,36 1266,8 100,6

Algieria 184,688 186,7 101,1

Angola 230,792 257,6 111,6

Egipt 86,768 92,3 106,4

Libia 232,288 234,5 100,9

Nigeria 294,576 264,4 89,8

Pozosta³e 230,248 231,3 100,5

Bliski Wschód 2996,488 3121,6 104,2

Arabia Saudyjska 1173 1230,3 104,9

Irak 284,648 324,0 113,8

Iran 534,752 531,4 99,4

Katar 108,664 115,3 106,1

Kuwejt 332,384 353,9 106,5

Oman 96,56 97,6 101,1

Syria 52,904 52,9 100,0

Zjedn. Emiraty Arab. 344,352 351,7 102,1

Pozosta³e 69,224 64,6 93,3

Daleki Wschód 930,92 935,4 100,5

Chiny 508,504 517,2 101,7

Indie 93,432 92,1 98,5

Indonezja 114,104 116,6 102,1

Malezja 103,224 103,0 99,7

Wietnam 42,16 37,1 88,1

Pozosta³e 69,496 69,5 100,0

Australia i Oceania 66,504 75,3 113,3

Australia 60,384 62,4 103,4

Pozosta³e 6,12 12,9 211,1

Ogó³em œwiat 9829,128 9923,8 101,0

w tym OPEC 4160,24 4353,6 104,6

w tym M. Pó³nocne 561,136 530,5 94,5

Tab. 1. Wydobycie ropy naftowej na œwiecie w 2008 r. wg Oil and Gas Journal, 2009



opracowan¹ przez Komisjê Europejsk¹: jeœli unia nie zgo-
dzi siê na udzia³ w finansowaniu nape³niania ukraiñskich
magazynów gazu, to zak³ócenia w dostawach gazu, które
prze¿ywaliœmy w styczniu, bêd¹ mia³y katastrofalne
przed³u¿enie w nastêpnej zimie. Sprzeciwi³ siê te¿ stanow-
czo planom odwrócenia kierunku przesy³u ropy w ruro-
ci¹gu Odessa-Brody i zagrozi³, ¿e mo¿e to spowodowaæ
równie¿ k³opoty z rop¹ dla Europy.

Liczba odbiorców gazu ziemnego, przy³¹czonych do
sieci w 27 krajach Unii Europejskiej, wzros³a w 2008 r. o
1% w porównaniu z rokiem 2007 i wynosi 112,5 mln klien-
tów. Rynki gazu ziemnego w poszczególnych krajach UE
ró¿ni¹ siê znacznie, ale generalnie obserwuje siê wzrost
zu¿ycia gazu. Wed³ug danych Eurogas w 2007 r. zu¿ycie
gazu ziemnego wynios³o 506,4 mld m3 i zwiêkszy³o siê w
2008 r. o 2,1% do 517 mld m3. Najwiêkszym konsumentem
gazu jest Wielka Brytania, zu¿ywaj¹ca 101,8 mld m3, co
stanowi wzrost o 4,3% w porównaniu z rokiem 2007. Dru-
gie i trzecie miejsce zajmuj¹ Niemcy i W³ochy (odpowied-
nio 85,1 mld m3 i 82,8 mld m3), ale tam w tym samym
okresie nast¹pi³ niewielki spadek zu¿ycia gazu. Wydoby-
cie gazu ziemnego z w³asnych z³ó¿ wynios³o 202 mld m3,
czyli 39% ca³kowitego zu¿ycia UE i zwiêkszy³o siê o 1,8%
w stosunku do poprzedniego roku. Pozosta³a czêœæ dostaw
gazu pochodzi z Rosji (25%), Norwegii (18%) i Algierii
(10%).

Polska. Decyzje rz¹du o realizacji inwestycji Terminal
regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego LNG w Œwino-
ujœciu uzyska³y wsparcie w postaci porozumienia o dosta-
wach gazu skroplonego z Kataru. Zarz¹d PGNiG SA
podpisa³ 15 kwietnia br. z prezesem Qatargas Operating Co.
Faisalem M. Al Suwaidi wstêpn¹ umowê na dostawê od
2014 r. 1 mln t skroplonego gazu ziemnego rocznie do ter-
minalu w Œwinoujœciu. Oznacza to, ¿e po regazyfikacji z
terminalu do krajowej sieci gazowniczej bêdzie dostarcza-
ne ok. 1,4 mld m3 gazu. W pierwszym etapie terminal
bêdzie móg³ odbieraæ 2,5 mld m3 gazu rocznie, docelowo
zdolnoœæ prze³adunkowa osi¹gnie 7,5 mld m3. W przypad-
ku opóŸnienia terminowego oddania do eksploatacji insta-
lacji w Œwinoujœciu mo¿liwy bêdzie tymczasowy odbiór
gazu z Kataru w belgijskim terminalu skroplonego gazu
ziemnego w Zeebrugge. Kontrakt bêdzie zawarty na 20 lat.
Skroplony gaz bêdzie transportowany najnowszymi tan-
kowcami typu Q-flex o pojemnoœci 210 000 lub 216 000 m3.
Statki Q-flex przy mniejszym zu¿yciu paliwa i ni¿szej emi-
sji CO2 mog¹ przewoziæ o 40% wiêcej gazu ni¿ konwen-
cjonalne tankowce. W sierpniu 2008 r. eksploatowanych
by³o 16 tankowców Q-flex, wszystkie nale¿¹ce do Qatar-
gas Transport Co.

W czerwcu 2008 r. norweskie Ministerstwo Ropy Naf-
towej i Energii og³osi³o 20. rundê przetargow¹ na 79 blo-
ków poszukiwawczych na Morzu Pó³nocnym. W przetargu
bra³o udzia³ m. in. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA za poœrednictwem spó³ki zale¿nej PGNiG Norway
AS i uzyska³o 35% udzia³ów w licencji poszukiwawczo-
-wydobywczej PL 521. Licencja obejmuje 3 bloki 6509/4,5,6
na Morzu Norweskim o powierzchni ok. 1000 km2. G³êbo-
koœæ morza w tym rejonie wynosi od 350 do 450 m. Licen-
cja jest udzielona na 6 lat z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia do 30
lat i zobowi¹zuje udzia³owców do wykonania w pierwszej
kolejnoœci badañ sejsmicznych 3-D. Operatorem jest Sta-

toilHydro (40% udzia³ów), trzecim partnerem jest Svenska
Petroleum Exploration Norge AS z 25% udzia³ów.

Firma Aurelian Oil & Gas Poland Sp. z o. o. we wstêp-
nym raporcie z poszukiwañ w Polsce wysoko oceni³a
wyniki uzyskane na z³o¿u Siekierki. Interpretacja zdjêcia
sejsmicznego 3-D o powierzchni 298 km2 pozwoli³a na
poszerzenie konturu z³o¿a i w po³¹czeniu z informacjami z
otworu Trzek-1 umo¿liwi³a dokonanie nowego oszacowa-
nia zasobów gazu. Geologiczne zasoby gazu ziemnego
ocenia siê na 4,6 do 30 mld m3, ponadto wystêpuj¹ zasoby
warunkowe (contingent resources) wymagaj¹ce dalszego
rozpoznania, oceniane s¹ one na 7,3 do 13,7 mld m3 gazu.
W bie¿¹cym roku planuje siê wykonanie 2 wierceñ pozio-
mych i przeprowadzenie d³ugoterminowego testu produk-
cyjnego.

Rosja. Gazowiec Energy Frontier odp³yn¹³ z portu Pri-
gorodnoje na Sachalinie do Japonii z ³adunkiem 45 000 m3

skroplonego gazu ziemnego z instalacji Sachalin 2,
nale¿¹cej do konsorcjum Sakhalin Energy. Pierwsza dosta-
wa gazu skroplonego jest przeznaczona dla Tokyo Gas i
Tokyo Electric. Uruchomiona niedawno linia skraplania
gazu ma docelow¹ zdolnoœæ produkcyjn¹ 9,6 mln t rocznie.
Dyrektor generalny Sakhalin Energy Ian Craig okreœli³ to
wydarzenie jako wejœcie Rosji na azjatycki rynek skroplo-
nego gazu ziemnego. Przewiduje siê, ¿e 65% eksportu gazu
skroplonego bêdzie kierowane do Japonii, pozosta³¹ iloœæ
bêdzie kupowaæ Korea Po³udniowa i inni odbiorcy w Azji
po³udniowo-wschodniej.

Wielka Brytania. Wiadomoœci z ostatnich miesiêcy o
odkryciach w brytyjskim sektorze Morza Pó³nocnego mog¹
byæ oznak¹ zahamowania spadkowego trendu wydobycia
ropy naftowej i gazu ziemnego. W otworze Cairngorm-
-16/3a-11z przewiercono horyzont z³o¿owy, z którego uzy-
skano przyp³yw 272 t/d ropy. Poniewa¿ w czasie szczelino-
wania nast¹pi³o uszkodzenie interwa³u zbiornikowego,
platforma Byford Dolphin rozpoczê³a wiercenie nastêpne-
go otworu 16/2b-5, w którym zbadane zostan¹ równie¿
poziomy perspektywiczne w utworach paleocenu i eocenu.

Jednym z wa¿niejszych odkryæ by³ otwór Juliet
47/14b-10 w Basenie Po³udniowym, po³o¿ony w pobli¿u
z³o¿a Amethyst. Stwierdzono tam akumulacjê gazu o
wydajnoœci 1,07 mln m3/d gazu. G³êbokoœæ koñcowa wier-
cenia wynios³a 9502 m.

W po³udniowej czêœci Morza Pó³nocnego w otworze
East Breagh 42/13-4 stwierdzono horyzont gazonoœny o
mi¹¿szoœci netto 21,9 m i wydajnoœci 288 tys. m3/d gazu.
Nastêpne wiercenie 42/13-5z osi¹gnê³o jeszcze lepszy
rezultat, uzyskuj¹c w próbach przyp³yw 735 tys. m3/d gazu.

W otworze Cladhan 210/29a-4 przewiercono piaskow-
cowy jurajski interwa³ z³o¿owy o mi¹¿szoœci netto 7,6 m.
Otwór osi¹gn¹³ g³êbokoœæ koñcow¹ 2699 m. Piaskowce
jurajskie z objawami wêglowodorów o mi¹¿szoœci 37,4 m
przewiercono równie¿ w otworze Fulmar o g³êbokoœci
koñcowej 4209 m.

Austriacki ÖMV (UK) Ltd. osi¹gn¹³ sukces w wierce-
niu w otworze 204/25a-8 na obiekcie Amos na zachód od
Szetlandów, uzyskuj¹c przemys³owy przyp³yw ropy oraz
w œrodkowej czêœci Morza Pó³nocnego na obiekcie Jack-
daw, gdzie nawiercono horyzonty nasycone wêglowodo-
rami.
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Norwegia. Koncern StatoilHydro poinformowa³ o
przygotowaniu nowego projektu eksploatacji z³o¿a Stat-
fjord, który wyd³u¿y okres wydobycia ropy a¿ do roku
2020. Z³o¿e Statfjord, jedno z najstarszych na szelfie nor-
weskim, zosta³o odkryte przez Mobil w 1974 r. Eksploata-
cja rozpoczê³a siê 24 listopada 1979 r. z platformy
produkcyjnej Statfjord A. Najwy¿sze dzienne wydobycie
osi¹gniêto 16 stycznia 1987 r. — wynios³o ono 115 627 t
ropy. Obecnie wydobycie z 3 platform wynosi 20–21 tys.
t/d ropy i 6 mln m3 gazu. Teraz planowane jest zainstalowa-
nie na g³êbokoœci do 4500 m nowych pomp g³êbinowych,
które bêd¹ odwadnia³y z³o¿e, obni¿aj¹c ciœnienie i uwal-
niaj¹c wiêcej gazu. Na platformie C zostanie umieszczo-
nych 8 pomp, a na platformie B — 4 pompy. Ca³kowity
koszt inwestycji przed³u¿aj¹cych ¿ycie z³o¿a wyniesie 60
mld koron, czyli ok. 6,8 mld euro. Operatorem zespo³u z³ó¿
Statfjord jest StatoilHydro posiadaj¹ce 44,3% udzia³ów,
21% dysponuje ExxonMobil, 15,1% ConocoPhillips,
w³aœcicielami pozosta³ej czêœci udzia³ów s¹ Norske Shell i
Centrica.

Brazylia. Niedawno rz¹d brazylijski wyda³ oœwiadcze-
nie w zwi¹zku z zaproszeniem wystosowanym przez Ara-
biê Saudyjsk¹ do wst¹pienia do OPEC okreœlaj¹c je jako
przedwczesne, poniewa¿ Brazylia dopiero wchodzi do gro-
na czo³owych producentów ropy naftowej na œwiecie. Prio-
rytetem jest zwiêkszenie dochodów pañstwa poprzez
eksport produktów rafinacji, a nie sprzeda¿ surowej ropy.
Jednak ostatnie wypowiedzi prezydenta Luiza Inacio Lula
da Silva i ministra górnictwa i energii Edisona Lobao mog¹
oznaczaæ zmianê stanowiska. Prezydent powiedzia³, ¿e

rz¹d ponownie rozwa¿a zaproszenie i wkrótce Brazylia sta-
nie siê cz³onkiem OPEC. Wczeœniej minister E. Lobao
informowa³, ¿e otrzyma³ oficjalne zaproszenie z OPEC,
lecz jego kraj powinien wst¹piæ do organizacji dopiero,
gdy stanie siê eksporterem ropy. Obecnie Brazylia zu¿ywa
w³asn¹ produkcjê ropy w ca³oœci i nadal importuje ten
surowiec. Nie mo¿e wiêc zastosowaæ siê do wymagañ
OPEC co do ograniczenia wydobycia. Potwierdzi³ to
dyrektor Petrobras Paulo Roberto mówi¹c o rozbudowie
rafinerii i zwiêkszeniu mocy przerobowych instalacji do
produkcji benzyny, która bêdzie wa¿nym produktem eks-
portowym na rynkach Ameryki £aciñskiej.

Rozpoczêcie wydobycia ropy ze z³o¿a Tupi w basenie
Santos, które nast¹pi³o 1 maja br., zyska³o niezwyk³¹ opra-
wê. Na pok³ad statku FPSO Cidade de San Mateus przybyli
minister górnictwa i energii E. Lobao oraz dyrektor kon-
cernu Petrobras Sergio Gabrielli. Uruchomili oni próbn¹
eksploatacjê. Pojemnik z pierwsz¹ rop¹ zosta³ nastêpnie
uroczyœcie wrêczony prezydentowi L. I. Lula da Silva.
Petrobras planuje osi¹gniêcie w 2010 r. dziennego wydo-
bycia ropy ze z³o¿a Tupi w iloœci 13 600 t i 4 mln m3/d gazu
i zwiêkszenia go w 2013 r. do 30tys. t/d. Jednoczeœnie
zapowiedziano zmiany w ustawodawstwie dotycz¹cym
koncesji i prawa naftowego w kierunku podwy¿szenia
op³at eksploatacyjnych i zaostrzenia warunków kontrak-
tów wydobywczych.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, Aureliano-
il, Eurogas, Gazprom, Hart’s E&P, Kommersant, Offshore,
Oil&Gas Financial Journal, Oil&Gas Journal, oil.ru,
OPEC, PGNiG, Rapid, Rigzone, RusEnergy, StatoilHydro,
Upstream, World Oil
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