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Œwiat. W stolicy Kataru (Ad-Dauha)
2 grudnia 2010 r. zebrali siê przedstawi-
ciele 11 pañstw (Algieria, Boliwia, Egipt,
Gwinea Równikowa, Iran, Katar, Libia,
Nigeria, Rosja, Trynidad i Tobago i Wene-
zuela), nale¿¹cych do Forum Pañstw
Eksporterów Gazu (GECF – Gas Export-
ing Countries Forum). G³ównym proble-
mem skupiaj¹cym uwagê cz³onków GECF
jest znaczny spadek cen gazu ziemnego

obserwowany od 2008 r. Istotna jest wiêc propozycja
nowej formu³y cenowej, w której cena gazu ziemnego nie
bêdzie ju¿ powi¹zana z cen¹ ropy naftowej. Jest to zawarte
w przygotowywanej 5-letniej strategii Forum Pañstw Eks-
porterów Gazu, ale nie sprecyzowano jeszcze ¿adnych ter-
minów realizacji. Podczas spotkania dyskutowano tak¿e
nad nowymi przepisami Unii Europejskiej dotycz¹cymi
energetyki, a przede wszystkim nad III pakietem energe-
tycznym zobowi¹zuj¹cym kraje cz³onkowskie do rozdzie-
lenia koncernów gazowniczych na czêœæ produkcyjn¹ i
czêœæ dystrybucyjn¹. Minister ds. energetyki Rosji Siergiej
Szmatko sugerowa³, aby Komisja Europejska konsulto-
wa³a wprowadzanie tego typu aktów prawnych z GECF.
Nowym przewodnicz¹cym GECF zosta³ Sameh Fahmy,
egipski minister ds. energii. Poprzednie spotkanie GECF
odby³o siê w kwietniu 2010 r. w Oranie.

Na listopadowej konferencji PETEX 2010 w Londynie
zorganizowanej przez Petroleum Exploration Society of
Great Britain omawiano najwa¿niejsze wydarzenia z dzie-
dziny poszukiwañ i wydobycia na œwiecie i prezentowano
najwa¿niejsze osi¹gniêcia technologiczne. Wiceprezes
British Gas Malcolm Brown stwierdzi³, ¿e miniona dekada
by³a okresem wielu niespodzianek i 10 lat temu trudno
by³o sobie wyobraziæ, ¿e w USA znajduj¹ siê tak ogromne
zasoby gazu z ³upków, a w utworach podsolnych u wybrze-
¿y Brazylii wystêpuj¹ olbrzymie z³o¿a ropy naftowej. Brit-
ish Gas spodziewa siê, ¿e w 2013 r. wejd¹ do eksploatacji
z³o¿a Tupi, Iracema i Guara o ³¹cznych zasobach 1,5 mld t
równowa¿nika ropy naftowej. S¹ to du¿e projekty, wyma-
gaj¹ce zastosowania zaawansowanych technologii wierce-
nia i zag³owiczenia (np. 17-etapowego szczelinowania),
a wiêc bardzo kosztowne. Podobna sytuacja dotyczy pro-
dukcji gazu z pok³adów wêgla kamiennego w Australii.
Inwestycja w Queensland, gdzie iloœæ gazu szacuje siê na
ok. 480 mld m3, wymaga odwiercenia 100 otworów, zbu-
dowania 66 t³oczni i poch³onie 15 mld USD.

Dyrektor ds. poszukiwañ Tullow Oil omawia³ postêpy
w rozpoznaniu basenów roponoœnych w Afryce, w których
wiek utworów produktywnych waha siê od proterozoiku
do kenozoiku. Stopieñ trafnoœci wierceñ wykonanych w
latach 1960–2003 poprawi³ siê z 20% do 45%. Wydatnie
skróci³ siê okres od odkrycia do rozpoczêcia eksploatacji –
najlepszym przyk³adem jest z³o¿e Jubilee w Ghanie, z któ-

rego ropa pop³ynê³a ju¿ po 40 miesi¹cach. Kolejne rejony
perspektywiczne w Afryce to Wybrze¿e Koœci S³oniowej,
Liberia i Mauretania, dotychczas w szerszym zakresie nie-
objête programami poszukiwañ.

Wa¿nym akcentem konferencji, która zgromadzi³a
ponad 3000 uczestników, by³o uruchomienie Graduate Ca-
reer Centre maj¹cego przyci¹gaæ absolwentów specjalno-
œci potrzebnych w przemyœle naftowym i u³atwienie kon-
taktów z przysz³ymi pracodawcami.

Polska. Pion koncernu General Electric, GE Oil & Gas,
zajmuje siê zarówno segmentem upstream jak i downstream,
w tym sprzêtem do wierceñ naftowych na l¹dzie i na
morzu. Od 10 lat GE Oil & Gas wspó³pracuje z Instytutem
Lotnictwa w Warszawie. W listopadzie 2010 r. w instytucie
tym otwarto Laboratorium Testów Ciœnieniowych, które
bêdzie badaæ urz¹dzenia stosowane przy eksploatacji pod-
morskiej ropy naftowej i gazu ziemnego (zawory, uszczel-
ki, kryzy, ³¹czniki itp.). Pracê laboratorium koordynuje
oddzia³ Instytutu Lotnictwa – Engineering Design Center.
Jest to jedno z 3 takich laboratoriów General Electric na
œwiecie.

W³oski koncern Eni S.p.A. przy³¹czy³ siê do firm zaan-
ga¿owanych w poszukiwania gazu z ³upków w Europie i
planuje rozpoczêcie w 2011 r. wierceñ w pó³nocno-
-wschodniej Polsce. Po wykupieniu firmy Minsk Energy
Resources Sp. z o.o. koncern uzyska³ 3 bloki koncesyjne o
³¹cznej powierzchni 1967 km3. Warunki koncesji zobo-
wi¹zuj¹ operatora do odwiercenia 6 otworów poszukiwaw-
czych. Minsk Energy Resources Sp. z o.o., podobnie jak
Mazovia Energy Resources Sp. z o.o., nale¿y do zarejestro-
wanej w Warszawie EurEnergy Resources Poland Sp. z o.o.,
spó³ki zale¿nej EurEnergy Resources z Dallas.

Europa. Komisja Europejska okreœli³a priorytety doty-
cz¹ce energii na najbli¿sze 10 lat i ustali³a zarys dzia³añ
oraz niezbêdnych wniosków legislacyjnych. G³ówne cele
strategii energetycznej przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

� Oszczêdnoœæ energii – tu komisja chce skoncentro-
waæ siê na dwóch sektorach, w których perspektywy
oszczêdnoœci s¹ najwiêksze, czyli na transporcie i
budownictwie. Finansowanie remontów i przedsiê-
wziêæ, które zmniejszaj¹ zu¿ycie energii, przez w³a-
œcicieli domów i inwestorów ma byæ u³atwione
poprzez wprowadzenie zachêt inwestycyjnych. Wa¿n¹
rolê maj¹ odgrywaæ certyfikaty efektywnoœci ener-
getycznej dla przemys³u.

� Powstanie ogólnoeuropejskiego zintegrowanego ryn-
ku energii. W pierwszym etapie, do 2015 r., zlikwi-
dowana bêdzie izolacja poszczególnych pañstw.
Realizacja najwa¿niejszych strategicznych projek-
tów unijnych ma byæ przyspieszona przez wpro-
wadzenie uproszczonych pozwoleñ na budowê i

134

Przegl¹d Geologiczny, vol. 59, nr 2, 2011

WIADOMOŒCI GOSPODARCZE

1ul. Czerniakowska 28 A m. 4, 00-714 Warszawa; jpzagorski@sasiedzi.pl



okreœlenie maksymalnego okresu, w jakim ostatecz-
ne zezwolenie powinno byæ wydane.

� Koordynacja polityki energetycznej wobec pañstw
trzecich. Partnerzy, szczególnie kluczowi, bêd¹ zachê-
cani do uczestnictwa w rynku energii UE w ramach
Traktatu o Wspólnocie Energetycznej. Rozszerzona
bêdzie wspó³praca z Afryk¹ w tej dziedzinie.

� D¹¿enie do objêcia przez Europê przywództwa w
zakresie technologii energetycznych i innowacji.
G³ówne projekty maj¹ce wp³yw na konkurencyjnoœæ
to nowe technologie przechowywania energii elek-
trycznej, badania drugiej generacji biopaliw i pro-
mocja oszczêdnoœci energii na obszarach miejskich
pod has³em Inteligentne miasta.

� Promocja nowych systemów porównywania cen,
przejrzystego fakturowania i u³atwieñ w zmianie
dostawcy energii, co ma zachêciæ konsumentów do
aktywnoœci w gospodarowaniu energi¹.

Wszystkie te zagadnienia bêd¹ przedmiotem dyskusji
podczas pierwszego szczytu UE w sprawie energii, który
jest zaplanowany na 4 lutego 2011 r.

Niemcy. Budowa gazoci¹gu OPAL (Ostsee-Pipeline-
-Anbindungs-Leitung), który ma rozprowadzaæ gaz ziemny
z gazoci¹gu Nord Stream, przebiega pomyœlnie i planowa-
ny termin oddania do eksploatacji w paŸdzierniku 2011 r.
nie jest zagro¿ony. Dotychczas u³o¿ono ok. 400 km rur z
ogólnej d³ugoœci 470 km i gazoci¹g dotar³ ju¿ do Olbern-
hau na granicy czesko-niemieckiej. Zdolnoœæ przesy³owa
ruroci¹gu o œrednicy 1400 mm wyniesie 36 mld m3 gazu
rocznie. Obecnie prace koncentruj¹ siê na stacji odbioru
gazu w miejscowoœci Lubmin na wybrze¿u Ba³tyku i na
t³oczni w Baruth na po³udnie od Berlina. G³ównym inwe-
storem nowego po³¹czenia jest WINGAS (80% udzia³ów),
spó³ka koncernu BASF (50,02%) i Gazpromu (49,98%).
Drugim nowym po³¹czeniem odbieraj¹cym gaz z Nord
Stream bêdzie gazoci¹g NEL ³¹cz¹cy Greifswald i Rehden
w Dolnej Saksonii, równie¿ budowany przez WINGAS.

Irlandia. W 1981 r. firma Phillips Petroleum w otwo-
rze 35/8-2 stwierdzi³a obecnoœæ akumulacji gazu ziemnego
i kondensatu. By³ to horyzont w górnojurajskich piaskow-
cach, z którego uzyskano przyp³yw 141 tys. m3/d gazu i
136 t/d kondensatu (³¹cznie ok. 245 t/d równowa¿nika ropy
naftowej). G³êbokoœæ wody w tym miejscu wynosi 400 m.
Odkrycie nazwane Spanish Point, zlokalizowane w base-
nie Porcupine, ok. 200 km na zachód od wybrze¿a Irlandii,
nie by³o dalej badane ze wzglêdu na brak infrastruktury i
niewielkie zapotrzebowanie na gaz ziemny w Irlandii w
tamtym okresie. Dopiero w 2004 r., po przejêciu koncesji
przez irlandzk¹ firmê Providence Resources plc, przepro-
wadzono prace studialne, a nastêpnie zaprojektowano
zdjêcie sejsmiczne 3-D o powierzchni 300 km2. Zdjêcie
zosta³o wykonane w 2009 r. Interpretacja badañ sejsmicz-
nych w po³¹czeniu z dodatkowymi analizami rdzeni i
modelowaniem strukturalno-z³o¿owym stanowi³a podsta-
wê do nowej oceny zasobów i opracowania koncepcji
zagospodarowania. Przewiduje ona odwiercenie od 6 do 14
poziomych otworów ze szczelinowaniem. Szacunki zaso-
bów dokonane w dwóch wariantach podaj¹ wielkoœæ
zasobów geologicznych na 27–69,4 mln t równowa¿nika
ropy naftowej i zasobów wydobywalnych na 13,6–27 mln t
równowa¿nika ropy naftowej. Produkcja mo¿e osi¹gn¹æ
7 mln m3/d gazu i 4080 t/d kondensatu (³¹cznie 9790 t/d
równowa¿nika ropy naftowej). Dyrektor Providence Reso-

urces plc okreœli³ obiekt Spanish Point jako „œpi¹cego
olbrzyma”. Providence Resources plc z siedzib¹ w Dubli-
nie prowadzi poszukiwania (oprócz Irlandii) w Nigerii,
Zatoce Meksykañskiej i Indonezji. Rozpoznanie Spanish
Point prowadzi wspólnie z Sosina Exploration Ltd. i Chry-
saor E&P Ireland Ltd.

Rosja. Minister ds. energetyki Rosji Siergiej Szmatko
zapowiedzia³ zmiany w formule kontraktów o udziale w
produkcji (PSA – Production sharing agreement). Powie-
dzia³, ¿e nale¿y wykorzystaæ doœwiadczenia z wspó³pracy
z zagranicznymi koncernami. Pierwsze umowy PSA by³y
podpisane w latach 90. XX w. z Exxonem i Shellem i doty-
czy³y eksploatacji z³ó¿ na Sachalinie. Minister Szmatko
uwa¿a, ¿e zmiany spowoduj¹ o¿ywienie sytuacji w poszu-
kiwaniach i wydobyciu, poniewa¿ zachêc¹ kontrahentów
do zwiêkszonego ryzyka i przyci¹gn¹ œrodki finansowe
potrzebne do prowadzenia poszukiwañ. Umo¿liwi¹ te¿ w
przysz³oœci wejœcie w nowe perspektywiczne rejony i sta-
nowiæ bêd¹ podstawê do zagospodarowania odkrytych
zasobów.

USA. Sekretarz spraw wewnêtrznych USA Ken Sala-
zar og³osi³ 1 grudnia 2010 r. decyzjê rz¹du o zawieszeniu
wydawania nowych koncesji na wiercenia we wschodniej
czêœci Zatoki Meksykañskiej przynajmniej do 2017 r. Jest
to radykalna zmiana w stosunku do zapowiedzi prezydenta
Baracka Obamy z 31 marca 2010 r. o otwarciu zatoki i
innych wód przybrze¿nych na poszukiwania. Uzasadniaj¹c
decyzjê, K. Salazar stwierdzi³, ¿e wyciek ropy z platformy
Deepwater Horizon by³ wa¿n¹ lekcj¹, któr¹ musimy sta-
rannie przemyœleæ i skoncentrowaæ siê na stworzeniu
zaostrzonych regulacji. Jednoczeœnie skorygowaliœmy nasz
program z marca i skierujemy nasze œrodki na aktywne
obszary koncesyjne. Zmieniona strategia ma w sposób wni-
kliwy i odpowiedzialny uwzglêdniaæ potrzeby energetyczne
kraju i ochronê oceanów i spo³ecznoœci zamieszkuj¹cych
wybrze¿a. Szef American Petroleum Institute Jack Gerard
skrytykowa³ nowe rozporz¹dzenie, wskazuj¹c na konse-
kwencje w postaci utraty dziesi¹tków tysiêcy miejsc pracy,
miliardowych strat w bud¿ecie i zwiêkszonego uzale¿nienia
od importu noœników energii. Sekretarz K. Salazar powie-
dzia³, ¿e w Zatoce Meksykañskiej jest obszar 117 tys. km2

objêty koncesjami, ale nie zosta³ jeszcze rozpoznany i
przygotowany do eksploatacji. Wiercenia powinny byæ
skierowane na rejony Zatoki Cooka na Alasce, Morze Czu-
kockie i Morze Beauforta.

Meksyk. Decyzja meksykañskiego S¹du Najwy¿szego
zezwalaj¹ca na udzielanie koncesji naftowych prywat-
nym firmom krajowym i zagranicznym koñczy d³ugoletni
monopol pañstwowego koncernu Petroleos Mexicanos
(PEMEX). G³ównym powodem zmiany postêpowania jest
zmniejszaj¹ce siê wydobycie ropy naftowej w Meksyku.
Spad³o ono z 462 tys. t/d ropy w 2004 r. do 340 tys. t/d w
2010 r. Dyrektor PEMEX-u Juan José Suárez Coppel
powiedzia³, ¿e trzy pierwsze z³o¿a zostan¹ wystawione w
przetargu w I kwartale 2011 r.

Rozpoznanie z³o¿a Cinturión Plegado Perdido po³o-
¿onego u wybrze¿y stanu Veracruz zosta³o zak³ócone przez
dzia³aczy Greenpeace'u. Rozpoczêli oni okupacjê platfor-
my Centenario wyczarterowanej przez PEMEX. Akcja
zosta³a zaplanowana przed szczytem klimatycznym ONZ
w Cancún. Greenpeace domaga siê, aby Stany Zjednoczo-
ne zaprzesta³y wykorzystywania niebezpiecznych Ÿróde³
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energii takich, jak paliwa kopalne i energia j¹drowa i
zast¹pienia ich czyst¹, odnawialn¹ energi¹ i efektywnymi
technologiami.

Iran. Rozpoznanie gazowego z³o¿a-giganta Ferdousi
przynios³o dodatkowe efekty w postaci odkrycia pod g³ów-
nym interwa³em gazonoœnym nowego horyzontu ropo-
noœnego. Dyrektor Pars Oil and Gas Co. szacuje jego zaso-
by geologiczne na 4,6 mld t ropy. Zasoby in situ w z³o¿u
gazu Ferdousi wynosz¹ 368 mld m3, zasoby wydobywalne
– 254 mld m3 gazu.

Falklandy. Sukcesy brytyjskiej firmy Rockhopper
Exploration w postaci odkrycia z³o¿a Sea Lion (Prz. Geol.,
58: 857) zachêci³y innych koncesjobiorców do aktyw-
noœci, ale ostatnie wyniki nie s¹ tak dobre. Na pocz¹tku
grudnia ub. roku firma Desire Petroleum plc poinformo-
wa³a o przewierceniu w otworze 15/15-2 Rachel North
pakietu piaskowców i ³upków z obecnoœci¹ wêglowodo-
rów o ³¹cznej mi¹¿szoœci 349 m (interwa³ 2621–2970 m).
Mi¹¿szoœæ netto wielohoryzontowej serii produktywnej
wynosi 57 m. Horyzont o najwiêkszej mi¹¿szoœci ma 8 m i
wykazuje porowatoœæ 20%. Inne horyzonty s¹ cieñsze,
charakteryzuj¹ siê ni¿sz¹ porowatoœci¹ i wymagaj¹ dal-
szych pomiarów geofizyki otworowej. W sumie wyniki
okreœlono jednak jako zachêcaj¹ce i zaplanowano analizy
próbek, aby uzyskaæ wiêcej informacji o jakoœci ska³ zbior-
nikowych, nasyceniu i p³ynach z³o¿owych. Podczas wier-
cenia osi¹gnêto g³êbokoœæ 3052 m. Jednak 4 dni póŸniej
okaza³o siê, ¿e analizy wody z³o¿owej wykaza³y ni¿sze
zasolenie, zaœ na podstawie skorygowanego profilowania
otworowego stwierdzono zawodnienie horyzontu piasz-
czystego. Z kolei pomiary ciœnienia z³o¿owego i analizy
próbek z wy¿szego horyzontu piaszczystego potwierdzaj¹
dobre w³asnoœci zbiornikowe. Ostatecznie otwór zosta³
zamkniêty i zlikwidowany. Mimo wszystko Desire Petro-
leum plc planuje kontynuacjê poszukiwañ w rejonie
pó³nocnych Falklandów. Rozwiercany ma byæ obiekt
Dawn/Jacinta, niezale¿ny od Rachel.

Korea Po³udniowa. W listopadzie 2010 r. w stoczni
Hyundai Heavy Industries odby³a siê ceremonia chrztu

FPSO (Floating Production Storage and Offloading) Usan,
najwiêkszej dotychczas zwodowanej jednostki tego typu.
Statek mo¿e przerabiaæ 21 760 t ropy i 5 mln m3 gazu na
dobê. Rozmiary s¹ imponuj¹ce – d³ugoœæ 320 m, szerokoœæ
61 m, wysokoœæ 32 m, waga 116 000 t, pojemnoœæ zbiorni-
ków magazynowych 272 tys. t ropy. Cykl produkcyjny by³
bardzo krótki, bo zamówienie z³o¿ono w lutym 2008 r. Jed-
nostka zamówiona przez francuski Total bêdzie pracowaæ
na z³o¿u Usan w Zatoce Gwinejskiej. Stocznia Hyundai ma
60-procentowy udzia³ w rynku budowy najwiêkszych jed-
nostek FPSO.

Segment p³ywaj¹cych instalacji przeróbki ropy nafto-
wej i gazu ziemnego rozwija siê bardzo dobrze. Jak podaje
agencja IMA (International Maritime Associates Inc.),
obecnie w eksploatacji znajduje siê 250 statków-przetwór-
ni, podczas gdy 5 lat temu by³o ich 117. Ogó³em 196 pro-
jektów zagospodarowania z³ó¿ podmorskich przewiduje
wykorzystanie FPSO. Lista zamówieñ obejmuje 35 jedno-
stek FPSO i 4 statki z instalacjami produkcyjnymi skroplo-
nego gazu ziemnego. Jest to równie¿ czêœciowa wymiana
floty, bo najstarsze jednostki FPSO s¹ na morzu od ponad
20 lat i okres ich eksploatacji dobiega koñca. Szczególnie
szybko zwiêksza siê iloœæ p³ywaj¹cych instalacji skrapla-
nia gazu (FLNG – Floating Liquid Natural Gas), poniewa¿
wprowadzenie tego typu jednostek umo¿liwi³o odbiór i
wykorzystanie gazu ziemnego ze z³ó¿ podmorskich w
akwenach g³êbokowodnych.

Geofizyka. Powsta³a nowa firma geofizyczna, INOVA
Geophysical, w wyniku po³¹czenia amerykañskiej ION i
chiñskiej BGP w proporcji udzia³ów 49:51. ION, poprzed-
nio Input/Output, zajmuj¹ca siê produkcj¹ sprzêtu i techno-
logi¹ dla sejsmiki l¹dowej jest twórc¹ i w³aœcicielem tak
znanych systemów jak VectorSeis®, VibPro®, FireFly®,
Aries®, ShotPro®, czy Scorpion®. BGP (Bureau of Geo-
physical Prospecting) to spó³ka najwiêkszego chiñskiego
koncernu naftowego China National Petroleum Co.
INOVA bêdzie rozwijaæ m.in. systemy rejestracji w sejsmi-
ce l¹dowej i produkcjê Ÿróde³ wzbudzania i geofonów.

�ród³a: GECF, Hart's E&P, Offshore, Oil & Gas
Financial Journal, Oil & Gas Journal, Rapid, Rigzone,
World Oil.
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