
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego

Jerzy Zagórski1

Œwiat. Z zebranych przez bank inwe-
stycyjny Dahlman Rose & Co. danych z
445 firm mo¿na wnioskowaæ, ¿e nak³ady
na poszukiwania i wydobycie na œwiecie
bêd¹ wy¿sze ni¿ pierwotnie przewidy-
wano i wzrosn¹ o 14%, osi¹gaj¹c kwotê
533 mld USD. Przyczyniaj¹ siê do tego
wysokie ceny ropy i oczekiwany wzrost
cen gazu z równoczesnym zmniejsza-

niem siê ró¿nicy miêdzy zapotrzebowaniem na ropê i gaz
a produkcj¹, co u³atwi dop³yw œrodków finansowych do
firm z sektora poszukiwañ i wydobycia. Najwiêkszy wzrost
nak³adów jest spodziewany w Ameryce £aciñskiej – powi-
nien tam wynieœæ 26%. Wysoki przyrost wydatków ma
nast¹piæ w USA i na Bliskim Wschodzie (22%) oraz w
Kanadzie (16%). W Azji zwiêkszon¹ aktywnoœæ wykazuj¹
firmy chiñskie, malezyjski Petronas i indyjski ONGC.
Nak³ady w Europie bêd¹ siê kszta³towaæ na poziomie 11%,
czyli poni¿ej œredniej, podobnie w Rosji (7%). Afryka jest
jedynym regionem, w którym spodziewany jest spadek
nak³adów o 15%, na co wp³ywa sytuacja w Libii.

Równie¿ opracowanie Miêdzynarodowej Agencji Ener-
getycznej (MAE) z czerwca br. dotycz¹ce przewidywanej
sytuacji na rynku ropy i gazu w perspektywie œredniotermi-
nowej, tj. do 2016 r., zak³ada wzrost wydobycia ropy, jeœli
gospodarka œwiatowa bêdzie siê rozwijaæ w tempie 4–5%.
Przyrost wydobycia ropy w krajach zrzeszonych w OPEC
nast¹pi g³ównie w Iraku, Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich i Angoli, natomiast innymi wa¿niejszymi produ-
centami bêd¹ Brazylia, Kanada, Kazachstan i Kolumbia.
Na rynku gazu pojawi siê wiêcej importerów, co przyczyni
siê do szybszego rozwoju miêdzynarodowego handlu skro-
plonym gazem ziemnym. Bêdzie to jednoczeœnie czynnik
u³atwiaj¹cy reakcjê na lokalne okresowe niedobory gazu.
Czo³owym eksporterem skroplonego gazu ziemnego zamiast
Kataru stanie siê Australia. Z racji po³o¿enia bêdzie
g³ównym dostawc¹ gazu dla rozwijaj¹cych siê krajów Azji
po³udniowo-wschodniej.

Potwierdzeniem polepszaj¹cej siê koniunktury dla firm
naftowych s¹ wyniki finansowe 8 firm amerykañskich zali-
czanych przez Oil & Gas Journal i Oil & Gas Financial
Journal do najszybciej rozwijaj¹cych siê. Porównanie
wskaŸników z III i IV kwarta³u 2010 r. przedstawiono w
tabeli 1. Jak widaæ, s¹ to bardzo dobre rezultaty, szczegól-
nie w przypadku Swift Energy Co. z Houston, która zwiêk-
szy³a kapita³ akcyjny o ponad 21%. Grupa jest bardzo
zró¿nicowana, oprócz firm z dalekich miejsc listy Oil &
Gas Journal znalaz³y siê w niej te¿ 3 koncerny z czo³ówki
najwiêkszych firm naftowych USA: Exxon, Chevron i

Marathon Oil, przy czym imponuj¹cy by³ wzrost zysku
netto Chevronu – 40,3%.

Polska. W po³owie lipca br. firma 3Legs Resources
rozpoczê³a wiercenie otworu Warblino LE-1H w obrêbie
koncesji Damnica. Najpierw do interwa³u ³upków dolnego
paleozoiku bêdzie wykonywany pionowy otwór pilota-
¿owy, który umo¿liwi pobranie rdzeni i dokonanie pomia-
rów geofizycznych, a nastêpnie wiercony bêdzie odcinek
poziomy. Wiercenie jest zlokalizowane ok. 10 km na po³u-
dnie od jeziora £ebsko i 25 km na zachód od odwiertu
£ebieñ LE-2H. Jest to czwarty otwór w Polsce wykony-
wany w celu poszukiwania gazu z ³upków.

Opracowanie Uniwersytetu Rice w Houston z lipca br.
nosi tytu³ Gaz z ³upków i bezpieczeñstwo narodowe USA,
ale zawiera te¿ odniesienia do Europy i Polski. Autorzy
(K.B. Medlock, A.M. Jaffe i P.R. Hartley) uwa¿aj¹ rozpo-
czêcie i rozwój eksploatacji gazu z ³upków za wydarzenie
o powa¿nych konsekwencjach geopolitycznych, przede
wszystkim ograniczaj¹ce rolê Rosji i Iranu. Zak³adaj¹c,
¿e wydobycie na szersz¹ skalê rozpocznie siê do 2020 r.,
zrekompensuje ono spadek produkcji gazu ziemnego z
Morza Pó³nocnego. Jednoczeœnie odsunie siê w czasie
groŸba powstania gazowego OPEC i ograniczone zostan¹
d¹¿enia Rosji, Iranu i Wenezueli do stosowania „broni
energetycznej” lub „dyplomacji energetycznej”. Udzia³ Rosji
w dostawach gazu dla Europy mo¿e zostaæ zredukowany
z 26% w 2007 r. do 13% lub nawet mniej po 2020 r. Sza-
cunki dotycz¹ce zasobów gazu w ³upkach w Europie (tech-
nicznie wydobywalnych) s¹ ni¿sze ni¿ w raporcie Agencji
Informacji Energetycznej (AIE) z kwietnia br., jednak nadal
s¹ to znacz¹ce wielkoœci, wynosz¹ce 6,2 bln m3 gazu.
Zasoby okreœlone dla Polski wynosz¹ 3,4 bln m3 gazu, przy
czym wprowadzono wskaŸnik „ceny rentownej” – œredniej
ceny gazu koniecznej do zagospodarowania do 60% stwier-
dzonych zasobów. Perspektywiczne utwory sylurskie podzie-
lono na kompleks I z zasobami 1,3 bln m3 przy cenie gazu
212 USD/1000 m3 i kompleks II z zasobami 2,1 bln m3

gazu przy cenie 256 USD/1000 m3. Poza Polsk¹ znaczne
zasoby znajduj¹ siê w Austrii – 1,1 bln m3, Niemczech –
0,85 bln m3 i Szwecji – 0,85 bln m3 gazu.

Chiny. Doroczny raport BP Statistical Review of World
Energy przynosi informacje o doœæ nieoczekiwanej zmia-
nie na liœcie najwiêkszych konsumentów energii na œwiecie
– miejsce USA zajê³y Chiny. Udzia³ Chin wynosi obecnie
20,3%, podczas gdy udzia³ USA to 19%, a udzia³ Unii
Europejskiej – 14,4%. Globalne zu¿ycie energii w 2010 r.
wzros³o o 5,6%, w USA by³o to 3,7% wiêcej, w krajach
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OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development) zwiêkszy³o siê o 3,5%, natomiast w Chinach
zu¿ycie wzros³o o 11,2%. W przeliczeniu na energiê pier-
wotn¹ zu¿ycie w Chinach wynios³o 2432,2 mln t, w USA
2285,7 mln t, w UE 1732,9 mln t paliwa (³¹cznie z energi¹
odnawialn¹; ropa naftowa w mln t, inne w mln t równowa¿-
nika ropy naftowej). Autorzy raportu uwa¿aj¹, ¿e wy¿sze
tempo wzrostu zu¿ycia energii jest spowodowane o¿ywie-
niem gospodarki œwiatowej, która w tym okresie charakte-
ryzuje siê zwiêkszonym zapotrzebowaniem na energiê.
W przypadku Chin oznacza to wzrost importu surowców
energetycznych i realizacjê takich inwestycji jak ropoci¹g
z Syberii czy gazoci¹g z Turkmenistanu.

Uruchomienie gazoci¹gu Turkmenistan–Chiny 17 czerw-
ca br. oznacza zasilenie gospodarki chiñskiej dostawami
30 mld m3 gazu ziemnego rocznie (w 2013 r. gazoci¹g ma
osi¹gn¹æ pe³n¹ zdolnoœæ przesy³ow¹ 40 mld m3). Budowê
tego licz¹cego 8700 km d³ugoœci po³¹czenia rozpoczêto w
2007 r. Ruroci¹g biegnie przez Uzbekistan i Kazachstan do
granicy chiñskiej w miejscowoœci Huoerguosi w Sinkiangu,
a stamt¹d do Kantonu, Szanghaju i Hongkongu. Koszt
inwestycji, realizowanej g³ównie przez China National
Petroleum Co. we wspó³pracy z KazMunaiGaz i Turkmen-
gaz, wyniós³ 22 mld USD. Gaz pochodzi z gigantycznego
z³o¿a Jo³otan Po³udniowy-Osman po³o¿onego ok. 350 km
na SE od Aszchabadu. W pierwotnych szacunkach okre-
œlano jego zasoby na 170 mld m3, teraz mówi siê o zaso-
bach rzêdu 400 lub nawet 600 mld m3 gazu. W kwietniu
br. China Development Bank udzieli³ Turkmenistanowi
po¿yczki w wysokoœci 4,1 mld USD na zagospodarowanie
z³ó¿ gazu.

Francja. W badaniach sejsmicznych obserwuje siê
szybki wzrost iloœci kana³ów stosowanych w pracach polo-
wych. Ostatnio firma CGGVeritas wykona³a w Katarze
zdjêcie 3-D z wykorzystaniem 40 000 kana³ów, Global
Geophysical wykona³o dla ExxonMobil zdjêcie w basenie
Piceance, stosuj¹c 80 000 kana³ów, a Kuwait Oil Co. pla-
nuje ogromne zdjêcie z u¿yciem 220 000 kana³ów. Bêdzie
to mo¿liwe dziêki wdro¿eniu nowego systemu rejestracji
danych sejsmicznych Giga Transverse wspó³pracuj¹cego
z aparatur¹ sejsmiczn¹ Sercel 428 XL. Na tegorocznej

konwencji EAGE (European Association of Geoscientists
& Engineers) w Wiedniu CGGVeritas wspólnie z firm¹
Sercel przedstawi³ koncepcjê Giga Transverse, który ma
zast¹piæ obecne schematy obserwacji dziêki przyspiesze-
niu transmisji danych z 100 Mb/s do 1 Gb/s, co pozwoli na
zwiêkszenie iloœci kana³ów z 10 000 do 100 000 z próbko-
waniem 2 ms w czasie rzeczywistym. Dodatkow¹ zalet¹
nowego systemu jest zmniejszenie iloœci kabli, a wiêc
uproszczenie prac polowych. Zapotrzebowanie na du¿e
zdjêcia sejsmiczne zmusza wykonawców do prowadzenia
rejestracji przez ca³¹ dobê i 7 dni w tygodniu (Super Crew),
ale ograniczeniem jest niedostateczna iloœæ sprzêtu.

Opisane rozwi¹zania sprawiaj¹, ¿e wykonywanie
rejestracji obejmuj¹cych 1 mln kana³ów staje siê ca³kiem
realne. Stawia to nowe zadania przed zleceniodawcami,
którzy bêd¹ musieli przetworzyæ, opracowaæ, zinterpreto-
waæ i przeanalizowaæ tak gigantyczn¹ iloœæ materia³ów
sejsmicznych.

USA. Metodê szczelinowania hydraulicznego, która
jest kluczem do udostêpnienia zasobów gazu ziemnego
zgromadzonych w ³upkach, opracowano i wdro¿ono ju¿
60 lat temu. Okres, jaki up³yn¹³ od pierwszych prób, by³
wystarczaj¹cy, aby udoskonaliæ technologiê i jednoczeœnie
przygotowaæ odpowiednie normy i przepisy zapewniaj¹ce
bezpieczne prowadzenie tych zabiegów. Obecnie ponad
90% wierceñ ropnych i gazowych w USA jest wykony-
wane z zastosowaniem szczelinowania. Nale¿y podkreœliæ,
¿e jest to ta sama technologia, jak¹ stosuje siê w poszuki-
waniach i eksploatacji gazu z ³upków. Liczne badania poten-
cjalnego oddzia³ywania szczelinowania na poziomy wodo-
noœne nie wykaza³y ¿adnego zagro¿enia. Badania takie
przeprowadzi³a m.in. w 2004 r. Agencja Ochrony Œrodowi-
ska USA (EPA – Environment Protection Agency) w otwo-
rach wierconych w celu eksploatacji metanu z pok³adów
wêgla kamiennego. Wnioski by³y jednoznaczne – nie
stwierdzono negatywnego wp³ywu procesu szczelinowa-
nia na wody podziemne. Równie¿ badania wykonane przez
NYSDEC (New York State Department of Environmental
Conservation) nie dostarczy³y dowodów, aby szczelinowa-
nie hydrauliczne mog³o skaziæ poziomy wodonoœne. Jed-
nak w¹tpliwoœci nie odrzucono definitywnie i w ostatnim
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Miejsce
wg wielkoœci

aktywów
w IV kw. 2010 r.

Firma

Kapita³ akcyjny
[tys. USD] Zmiana

[%]

Dochód netto
[tys. USD] Zmiana

[%]
III kw. 2010 r. IV kw. 2010 r. III kw. 2010 r. IV kw. 2010 r.

40 Swift Energy Co. 725 439 880 017 21,3 9330 10 319 10,6

70 Gulfport Energy
Corp.

195 361 211 056 8 12 678 14 315 12,9

94 Royale Energy
Inc.

10 565 10 938 3,5 276 329 19,2

2 Chevron Corp. 102 965 000 105 811 000 2,8 3 792 000 5 320 000 40,3

26 Whiting
Petroleum Corp.

2 465 351 2 531 315 2,7 58 532 65 925 12,6

6 Marathon Oil
Corp.

23 356 000 23 771 000 1,8 696 000 706 000 1,4

42 Unit Corp. 1 682 868 1 710 617 1,6 34 491 43 665 26,6

1 Exxon Corp. 150 600 000 152 679 000 1,4 7 561 000 9 250 000 22,3

Tab. 1. Wyniki finansowe wybranych firm naftowych USA w 2010 r. (wg Oil & Gas Financial Journal)



okresie powracaj¹ one w formie postulatów wprowadzenia
dodatkowych wymagañ technicznych i ekologicznych,
zg³aszanych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i federal-
nym. Pojawi³y siê te¿ radykalne ¿¹dania ujawnienia przez
firmy serwisowe sk³adu chemicznego komponentów cieczy
roboczych stosowanych w trakcie szczelinowania, a wiêc
wiadomoœci prawnie zastrze¿onych i objêtych patentami.
Najdalej id¹ce kroki podj¹³ gubernator stanu Nowy Jork,
który wprowadzi³ okresowy zakaz stosowania szczeli-
nowania hydraulicznego w otworach gazowych. Dzia³aj¹c
na zlecenie Kongresu Stanów Zjednoczonych, Agencja
Ochrony Œrodowiska przygotowa³a nowy program badañ
nad wp³ywem szczelinowania na zasoby wody pitnej.
Wyznaczono 7 (spoœród 40 proponowanych) obszarów do
przeprowadzenia takich studiów i analiz. W dwóch przy-
padkach s¹ to obiekty, gdzie prace dopiero siê rozpoczn¹ i
agencja bêdzie monitorowaæ ca³y cykl wiercenia i dowier-
cania. Wybrano rejony w Luizjanie (³upki Haynesville) i w
Pensylwanii (³upki Marcellus). Pozosta³e obszary to miej-
sca bie¿¹cej eksploatacji gazu z ³upków w Kolorado, Pen-
sylwanii i Teksasie (³upki Bakken, Barnett i Marcellus).
Wstêpne wyniki bêd¹ dostêpne w 2012 r., koñcowe spra-
wozdanie bêdzie gotowe w 2014 r.

Gdyby proponowane dodatkowe zaostrzone przepisy
dotycz¹ce szczelinowania wesz³y w ¿ycie, to wed³ug ocen
Departamentu Energii USA koszt wiercenia gazowego
zwiêkszy³by siê o przesz³o 100 000 USD, co w wielu przy-
padkach oznacza³oby nieop³acalnoœæ eksploatacji. Podobne
ostrze¿enia formu³uje Amerykañski Instytut Naftowy, który
szacuje, ¿e zaprzestanie stosowania szczelinowania hydrau-
licznego spowoduje spadek produkcji gazu ziemnego o
57% i ropy naftowej o 23% w ci¹gu 10 lat.

Przejêcie amerykañskiej firmy Petrohawk Energy
Corp. przez australijski koncern BHP Billiton wywo³a³o
spore zainteresowanie nie tylko ze wzglêdu na skalê trans-
akcji (2,1 mld USD), lecz tak¿e ze wzglêdu na aktywa

Petrohawk obejmuj¹ce koncesje na poszukiwanie i eksplo-
atacjê z³ó¿ niekonwencjonalnych. S¹ to m.in. koncesje na
obszarach wystêpowania ³upków Haynesville w Luizjanie
i Eagle Ford w Teksasie o powierzchni ok. 4000 km2 i
potencjalnych zasobach 96 mld m3 gazu. Teraz, po po³¹-
czeniu z BHP, nak³ady Petrohawk na poszukiwania i
wydobycie wzrosn¹ z 2,8 mld USD do 5 mld USD w 2015 r.,
aby w 2020 r. osi¹gn¹æ poziom 6,5 mld USD. Atutem
Petrohawk jest te¿ doœwiadczenie w rozpoznawaniu z³ó¿
niekonwencjonalnych, podczas gdy BHP dopiero rozpo-
cz¹³ dzia³alnoœæ na tym polu, nabywaj¹c w lutym br.
udzia³y Chesapeake Energy Corp. w koncesjach obejmu-
j¹cych ³upki Fayetteville w Arkansas. Po fuzji z Petrohawk
koncern BHP Billiton znajdzie siê w pierwszej dziesi¹tce
najwiêkszych niezale¿nych firm naftowych klasyfikowa-
nych pod wzglêdem wielkoœci zasobów na œwiecie.

Niespe³na 9 lat po po³¹czeniu koncernów Conoco Inc.
i Phillips Petroleum Co. i utworzeniu ConocoPhillips
zarz¹d firmy postanowi³ rozdzieliæ dzia³alnoœæ upstream
od downstream i powo³aæ dwie odrêbne gie³dowe spó³ki
Exploration&Production oraz Refining&Marketing. Conoco-
Phillips zajmuje obecnie 3 miejsce na liœcie najwiêkszych
koncernów naftowych w USA z aktywami w wysokoœci
160 mld USD, zatrudnieniem 29 600 osób i rocznymi przy-
chodami w wysokoœci 226 mld USD. Mówi¹c o planowa-
nych zmianach, prezes ConocoPhillips Jim Mulva doœæ
enigmatycznie t³umaczy³ przysz³e korzyœci jako mo¿li-
woœci lepszej realizacji indywidualnych strategii bizneso-
wych przez rozdzielone czêœci koncernu.

Historia Conoco datuje siê od 1875 r., Phillips powsta³
w 1905 r. Po³¹czenie nast¹pi³o w sierpniu 2002 r., a w 2006 r.
firma umocni³a swoj¹ pozycjê przejmuj¹c Burlington
Resources Inc.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, BP, Conoco,
Hydrographic& Seismic, Interfax, iraniangas.ir, 3Legs
Resources, Offshore, Oil & Gas Financial Journal,
Oil & Gas Journal, rice.edu, Rigzone, World Oil
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