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Œwiat. Stan gospodarki œwiatowej

wp³yn¹³ na poziom wydobycia gazu ziem-

nego na œwiecie – wzros³o ono tylko

o 2,7% w porównaniu z 11-procentowym

wzrostem w 2010 r. (tab. 1, patrz tak¿e

Prz. Geol. 59: 460). Jak zwykle, wydoby-

cie jest zró¿nicowane w regionach trakto-

wanych jako ca³oœæ, przy czym jeszcze

wiêksze ró¿nice wystêpuj¹ w poszczegól-

nych krajach produkuj¹cych gaz. Takim przyk³adem jest

Libia, gdzie wojna domowa spowodowa³a spadek wydoby-

cia o 63,2%. Du¿y rynek gazowniczy, jaki stanowi Europa

Zachodnia, coraz bardziej jest uzale¿niony od importu, bo

wydobycie z Morza Pó³nocnego spada. W Danii i w Wiel-

kiej Brytanii zmniejszenie produkcji gazu siêga 25%, spa-

dek, choæ niewielki, nast¹pi³ równie¿ w Norwegii, zwiêk-

szy³a siê natomiast produkcja w Holandii i we W³oszech,

ale w ogólnym bilansie nie wystarcza to do podtrzymania

ubieg³orocznego poziomu. Europa Wschodnia ³¹cznie pañ-

stwami by³ego ZSRR wykazuje wzrost, do czego przede

wszystkim przyczyni³ siê przyrost wydobycia w Rosji o 24%.

Spoœród mniejszych producentów wyró¿nia siê Azerbej-

d¿an, gdzie wzrost wyniós³ prawie 60%. W Ameryce

Pó³nocnej o dodatnim wyniku decyduje wzrost wydobycia

w USA, który wyniós³ 7% (w 2010 r. przyrost wynosi³

2,4%). W Ameryce Po³udniowej obserwuje siê spadki lub

stagnacjê produkcji, jedynie Brazylia wykazuje wzrost,

chocia¿ mniejszy ni¿ w zesz³ym roku. Pog³êbia siê regres

w wydobyciu gazu w Afryce, oprócz wspomnianego wy¿ej

za³amania produkcji w Libii znaczny spadek nast¹pi³

w Nigerii, nieco mniejszy w Algierii i w Egipcie. Dobre

wyniki na Bliskim Wschodzie, w tym wzrost wydobycia

w Iranie o 25%, przyczyniaj¹ siê do tego, ¿e przyrost wydo-

bycia w pañstwach OPEC dwukrotnie przewy¿sza wzrost

w skali globalnej. Daleki Wschód jako ca³oœæ wykazuje

wzrost, ale w odró¿nieniu od roku ubieg³ego w Indonezji,

w Malezji i w Indiach wydobycie zmniejszy³o siê. WskaŸ-

nik dla Chin jest niemal taki sam – 10-procentowy przy-

rost, natomiast najlepszy wynik uzyska³a Tajlandia, gdzie

wzrost wyniós³ 19%.

W najnowszych prognozach Miêdzynarodowa Agencja

Energetyczna (MAE) zapowiada wzrost roli gazu ziem-

nego jako noœnika energii, wiêc zapewne zaznaczy siê to

równie¿ w statystykach wydobycia gazu. W opublikowa-

nym 7 czerwca br. w Montrealu opracowaniu MAE „World

Energy Outlook” pojawia siê nawet noœne has³o „Czy

wchodzimy w z³oty wiek gazu?”. Agencja stawia tezê,

¿e rynek gazu ziemnego przechodzi zasadnicz¹ transfor-

macjê. Jednym z wa¿nych czynników wp³ywaj¹cych na

zmianê sytuacji jest odnowienie w¹tpliwoœci co do rozwi-

jania energii j¹drowej, co przy tendencji do zmniejszania

udzia³u wêgla kamiennego i brunatnego w wytwarzaniu

energii elektrycznej kieruje uwagê na gaz. Jednoczeœnie na

œwiecie zwiêkszaj¹ siê obroty skroplonym gazem ziem-

nym, a szybki wzrost znaczenia gazu z ³upków w USA jest

wskazówk¹ i zachêt¹ dla innych krajów. MAE przewiduje,

¿e zapotrzebowanie na energiê (wszystkie rodzaje) na

œwiecie bêdzie ros³o w tempie 1,2% rocznie, podczas gdy

zapotrzebowanie na gaz ziemny bêdzie siê zwiêksza³o o 2%

na rok. Do 2035 r. gaz z zasobów niekonwencjonalnych

bêdzie stanowi³ 25% produkcji gazu ogó³em.

Europa. Nadal nie ma decyzji o rozpoczêciu budowy

gazoci¹gu Nabucco. W komunikacie konsorcjum z 16 maja

br. potwierdzono wczeœniejsze doniesienia, ¿e Azerbej-

d¿an nie jest w stanie zapewniæ dostatecznej iloœci gazu.

Zamiast 31 mld m3 gazu rocznie mo¿e dostarczyæ tylko

10 mld m3. Pojawi³ siê wiêc projekt dostaw gazu ze z³o¿a

Szach Deniz II i budowy gazoci¹gu o nazwie Nabucco

West. W tym wariancie do przesy³u gazu do granicy turecko-

-bu³garskiej wykorzystany zosta³by system gazoci¹gów

tureckich, dalej nowy gazoci¹g by³by poprowadzony po

pierwotnej trasie, tj. przez Bu³gariê, Rumuniê i Wêgry do

austriackiego wêz³a w Baumgarten. D³ugoœæ Nabucco West

wynosi 1300 km w porównaniu z 3900 km w pierwszej

wersji. Dyrektor konsorcjum Nabucco Gas Pipeline Inter-

national Reinhard Mitschek uwa¿a, ¿e skrócenie gazo-

ci¹gu, a tym samym obni¿ka kosztów, umo¿liwi¹ realizacjê

inwestycji.

Polska. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjo-

nariuszy PGNiG 6 czerwca br. podjêto uchwa³ê o powo-

³aniu spó³ki PGNiG Poszukiwania, w sk³ad której wejd¹:

Poszukiwania Nafty i Gazu Jas³o, Poszukiwania Nafty

i Gazu Kraków, Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA w Pile,

Poszukiwania Naftowe „Diament” w Zielonej Górze, a tak¿e

Zak³ad Robót Górniczych Krosno. Jak wynika z uzasad-

nienia uchwa³y, powstanie nowej spó³ki wzmocni pozycjê

Grupy Kapita³owej PGNiG w warunkach wzmo¿onego

popytu na us³ugi wiertnicze i serwisowe zwi¹zanego z roz-

wojem poszukiwañ gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych.

Zró¿nicowane podejœcie do problemu gazu z ³upków

w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, od intensyw-

nego rozwoju poszukiwañ a¿ do zakazu tej dzia³alnoœci,

spowodowa³o wzmo¿one zainteresowanie wielu instytucji

europejskich. Raport o gazie z ³upków przygotowuje grecka

europos³anka Niki Tzavela, cz³onek komisji ds. przemys³u,

badañ i energii w Parlamencie Europejskim. W za³o¿eniach

wspólnej polityki energetycznej pañstwa cz³onkowskie

mog¹ wybieraæ najkorzystniejszy dla siebie profil Ÿróde³
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energii. Dokument Tzaveli ma podkreœliæ zna-

czenie gazu z ³upków dla gospodarki europej-

skiej, bêdzie tak¿e zawieraæ zbiór regulacji doty-

cz¹cych dzia³alnoœci firm poszukiwawczych

i wydobywczych i wytyczne dla w³adz krajo-

wych dotycz¹ce dostêpu do informacji. Zda-

niem autorki gaz z ³upków mo¿e pozytywnie

wp³yn¹æ na bezpieczeñstwo energetyczne i na

obni¿enie cen gazu w krajach UE. Podobne

akcenty znalaz³y siê w wyst¹pieniu dyrektora

wykonawczego Miêdzynarodowej Agencji Ener-

getycznej Nobuo Tanaki w Warszawie przy okazji

publikacji raportu MAE „Polityki energetyczne

pañstw MAE. Polska 2011. Przegl¹d”. Tanaka

docenia wysi³ki Polski w zakresie zwiêkszenia

bezpieczeñstwa energetycznego, szczególnie

w sektorze gazowniczym, w postaci budowy ter-

minalu LNG i intensyfikacji rozpoznania zasobów

gazu niekonwencjonalnego. Zwraca te¿ uwagê,

¿e jeœli wielkoœæ zasobów gazu z ³upków w Pol-

sce potwierdzi siê, bêdzie to wa¿ny czynnik

w zmniejszeniu emisji CO2 w sektorze wytwa-

rzania energii elektrycznej.

Morze Pó³nocne. W komunikacie z 21 maja

br. Total E&P UK informuje, ¿e w ci¹gu 12 godzin

po rozpoczêciu obci¹¿ania ciê¿k¹ p³uczk¹ otworu

G-4 na z³o¿u Elgin usta³ wyciek gazu. Na plat-

formê wrócili pracownicy, którzy ostatecznie

uszczelni¹ i zlikwiduj¹ odwiert. Nadal bêdzie

prowadzona kontrola stanu otworu i badanie

zawartoœci gazu w wodzie morskiej. Po wykona-

niu korka cementowego w otworze G-4 wstrzy-

mane zostanie g³êbienie równoleg³ego otworu

ratunkowego wierconego z platformy Sedco714.

W³adze brytyjskie wyrazi³y zgodê na rezygna-

cjê z wiercenia drugiego planowanego otworu

ratunkowego.

Litwa. Wydaje siê, ¿e d³ugotrwa³y spór (trwa-

j¹cy od lipca 2010 r.) w sprawie podzia³u krajo-

wego operatora gazowniczego Lietuvos Dujos

dobiega koñca (Prz. Geol., 58: 1061). Zgodnie

z planami rz¹du litewskiego i dyrektyw¹ UE

powstan¹ trzy nowe spó³ki, w tym jedna kontrolo-

wana przez pañstwo, zajmuj¹ca siê eksploatacj¹

gazowego systemu przesy³owego, i dwie spó³ki

dystrybucyjne z udzia³em Gazpromu i E.ON.

Koncern E.ON posiada 38,9% udzia³ów Lietuvos

Dujos, a Gazprom – 37%. Litewski minister ds.

energii Arvydas Sekmotas powiedzia³, ¿e osta-

teczny rozdzia³ nast¹pi w 2014 r. W kwietniu br.

dotychczasowy prezes Lietuvos Dujos Walerij

Go³ubiew ust¹pi³ ze stanowiska, ale pozosta³

w zarz¹dzie spó³ki.

Szwedzka firma Tethys Oil AB rozpoczê³a

wiercenie otworu Skomantai-1 ko³o K³ajpedy.

Bêdzie to wiercenie kierunkowe o g³êbokoœci

pomiarowej 2381 m i rzeczywistej g³êbokoœci

pionowej 2042 m. W otworze zlokalizowanym

oko³o 2 km od z³o¿a ropy Pociai w obrêbie kon-

cesji Garg�dai maj¹ zostaæ zbadane perspekty-
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Kraj
Wydobycie [mld m3] Zmiana

20010 : 2011
[%]2010 2011

Ameryka Pó³nocna 855 896,8 104,9

Kanada 144,1 144,8 100,5

Meksyk 72,4 67,9 93,9

USA 638,6 684,0 107,1

Ameryka Po³udniowa 149,5 150,5 100,7

Argentyna 38 36,8 96,8

Brazylia 12,4 14,5 116,6

Trynidad 41,5 39,4 95,0

Wenezuela 23,5 20,2 85,9

Pozosta³e 34 39,7 116,8

Europa Zachodnia 272,9 254,6 93,3

Dania 7,7 5,9 76,4

Holandia 74,4 77,3 103,8

Niemcy 14,4 12,1 83,7

Norwegia 103,7 101,2 97,6

Wielka Brytania 62,4 47,6 76,2

W³ochy 7,5 8,0 106,0

Pozosta³e 2,9 2,7 92,3

Europa Wschodnia +
kraje b. ZSRR 698,1 850,5 121,8

Azerbejd¿an 14,6 23,3 159,9

Kazachstan 34,2 34,8 101,8

Inne kraje b. ZSRR 117,4 136,7 116,4

Rosja 515,1 638,2 123,9

Rumunia 6,3 6,5 102,4

Pozosta³e kraje Europy
Wschodniej 10,5 11,0 105,0

Afryka 174,7 152,7 87,4

Algieria 83,2 77,3 92,9

Egipt 40,9 37,6 92,0

Libia 12,7 4,7 36,8

Nigeria 30,3 26,0 85,9

Pozosta³e 7,7 7,1 92,7

Bliski Wschód 429,7 483,3 112,5

Arabia Saudyjska 71 77,0 108,4

Iran 137 170,9 124,8

Katar 109,8 117,0 106,6

Oman 27,8 29,1 104,6

Zjednoczone Emiraty
Arabskie 46,6 49,9 107,2

Pozosta³e 37,6 39,3 104,5

Daleki Wschód 408,5 426,2 104,3

Chiny 93,7 102,6 109,6

Indie 50,3 48,4 96,2

Indonezja 80 76,7 95,8

Malezja 62,7 62,3 99,3

Pakistan 42,3 42,3 100,0

Tajlandia 30,6 36,4 119,0

Pozosta³e 48,9 57,5 117,6

Australia + Oceania 49,6 49,4 99,5

Australia 45,2 44,9 99,2

Pozosta³e 4,5 4,5 99,9

Razem œwiat 3179,1 3263,9 102,7

W tym OPEC 533,8 563,5 105,6

W tym Morze
Pó³nocne 197,5 177,8 90,0

Tab. 1. Wydobycie gazu ziemnego na œwiecie w latach 2010–2011 (wed³ug Oil
& Gas Journal, 2012)



wicznoœæ piaskowców kambryjskich, jak równie¿ poten-

cja³ roponoœny ³upków sylurskich. W³aœcicielem koncesji

Garg�dai jest litewska firma UAB Minijos Nafta, Tethys

Oil posiada 25% udzia³ów.

Turkmenistan. Projekt gazoci¹gu z Turkmenistanu do

Pakistanu i Indii ma ju¿ 20 lat, ale dotychczas nie wyszed³

poza fazê wstêpnych dyskusji. Teraz byæ mo¿e sytuacja

siê zmieni, bo w maju br. w Aszchabadzie prezydenci

Afganistanu, Pakistanu i Turkmenistanu, a tak¿e indyjski

minister ds. ropy naftowej podpisali porozumienie o budo-

wie prawie 1800-kilometrowego gazoci¹gu TAPI (Turk-

menistan–Afganistan–Pakistan–Indie). Czêœci¹ sk³adow¹

porozumienia jest 20-letni kontrakt na dostawy 33 mld m3

gazu rocznie od 2018 r. Poinformowa³ o tym przedstawi-

ciel ministerstwa ds. ropy naftowej i zasobów naturalnych

Pakistanu, Muhammad Ejaz Chaudhry. Gaz bêdzie pocho-

dzi³ pocz¹tkowo ze z³o¿a Dauletabad, a nastêpnie, po zago-

spodarowaniu, ze z³o¿a-giganta Ga³kynysz (dawna nazwa

Jo³otan Po³udniowy) o zasobach 13,1–21,2 bln m3 gazu.

Trasa gazoci¹gu ma przebiegaæ przez Herat i Kandahar

w Afganistanie, Kwetê i Multan w Pakistanie do miejsco-

woœci Fazilka na granicy z Indiami, a stamt¹d do Nowego

Delhi i bêdzie przekraczaæ kilka pasm górskich, w tym

Safed Koh osi¹gaj¹ce wysokoœæ 3535 m i Toba Kakar

o wysokoœci 3485 m. Jednak najwiêksz¹ przeszkod¹ jest

obecnoœæ talibów w po³udniowym Afganistanie i na pogra-

niczu z Pakistanem oraz separatystów w Belud¿ystanie.

Finansowanie inwestycji ma zapewniæ Azjatycki Bank Roz-

woju. W 2008 r. koszt gazoci¹gu obliczano na 7,6 mld USD,

obecnie szacuje siê go na 10–12 mld USD. Analitycy z IHS

Energy pow¹tpiewaj¹ w powodzenie tej inwestycji: „Gdy

oddzia³y NATO wycofaj¹ siê w 2014 r., budowa kosztow-

nego gazoci¹gu w kraju ze s³abym rz¹dem centralnym

wydaje siê prawie nie do zrealizowania”. Przedsiêwziêcie

jest popierane przez USA, które licz¹ na wzmocnienie

wspó³pracy Pakistanu i Indii i jednoczeœnie na os³abienie

Iranu.

Argentyna. W 1992 r. pañstwowy koncern naftowy

YPF (Yacimientos Petroliferos Fiscales) zosta³ sprzedany

hiszpañskiemu Repsolowi i po tej transakcji firma prze-

sta³a przynosiæ straty. Jednak w ostatnim okresie YPF by³

krytykowany przez rz¹d z powodu niezadowalaj¹cych

wyników finansowych i spadaj¹cego wydobycia ropy, co

powodowa³o wzrost kosztów importu. Anulowano równie¿

przyznane wczeœniej 15 koncesji na wydobycie ropy i gazu.

W kwietniu br. prezydent Argentyny Cristina Fernandez

de Kirchner skierowa³a do parlamentu wniosek o przejêcie

przez pañstwo wiêkszoœciowego pakietu 51% akcji YPF.

W ci¹gu kilkunastu dni uchwa³a zosta³a przyjêta przez senat

i przez izbê ni¿sz¹ parlamentu. Repsolowi pozostawiono

6% udzia³ów bez prawa g³osu w najwa¿niejszych sprawach.

Personel hiszpañski natychmiast odsuniêto i tymczasowe

kierowanie koncernem powierzono ministrowi planowania

i wiceministrowi gospodarki Argentyny. Nieco póŸniej

prezydent de Kirchner mianowa³a dyrektorem wykonaw-

czym YPF Manuela Galuccio, poprzednio pracuj¹cego dla

Schlumbergera.

Jak mo¿na by³o siê spodziewaæ, decyzja rz¹du argentyñ-

skiego spotka³a siê z negatywn¹ reakcj¹ Hiszpanii, jednak

skrytykowa³y j¹ równie¿ kraje Ameryki £aciñskiej z wyj¹t-

kiem Wenezueli, argumentuj¹c, ¿e wyw³aszczenie Repsolu

mo¿e zahamowaæ inwestycje zagraniczne w Argentynie.

Tymczasem w maju Repsol anulowa³ kontrakty na dostawy

skroplonego gazu ziemnego dla Argentyny. Stanowi³y one

12,5% importu gazu skroplonego. Hiszpañski koncern ¿¹da

odszkodowania w wysokoœci 8,2 mld euro.

Kuba. Ukoñczono wiercenie rozpoczêtego w lutym br.

przez Repsol otworu zlokalizowanego na pó³noc od Hawany.

Odwiert zakoñczony na g³êbokoœci 4500 m (przy g³êboko-

œci wody 1706 m) bez uzyskania objawów z³o¿owych

zostanie zlikwidowany. W 2004 r. Repsol wykona³ wierce-

nie Yamagua-1 o g³êbokoœci 3410 m, w którym stwierdzo-

no wystêpowanie kompleksu ska³ wêglanowych o bardzo

dobrych w³asnoœciach zbiornikowych, ale równie¿ by³

to otwór negatywny. Przedstawiciel Repsolu oœwiadczy³,

¿e hiszpañski koncern rezygnuje z kontynuacji programu

poszukiwawczego w tym rejonie.

Platforma Scarabeo 9 zostanie przeniesiona na zachod-

ni kraniec Kuby, aby wierciæ nastêpny otwór dla Petroleos

de Venezuela.

Wiertnictwo. W koreañskiej stoczni Hyundai Heavy

Industries powstanie nowy statek wiertniczy do wierceñ

g³êbokowodnych zamówiony przez Diamond Offshore

Drilling. Jednostka o nazwie Ocean BlackLion bêdzie mog³a

wierciæ przy g³êbokoœci wody dochodz¹cej do 3650 m.

Wyposa¿ona zostanie w dwie g³owice przeciwwybuchowe

z siedmioma szczêkami i wyci¹g o udŸwigu na haku 1250 t.

Bêdzie to czwarty statek wiertniczy tego samego typu

eksploatowany przez Diamond Offshore Drilling. Koszt

wyniesie 655 mln USD, termin przekazania do u¿ytku

wyznaczono na IV kwarta³ 2014 r.

Równie¿ w stoczni Hyundai powstaje pó³zanurzalna

platforma wiertnicza przeznaczona do wierceñ na Morzu

Barentsa i przystosowana do ca³orocznej pracy w trud-

nych, subarktycznych warunkach i przy maksymalnej g³êbo-

koœci wody wynosz¹cej 3050 m. Konstrukcja platformy

zamówionej przez firmê Fred Olsen Energy z Oslo zostanie

zakoñczona w marcu 2015 r., koszt budowy wyniesie

700 mln USD.

�ród³a: Bloomberg, Hart’s E&P, IEA, LNG Energy,
Nabucco GmbH, Offshore, Oil & Gas Financial Journal,
Oil & Gas Journal, PGNiG SA, Rigzone, RusEnergy,
Statoil, Upstream, World Oil
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