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Œwiat. Norweski Statoil opublikowa³
w czerwcu br. doroczny przegl¹d rynków
energetycznych i gospodarki œwiatowej
„Energy Perspectives 2040”, w którym
za jeden z najwa¿niejszych czynników
wp³ywaj¹cych na poda¿ i popyt na ener-
giê uznano znaczny wzrost efektywnoœci
energetycznej. Jednoczeœnie przewiduje
siê, ¿e zapotrzebowanie na energiê na

œwiecie bêdzie stale ros³o i do 2040 r. zwiêkszy siê o 40%.
Nadal przewa¿aj¹ca czêœæ tego wzrostu bêdzie pokryta
przez paliwa kopalne, chocia¿ ich udzia³ w ogólnym bilansie
Ÿróde³ energii spadnie z 81% w 2010 r. do 73% w 2040 r.
Zaznaczy siê to szczególnie w Europie, gdzie wp³yw polityki
ekologicznej jest silny. Szybciej wzroœnie udzia³ energii
j¹drowej i Ÿróde³ odnawialnych.

G³ówny ekonomista firmy Statoil Klaus Mohn mówi,
¿e gospodarka œwiatowa bêdzie siê pomyœlnie rozwijaæ
i w najbli¿szych trzech dekadach wzrost wyniesie œrednio
2,8% rocznie. Jest to podobne tempo jak w minionym
30-leciu, chocia¿ trzeba siê liczyæ ze stopniowym spowol-
nieniem w okresie od 2030 r. Wzrost zapotrzebowania na
energiê wyniesie tylko 1,1% rocznie (z 13 mld t równo-
wa¿nika ropy naftowej w 2010 r. do 18 mld t równowa¿-
nika w 2040 r.), czyli mniej ni¿ wzrost gospodarki. Zwiêk-
szony popyt obejmie wszystkie rodzaje energii. Podobnie
jak w ocenach Miêdzynarodowej Agencji Energetycznej
(Prz. Geol., 60: 365), w prognozie Statoilu gaz ziemny jest
paliwem przysz³oœci i zapotrzebowanie na to paliwo wzroœ-
nie do 2040 r. o 60%.

Eksperci norweskiego koncernu uwa¿aj¹, ¿e obecny
stan gospodarki œwiatowej nie sprzyja znaczniejszym na-
k³adom kapita³owym na ograniczanie emisji CO2 i iloœæ
dwutlenku wêgla przedostaj¹cego siê do atmosfery bêdzie
ros³a do 2030 r. Dopiero póŸniej mo¿na siê spodziewaæ
efektów zmniejszonego zapotrzebowania na energiê, zwiêk-
szenia udzia³u Ÿróde³ odnawialnych i upowszechnienia insta-
lacji wychwytywania i magazynowania CO2.

Du¿e znaczenie bêdzie mia³a wspomniana wczeœniej
poprawa efektywnoœci zu¿ycia energii – w optymistycz-
nym wariancie mo¿emy siê spodziewaæ redukcji kosztów
energii o 40 centów na ka¿dego dolara realnego produktu
krajowego brutto.

OPEC. Ju¿ przed zaplanowanym na 14 czerwca br.
terminem 161. konferencji OPEC w Wiedniu ceny ropy
spad³y poni¿ej 100 USD za bary³kê i czêœæ obserwatorów
rynku spodziewa³a siê mo¿liwych ciêæ w limitach produk-
cji ropy ustalonych dla poszczególnych krajów cz³onkow-
skich. W czasie posiedzenia domagali siê tego delegaci Iranu

i Wenezueli, co ich zdaniem mia³oby powstrzymaæ spadek
cen, ale przewa¿y³o stanowisko Arabii Saudyjskiej, która
w poprzednich miesi¹cach zwiêksza³a produkcjê i w kwiet-
niu osi¹gnê³a poziom 1,37 mln t/d ropy. Tymczasem cena
za bary³kê ropy w koszyku OPEC 13 czerwca wynosi³a
95,96 USD, 15 czerwca 96,02 USD, ale 21 czerwca ju¿
tylko 89,48 USD. Cena ropy Brent 21 czerwca br. wynosi³a
90,30 USD za bary³kê – wyj¹tkowo nisko, ostatni raz cenê
poni¿ej 91 USD notowano 10 grudnia 2010 r. Ostatecznie
uczestnicy konferencji stwierdzili, ¿e chocia¿ zapotrzebo-
wanie na ropê nieznacznie roœnie w tym roku, to jednak
przyrost zostanie pokryty przez producentów spoza OPEC.
Wychodz¹c z powy¿szych przes³anek, na spotkaniu zadecy-
dowano o utrzymaniu pu³apu produkcji ropy na poziomie
4,08 mln t/d, deklaruj¹c jednoczeœnie gotowoœæ do szybkiej
reakcji w sytuacji zagro¿enia stabilnoœci rynku. Poprzed-
nia zmiana limitów wydobycia ropy nast¹pi³a w listopadzie
2007 r. i ustalono wtedy poziom 3,7 mln t/d ropy. �ród³a
niezale¿ne, spoza OPEC, utrzymuj¹, ¿e w rzeczywistoœci
wydobycie w OPEC przekracza 4,2 mln t/d ropy. Termin
nastêpnej zwyczajnej konferencji ustalono na 12 grudnia br.

Na odbywaj¹cym siê równolegle z konferencj¹ semina-
rium OPEC zabiera³ g³os prezes Total Christophe de Marge-
rie, który wypowiedzia³ siê na temat perspektyw wydobycia
gazu z ³upków w USA. Total pracuje nad d³ugofalowymi
planami inwestycji naftowych, zak³adaj¹c, ¿e akceptowalna
stopa zwrotu jest mo¿liwa do uzyskania, jeœli cena ropy
bêdzie wynosiæ 100 USD za bary³kê. Gdyby cena spad³a
poni¿ej 100 USD, celowoœæ niektórych projektów inwesty-
cyjnych musi byæ ponownie rozwa¿ona. W perspektywie
œrednioterminowej akceptowalna stopa zwrotu mo¿e byæ
uzyskana, je¿eli cena ropy wyniesie 80 USD za bary³kê.
De Margerie nie ograniczy³ siê jednak tylko do problemów
francuskiego przemys³u naftowego, lecz stwierdzi³, ¿e jeœli
cena ropy spadnie do 50 USD za bary³kê, produkcja gazu
z ³upków w USA przestanie byæ op³acalna i nie bêdzie
innego wyboru, jak zakoñczyæ eksploatacjê tego typu z³ó¿.
Bior¹c pod uwagê protest Totalu w listopadzie ub.r. przeciw-
ko anulowaniu koncesji na poszukiwanie gazu z ³upków
(Prz. Geol., 60: 21), wydaje siê, ¿e przytoczone oceny i pro-
gnozy, jak te¿ zainteresowanie potencjalnymi k³opotami
Ameryki Pó³nocnej s¹ trochê niespodziewane.

Europa. Doœæ niespodziewanie projekt Nabucco West
zyska³ wsparcie w postaci sfinalizowania umowy miêdzy-
rz¹dowej Azerbejd¿anu z Turcj¹ dotycz¹cej gazoci¹gu
TANAP (Trans-Anatolian Pipeline). Dokument podpisany
28 czerwca br. przewiduje budowê po³¹czenia przez Turcjê
o d³ugoœci ok. 2000 km i zdolnoœci przesy³owej 16 mld m3

gazu rocznie. Rozpoczêcie inwestycji nast¹pi jeszcze w br.
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lub na pocz¹tku 2013 r., koszt ocenia siê na 5–7 mld USD.
Tak wiêc po powstaniu tego ruroci¹gu gaz ziemny z Azer-
bejd¿anu zostanie dostarczony do zachodniej granicy
Turcji, a stamt¹d mo¿e byæ transportowany dalej na zachód.
Gazoci¹g Nabucco West by³by naturalnym przed³u¿eniem
magistrali TANAP i przypuszczalnie ten argument zadecy-
dowa³ o akceptacji projektu przez BP i pozosta³ych partne-
rów uczestnicz¹cych w eksploatacji z³o¿a Szach Deniz na
Morzu Kaspijskim. BP, Statoil, Total i pozostali czterej
udzia³owcy konsorcjum Szach Deniz wybrali Nabucco
West jako najkorzystniejsz¹ i mo¿liw¹ do realizacji trasê
eksportu gazu do Europy. Inwestycja mo¿e powstaæ w tym
samym czasie co drugi etap zagospodarowania z³o¿a Szach
Deniz. Ostateczna decyzja co do budowy gazoci¹gu zosta-
nie podjêta do koñca br. To rozwi¹zanie eliminuje jedno-
czeœnie wczeœniejsz¹ konkurencyjn¹ propozycjê BP budowy
gazoci¹gu SEEP (South East Europe Pipeline).

Polska. W tym roku PGNiG zamierza wyasygnowaæ
na poszukiwania ponad 1 mld z³, przy czym w przewa-
¿aj¹cej czêœci bêd¹ to prace w kraju. Przewiduje siê zwiêk-
szenie nak³adów na projekty zwi¹zane z gazem z ³upków.
W zesz³ym roku PGNiG wyda³o na ten cel 27 mln z³,
a wszystkie dotychczasowe wydatki na ten rodzaj poszuki-
wañ wynios³y 146 mln z³.

Ministerstwo Skarbu Pañstwa wi¹¿e du¿e nadzieje
z podpisan¹ 4 lipca br. umow¹ dotycz¹c¹ wspólnego
poszukiwania i wydobycia wêglowodorów z ³upków. Poro-
zumienie podpisali PGNiG, KGHM, PGE Polska Grupa
Energetyczna, ENEA i Tauron Polska Energia i obejmuje
ono obszar 160 km2 w obrêbie koncesji poszukiwawczej
Wejherowo, której dysponentem jest PGNiG. W pobli¿u
miejscowoœci Kochanowo, Czêstkowo i Têpcz wyznaczono
trzy stanowiska wiertnicze, na których zostan¹ umieszczo-
ne urz¹dzenia wiertnicze i rozpoczn¹ siê prace. Przewiduje
siê odwiercenie z jednego stanowiska otworu pionowego
i 12 otworów kierunkowych poziomych, w których bêdzie
wykonywane szczelinowanie. Zak³ada siê, ¿e wymienione
wy¿ej prace potrwaj¹ trzy lata i w 2016 r. rozpocznie siê
wydobycie gazu ziemnego. W obrêbie tej samej koncesji
znajduje siê odwiert Lubocino-1, w którym w 2011 r.
po wykonaniu zabiegów szczelinowania hydraulicznego
uzyskano przyp³yw gazu z ³upków. £¹czne nak³ady na
wiercenia, badania sejsmiczne 3-D i instalacje wydobyw-
cze w pierwszym etapie wynios¹ 1,72 mld z³. Na etapie
poszukiwañ operatorem bêdzie PGNiG.

Koncern ExxonMobil w latach 2009–2010 uzyska³
szeœæ koncesji na poszukiwanie gazu z ³upków w œrod-
kowej i wschodniej Polsce. W oficjalnym komunikacie
z 18 czerwca poinformowano o zakoñczeniu poszukiwañ
w Polsce. Jak uzasadni³ decyzjê rzecznik koncernu Patrick
McGinn: „nie udowodniono ci¹g³ego przemys³owego przy-
p³ywu wêglowodorów w naszych dwóch odwiertach wyko-
nanych w basenie lubelskim i podlaskim”. Ciekawy jest
komentarz do tej informacji zamieszczony nazajutrz w Oil
& Gas Financial Journal powo³uj¹cy siê na Bloomberg
i Wall Street Journal. Problemem nie jest brak gazu, lecz
polska biurokracja rz¹dowa. W opinii komentatorów trud-
noœci wynikaj¹ z funkcjonowania Ministerstwa Œrodowi-
ska odpowiedzialnego za koncesje. Z powodu zbyt ma³ej
iloœci urz¹dzeñ wiertniczych w Polsce oraz d³ugich okresów
bezczynnoœci podczas demonta¿u i przeniesienia na inn¹

lokalizacjê w oczekiwaniu na zgodê urzêdu Exxon i inne
firmy wyda³y niepotrzebnie setki tysiêcy dolarów. Przy-
puszczalnie Exxon nie jest jedynym koncesjobiorc¹ roz-
czarowanym brakiem reakcji polskich organów nadzoru
w takich sprawach. Firmy zagraniczne przyzwyczajone
do dogodnych warunków dzia³ania w Ameryce Pó³nocnej
zderzaj¹ siê z agencjami rz¹dowymi, które nie wysz³y
jeszcze z przyzwyczajeñ z epoki centralnego planowania.
Chocia¿ przejœcie do gospodarki rynkowej nast¹pi³o 23 lata
temu, mened¿erowie zachodni uwa¿aj¹, ¿e deklarowane
przez rz¹d polski d¹¿enie do wykorzystania zasobów gazu
z ³upków i zmniejszenia zale¿noœci od importu gazu z Rosji
nie ma prze³o¿enia na zachowania polskiej biurokracji.
Tym krytycznym uwagom towarzyszy w Oil & Gas Finan-
cial Journal opublikowana obok relacja o sukcesach firmy
San Leon Energy zatytu³owana „Poszukiwania gazu z ³up-
ków w Polsce zostaj¹ pobudzone przez San Leon Energy”.
Opisano w niej wyniki wiercenia Siciny-2 na monoklinie
przedsudeckiej, w którym zidentyfikowano piêæ interwa³ów
perspektywicznych dla wystêpowania gazu niekonwencjo-
nalnego. Z otworu o g³êbokoœci koñcowej 3520 m pobrano
³¹cznie 265 m rdzeni z trzech karboñskich kompleksów
gazonoœnych stwierdzonych poprzednio w otworze Siciny-1
odwierconym przez Pañstwowy Instytut Geologiczny
w 1972 r. Ostatecznie wydzielono:

– interwa³ 1 (3200–3520 m) ze zwiêz³ymi piaskowcami
„A” w znacznym stopniu nasyconymi gazem. Porowatoœæ
efektywna wynosi 3,86%, przepuszczalnoœæ 20–200 mD,
ale analiza petrofizyczna wskazuje, ¿e wystêpuj¹ce w pia-
skowcach naturalne spêkania poprawi¹ obecne parametry
porowatoœci i przepuszczalnoœci. Przeciêtna zawartoœæ ska³
ilastych nie przekracza 33%, co jest czynnikiem korzyst-
nym podczas wykonywania szczelinowania hydraulicz-
nego. Iloœæ gazu wolnego obliczona dla tego interwa³u to
1,8 mld m3/km2;

– interwa³ 2 (2870–3110 m) zbudowany z piaskowców
„B” z przewarstwieniami ³upkowymi z obecnoœci¹ gazu
zamkniêtego. Porowatoœæ waha siê od 3% do 9%, œrednia
porowatoœæ efektywna wynosi 3,58%, a przepuszczalnoœæ
w granicach 20–300 mD. W warstwach ³upkowych wy-
stêpuje rozproszona substancja organiczna, œrednio 1,48–
2,14% ca³kowitej iloœci wêgla TOC. Szacuje siê, ¿e w tym
interwale iloœæ gazu wolnego wynosi 700 mln m3/km2;

– interwa³y 3, 4 i 5 (2065–2610 m) z³o¿one z silnie
spêkanych ³upków bogatych w substancjê organiczn¹.
Z analiz rdzeni i profilowañ geofizycznych wynika, ¿e poro-
watoœæ ca³kowita wynosi 1,4–8,5%, a œrednia przepusz-
czalnoœæ 80–100 mD. Ca³kowita iloœæ wêgla TOC zmienia
siê od 1,2% do 3,25%, a dojrza³oœæ waha siê w granicach
1,2–1,5. Próbki gazu pobrane z otworu i profilowanie p³uczki
wskazuj¹, ¿e jest to gaz suchy, g³ównie metan, z niewielk¹
iloœci¹ etanu i propanu.

Obecnie w rejonie wiercenia Siciny-2 wykonywane
jest zdjêcie sejsmiczne 3-D o powierzchni 220 km2 z termi-
nem zakoñczenia w sierpniu br.

Przedstawiciele San Leon Energy uwa¿aj¹ rezultaty
odwiertu Siciny-2 za bardzo wa¿ne, podwy¿szaj¹ce perspek-
tywicznoœæ obszarów wystêpowania gazu z ³upków w Polsce
i zmniejszaj¹ce ryzyko poszukiwawcze.

Norwegia. W pobli¿u historycznego z³o¿a Ekofisk
Statoil wraz z partnerem Total E&P Norge odkry³ du¿e
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z³o¿e gazowo-kondensatowe King Lear. W otworze poszuki-
wawczym 2/4-21 stwierdzono wystêpowanie 48-metrowego
interwa³u gazu z kondensatem w odwiercie g³ównym oraz
70-metrowego interwa³u z³o¿owego w odga³êzieniu bocz-
nym 2/4-21A. Jest to z³o¿e wysokotemperaturowe, o wyso-
kim ciœnieniu i jednym z problemów do rozwi¹zania pod-
czas eksploatacji bêdzie zapewnienie bezpiecznego prowa-
dzenia operacji wiertniczych. Zasoby z³o¿a King Lear
szacuje siê na 9,5–27 mln t równowa¿nika ropy naftowej
i przedstawiciele Statoilu okreœlaj¹ je jako odkrycie
„o du¿ym znaczeniu”, jedno z oœmiu odkryæ zaliczanych
do tej kategorii, dokonanych w ci¹gu ostatnich 15 miesiêcy
na Morzu Pó³nocnym, na Morzu Barentsa, w Tanzanii
i w Brazylii.

Kanada. W s¹siedztwie eksploatowanych od 1997 r.
ogromnych z³ó¿ Hibernia i Terra Nova odkryto nowe z³o¿e.
W basenie Flemish Pass, ok. 500 km na wschód od Nowej
Funlandii, w wierceniu Mizzan O-16, stwierdzono wy-
stêpowanie akumulacji wêglowodorów o zasobach rzêdu
13–27 mln t równowa¿nika ropy naftowej. Operator,
którym jest Statoil, odwierci³ poprzednio otwór Mizzan
F-09, a teraz planuje w okresie 2012–2013 wykonanie
dwóch otworów poszukiwawczych i dalszych w latach
nastêpnych. Pozwol¹ one na ocenê, jak i kiedy w sposób
op³acalny bêdzie mo¿na zagospodarowaæ z³o¿e. Kolejne
obiekty do rozpoznania to Harpoon odleg³y o ok. 20 km
i Cupids w odleg³oœci 80 km od z³o¿a Mizzan. Statoil
jest zaanga¿owany równie¿ w projektach inwestycyjnych
Hibernia i Terra Nova.

Rosja. Na konferencji prasowej Gazpromu 29 czerwca
br. poinformowano o porozumieniu Gazprom Niefti z japoñ-

skim konsorcjum JOGMEC (Japan Oil, Gas & Metals
National Corp.) podpisanym w czasie miêdzynarodowego
forum ekonomicznego w Sankt Petersburgu. Porozumienie
przewiduje wspólne zbadanie potencja³u ropo- i gazonoœ-
nego bloku Ignialinskoj, znajduj¹cego siê ok. 1000 km na
pó³nocny wschód od Irkucka, z zasobami przekraczaj¹cymi
40 mln t ropy. Planuje siê wykonanie zdjêcia sejsmicznego
3-D o powierzchni 450 km2 do koñca 2013 r., opróbowanie
odwierconych wczeœniej dwóch otworów i wywiercenie
dwóch nowych. Blok Ignialinskoj le¿y w pobli¿u z³ó¿ ropy
i gazu Wierchnieczonskoje i Ta³akanskoje, na pograniczu
obwodu irkuckiego i republiki Sacha (Jakucji). Dodatko-
wym atutem jest bliskoœæ ropoci¹gu Wschodnia Syberia–
Pacyfik (ok. 80 km). JOGMEC zapowiada, ¿e w przy-
padku uzyskania zachêcaj¹cych wyników japoñskie firmy
z sektora prywatnego wezm¹ udzia³ w zagospodarowaniu
zasobów. Jest to kolejny krok w rozszerzaniu wspó³pracy
rosyjskich koncernów z zagranicznymi odpowiednikami.

USA. W³adze federalne USA ¿¹daj¹ od BP kwoty od
15 mld USD do 25 mld USD tytu³em pokrycia szkód
powsta³ych po wycieku ropy z otworu Macondo w Zatoce
Meksykañskiej w 2010 r. To wiêcej ni¿ odszkodowanie
wynikaj¹ce z ustawy Clean Water Act oszacowane przez
analityków z firmy Tudor Pickering Holt i mo¿e byæ potrak-
towane jako wstêp do dialogu z rz¹dem. Jednoczeœnie BP
mo¿e wynegocjowaæ oddalenie postêpowania karnego, które
jest powa¿nym zagro¿eniem.

�ród³a: Bloomberg, Energianews, ft.com, Hart’s E&P,
IEA, Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas
Journal, OPEC, PGNiG SA, RusEnergy, Statoil,
Upstream, World Oil
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