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Œwiat. Liczba nowych odkryæ z³o-
¿owych w 2011 r. by³a wiêksza ni¿ w
latach ubieg³ych i wynios³a 242, co przy-
czyni³o siê do intensyfikacji dzia³alnoœci
poszukiwawczo-wydobywczej i rozpo-
czêcia prac na nowych obszarach. Wyso-
kie ceny ropy w po³¹czeniu z nowymi
rozwi¹zaniami technicznymi spowodo-
wa³y uruchomienie wielu zasobów g³ê-

bokowodnych, których udostêpnienie poprzednio ze
wzglêdu na warunki techniczne i kryteria ekonomiczne nie
by³o brane pod uwagê. Wi¹za³o siê to jednak z wiêkszymi
kosztami; w opracowaniu opublikowanym przez agencjê
analityczno-konsultingow¹ GlobalData przewiduje siê
wzrost nak³adów w sektorze ropy i gazu w br. o 13,4% w
porównaniu z rokiem ubieg³ym. Najwiêkszy udzia³ ma
Ameryka Pó³nocna z kwot¹ 254,3 mld USD, co stanowi
24,5% ogólnej sumy nak³adów. Jednoczeœnie w tym regio-
nie najwy¿sza by³a te¿ stopa wzrostu wydatków – 15,7%.
Niewiele mniej, bo 253,1 mld USD, przypada na Azjê i
Oceaniê, nieco mniejsze nak³ady (229,6 mld USD) s¹ pro-
gnozowane na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W tym
ostatnim regionie du¿e znaczenie ma Afryka Zachodnia,
o czym œwiadczy wielkoœæ wydobycia ze z³ó¿ podmor-
skich: w 2001 r. – 114 mln równowa¿nika ropy naftowej, a w
2011 r. – 217,6 mln t i przewidywane w 2020 r. – 300 mln t.
W przybli¿eniu po³owa nak³adów przypada na narodowe
koncerny naftowe, w pierwszym rzêdzie na Petrobras, a na-
stêpnie na Petronas i China National Petroleum Corp.

Wysokie ceny ropy naftowej w 2011 r. sprawi³y, ¿e wiê-
kszoœæ firm naftowych zakoñczy³a rok z bardzo dobrymi
wynikami finansowymi i umocni³a swoj¹ pozycjê. Œrednia
cena ropy WTI w 2011 r. wzros³a o 28%, cena ropy Brent
zwiêkszy³a siê o 38% i znalaz³o to swoje odbicie w wyso-
koœci zysków. Na liœcie najwiêkszych firm uszeregowa-
nych wed³ug wielkoœci wydobycia ropy (tab. 1) nie zawsze
mo¿na to przeœledziæ, poniewa¿ narodowe koncerny, takie
jak Saudi Arabian Oil Co., nie publikuj¹ danych doty-
cz¹cych aktywów, przychodów czy nak³adów kapita³o-
wych. Pod wzglêdem wielkoœci aktywów czo³owe miejsce
zajmuje Shell z aktywami w wysokoœci 345,2 mld USD, za
nim jest ExxonMobil posiadaj¹cy aktywa 331 mld USD i
Petrobras z aktywami 319,4 mld USD. Dalsze miejsca zaj-
muj¹ Gazprom – 296 mld USD i BP – 293 mld USD. W Azji
szybko powiêksza siê potêga PetroChina – 245,2 mld, za
nim jest Petronas – 145 mld USD. Najwiêkszy koncern w
Australii, BHP Biliton, dysponuje aktywami 102,8 mld
USD. Na liœcie krajów z najwiêkszym wydobyciem ropy
naftowej w porównaniu z rokiem ubieg³ym nie zmieni³y siê
tylko 3 pierwsze miejsca: Arabia Saudyjska, Iran i Meksyk.
Na pozycjê 4. awansowa³ Kuwejt, zajmuj¹c miejsce BP,
które wskutek moratorium na wiercenia w Zatoce Meksy-

kañskiej i zwiêkszonych nak³adów na utrzymanie urz¹dzeñ
zanotowa³o spadek wydobycia ropy o 10% i przesunê³o siê
na miejsce 11. Mimo k³opotów, zyski BP wzros³y dwukrot-
nie i osi¹gnê³y kwotê 26 mld USD. Drug¹ znaczniejsz¹
zmian¹ jest 10. miejsce Nigerii, która poprzednio zajmo-
wa³a miejsce 15. W pozosta³ej czêœci tabeli przesuniêcia s¹
niewielkie, natomiast wzrost wydobycia ropy na Bliskim
Wschodzie spowodowa³ pojawienie siê na liœcie Omanu i
Kataru, których rok temu na niej nie by³o. Nie ma te¿
austriackiej ÕMV, która znalaz³a siê na ubieg³orocznej liœ-
cie wskutek redakcyjnego przeoczenia „Oil & Gas Jour-
nal” i zamiany rubryk wydobycia ropy i gazu.

Jak wspomniano na wstêpie, kryterium do klasyfikacji
na liœcie jest wielkoœæ wydobycia ropy naftowej. Gdyby
wzi¹æ pod uwagê wielkoœæ wydobycia gazu ziemnego,
lista wygl¹da³aby zupe³nie inaczej. Bezapelacyjnie pierw-
sze miejsce zajmuje Gazprom z produkcj¹ 512,8 mld m3

gazu, druga jest National Iranian Oil z produkcj¹ 170,9 mld m3,
nastêpnie Qatar Petroleum – 117 mld m3, ExxonMobil –
93,5 mld m3, BP – 77,7 mld m3, Sonatrach –77,3 mld m3,
Saudi Arabian Oil – 77 mld m3, Shell – 69,6 mld m3, Pemex
– 68,1 mld m3, PetroChina – 67,8 mld m3 i Total – 63 mld m3.

Odrêbna lista OGJ150, która jest zestawiana dla firm
gie³dowych maj¹cych siedzibê w USA i tam¿e posia-
daj¹cych zasoby wêglowodorów, kurczy³a siê od paru lat i
w 2010 r. liczy³a tylko 129 pozycji, teraz zwiêkszy³a siê do
145 pozycji. Generalnie zmiany s¹ niewielkie, nie zmieni³a
siê czo³ówka najwiêkszych – ExxonMobil, Chevron, Conoco-
-Phillips i Occidental Petroleum. Niektóre firmy, które
dopiero pojawi³y siê na liœcie, zajmuj¹ doœæ wysok¹ lokatê,
np. Linn Energy jest na 20. miejscu, a High Mount Explo-
ration & Production na miejscu 43. Najwiêkszy sukces w
2011 r. odnios³a firma Callon Petroleum, która w ci¹gu jed-
nego roku zwiêkszy³a swój kapita³ akcyjny z 15,8 mln
USD do 199 mln USD. Spoœród firm amerykañskich
dzia³aj¹cych w Polsce FX Energy poprawi³o swoj¹ pozycjê
z 99 na 97.

Przygotowania Gazpromu do rozpoczêcia wierceñ z
platformy „Priraz³omnaja” w Zatoce Peczorskiej zosta³y
zak³ócone przez akcjê aktywistów organizacji Greenpeace,
którzy 24 sierpnia br. przez 12 godzin uniemo¿liwiali pracê
na platformie; w koñcu zostali zmuszeni do jej opuszczenia
przez za³ogê. Greenpeace prowadzi kampaniê przeciwko
poszukiwaniom wêglowodorów w Arktyce, argumentuj¹c,
¿e zagro¿enia dla œrodowiska naturalnego na obszarach
arktycznych zwi¹zane z wierceniami i eksploatacj¹ ropy
naftowej i gazu ziemnego s¹ znacznie wiêksze ni¿ w
innych regionach œwiata. Co wiêcej, Greenpeace twierdzi,
¿e Gazprom nie jest przygotowany do likwidacji skutków
mo¿liwych awarii i wycieków i nie ma równie¿ planu
zarz¹dzania kryzysowego. Ekipa Greenpeace, licz¹ca 14
osób wraz z dyrektorem generalnym Kumi Naidoo, ponownie
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podjê³a dzia³ania 27 sierpnia, blokuj¹c statek „Anna Ach-
matowa”, przewo¿¹cy pracowników na platformê. Protes-
tuj¹cy uniemo¿liwili podniesienie kotwicy, przykuwaj¹c
swoje ³odzie do ³añcucha kotwicznego. Platforma „Pri-
raz³omnaja” jest posadowiona na z³o¿u o tej samej nazwie,
którego zasoby szacuje siê na 35 mln t ropy. Akcja trwa³a 5
dni, po czym statek Greenpeace „Arctic Sunrise” odp³yn¹³
w kierunku Svalbardu, aby badaæ stan pow³oki lodowej.
Kolejne dzia³anie zosta³o podjête 5 wrzeœnia w Moskwie,
gdzie 10-osobowa grupa próbowa³a blokowaæ g³ówn¹ sie-
dzibê Gazpromu. Uczestnicy zostali zatrzymani przez poli-
cjê i ukarani grzywnami.

Europa. Raport „Pomoc w identyfikacji potencjalnych
zagro¿eñ dla œrodowiska i zdrowia ludzkiego pochodz¹-
cych z dzia³alnoœci przemys³u naftowego, wykorzystuj¹cej
szczelinowanie hydrauliczne w Europie”, opracowany na
zlecenie Komisji Europejskiej przez brytyjsk¹ firmê AEA
Technology i opublikowany 7 wrzeœnia br., mo¿e byæ po-
wa¿nym problemem dla pañstw cz³onkowskich, które s¹
zaanga¿owane w poszukiwania gazu z ³upków. W obszer-
nym dokumencie (292 strony) omówiono szczegó³owo
wszystkie czynniki wystêpuj¹ce nie tylko przy szczelino-
waniu hydraulicznym, ale w ogóle przy prowadzeniu wier-
ceñ, które mog¹ mieæ niekorzystny wp³yw na œrodowisko
lub zdrowie ludzi. Zestawiono równie¿ regulacje istniej¹ce
w Unii Europejskiej, które mog¹ dotyczyæ poszukiwañ
gazu z ³upków i które, zdaniem autorów, wymagaj¹ zmian
lub s¹ nie doœæ precyzyjne. Autorzy raportu podaj¹, ¿e

opierali siê g³ównie na doœwiadczeniach z USA, ale nie
cytuj¹ ¿adnych negatywnych opinii lub danych œwiadcz¹-
cych o uszczerbku dla œrodowiska. Przytaczaj¹ jedynie
informacje o zainteresowaniu opinii publicznej i w³adz
tymi zagadnieniami po³¹czonym z przegl¹dem prawodaw-
stwa i uœciœlaniem przepisów w niektórych przypadkach.
Koordynator opracowania Mark Broomfield twierdzi te¿,
¿e „do tej pory tylko w Polsce (6 wierceñ) i w W. Brytanii
(1 wiercenie) wykonywano szczelinowanie hydrauliczne”.
W rzeczywistoœci zabiegi szczelinowania s¹ stosowane we
wszystkich krajach europejskich od wielu lat.

Tymczasem postêp w udostêpnianiu niekonwencjonal-
nych zasobów wêglowodorów, a przede wszystkim gazu z
³upków, nie ogranicza siê ju¿ tylko do USA i nie jest przejœ-
ciowym zjawiskiem. Przegl¹daj¹c wiadomoœci choæby z
ostatnich tygodni dowiadujemy siê o rozpoczêciu poszu-
kiwañ lub przygotowaniach do nich w Turcji, na Ukrainie,
w Kanadzie, Argentynie, Australii, Chinach, Indiach i W. Bry-
tanii. W Republice Po³udniowej Afryki w³aœnie cofniêto
moratorium na prace dotycz¹ce rozpoznania gazu z ³upków.
Na tym tle wypowiedŸ rzecznika Komisji Europejskiej ds.
œrodowiska Joe Hennona, który eksponuje w¹tpliwoœci i
zastrze¿enia, a pomija korzyœci p³yn¹ce z wykorzystania
nowego surowca energetycznego, wyra¿a raczej podejœcie
Francji i Bu³garii ni¿ pozosta³ych cz³onków UE.

Polska. Wiercenie Kutno-2, wykonywane wspólnie przez
PGNiG SA i FX Energy w sierpniu br., osi¹gnê³o g³êbokoœæ
6210 m w utworach cechsztynu. W interwale cechsztyñskim
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Mejsce
w

2011 r.

Miejsce
w

2010 r.
Kraj Firma

Wydobycie
ropy

[mln t]

Wydobycie
gazu

[mld m3]

Zasoby
ropy

[mln t]

Zasoby
gazu

[mld m3]

Aktywa
[mln USD]

Przychód
[mln USD]

Zysk netto
[mln USD]

1 1
Arabia

Saudyjska
SAOC 461,7 77,0 36239,2 6558,0 – – –

2 2 Iran NIOC 177,7 170,9 20710,3 27833,4 – – –

3 3 Meksyk Pemex 129,1 68,1 1406,2 410,5 109600 111393 19099

4 11 Kuwejt KOC 124,2 11,9 13905,5 1429,8 – – –

5 8 Wenezuela PdVSA 124,0 20,2 28930,3 4649,2 – – –

6 5 Irak INOC 122,8 7,2 19604,7 2657,5 – – –

7 6 Chiny PetroChina 120,5 67,8 1524,5 1588,3 245274,2 310796 1103,3

8 7 Rosja Rosnieft 116,8 12,8 2514,1 715,3 105968 91975 12589

9 9 Abu Zabi ADNOC 116,7 – 12631,4 476,6 – – –920

10 15 Nigeria NNPC 108,1 26,0 5096,4 4300,3 – – –

11 4 W. Brytania BP 107,1 77,7 1447,4 1075,4 293068 375517,0 26097

12 10 Brazylia Petrobras 100,8 0,1 1477,2 295,0 319410 145915 20121

13 14 USA Chevron 91,9 51,1 884,3 683,5 209474 253706 27008

14 12 USA ExxonMobil 90,0 93,5 1385,5 1081,3 331052 486429 42206

15 13 Rosja £ukoil 88,3 21,3 1797,9 0,5 91192 133650 9826

16 16 Angola Sonangol 83,5 1,0 1301,5 260,9 – – –

17 17
W. Brytania/

Holandia
Shell 76,2 69,6 590,9 1135,8 345257 484489 31185

18 20 Algieria Sonatrach 63,3 77,3 1671,4 3789,0 – – –

19 19 Francja Total 60,9 63,0 792,4 732,0 212263 231838 1513

20 21 Rosja Surgutnieftiegaz 60,8 13,0 2514,1 715,3 51420 25726 7402,2

21 23 Norwegia Statoil 46,6 40,6 311,8 421,3 126897 112326,4 13147

22 – Oman
Petroleum Deve-
lopment Oman

42,9 29,1 753,5 714,9 – – –

23 22 W³ochy ENI 41,9 42,2 429,4 385,0 185442,5 154730,8 10924,2

24 22 Katar Qatar Petroleum 40,6 117,0 3477,1 21208,7 – – –

25 24 USA ConocoPhillips 37,3 46,2 522,9 419,4 153230 251225 12502

Tab. 1. Najwiêksze firmy naftowe na œwiecie w 2011 r. (wg Oil and Gas Journal, 2012)



zapuszczono i zacementowano kolumnê rur traconych. Po
przewierceniu korka cementowego i przed rozpoczêciem
rdzeniowania p³uczka zostanie wymieniona na l¿ejsz¹.

Po informacjach firmy San Leon Energy o stwierdze-
niu wystêpowania trzech horyzontów gazonoœnych w odwier-
cie Siciny-2 na monoklinie przedsudeckiej (Prz. Geol., 60:
416–418), 30 sierpnia br. nadesz³a nastêpna wiadomoœæ o
pozytywnych wynikach wiercenia Lelechów-SL1 w tym
rejonie, w obrêbie koncesji Nowa Sól. Analizy rdzeni i pro-
filowania geofizyczne wykaza³y obecnoœæ ropy ruchomej
w spêkanych utworach dolomitu g³ównego. Przewiduje siê
oczyszczenie otworu po uruchomieniu pompy g³êbinowej i
wykonanie testów produkcyjnych. Otwór Lelechów-SL1
zosta³ zakoñczony na g³êbokoœci 1167 m. W s¹siedztwie
rozpoczyna siê wiercenie otworu Czas³aw-SL1.

Brazylia. W basenie Santos, w którym znajduje siê
ogromne z³o¿e Tupi, w obrêbie bloku BM-S-8 odkryto w
utworach podsolnych nowe z³o¿e ropy Carcará. Interwa³
roponoœny jest zbudowany ze ska³ wêglanowych o bardzo
dobrych parametrach porowatoœci i przepuszczalnoœci.
Próbki ropy pobrane z g³êbokoœci 6131 m wskazuj¹, ¿e jest
to ropa œrednia o ciê¿arze 0,8707 g/cm3 (31° API). Petrob-
ras podaje, ¿e mi¹¿szoœæ horyzontu roponoœnego okreœlo-
no wstêpnie na 400 m, ale wiercenie jest kontynuowane
(obecnie jest na g³êbokoœci 6213 m) i ma okreœliæ ca³ko-
wit¹ mi¹¿szoœæ interwa³u produktywnego, jak równie¿
sprawdziæ g³êbsze horyzonty. Nowa akumulacja wêglowo-
dorów znajduje siê w odleg³oœci 232 km od wybrze¿a.
Podobnie jak z³o¿e Tupi, jest to z³o¿e ultrag³êbokowodne,
g³êbokoœæ wody wynosi 2027 m.

Kolejne odkrycie z³o¿owe jest zlokalizowane na pó³-
nocy Brazylii w stanie Bahia, w basenie Sergipe-Alagoas.
W wierceniu Moita Bonita w obrêbie bloku BM-SEAL-10
na g³êbokoœci 5070 m nawiercono 300-metrowy horyzont
produktywny. Najbardziej interesuj¹cy jest interwa³ poro-
watych piaskowców z rop¹, gazem i kondensatem o mi¹¿-
szoœci 52 m. Z próbnika uzyskano próbki lekkiej ropy o
dobrej jakoœci. Nowe z³o¿e znajduje siê w odleg³oœci 85 km
od wybrze¿a, g³êbokoœæ wody wynosi 2775 m. Kilka dni
póŸniej w otworze Barre 1, odleg³ym o 30 km od Moita
Bonita, po pog³êbieniu stwierdzono akumulacjê ropy.
Wszystkie najnowsze odkrycia znajduj¹ siê na koncesjach
Petrobrasu.

Chiny. Transakcja zakupu za 15,1 mld USD kanadyj-
skiej firmy Nexen przez chiñski koncern CNOOC (China
National Oil Offshore Co.) wzbudzi³a du¿e zainteresowa-
nie zarówno ze wzglêdu na sw¹ wielkoœæ, jak równie¿ z
uwagi na wejœcie chiñskich inwestorów na rynek pó³noc-
noamerykañski. Mo¿e to byæ test, czy g³ówni gracze na
œwiatowym rynku naftowym akceptuj¹ dostêp kapita³u
chiñskiego do strategicznych zasobów surowców energe-
tycznych. Nexen ma swoje aktywa w Kanadzie, w brytyj-
skim sektorze Morza Pó³nocnego (53%), Afryce Zachod-
niej i Zatoce Meksykañskiej i produkuje 28 tys. t/d ropy. W Ka-
nadzie koncesje obejmuj¹ piaski roponoœne i gaz z ³upków
w Kolumbii Brytyjskiej. Poprzednio, w 2005 r., CNOOC
chcia³ wykupiæ amerykañsk¹ firmê Unocal, ale realizacja
kontraktu napotyka³a na liczne przeszkody i ostatecznie
Unocal zosta³ przejêty przez ChevronTexaco (obecnie
Chevron) za kwotê 16,8 mld USD.

Transakcja z Nexenem jest tylko jedn¹ z serii chiñskich
zagranicznych inwestycji naftowych. Niedawno CNOOC

kupi³ od Shella 40% udzia³ów w koncesji na poszukiwania
i wydobycie gazu w obrêbie bloku D w Katarze. Podobn¹
operacjê w tym samym okresie przeprowadzi³ koncern
PetroChina, nabywaj¹c od GDF Suez udzia³y w bloku
gazowym 4 w Katarze. Z kolei Sinopec kupi³ za 1,5 mld
USD 49% udzia³ów w koncesjach na Morzu Pó³nocnym w
sektorze brytyjskim od Talisman Energy. W ubieg³ym
roku ten sam koncern kupi³ za 7,1 mld USD 40% udzia³ów
w koncesjach brazylijskich argentyñskiego YPF. W 2009 r.
Sinopec przej¹³ amerykañsk¹ firmê Addax Petroleum za
sumê 7,2 mld USD.

USA. Sekretarz Departamentu Spraw Wewnêtrznych
Ken Salazar zezwoli³ koncernowi Shell na rozpoczêcie
prac przygotowawczych do wiercenia poszukiwawczego
na Morzu Czukockim u wybrze¿y Alaski. Zgoda jest jed-
nak obwarowana spe³nieniem wielu dodatkowych warun-
ków, zanim zostanie wydana ostateczna decyzja umo¿-
liwiaj¹ca rozpoczêcie wiercenia. Jedn¹ z klauzul jest obec-
noœæ na miejscu przysz³ego wiercenia specjalistycznego
statku do zbierania wycieków „Arctic Challenger”, który
przejdzie przedtem inspekcjê Biura Bezpieczeñstwa i Nad-
zoru Œrodowiskowego. W ramach przygotowañ zostanie
wykonana bodnia g³êbokoœci 12 m, zostan¹ zacementowa-
ne dwie kolumny rur ok³adzinowych siêgaj¹ce do 1400 m i
zainstalowana bêdzie g³owica przeciwwybuchowa. Ken
Salazar zapowiedzia³, ¿e nadzór prac poszukiwawczych
bêdzie bardzo œcis³y i normy bezpieczeñstwa bêd¹ rygory-
stycznie przestrzegane. Shell w ci¹gu 20 lat wyasygnowa³
na wiercenia w Arktyce 4,5 mld USD i planowa³ odwierce-
nie w pobli¿u Alaski piêciu kolejnych otworów, ale prze-
ci¹gaj¹ce siê formalnoœci i przygotowania spowodowa³y
ograniczenie tego programu do dwóch wierceñ: jednego na
Morzu Czukockim i drugiego na Morzu Beauforta. Co wiê-
cej, wa¿noœæ pozwoleñ wygasa we wrzeœniu i paŸdzierniku br.

Rosja. Drugi partner Gazpromu w konsorcjum Shtok-
man Development AG jest zaniepokojony sygna³ami z
rosyjskiego koncernu o bezterminowym przesuniêciu daty
rozpoczêcia inwestycji na z³o¿u Sztokmanowskoje na Morzu
Barentsa. Poprzednio z konsorcjum wycofa³ siê Statoil
(Prz. Geol., 60: 465–467). Francuski Total jeszcze nie
koñczy definitywnie swojego zaanga¿owania w konsor-
cjum, ale doszed³ do wniosku, ¿e w obecnych warunkach
jest to zbyt kosztowny projekt. Równoczeœnie Total pod-
kreœla, ¿e ogromne zasoby z³o¿a Sztokmanowskoje w sytu-
acji rosn¹cego zapotrzebowania na gaz ziemny s¹ zbyt
wa¿ne, aby ca³kowicie zrezygnowaæ z ich wykorzystania i
nale¿y prowadziæ nadal analizy w celu opracowania eko-
nomicznie uzasadnionego projektu udostêpnienia z³o¿a.

Uzbekistan. Pod koniec 2011 r. £ukoil rozpocz¹³ eks-
ploatacjê gazu ze z³o¿a Gissar w po³udniowej czêœci kraju.
W sierpniu br. w obrêbie bloku Gissar SW odkryto nowe
z³o¿e gazowo-kondensatowe. Na g³êbokoœci ponad 3000 m
wystêpuj¹ wêglanowe utwory górnojurajskie nasycone
gazem. W próbach uzyskano przyp³yw 650 tys. m3/d gazu i
przesz³o 70 t/d kondensatu. Operatorem jest £ukoil Over-
seas Uzbekistan, spó³ka zale¿na £ukoilu.

�ród³a: FX Energy, Greenpeace, Hart's E&P, Offshore,
Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, Petro-
bras, PKN Orlen, Rapid, San Leon Energy, Statoil, Upstream,
World Oil
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