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Œwiat. Kolejn¹ prognozê, w której oce-
niono zasoby wêglowodorów zapewnia-
j¹ce w przewidywalnym okresie podtrzy-
manie zrównowa¿onego rozwoju na œwie-
cie, opracowa³a Miêdzynarodowa Agencja
Energetyczna (MAE). Raport „Resources
to reserves 2013” zawiera analizy mo¿li-
woœci wydobycia geologicznych zasobów
ropy naftowej i gazu ziemnego po kosz-
tach utrzymanych w rozs¹dnych grani-

cach i w okreœlonym czasie, z zastosowaniem do odkrycia,
eksploatacji i dostarczenia na rynek najnowszych techno-
logii i z ochron¹ obszarów cennych pod wzglêdem przy-
rodniczym. W rozwa¿aniach dotycz¹cych wp³ywu spala-
nia paliw kopalnych na emisjê gazów cieplarnianych wiele
uwagi poœwiêcono wykorzystaniu wêgla kamiennego nie
tylko jako zwyk³ego œrodka opa³owego, lecz tak¿e jako
surowca do produkcji paliw p³ynnych i gazowych.

MAE przewiduje, ¿e nawet jeœli zainteresowane kraje
spe³ni¹ obecne wymagania dotycz¹ce polityki ekologicz-
nej w zakresie powstrzymania zmian klimatycznych, to
zapotrzebowanie na energiê na œwiecie wzroœnie do 2035 r.
o 40%, przy czym udzia³ paliw kopalnych, wynosz¹cy
obecnie 80%, nadal utrzyma siê na poziomie 75%. Bior¹c
za punkt wyjœcia ustalenia raportu MAE z 2005 r., oszaco-
wano na nowo wielkoœci znanych zasobów wêglowodo-
rów, przy czym podkreœlono znaczenie 7-krotnego wzrostu
wydobycia gazu z ³upków w USA oraz spodziewanego
przyrostu produkcji lekkiej ropy ze zwiêz³ych ska³ zbior-
nikowych, g³ównie dziêki postêpowi technologicznemu.
Zbadane zasoby ropy naftowej na œwiecie rosn¹ powoli od
1990 r. mimo zwiêkszaj¹cego siê zu¿ycia. Pozosta³e do
wydobycia konwencjonalne zasoby wydobywalne ropy
agencja oszacowa³a na 367 mld t, co przy obecnym zu¿y-
ciu surowca oznacza, ¿e wystarczy go na 40–45 lat. Jeœli
wzi¹æ pod uwagê rozwój metod eksploatacji z³ó¿ niekon-
wencjonalnych w Ameryce Pó³nocnej, uzasadnione jest
uwzglêdnienie w bilansie wydobywalnych zasobów ropy
niekonwencjonalnej w iloœci 435 mld t. Pozosta³e do wydo-
bycia konwencjonalne zasoby wydobywalne gazu ziemnego
wynosz¹ 440 bln m3, co przy obecnym poziomie zu¿ycia
daje œwiatu perspektywê zapewnienia wystarczaj¹cych
dostaw przez 55–60 lat. Podobnie jak w przypadku niekon-
wencjonalnej ropy, niekonwencjonalne zasoby gazu s¹ sza-
cowane na 240 bln m3 (bez gazohydratów). Znacznie d³u¿-
szy jest okres, po którym wyczerpane zostan¹ zasoby wêgla
kamiennego. Przy pozosta³ych do wydobycia zasobach wy-
dobywalnych wêgla rzêdu 18 bln t jest to 110–120 lat. Zaso-
by wydobywalne wêgla brunatnego s¹ szacowane na 4 bln t.

Eksperci banku inwestycyjnego Barclays Capital oce-
niaj¹, ¿e nak³ady na poszukiwania i wydobycie na œwiecie
do koñca br. wzrosn¹ o 10% w porównaniu z rokiem
ubieg³ym i osi¹gn¹ rekordowy poziom 678 mld dolarów,
przy czym najwiêkszy przyrost nast¹pi na Bliskim Wscho-
dzie i w po³udniowo-wschodniej Azji. Barclays Capital
przewidywa³ poprzednio, ¿e regionem o najwiêkszej dyna-

mice wzrostu bêdzie Ameryka £aciñska, tymczasem rze-
czywista zmiana wynosi tam +12%, natomiast na Bliskim
Wschodzie, gdzie spodziewano siê przyrostu w granicach
11%, dziêki zwiêkszeniu inwestycji takich koncernów jak
Saudi Aramco i Kuwait Oil Company nak³ady zwiêksz¹
siê o 28%. Drugim znacz¹cym inwestorem s¹ Chiny – dziêki
aktywnoœci firm chiñskich wzrost w po³udniowo-wschod-
niej Azji osi¹gnie 19%. Szczególn¹ rolê odgrywa przed-
siêbiorstwo PetroChina, które zamierza przeznaczyæ na
sektor E&P 36,6 mld dolarów, zajmuj¹c tym samym pierw-
sze miejsce i wyprzedzaj¹c dotychczasowego lidera – kon-
cern ExxonMobil – planuj¹cego wydatki w kwocie 33,9 mld
dolarów. Chiny maj¹ te¿ du¿y udzia³ w odbudowie wydo-
bycia ropy w Iraku – inwestuj¹ ponad 2 mld dolarów rocz-
nie i s¹ obecnie najwiêkszym odbiorc¹ irackiej ropy. Na
tle przytoczonych wczeœniej wskaŸników i liczb sytuacja
w Ameryce Pó³nocnej przedstawia siê skromnie. Mimo
o¿ywienia prac na l¹dzie w USA nak³ady na poszukiwania
i wydobycie ogó³em wzrastaj¹ o 2%. Nieco lepiej jest
w Europie, gdzie nak³ady wzrosn¹ o 5,9%.

James West, analityk Barclays Capital zajmuj¹cy siê
wiertnictwem i eksploatacj¹, przypomina, ¿e warunki geo-
logiczne wystêpowania niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu
i ropy wymagaj¹ ogromnych wydatków, co musi zmieniæ
strukturê bud¿etów firm naftowych. Czas ³atwo dostêpnej
ropy skoñczy³ siê i nak³ady kapita³owe konieczne do
wyprodukowania bary³ki ropy bêd¹ wci¹¿ ros³y.

OPEC. Obrady 163. konferencji OPEC, która odby³a siê
31 maja br. w Wiedniu, nie przynios³y niespodzianek i utrzy-
mano ustalony w grudniu ub.r. limit wydobycia w wyso-
koœci 4,08 mln t/d. Przedstawiciele pañstw cz³onkowskich
uwa¿aj¹, ¿e ustabilizowanie cen w br. wskazuje na dosta-
teczny poziom rynkowych dostaw ropy, a okresowe fluktua-
cje s¹ odbiciem wydarzeñ geopolitycznych. Zapotrzebo-
wanie na ropê, które w 2012 r. wynosi³o 12,09 mln t/d, ma
wzrosn¹æ w 2013 r. do 12,2 mln t/d. Zdaniem uczestników
konferencji wskaŸnik wzrostu gospodarki œwiatowej w br.
przewidywany na 3,2% (w 2012 r. 3%) jest w¹tpliwy,
szczególnie w krajach OECD. Termin nastêpnej zwyczajnej
konferencji OPEC wyznaczono na 4 grudnia br.

Europa. Na spotkaniu z premierem Litwy Algirdasem
Butkevièiusem w Wilnie 10 maja br. komisarz KE ds. energii
Günther Öttinger wyrazi³ opiniê, ¿e ceny gazu ziemnego
dla Litwy s¹ zbyt wysokie, znacznie wy¿sze ni¿ w transak-
cjach Gazpromu z Niemcami, i powiedzia³: „Jestem pewien,
¿e opcja gazu z ³upków jest dobrym instrumentem do
d³ugofalowych negocjacji z Gazpromem i Rosj¹. Gazprom
jest chêtnie widziany w Europie, ale musi stosowaæ siê do
naszych regu³ gry, tak jak to robi np. Statoil”. Komisarz
Öttinger zaapelowa³ te¿ do Litwy o tworzenie wspólnego
rynku energii z £otw¹, Estoni¹ i Polsk¹. Ta wypowiedŸ
zosta³a natychmiast skrytykowana przez przedstawicieli
Gazpromu, podkreœlaj¹cych niepewnoœæ co do zasobów
gazu z ³upków i mo¿liwoœci ich eksploatacji.
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Inna akcja Gazpromu jest skierowana przeciwko Ukrainie,
która podpisa³a kontrakt na zakup gazu od RWE, d¹¿¹c do
zmniejszenia uzale¿nienia od Rosji. Rzecznik Gazpromu
Siergiej Kuprijanow okreœli³ te transakcje jako „nieprzej-
rzyste” i wymagaj¹ce sprawdzenia ich legalnoœci, poniewa¿
nie jest to rzeczywiste odwrócenie kierunku przep³ywu.
„Jeœli nasz gaz tranzytowy jest wykorzystywany do wirtual-
nego rewersu, to stanowi to bezpoœrednie naruszenie zasad,
na co musimy zareagowaæ. Jestem przekonany, ¿e powa¿ne
firmy europejskie nie bêd¹ bra³y udzia³u w takich w¹tpli-
wych akcjach z Ukrain¹”. Naftohaz Ukrainy odbiera ostat-
nio znacznie mniej gazu z Rosji, ni¿ zakontraktowano, i Gaz-
prom ¿¹da rekompensaty w wysokoœci 7 mld dolarów.

Zabiegi Rosji o zwolnienie z obowi¹zku przestrzegania
przepisów III pakietu energetycznego Unii Europejskiej
by³y tematem rozmów na szczycie UE-Rosja w Jekateryn-
burgu, ale nie przynios³y rezultatu. Rosyjski minister ener-
getyki Aleksandr Nowak podwa¿a³ równie¿ zasadnoœæ
wdro¿onego w ub.r. przez Komisjê Europejsk¹ postêpowa-
nia antymonopolowego wobec Gazpromu z powodu prak-
tyk rosyjskiego koncernu w kontraktach z Polsk¹ i innymi
krajami Unii ze œrodkowo-wschodniej Europy.

Wiadomoœæ z 3 czerwca br. o zakupie skroplonego gazu
ziemnego przez E.ON nie powinna by³a wzbudziæ wiêksze-
go zainteresowania, bo wielkoœæ transakcji nie jest nadzwy-
czajnie du¿a, odleg³y jest te¿ termin realizacji. Sta³o siê
jednak inaczej, poniewa¿ sprawa dotyczy zakupu gazu skro-
plonego z Kanady i mo¿e byæ sygna³em pojawienia siê na
europejskim rynku gazowym konkurencyjnych dostaw.

Kanadyjska firma Pieridae Energy podpisa³a d³ugoter-
minowe porozumienie z E.ON Global Commodities, spó³k¹
zale¿n¹ E.ON. Zgodnie z kontraktem Pieridae Energy przez
20 lat bêdzie dostarczaæ koncernowi E.ON 5 mln t skroplo-
nego gazu ziemnego rocznie dla ró¿nych odbiorców w zachod-
niej Europie. Ceny bêd¹ ustalane wed³ug cen gazu ziemnego
na rynku zachodnioeuropejskim. Gaz bêdzie dostarczany
z projektowanego terminalu Goldboro w Nowej Szkocji,
który ma byæ oddany do eksploatacji w 2019 r. Zdolnoœæ
produkcyjna terminalu wyniesie docelowo 10 mln t gazu
skroplonego. Atutem Goldboro jest te¿ jego lokalizacja – rejs
tankowca z gazem do terminalu w belgijskim Zeebrugge
bêdzie trwa³ 6,5 dnia (dla porównania rejs z Lake Charles
w Luizjanie trwa 11 dni, a z Kataru – 14,5 dnia). Kanadyjski
kontrakt oznacza, ¿e E.ON, który jest udzia³owcem Nord
Stream AG, zamierza w przysz³oœci zmniejszyæ uzale¿nie-
nie od rosyjskiego gazu.

Morze Pó³nocne. Nowe z³o¿e w sektorze norweskim
mo¿e zawieraæ 2,4–4,5 mln t wydobywalnych zasobów ropy.
W otworze 25/11-27 przewiercono piaszczysty horyzont
roponoœny o mi¹¿szoœci 20 m w paleoceñskiej formacji
Heimdal. Odkrycie Statoilu znajduje siê na pó³noc od eks-
ploatowanego z³o¿a Grane. Inny sukces poszukiwawczy to
nowa akumulacja ropy w pobli¿u z³o¿a Vigdis. W dolnoju-
rajskiej formacji Cook stwierdzono obecnoœæ interwa³u pro-
duktywnego o mi¹¿szoœci 24 m, jednak w³asnoœci zbiorniko-
we s¹ mniej korzystne ni¿ w s¹siednich otworach. Wiercenie
osi¹gnê³o g³êbokoœæ 2546 m przy g³êbokoœci wody 292 m.

W sektorze brytyjskim Morza Pó³nocnego, w otworze
poszukiwawczym na strukturze Centurion South, stwierdzono
obecnoœæ piaszczystego horyzontu roponoœnego w górnoju-
rajskiej formacji Fulmar. Jego mi¹¿szoœæ jest mniejsza, ni¿ siê
spodziewano. Centurion South to satelita odkrytego w 1984 r.
z³o¿a Centurion, z którego wydobywa siê 707 t/d ropy.

W³ochy. W sytuacji utrzymuj¹cej siê recesji wiadomo-
œci o zasobach ropy w regionie Basilicata szacowanych na

136 mln t ropy, co oznacza perspektywê wydatnej poprawy
krajowego bilansu energetycznego, wywo³a³y du¿e zaintere-
sowanie nie tylko ze strony firm naftowych, lecz tak¿e ze
strony w³oskiego rz¹du. W rejonie Basilicata, po³o¿onym na
po³udniowym krañcu Pó³wyspu Apeniñskiego, nad Morzem
Tyrreñskim, pocz¹tki eksploatacji ropy siêgaj¹ 1990 r. Do
2007 r. wykonano tam 13 wierceñ, ale po utworzeniu parku
narodowego Val d’Agri dalsze prace wstrzymano. Obecnie
wydobycie wynosi ok. 12,2 tys. t/d, ale ENI i Total zapowia-
daj¹, ¿e jeœli mo¿liwe bêdzie pe³ne zagospodarowanie z³o¿a,
to w ci¹gu 4–5 lat produkcja mo¿e wzrosn¹æ do 25 tys. t/d
ropy. W s¹siedztwie znajduje siê inne du¿e z³o¿e – Tempa
Rossa rozpoznawane przez Shella. Produkcja ropy we W³o-
szech w 2012 r. wynosi³a 13,7 tys. t/d, co pokrywa 7% zapo-
trzebowania. Powstanie zag³êbia naftowego w regionie Basi-
licata i znaczne zwiêkszenie krajowego wydobycia ropy
by³oby bardzo wa¿ne dla w³oskiej gospodarki, a szczególnie
dla tego s³abo rozwiniêtego obszaru z wysokim bezrobociem.

Morze Œródziemne. Noble Energy dokona³o ju¿ siódme-
go odkrycia z³o¿a gazu w Basenie Lewantyñskim. W otworze
w obrêbie koncesji Alon C w sektorze izraelskim, na struk-
turze Karish, w piaszczystych utworach dolnego miocenu
o bardzo dobrych w³asnoœciach zbiornikowych, stwierdzo-
no horyzont gazonoœny o mi¹¿szoœci 56 m. Zasoby gazu s¹
szacowane na 217–272 mld m3. Jest to z³o¿e g³êbokowodne,
bo wiercenie o g³êbokoœci 4810 m znajduje siê na wodzie
o g³êbokoœci 1737 m, w odleg³oœci 32 km od z³o¿a Tamar.
Jest to jednoczeœnie pi¹te z³o¿e gazu w tym rejonie o zaso-
bach przekraczaj¹cych 245 mld m3.

Rosja. Konsorcjum Nord Stream AG poinformowa³o
31 maja br. o wy³¹czeniu z eksploatacji obu nitek gazo-
ci¹gu z powodu prowadzenia planowych robót konserwa-
cyjnych. Prace obejmuj¹ce obs³ugê urz¹dzeñ mechanicz-
nych i aktualizacjê oprogramowania rozpoczêto 3 czerwca
br. i potrwaj¹ ok. dwóch tygodni.

W paŸdzierniku ub.r. na pó³wyspie Jama³ ruszy³a eks-
ploatacja ogromnego z³o¿a gazu Bowanienkowo. Plano-
wano, ¿e produkcja gazu w tym roku osi¹gnie 46 mld m3,
tymczasem Wsiewo³od Czerepanow, szef pionu wydoby-
cia Gazpromu, poinformowa³ o ograniczeniu produkcji do
29,5 mld m3. Gaz pochodz¹cy z tego z³o¿a mia³ byæ prze-
znaczony g³ównie na rynek europejski, ale zapotrzebowa-
nie w Europie maleje i st¹d zmniejszenie produkcji niemal
o jedn¹ trzeci¹. Wskutek zmniejszenia popytu, tak¿e wew-
nêtrznego, i konkurencji innych firm rosyjskich wydobycie
gazu przez Gazprom w ub. by³o ni¿sze o 5% w porównaniu
z 2011 r. Wsiewo³od Czerepanow zapewni³, ¿e w br. pro-
dukcja gazu wzroœnie i osi¹gnie poziom 496 mld m3.

Brazylia. Petrobras zakoñczy³ opróbowanie nowego
z³o¿a ropy Florim w basenie Santos, okreœlanego jako
znacz¹ce odkrycie. Koncern nie poda³ bli¿szych danych
o szacunkowych zasobach, ale inne Ÿród³a oceniaj¹ je na
63,5 mln t ropy. Jest to akumulacja g³êbokowodna (g³êbo-
koœæ wody wynosi 2009 m) w wêglanowych utworach
podsolnych. W otworze 1-BRSA-1116RJS horyzont ropo-
noœny z rop¹ ciê¿k¹ o ciê¿arze 0,934 g/cm3 (20° API)
wystêpuje poni¿ej 5342 m. Wiercenie zakoñczono na g³êbo-
koœci 6004 m. Do koñca roku planowane jest wykonanie
otworu rozpoznawczego, który pozwoli okreœliæ przemy-
s³ow¹ wartoœæ z³o¿a.

�ród³a: Bloomberg, Hart’s E&P, IEA, Offshore, Oil & Gas
Financial Journal, Oil & Gas Journal, Oil & Gas UK,
PGNiG, Statoil, Upstream, World Oil
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