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Œwiat. W 2008 r. Rosja wydoby³a
488 mln t ropy i dziêki temu zdystan-
sowa³a dotychczasowego lidera, czyli
Arabiê Saudyjsk¹, która w tym samym
okresie wydoby³a 441,8 mln t surowca.
Mimo okresowych fluktuacji w pozio-
mie wydobycia pierwsze miejsce zosta³o
utrzymane w nastêpnych latach. W lip-
cu br. Ministerstwo Energetyki Federa-

cji Rosyjskiej przekaza³o informacjê o osi¹gniêciu wy-
dobycia w wysokoœci 1418 tys. t/d ropy i kondensatu, co
w przybli¿eniu odpowiada rocznej produkcji wynosz¹cej
517 mln t.

Wielka Brytania. W œlad za informacjami brytyjskiej
s³u¿by geologicznej dotycz¹cymi wielkoœci szacunkowych
zasobów gazu z ³upków pojawi³y siê zapowiedzi stworze-
nia zachêt do poszukiwania i udostêpnienia tego gazu –
maj¹ one polegaæ na obni¿eniu opodatkowania dochodów
z eksploatacji. Podatek od gazu z ³upków wyniesie 30%,
podczas gdy dla ropy i gazu konwencjonalnego jest to
62%. Informuj¹c o tych zmianach, brytyjski kanclerz skar-
bu George Osborne powiedzia³: „Gaz z ³upków jest bogac-
twem z ogromnym potencja³em zwiêkszenia iloœci Ÿróde³
energii w Wielkiej Brytanii. Nowe zasady opodatkowa-
nia, które pragnê wprowadziæ, bêd¹ najbardziej szczodre
w skali œwiatowej. Chcê, aby Wielka Brytania by³a lide-
rem rewolucji w gazie z ³upków, poniewa¿ jest to poten-
cja³ stworzenia tysiêcy miejsc pracy i utrzymania niskich
rachunków za energiê dla milionów ludzi”. Nale¿y podkre-
œliæ, ¿e jest to doœæ istotna zmiana stanowiska brytyjskiego
rz¹du w ci¹gu kilkunastu miesiêcy, poniewa¿ poprzednio
prezentowano bardzo ostro¿n¹ postawê, jeœli chodzi o wy-
korzystanie tych zasobów, i jednoczeœnie eksponowano
potencjalne zagro¿enia.

Polska. Lotos Petrobaltic posiada³ dotychczas siedem
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy naftowej
i gazu ziemnego o ³¹cznej powierzchni 7100 km2 w pol-
skiej strefie ekonomicznej Morza Ba³tyckiego. Teraz
polskie Ministerstwo Œrodowiska przyzna³o dwie nowe
koncesje – S³upsk W i S³upsk E, o powierzchni 2100 km2 –
na rozpoznanie utworów kambru, ordowiku i syluru.
Koncesje wydano na okres 3 lat.

Brytyjsko-irlandzka firma San Leon Energy posia-
daj¹ca w Polsce 42 koncesje prowadzi rozpoznanie w kil-
ku basenach. Najnowsze informacje dotycz¹ zakoñczenia
pierwszego etapu szczelinowania w roponoœnych kwar-
cytach kambryjskich w otworze Rogity-1 (koncesja Bra-
niewo S) odwierconym do g³êbokoœci 2788 m. W nastêp-
nej kolejnoœci szczelinowanie bêdzie wykonane w dwóch
interwa³ach sylurskiego kompleksu ³upkowego o mi¹¿-

szoœci ok. 100 m. Pomyœlnie przebiega³a równie¿ opera-
cja szczelinowania w otworze Lewino-1G2 (koncesja
Gdañsk W). Po zapuszczeniu rur i oczyszczeniu otwór
bêdzie przygotowany do prób. W zesz³ym roku firma San
Leon Energy bardzo wysoko oceni³a wyniki z³o¿owe wier-
cenia Siciny-2 (koncesja Góra), w którym na g³êbokoœci
2870 m nawiercono zwiêz³e gazonoœne piaskowce karboñ-
skie (Prz. Geol., 60(8): 417), jednak dopiero teraz rozpo-
czê³y siê przygotowania do szczelinowania i prób. W komu-
nikacie z lipca br. Ministerstwo Œrodowiska zwróci³o uwagê
na wolne tempo realizacji zobowi¹zañ wiertniczych wyni-
kaj¹cych z warunków koncesji. Ogó³em do 1 sierpnia br.
wykonano 48 wierceñ w poszukiwaniu gazu z ³upków,
w wierceniu s¹ 3 otwory.

Ukraina. Firma Serinus Energy poinformowa³a, ¿e
próby wykonane w otworze NM-3 w obrêbie koncesji
Pó³nocne Makiejewskoje na wschodniej Ukrainie wyka-
za³y obecnoœæ ropy. Przewiercono roponoœny horyzont
piaskowcowy w utworach wizenu o mi¹¿szoœci 30 m. Jest
to trzeci kolejny odwiert wykonany w obrêbie tej koncesji,
zaprojektowany jako kierunkowy do g³êbokoœci 2500 m.
Serinus Energy z siedzib¹ w Calgary to dawny Kulczyk Oil
Ventures, który zmieni³ nazwê w czerwcu br. Kulczyk
Investments posiada w nim 51,52% akcji.

Pakistan. W obrêbie koncesji Kirthar w prowincji
Sindh w po³udniowo-wschodnim Pakistanie PGNiG rozpo-
czê³o eksploatacjê gazu ziemnego ze z³o¿a Rehman. Wydo-
bycie jest prowadzone z dwóch odwiertów i obecnie
osi¹gnê³o 295 m3/min. Zasoby z³o¿a Rehman szacuje siê
na 12 mld m3 gazu. Przewidywane wydobycie roczne wynie-
sie 100 mln m3, przy czym gaz bêdzie odbierany przez
pakistañski system przesy³owy. PGNiG uzyska³o koncesjê
Kirthar w 2005 r. i posiada 70% udzia³ów, pozosta³e 30%
nale¿y do Pakistan Petroleum.

Brazylia. Rz¹d brazylijski wi¹¿e du¿e nadzieje z zago-
spodarowaniem podsolnego z³o¿a ropy Libra. Przetarg,
który zostanie rozstrzygniêty w paŸdzierniku br., bêdzie
przeprowadzony na nowych zasadach, zapewniaj¹cych
skarbowi pañstwa wy¿szy udzia³ w zyskach, wynosz¹cy
nawet do 75%, i wiêksze uczestnictwo pañstwowego kon-
cernu Petrobras. Brazylijska Narodowa Agencja ds. Ropy
Naftowej ocenia, ¿e maksymalne wydobycie ze z³o¿a
Libra mo¿e osi¹gn¹æ 136 tys. t/d ropy. Obecna produk-
cja ropy w Brazylii wynosi ok. 270 tys. t/d. Z³o¿e Libra,
odkryte w 2010 r., znajduje siê w basenie Santos na g³êbo-
koœci ponad 5000 m pod dnem morskim; g³êbokoœæ wody
przekracza 2000 m. Jego zasoby wydobywalne szacowane
s¹ w granicach od 503 mln t do 2 mld t ropy. Dyrektor gene-
ralna Narodowej Agencji ds. Ropy Magda Chambriard

507

Przegl¹d Geologiczny, vol. 61, nr 9, 2013

WIADOMOŒCI GOSPODARCZE

1 Ul. Czerniakowska 28a, m. 4, 00-714 Warszawa; jpzagorski@sasiedzi.pl.



zapowiedzia³a, ¿e koncesja produkcyjna zostanie wydana
na 35 lat i nie bêdzie odnawiana, co ma zapewniæ intensyw-
noœæ wydobycia dostosowan¹ do potrzeb kraju. Nawi¹za³a
te¿ do problemów ze z³o¿em Tubarao Azul eksploatowa-
nym przez prywatn¹ firmê OGX. W³aœciciel OGX zamie-
rza je zamkn¹æ w przysz³ym roku. Agencja prowadzi
w³asn¹ analizê op³acalnoœci eksploatacji z³o¿a Tubarao
Azul i po jej ukoñczeniu bêdzie wymagaæ od OGX przed-
stawienia nowego planu inwestycyjnego lub zrzeczenia
siê koncesji.

USA. Wiadomoœæ o œmierci Georga P. Mitchella, pio-
niera wydobywania gazu ziemnego metod¹ szczelino-
wania hydraulicznego, zamieœci³y nie tylko media bran-
¿owe, lecz tak¿e portale gospodarcze i finansowe. W latach
80. XX w. za³o¿y³ on firmê Mitchell Energy & Develop-
ment Corp. i rozpocz¹³ eksploatacjê gazu z ³upków Barnett
w Teksasie z zastosowaniem szczelinowania i wierceñ
poziomych. Pomyœlne rezultaty utorowa³y drogê dla wpro-
wadzenia tej metody do wydobywania ropy i gazu ze ska³
zbiornikowych o niskiej przepuszczalnoœci, a jednoczeœnie
zapewni³y rozwój firmy, któr¹ w 2002 r. kupi³ koncern
Devon Energy za 3,5 mld dolarów. Georg Mitchell zmar³
w wieku 94 lat.

Rosja. Duma Pañstwowa uchwali³a w czerwcu br.
ustawê zezwalaj¹c¹ Gazpromowi i Transniefti na utworze-
nie uzbrojonych formacji do ochrony obiektów naftowych
i gazowniczych przed atakami terrorystycznymi. Funkcjo-
nariusze tej nowej s³u¿by bêd¹ mieli takie same uprawnie-
nia jak pañstwowe s³u¿by porz¹dkowe, w tym prawo do
u¿ycia broni ostrej i sprzêtu do zwalczania demonstrantów.
Ustawa nie ogranicza liczebnoœci s³u¿by ochrony. Do tej
pory Gazprom i Transnieft mog³y tylko wynajmowaæ zew-
nêtrzne firmy ochroniarskie o ograniczonych uprawnie-
niach. Chocia¿ nowa armia bêdzie przeznaczona tylko do
ochrony infrastruktury, to jednak – bior¹c pod uwagê iloœæ
i rozmieszczenie ruroci¹gów i innych instalacji – oznacza
to mo¿liwoœæ kontroli i dzia³ania praktycznie wszêdzie.

Republika Po³udniowej Afryki. Poszukiwania nafto-
we na Oceanie Atlantyckim i Oceanie Indyjskim w latach
60. i 70. XX w. prowadzi³y w ograniczonym zakresie tylko
firmy krajowe, zagranicznych operatorów odstrasza³y sank-
cje polityczne. Dopiero odkrycia na wodach s¹siedniej
Namibii (z³o¿e Kudu), jak te¿ nowsze, u wybrze¿y Mozam-
biku, zwiêkszy³y zainteresowanie równie¿ tym regionem.
Powo³anie w 1999 r. pañstwowej agencji ds. ropy nafto-
wej, która pe³ni rolê regulatora, oraz pañstwowej firmy
Petro SA w 2001 r. stworzy³o korzystniejsze warunki orga-
nizacyjno-prawne. W 1981 r. w basenie Orange na Oceanie
Atlantyckim odkryto z³o¿e gazu Ibhubesi. Wykonano tam
11 wierceñ i w 7 z nich potwierdzono wystêpowanie gazu.
Zasoby szacuje siê na 25 mld m3 gazu, ale blok koncesyjny
jest rozpoznany tylko czêœciowo i dopiero teraz przygoto-
wywane s¹ projekty zagospodarowania z³o¿a. W 2012 r.
poszukiwania w tym rejonie rozpocz¹³ Shell, który wyko-
na³ 8000 km2 zdjêæ sejsmicznych 3D. Horyzonty gazo-
noœne zalegaj¹ na g³êbokoœci 3000–3500 m przy g³êbo-
koœci wody do 250 m, wiêc s¹ to korzystne warunki. Shell
planuje rozpoczêcie wierceñ najwczeœniej za 3 lata, po
opracowaniu wyników badañ sejsmicznych.

Wytwarzanie energii w Republice Po³udniowej Afryki
jest uzale¿nione od wêgla – 85% energii elektrycznej po-
chodzi z elektrowni wêglowych. Ministerstwo Surowców

i Energii RPA zamierza zmieniæ te proporcje, buduj¹c elek-
trownie z turbinami gazowymi. Drugim kierunkiem jest
zwiêkszenie zu¿ycia gazu ziemnego do produkcji paliw
p³ynnych. RPA ma du¿e doœwiadczenie w rozwijaniu tech-
nologii GTL (Gas-to-Liquids), sprawdzone w zak³adach
koncernu Sasol w Mossel Bay. Udokumentowane zasoby
ropy w Republice Po³udniowej Afryki wynosz¹ tylko 2 mln t
i dlatego kraj chce zachêciæ zagranicznych inwestorów do
intensyfikacji poszukiwañ naftowych. Czynniki sprzyja-
j¹ce to stabilnoœæ polityczna, wzglêdnie korzystne warunki
dla inwestycji i wewnêtrzny popyt na ropê i gaz, poniewa¿
w przeciwieñstwie do wiêkszoœci krajów afrykañskich RPA
ma rozwiniêt¹ gospodarkê. Dodatkowym atutem jest budo-
wa geologiczna – geolodzy odwo³uj¹ siê do analogii z Bra-
zyli¹ i Wyspami Falklandzkimi, które przed etapem dryfu
kontynentów by³y po³¹czone z Afryk¹.

Geofizyka. Stocznie specjalizuj¹ce siê w budowie
statków sejsmicznych maj¹ sporo zamówieñ – co najm-
niej piêæ jednostek oddano do eksploatacji w tym roku.
S¹ to du¿e jednostki dostosowane do ró¿norodnych warun-
ków morskich i o wszechstronnym zastosowaniu. Przy-
k³adem mo¿e byæ Ramform Titan nale¿¹cy do PGS. Statek
o d³ugoœci 104,2 m, szerokoœci 70 m i zanurzeniu 6,4 m
jest napêdzany silnikami spalinowo-elektrycznymi o mocy
24 000 KM umo¿liwiaj¹cymi rozwiniêcie prêdkoœci po-
dró¿nej wynosz¹cej 16 wêz³ów (30 km/h). Jednostka mo¿e
holowaæ 24 kable hydrofonowe (streamery) o d³ugoœci
12 000 m pokrywaj¹ce 12,2 km2 powierzchni rejestracji
sejsmicznych. Jest to rekordowy parametr, zapewniaj¹cy
wysok¹ wydajnoœæ badañ. Zestawienie niektórych para-
metrów statków sejsmicznych przedstawiono w tabeli 1.
Najwiêksz¹ flot¹ dysponuje francuska firma CGG – 25 jed-
nostek. Bardzo zró¿nicowany jest wiek statków, niektóre
wchodzi³y do s³u¿by jeszcze w latach 70. XX w., ale
w ostatniej dekadzie poddano je przebudowie i unowo-
czeœniono ich wyposa¿enie. Jednostki w wiêkszoœci s¹
przystosowane do pomiarów g³êbokowodnych, najbardziej
uniwersalne mog¹ pracowaæ w p³ytkowodnej strefie przej-
œciowej morze–l¹d, jak równie¿ wykonywaæ rejestracje
denne (OBC – Ocean Bottom Cable). Coraz czêœciej na
statkach s¹ instalowane wydajne komputery umo¿liwia-
j¹ce przetwarzanie danych sejsmicznych w pe³nym zakre-
sie. Z kolei transmisja satelitarna pozwala na przyspie-
szenie przekazywania wyników do zleceniodawcy badañ
sejsmicznych. Ogó³em 21 firm wykonuj¹cych morskie
badania sejsmiczne posiada obecnie 142 statki (stan z mar-
ca br.), a wiêc o 8 mniej ni¿ w 2012 r., jednak ten spadek
jest zrekompensowany wejœciem do eksploatacji nowoczes-
nych jednostek.

Bardzo du¿e znaczenie w przygotowaniu nowych stref
poszukiwawczych do etapu w³aœciwych poszukiwañ maj¹
regionalne badania sejsmiczne. Firma ION Geophysical
uruchomi³a w 2002 r. program badawczy BasinSPANS
obejmuj¹cy zbadanie ewolucji basenów, ich historii sedy-
mentacyjnej i tektonicznej oraz ocenê potencja³u poszu-
kiwawczego. Jest to wstêpne rozpoznanie umo¿liwiaj¹ce
wytypowanie obszarów najbardziej perspektywicznych ze
wzglêdu na wystêpowanie wêglowodorów. Badania rozpo-
czêto w Zatoce Meksykañskiej, a nastêpnie rozszerzano je
na inne rejony œwiata, od Australii do Grenlandii. Dotych-
czas wykonano w sumie 360 tys. km profili sejsmicznych.
Dziêki zastosowaniu d³ugich offsetów do 9000 m i zapisu
do 18 s uzyskiwano znacznie wiêkszy zasiêg g³êbokoœcio-
wy ni¿ w standardowych badaniach sejsmicznych. Du¿ym
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osi¹gniêciem metodycznym jest realizacja programu NE
GreenlandSPAN prowadzonego u wybrze¿y Grenlandii,
obejmuj¹cego 12 tys. km profili sejsmicznych 2D. Po raz
pierwszy rejestracje wykonywano w akwenach pokrytych
kr¹, co wymaga³o utrzymywania w³aœciwego zanurzenia
kabli hydrofonowych pod taflami lodu. Pojawi³a siê te¿
koniecznoœæ eliminacji nowego rodzaju zak³óceñ – dodatko-
wych odbiæ od pokrywy lodowej. Innym utrudnieniem by³y
wiatry o prêdkoœci dochodz¹cej do 100 wêz³ów (185 km/h).
Uzyskano wiele nowych informacji dotycz¹cych budo-
wy geologicznej prowincji ryftowej wschodniej Grenlandii
i prowincji wulkanicznej pó³nocno-wschodniej Grenlandii,
jak równie¿ wystêpowania paleogenu i jurajskich kom-
pleksów roponoœnych ska³ macierzystych na przewa¿aj¹cej
czêœci badanego obszaru, wytypowano te¿ liczne poten-

cjalne obiekty poszukiwawcze w postaci pu³apek straty-
graficznych i tektonicznych. Doœwiadczenia z programu
NE GreenlandSPAN bêd¹ wykorzystane w pracach w innych
rejonach arktycznych.

Polska tak¿e bierze udzia³ w programie BasinSPANS –
spó³ka zale¿na ION Geophysical, GX Technology, ma wyko-
naæ 12 tys. km nowych profili sejsmicznych i przeprowa-
dziæ reprocessing starych profili. W projekt zaanga¿owane
s¹: Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut
Badawczy, Instytut Nauk Geologicznych PAN oraz Insty-
tut Geofizyki PAN.

�ród³a: Bloomberg, Hart’s E&P, Interfax, ION Geophysical,
Lotos, Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas
Journal, Oil & GasUK, PGNiG, San Leon Energy, Statoil,
Upstream, World Oil
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Firma Liczba
statków

Oddanie do
eksploatacji* Metodyka Maksymalna

powierzchnia rozstawu Zakres przetwarzania danych

CGG 25 1998–2011 2D/3D/4C/4D 20 × 8000 × 100 m pe³ne przetwarzanie na statku

Fugro 16 1970–2013 2D – pe³ne przetwarzanie na statku (12 jednostek)

PGS 14 1993–2013 2D/3D/4C/4D 12,2 km2 pe³ne przetwarzanie na statku

Global Geophysical
Services 11 2005–2008 2D/3D/4C/4D – –

China Oilfield Services 9 1979–2013 2D/3D – pe³ne przetwarzanie na statku (5 jednostek)

FairfieldNodal
9 2004–2012

2D/3D/4C/4D
(4 jednostki)

– pe³ne przetwarzanie na statku (2 jednostki)

Gardline 8 1970–2006 2D/3D (3 jednostki) – pe³ne przetwarzanie na statku (7 jednostek)

Sea Bird 8 1987–2007 2D/3D (1 jednostka) – pe³ne przetwarzanie na statku (4 jednostki)

RXT Reservoir
Exploration
Technologies

7 1982–2008
2D/3D/4C/4D
(3 jednostki)

12 × 6000 m –

Sevmorneftegeofizika 7 1986–2011 2D/3D (3 jednostki) 6 × 8100 × 150 m pe³ne przetwarzanie na statku

Pozostali 28 1970–2013 – – –

Razem 142 – – – –

*Rok oddania do eksploatacji i ewentualnie ostatniej modernizacji.

Tab. 1. Morskie badania sejsmiczne (wg Offshore, March 2013)


