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Œwiat. Analitycy z Barclays Bank
przygotowali prognozê wielkoœci nak³a-
dów na poszukiwania i eksploatacjê na
œwiecie w 2014 r., opieraj¹c siê na ankie-
tach z 309 firm, zbieranych w listopadzie
i na pocz¹tku grudnia ub.r. W tym okre-
sie cena ropy West Texas Intermediate
kszta³towa³a siê na poziomie 89 dolarów,
co by³o istotnym elementem w planowa-

niu wydatków w firmach naftowych. Barclays Bank przewi-
duje, ¿e ³¹czne nak³ady na poszukiwania i wydobycie w br.
zwiêksz¹ siê o 6% i wynios¹ 723 mld dolarów. Najwiêkszy
przyrost, o 14%, jest spodziewany na Bliskim Wschodzie,
w Ameryce £aciñskiej wydatki wzrosn¹ o 13%, a w Rosji
o 11%. Niektóre koncerny zapowiadaj¹ jeszcze wy¿szy
wzrost, i tak w ekwadorskim Petroamazonas bêdzie to
36%, w Rosniefti 26% i 20% w Saudi Aramco i w Kuwait
Oil Company. Na Bliskim Wschodzie znaczne zwiêkszenie
nak³adów spodziewane jest w Iraku, g³ównie w Kurdysta-
nie, który zachodnie firmy uwa¿aj¹ za wzglêdnie stabilny
i bezpieczny.

W Ameryce £aciñskiej najwiêkszy udzia³ w zwiêksze-
niu wydatków bêdzie mia³ Meksyk ze wzglêdu na zniesie-
nie monopolu Pemexu i otwarcie dostêpu do koncesji dla
firm zewnêtrznych. Doœæ nieoczekiwany 2-procentowy spa-
dek nak³adów zapowiada Petrobras, mimo serii sukcesów
poszukiwawczych.

W Rosji wzrost nak³adów spodziewany jest nie tylko we
wspomnianej poprzednio Rosniefti, ale równie¿ w £ukoilu
i Gazprom Niefti. Analitycy z Barclays Bank za najwa¿-
niejsze czynniki rozwoju uwa¿aj¹ rozpoczêcie poszukiwañ
w Arktyce, m.in. przez Rosniefti we wspó³pracy z firm¹
ExxonMobil, oraz podjêcie rozpoznania zasobów gazu z ³up-
ków syberyjskiej formacji Ba¿enow, której znaczenie jest
porównywane z ³upkami Bakken z USA.

W Europie, podobnie jak w Rosji, wzrost wydatków
nast¹pi g³ównie wskutek przesuniêcia wierceñ na obszary
arktyczne. Decyduj¹ce bêdzie zwiêkszenie inwestycji na
poszukiwania i wydobycie w Norwegii. Ju¿ ubieg³y rok
by³ rekordowy dla norweskiego sektora naftowo-gazowni-
czego pod wzglêdem wielkoœci nak³adów inwestycyjnych,
a w rozpoczynaj¹cym siê 2014 r. wskaŸniki powinny siê
jeszcze poprawiæ. WskaŸnik przyrostu nak³adów dla ca³ej
Europy bêdzie siê kszta³towa³ na poziomie 8%.

Zbli¿ony wskaŸnik (7%) jest prognozowany dla Ameryki
Pó³nocnej, przy czym udzia³ USAwynosi 8,5%, a Kanady 3%.

Zró¿nicowana jest sytuacja w Afryce, poniewa¿ odkrycia
w Afryce Wschodniej przyci¹gaj¹ inwestorów i stymuluj¹

wzrost nak³adów powy¿ej œredniej œwiatowej, natomiast
brak stabilizacji w Afryce Pó³nocnej hamuje rozwój.

Jedn¹ z tendencji sygnalizowanych w prognozach Bar-
clays Bank jest wiêksza aktywnoœæ narodowych firm naf-
towych w porównaniu z du¿ymi koncernami miêdzynaro-
dowymi. Te ostatnie planuj¹ inwestycje bardziej ostro¿nie.

OPEC. Cz³onkowie OPEC ponownie uznali, ¿e iloœæ
ropy naftowej produkowana przez kartel jest wystarczaj¹ca
i nie ma potrzeby zwiêkszania wydobycia. Na 164. konfe-
rencji OPEC, która odby³a siê w Wiedniu 4 grudnia 2013 r.,
podtrzymano gotowoœæ do zapewnienia w razie potrzeby
dodatkowych dostaw, ale utrzymano dotychczasowy limit
wydobycia w wysokoœci 4,08 mln t/d. Komentatorzy zwra-
caj¹ uwagê, ¿e po uspokojeniu sytuacji w Libii i z³agodze-
niu sankcji wobec Iranu na rynek mog¹ trafiæ dodatkowe
iloœci ropy i wtedy albo spadn¹ ceny, albo OPEC zredukuje
wydobycie. Przedstawiciele OPEC w dalszym ci¹gu bagate-
lizuj¹ znaczenie rosn¹cej produkcji ropy z ³upków w USA,
okreœlaj¹c je jako „strach na wróble”.

Polska. Z koñcem grudnia ub.r. wygas³o porozumienie
o wspó³pracy w wydobyciu gazu z ³upków zawarte miêdzy
PGNiG, PGE, Tauronem, Ene¹ oraz KGHM z inicjatywy
Ministerstwa Skarbu. W porozumieniu podpisanym 4 lipca
2012 r. wyznaczono zakres dzia³añ, ustalono nawet pierw-
szoplanowe obszary badañ na koncesji Wejherowo (Prz.
Geol., 60 (8): 417). Realizacja umowy przebiega³a jednak
z oporami, do³¹czano kolejne aneksy o przesuniêciu termi-
nów i wreszcie partnerzy zadecydowali o zakoñczeniu pro-
jektu. Swego rodzaju rekompensat¹ dla PGNiG, które mia³o
byæ operatorem projektu, mo¿e byæ memorandum podpisa-
ne 12 grudnia 2013 r. z Chevron Polska Energy Resources.
W memorandum przewidziano wspólne dzia³ania doty-
cz¹ce poszukiwañ gazu z ³upków w Polsce po³udniowo-
-wschodniej. Obie strony spodziewaj¹ siê, ¿e wspó³praca
przyspieszy prace poszukiwawcze i skróci proces oszaco-
wania potencjalnych zasobów gazu z ³upków w naszym
kraju. Docelowo mo¿liwe by³oby powo³anie spó³ki z udzia-
³ami 50 : 50, która przejê³aby cztery koncesje: Tomaszów
Lubelski i Wiszniów–Tarnoszyn nale¿¹ce do PGNiG oraz
Zwierzyniec i Grabowiec nale¿¹ce do Chevronu.

Przypuszczalnie w marcu br. na Ba³tyku rozpocznie
wiercenia nowa platforma nale¿¹ca do Lotos Petrobaltic.
Ta platforma samopodnosz¹ca (jack-up) mo¿e wierciæ na
wodzie o g³êbokoœci do 105 m, mo¿liwe jest jednak wy-
d³u¿enie nóg i zwiêkszenie zasiêgu do 120 m. Jest to
konieczne ze wzglêdu na lokalizacjê potencjalnych obiek-
tów z³o¿owych w g³êbszej czêœci akwenu. Dotychczas Lotos
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Petrobaltic posiada³ dwie platformy eksploatacyjne, Baltic
Beta i PG-1, oraz platformê wiertnicz¹ Petrobaltic. W tym
roku zaplanowano przebudowê platformy Petrobaltic na
platformê eksploatacyjn¹, która bêdzie wydobywaæ ropê
ze z³o¿a B-8.

Europa. Komisja Europejska zg³osi³a zastrze¿enia do
porozumieñ w sprawie budowy gazoci¹gu South Stream
zawartych z Gazpromem przez pañstwa uczestnicz¹ce w tej
inwestycji. Marlene Holzer, rzecznik unijnego komisarza
ds. energii Günthera Öttingera, powiedzia³a: „Przegl¹daj¹c
miêdzyrz¹dowe porozumienia, spostrzegliœmy wiele istot-
nych zagadnieñ, które nie zosta³y uwzglêdnione. Nale¿y do
nich m.in. rozdzia³ produkcji i przesy³u oraz dostêp do
gazoci¹gu dla innych firm gazowniczych”. We wspomnia-
nych umowach gazoci¹giem zarz¹dza wy³¹cznie Gazprom.
Marlene Holzer podkreœli³a te¿, ¿e Unia Europejska nie
sprzeciwia siê budowie gazoci¹gu South Stream i mo¿e ona
byæ kontynuowana, jednak zaleca siê cz³onkom UE, którzy
podpisali umowy, aby przyst¹pili do renegocjacji. W reak-
cji na tê wypowiedŸ minister energii, rozwoju i ochrony
œrodowiska Serbii Zorana Mihajloviæ oœwiadczy³a, ¿e spra-
wa powinna byæ rozwi¹zana na szczeblu UE–Rosja i nie
nale¿y oczekiwaæ, aby Serbia rewidowa³a kontrakt z Gaz-
promem, jeœli nie bêdzie to wymagane w innych krajach.

Komisarz G. Öttinger zaplanowa³ na styczeñ wizytê
w Moskwie, aby renegocjowaæ umowy z Austri¹, Bu³gari¹,
Chorwacj¹, Grecj¹ i ze S³oweni¹, a tak¿e z pozostaj¹c¹
poza UE Serbi¹. Rosyjski wiceminister energetyki Anatolij
Janowski wyrazi³ opiniê, ¿e aspekty prawne projektu South
Stream powinny byæ rozpatrywane na podstawie obecnego
prawa miêdzynarodowego, a trzeci pakiet energetyczny
jest „ponadnarodowym dokumentem prawnym”.

Konsorcjum South Stream AG zosta³o zarejestrowane
w 2008 r. i w tym samym roku podpisano miêdzyrz¹dowe
porozumienie o realizacji projektu z szeœcioma partnerami,
nastêpnie Gazprom zawar³ umowy dwustronne z krajowymi
firmami gazowniczymi. Obecne dzia³ania Komisji Europej-
skiej s¹ pierwsz¹ prób¹ reakcji na ekspansjê Gazpromu.

Pozytywne wiadomoœci zawiera komunikat Komisji
Europejskiej z 17 grudnia ub.r. o podjêciu d³ugo oczekiwa-
nej decyzji o drugim etapie zagospodarowania z³o¿a gazu
Szach Deniz w Azerbejd¿anie. Oznacza to znaczne zwiêk-
szenie szans powodzenia projektu gazoci¹gu TAP (Trans-
-Adriatic Pipeline), który od 2019 r. ma dostarczaæ 10 mld m3

gazu do po³udniowej Europy. Nak³ady na infrastrukturê
niezbêdn¹ do uruchomienia wydobycia gazu przekrocz¹
18 mld euro.

Dania. Po raz pierwszy oceniono zasoby gazu w ³up-
kach a³unowych w Danii. Opracowanie wykona³a s³u¿ba
geologiczna USA w ramach projektu badawczego World
Petroleum Project. Rejony wystêpowania ³upków a³uno-
wych, gdzie potencjalnie bêdzie mo¿na wydobywaæ gaz,
to Jutlandia, Zelandia, Kattegat, Ba³tyk wokó³ Bornholmu
i czêœciowo Morze Pó³nocne. Na przewa¿aj¹cej czêœci tego
obszaru pogr¹¿anie osadów odbywa³o siê w temperaturach
odpowiednich do powstawania ropy naftowej, ale póŸniejszy
wzrost temperatury przekszta³ci³ wêglowodory ciek³e w gaz.
Amerykañscy geolodzy oszacowali wielkoœæ technicznie
wydobywalnych zasobów gazu w ³upkach a³unowych na
195 mld m3, z czego na l¹dzie znajduje siê 70 mld m3, a na

morzu 125 mld m3. Obliczenia s¹ obarczone znacznym
stopniem ryzyka, poniewa¿ dotychczas gaz z ³upków nie
by³ eksploatowany i nie ma potwierdzenia przyjêtych za³o-
¿eñ co do nasycenia i przepuszczalnoœci.

Ukraina. Minister energetyki i przemys³u wêglowego
Ukrainy Eduard Stawickij podpisa³ pod koniec listopada
ub.r. z koncernem ENI kontrakt na poszukiwania i wydo-
bycie wêglowodorów na Morzu Czarnym. Umowa dotyczy
obszaru o powierzchni ok. 1400 km2 obejmuj¹cego konce-
sje Subbotina, Abiha, Majaczna i Kawkazka. Na koncesji
Subbotina w 2006 r. odkryto z³o¿e ropy o tej samej nazwie.
Do wykonania prac geologiczno-poszukiwawczych powo³a-
no spó³kê, w której operatorem jest posiadaj¹cy 50% udzia-
³ów koncern ENI, pozosta³e udzia³y nale¿¹ do firm Wody
Ukrainy (35%), Czornomornaftogaz (10%) i EDF (5%).

Norwegia. Zainteresowanie poszukiwaniami na Morzu
Barentsa znacznie wzros³o po odkryciu du¿ego z³o¿a ropy
Johan Castberg. Norwegia zapowiedzia³a 23. rundê prze-
targu na koncesje poszukiwawczo-wydobywcze w po³u-
dniowo-wschodniej czêœci akwenu, ale rozpoznanie obsza-
ru objêtego przetargiem jest niedostateczne i norweskie
Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii wyst¹pi³o z inicja-
tyw¹ wykonania projektu wspólnych badañ sejsmicznych
3-D. Ponad 30 firm naftowych rozpoczê³o rozmowy w tej
sprawie i ostatecznie 17 z nich (w tym PGNiG) podpisa³o
porozumienie o realizacji przedsiêwziêcia. Na pocz¹tku
roku wybrany zostanie wykonawca prac, które rozpoczn¹
siê w kwietniu br. i zakoñcz¹ jesieni¹. Operatorem bêdzie
Statoil. Udzia³ wielu firm naftowych umo¿liwi wykorzy-
stanie ich wiedzy i doœwiadczenia w interpretacji geolo-
gicznej i wykonawstwie. Takie podejœcie pozwoli te¿ na
bardziej racjonalne projektowanie zdjêæ sejsmicznych.

Rosja. GazpromNieft rozpocz¹³ 20 grudnia 2013 r. eks-
ploatacjê z³o¿a ropy Priraz³omnaja, pierwszego z³o¿a na
szelfie arktycznym. Stacjonarna platforma o tej samej nazwie
i wadze 506 tys. t jest przystosowana zarówno do wierce-
nia, jak i wydobycia ropy, jej wstêpnej przeróbki, magazy-
nowania i prze³adunku na tankowce. Ropa jest przecho-
wywana w betonowych komorach kesonowych o œcianach
gruboœci 3 m z p³aszczem stalowym. Gaz towarzysz¹cy
ropie bêdzie zu¿ywany na platformie jako paliwo. Docelo-
we wydobycie ma osi¹gn¹æ po 2020 r. 6 mln t ropy rocznie,
a pierwszy transport ropy zostanie wys³any w pierwszym
kwartale br. Z³o¿e Priraz³omnaja znajduje siê na Morzu
Peczorskim, 60 km od wybrze¿a, a jego zasoby wydoby-
walne wynosz¹ 72 mln t ropy.

Platforma Priraz³omnaja by³a obiektem akcji protesta-
cyjnej 30 dzia³aczy Greenpeace, którzy 19 wrzeœnia ub.r.
zostali aresztowani przez rosyjsk¹ stra¿ przybrze¿n¹.

USA. Nowe szanse zwiêkszenia wydobycia z szelfu
Zatoki Meksykañskiej pojawi³y siê dziêki postêpowi techno-
logicznemu i powrotowi do z³ó¿ penetrowanych we wczes-
nej fazie rozpoznania. Charakter tych zmian oddaje tytu³
artyku³u opublikowanego w miesiêczniku E&P: „Nowa
ropa ze starego szelfu”. Poszukiwania na tym obszarze
trwaj¹ od kilkudziesiêciu lat, ale zaledwie 4% otworów
odwiercono do g³êbokoœci wiêkszej ni¿ 4500 m. Zasoby,
któr¹ le¿y ni¿ej, co najmniej do g³êbokoœci 6000 m, nadal
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czekaj¹ na odkrycie. Nale¿y te¿ uwzglêdniæ p³ytsze aku-
mulacje wêglowodorów, rozpoznane, ale nieeksploatowa-
ne z powodów ekonomicznych. W czasach taniej ropy
horyzonty produktywne o mi¹¿szoœci 3 m, 6 m czy 9 m
by³y przez operatorów pomijane, jako nieop³acalne. Po³¹cze-
nie nowych metod przetwarzania danych sejsmicznych ze
zwiêkszon¹ moc¹ obliczeniow¹ komputerów pozwala na
szybki reprocessing materia³ów archiwalnych i wykonanie
nowych wersji interpretacji w celu odwzorowania perspek-
tywicznych obiektów z³o¿owych. W badaniach geofizycz-
nych du¿¹ rolê odgrywa modyfikacja zdjêæ 3-D – rejestracja
w szerokim azymucie (wide-azimuth, WAZ). W odró¿nie-
niu od standardowej rejestracji fal sejsmicznych obejmu-
j¹cej w¹ski wycinek obszaru rozchodzenia siê fal (pole
pokryte przez zestaw streamerów) w metodzie WAZ reje-
stracje pokrywaj¹ znacznie wiêksz¹ czêœæ tego obszaru.
Dziêki temu lepiej t³umione s¹ zak³ócenia koherentne i do-
k³adniejsze jest odwzorowanie struktur wg³êbnych wraz
z charakterystyk¹ spêkañ i dyslokacji. Innym rozwi¹zaniem
daj¹cym dobre efekty jest wiercenie poziome o ma³ym pro-
mieniu. Wszystkie te innowacje okaza³y siê bardzo skutecz-
ne w dotarciu do z³ó¿ poprzednio pominiêtych i zwiêkszeniu
wspó³czynnika sczerpania z³ó¿. Nowe podejœcie jest domen¹
mniejszych, niezale¿nych firm naftowych, które kupuj¹ od
wielkich koncernów niewykorzystane koncesje. Ben Mar-
chive, szef poszukiwañ firmy Energy XXI, jako przyk³ad
skutecznoœci takiego dzia³ania podaje podwy¿szenie wspó³-
czynnika sczerpania z³o¿a na koncesji West Delta 73 z 55%
do 65%. „Jeœli mamy z³o¿e o zasobach geologicznych rzêdu
100–136 mln t ropy, to 10-procentowa ró¿nica oznacza
bardzo du¿o ropy” – powiedzia³ B. Marchive. S¹ to jednak
sukcesy osi¹gane w bardzo trudnych warunkach geolo-
giczno-z³o¿owych. Odwierty poziome wykonuje siê czêsto
w piaszczystych horyzontach produktywnych o mi¹¿szoœci
3–6 m, z licznymi undulacjami, wiêc wystarczy odchyliæ

trajektoriê otworu o 1,5–2,5 m, aby wyjœæ z interwa³u
z³o¿owego.

Gazohydraty. Alaska i pó³nocna Kanada obok Oceanu
Spokojnego to obszary, gdzie badania nad gazohydratami
s¹ najbardziej zaawansowane. Na konferencji poœwiêconej
wynikom badañ w rejonie North Slope dyskutowano nad
formami wspó³pracy z dzia³aj¹cymi tam operatorami (BP,
ExxonMobil, ConocoPhillips) i o udostêpnianiu odwiertów
do prób i testów. Koordynatorem programu jest Departament
Zasobów Naturalnych stanu Alaska wspólnie z Departa-
mentem Energii Stanów Zjednoczonych.

Tim Collett ze s³u¿by geologicznej USA przedstawi³
podsumowanie badañ przeprowadzonych w licznych miej-
scach wystêpowania gazohydratów, przede wszystkim na
stanowiskach Eileen, Tarn, Mount Elbert i Ignik Sikumi.
Uwa¿a on, ¿e te niekonwencjonalne z³o¿a powstawa³y, gdy
istniej¹ce wczeœniej akumulacje wolnego gazu przekszta³-
ca³y siê w gazohydraty. Warunki ciœnienia i temperatury
odpowiednie dla gazohydratów w wiecznej zmarzlinie wy-
stêpowa³y w okresie 1,6–1,8 mln lat temu, ale zbli¿one
parametry utrzymywa³y siê przez znacznie d³u¿szy okres.
Jest to istotna ró¿nica w porównaniu ze œrodowiskiem
morskim, gdzie hydraty rozwija³y siê znacznie wolniej.
Poniewa¿ pomyœlnie zakoñczone próby eksploatacji by³y
wykonywane metod¹ obni¿ania ciœnienia, T. Collett przy-
pisuje okreœleniu temperatury z³o¿a decyduj¹c¹ rolê w tych
doœwiadczeniach.

S³u¿ba geologiczna Stanów Zjednoczonych oszacowa³a
technicznie wydobywalne zasoby gazohydratów w rejonie
North Slope na 2,6 bln m3 gazu.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, europa.eu,
Gazprom, Hart’s E&P, Lotos Petrobaltic, New Europe,
Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal,
oil.ru, OPEC, PGNiG, Rigzone, Statoil, World Oil
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