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OPEC. W kartelu tocz¹ siê spory
dotycz¹ce prognozy cenowej, która jest
czêœci¹ sk³adow¹ corocznych przegl¹dów
statystycznych OPEC (World Oil Outlook),
zawieraj¹cych równie¿ d³ugofalow¹ stra-
tegiê. Tegoroczny przegl¹d bêdzie opub-
likowany pod koniec roku, ale z przecie-
ków wynika, ¿e prognoza przewiduje
utrzymanie niskich cen ropy w najbli¿-

szym czasie. Czêœæ cz³onków OPEC z Iranem na czele
optuje za podwy¿k¹ cen, sprzeciwia siê temu Arabia Sau-
dyjska, która za pomoc¹ niskich cen d¹¿y do os³abienia
producentów spoza OPEC i nie chce ujawnienia prognozy.

Interesuj¹ce jest porównanie statystyki OPEC z ub.r.,
z poprzedni¹ z 2008 r. (Prz. Geol., 56 (9): 817–818). Wtedy
analitycy OPEC zak³adali, ¿e wzrost gospodarczy na œwie-
cie w 2015 r. wyniesie 1,7%, a poda¿ ropy osi¹gnie 13,11 mln
t/d, natomiast w nowej prognozie jest to 12,6 mln t/d. Podobnie
zmniejszy³ siê przewidywany popyt z 13,07 na 12,5 mln t/d.

Sporo ró¿nic wystêpuje w prognozie d³ugoterminowej
do 2030 r. Przede wszystkim przyjêto wzrost gospodarczy
w 2015 r. na 3,4% i taki sam dla okresu 2021–2040. Uwzglê-
dniono te¿ dane CERA (Cambridge Energy Research Asso-
ciates) dotycz¹ce kosztów operacyjnych w poszukiwa-
niach i eksploatacji, które od 2000 r. wzros³y o ok. 190%.
Prognoza poda¿y ropy naftowej na œwiecie w latach
2015–2030 (tab. 1) pokazuje niedoszacowanie w 2008 r.
wzrostu produkcji ropy w USA i Kanadzie (wtedy mia³o to
byæ 1,8 mln t/d) i przeszacowanie wzrostu w OPEC (12,6
zamiast 13,1 mln t/d). W 2030 r. poda¿ na œwiecie ma
wynosiæ 14,3 mln t/d, o 1,2 mln t/d mniej ni¿ przewidywa-
no w 2008 r.

Prognoza popytu na ropê w latach 2015–2030 (tab. 2)
wskazuje na niewielk¹, ale sta³¹ przewagê nad poda¿¹.
Podobnie jak przy ocenach poda¿y, w 2008 r. spodziewano
siê w 2030 r. popytu na œwiecie wiêkszego o 1,1 mln t/d.
Autorzy opracowania uwa¿aj¹, ¿e dane dla Chin i Indii
wymagaj¹ korekty w górê wskutek wiêkszego zapotrze-
bowania na surowce dla petrochemii, a dla Indii tak¿e
zapotrzebowania na paliwa dla rozwijaj¹cego siê trans-
portu drogowego. Z kolei restrykcje dotycz¹ce emisji
spalin na statkach mog¹ ograniczyæ zu¿ycie olejów bun-
krowych. Interesuj¹ca jest opinia, ¿e z racji zast¹pienia
w USA wêgla kamiennego w elektrowniach przez gaz
z ³upków, wêgiel amerykañski móg³by byæ skierowany
na rynki europejskie, gdzie z powodu niskiej ceny mo¿e
skutecznie konkurowaæ z gazem w wytwarzaniu energii
elektrycznej.

Rosja. W czasie Wschodniego Forum Ekonomicznego
we W³adywostoku 4 wrzeœnia br. podpisano umowê
o budowie gazoci¹gu Nord Stream II. Obok prezesa
Gazpromu Aleksieja Millera podpisy z³o¿yli szefowie
BASF, E.ON, Shella, ÖMV i ENGIE (d. GdF Suez). Inwe-
stycja zostanie zrealizowana przez konsorcjum New Euro-
pean Pipeline AG, w którym Gazprom bêdzie mia³ 51%
udzia³ów, BASF, E.ON, Shell i ÖMV – po 10% i ENGIE –
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Tab. 1. Prognoza poda¿y ropy naftowej (w mln t/d) na œwiecie
w latach 2015–2030 (wg OPEC World Oil Outlook 2014)

2015 2020 2025 2030

USA i Kanada 2,41 2,67 2,77 2,83

OECD – Europa 0,49 0,48 0,46 0,44

OECD– Azja i Oceania 0,07 0,08 0,08 0,10

Razem OECD 3,33 3,55 3,62 3,64

Ameryka £aciñska 0,69 0,94 1,02 1,01

Bliski Wschód i Afryka 0,52 0,53 0,52 0,50

Azja (bez Chin) 0,48 0,49 0,48 0,46

Chiny 0,58 0,60 0,58 0,56

Kraje rozwijaj¹ce siê
(bez OPEC) 2,27 2,56 2,61 2,53

Rosja 1,44 1,43 1,51 1,54

Inne kraje Europy i Azji 0,41 0,44 0,48 0,52

Razem poza OPEC 7,77 8,32 8,58 8,61

Ropa naftowa 5,85 6,13 6,16 5,97

Skroplony gaz ziemny 0,92 1,01 1,02 1,05

Razem OPEC 4,83 4,90 5,24 5,67

Ogó³em œwiat 12,59 13,21 13,8 14,28

Tab. 2. Prognoza popytu na ropê naftow¹ (w mld t/d) na œwiecie
w latach 2015–2030 (wg OPEC World Oil Outlook 2014)

2015 2020 2025 2030

USA i Kanada 3,30 3,28 3,21 3,09

OECD Europa 1,81 1,77 1,71 1,65

OECD Azja i Oceania 1,10 1,07 1,03 0,98

Razem OECD 6,22 6,12 5,96 5,71

Ameryka £aciñska 0,78 0,83 0,88 0,92

Bliski Wschód i Afryka 0,50 0,56 0,61 0,67

Chiny 1,46 1,71 1,99 2,23

Indie 0,53 0,64 0,78 0,94

Pozosta³e Europa i Azja 1,24 1,43 1,59 1,73

Razem kraje rozwijaj¹ce
siê (bez OPEC) 4,50 5,17 5,85 6,49

Rosja 0,48 0,49 0,49 0,49

OPEC 1,32 1,40 1,48 1,56

Ogó³em œwiat 12,55 13,18 13,78 14,25



9%. Jak informowano wczeœniej, zdolnoœæ przesy³owa
dwóch nitek nowego gazoci¹gu wyniesie 55 mld m3 gazu
rocznie, czyli tyle, ile wynosi przepustowoœæ Nord Stream I.
A. Miller podkreœla³ znaczenie mo¿liwoœci podwojenia
wielkoœci dostaw gazu dla konsumentów europejskich w
sytuacji, gdy spada wydobycie ze z³ó¿ krajowych w za-
chodniej Europie. Nord Stream II ma byæ oddany do eks-
ploatacji w 2019 r. Koszt wyniesie 9,9 mld USD – o 2,5 mld
wiêcej ni¿ Nord Stream I. Poniewa¿ 2/3 kosztów ma byæ
sfinansowane z kredytów bankowych, jest to ogromne wzmoc-
nienie pozycji Gazpromu, który wskutek sankcji by³ niemal
ca³kowicie pozbawiony mo¿liwoœci zaci¹gania po¿yczek
zagranic¹. Zaanga¿owanie wielkich zachodnioeuropejskich
koncernów w tym projekcie stawia równie¿ pod znakiem
zapytania spoistoœæ i skutecznoœæ unijnej polityki wobec
Rosji, stanowi te¿ naruszenie zasad polityki energetycznej,
która przewiduje zró¿nicowanie kierunków dostaw surowców.
Ponownie nabiera znaczenia sprawa przestrzegania posta-
nowieñ III pakietu energetycznego w odniesieniu do l¹-
dowego odcinka gazoci¹gu. Poprzednio zrobiono ju¿ wyj¹tek
dla gazoci¹gu OPAL, wy³¹czaj¹c go spod regulacji Komi-
sji Europejskiej. We W³adywostoku zapad³y te¿ inne usta-
lenia maj¹ce istotne konsekwencje dla Unii. Koncern BASF
w ramach wymiany aktywów z Gazpromem przekaza³ mu
ca³oœæ udzia³ów w swojej spó³ce zale¿nej Wingas, kontro-
luj¹cej powa¿n¹ czêœæ hurtowej dystrybucji gazu w Niem-
czech i bêd¹c¹ w³aœcicielem jednej czwartej podziemnych
magazynów gazu. Przeka¿e te¿ po³owê udzia³ów w z³o-
¿ach gazu ziemnego na Morzu Pó³nocnym w zamian za
udzia³y w z³o¿ach na Syberii. Nie wiemy, na jakich wa-
runkach przyst¹pili do konsorcjum buduj¹cego gazoci¹g
inni partnerzy z W. Brytanii, Austrii i Francji i co zyska³
Gazprom.

Omawiaj¹c korzyœci wynikaj¹ce z bezpoœredniego po-
³¹czenia rosyjskich regionów produkcji gazu z rynkiem
Europy Zachodniej, A. Miller zaznaczy³ te¿, ¿e inwestycja
pozwoli na zwiêkszenie eksportu gazu z pominiêciem tran-
zytu przez Polskê i Ukrainê. To z kolei oznacza os³abienie
znaczenia gazoci¹gu jamalskiego, zmniejszenie op³at tran-
zytowych i spadek bezpieczeñstwa naszych dostaw gazu
z kierunku wschodniego.

W 2012 r. Rosnieft i Statoil podpisa³y porozumienie
o wspó³pracy w rozpoznaniu szelfu Rosji, m.in. subark-
tycznej czêœci Morza Ochockiego. Wykonano tam profile
sejsmiczne 2-D i zdjêcia 3-D oraz badania geotechniczne
przygotowuj¹ce posadowienie platform wiertniczych. Teraz
na wykrytych obiektach strukturalnych zaprojektowano
otwory poszukiwawcze Magadan-1 i Lisianski. Przetarg na
wiercenia wygra³a chiñska firma China Oilfield Services
Ltd., która w 2016 r. wyœle na Morze Ochockie platformê
pó³zanurzaln¹ Nankai-9. G³êbokoœæ wody w tym rejonie
wynosi 150 m. Restrykcje wynikaj¹ce z sankcji zachodnich
obejmuj¹ poszukiwania ropy z ³upków, operacje g³êboko-
wodne i arktyczne. W ub.r. ze wspó³pracy z Rosniefti¹ w
Arktyce wycofa³ siê ExxonMobil, wiêc kontrakt z COSL
pozwala omin¹æ te ograniczenia.

Wielka Brytania. Spadek wydobycia ropy naftowej
i gazu ziemnego na Morzu Pó³nocnym sk³ania rz¹d brytyj-
ski do szukania innych kierunków zwiêkszenia produkcji,
w tym rozwoju poszukiwañ gazu z ³upków. Tymczasem
realizacja tych planów przebiega powoli, opóŸnienia wyni-

kaj¹ przede wszystkim z przeszkód stawianych przez w³a-
dze samorz¹dowe. W czerwcu br. w pó³nocno-zachodniej
Anglii lokalni politycy doprowadzili do odrzucenia dwóch
wniosków o rozpoczêcie poszukiwañ. W tej sytuacji De-
partament Energii i Zmian Klimatycznych (DECC) wpro-
wadzi³ 13 sierpnia br. nowe procedury dotycz¹ce wniosków
o zgodê na rozpoczêcie prac poszukiwawczych, które prze-
widuj¹ obowi¹zkowy 16-tygodniowy termin ich akcepta-
cji. Jednoczeœnie rz¹dowa komisja ds. samorz¹dów ma
prawo interwencji i zatwierdzania lub odrzucania takich
wniosków, jest równie¿ instancj¹ odwo³awcz¹. A. Rudd
sekretarz stanu w DECC powiedzia³, ¿e „nale¿y zapewniæ
przemys³owi naftowemu warunki dzia³ania i nie dopuœciæ
do sytuacji, aby wnioski o zgodê na rozpoczêcie poszuki-
wañ czeka³y na rozpatrzenie miesi¹cami, a nawet latami.
Nadzór nad projektami zwi¹zanymi z gazem z ³upków ze
strony organów zdrowia, ochrony pracy i œrodowiska spra-
wia, ¿e przestrzeganie wymagañ bezpieczeñstwa w tym
zakresie jest zapewnione. Potrzebujemy systemu, który
skutkuje terminowym wydawaniem decyzji i funkcjonuje
skutecznie zarówno dla spo³ecznoœci lokalnych, jak i dla
inwestorów”.

W³aœnie rozpoczê³a siê nowa runda przetargowa,
w której oferowanych jest 27 koncesji na poszukiwanie
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowo-
dorów. Zainteresowanie jest du¿e, wp³ynê³o ju¿ 95 wnios-
ków z 45 firm.

Egipt. Nowe z³o¿e gazu na Morzu Œródziemnym mo¿e
byæ najwiêkszym odkryciem w tym regionie. W otworze
Zohr 1 X NFW w obrêbie koncesji Shorouk stwierdzono
akumulacjê gazu o zasobach 849 mld m3 (równowa¿nik
748 mln t ropy). Interwa³ z³o¿owy w wêglanowych utwo-
rach miocenu o bardzo dobrych w³aœciwoœciach zbiorniko-
wych ma mi¹¿szoœæ 630 m, mi¹¿szoœæ netto wynosi ok.
400 m. Pod horyzontami mioceñskimi zalegaj¹ kredowe
poziomy zbiornikowe. Wiercenie zakoñczono na g³êbo-
koœci 4131 m. Operatorem koncesji Shorouk jest spó³ka
zale¿na ENI, IEOC Production B.V., która posiada 100%
udzia³ów. Egipt cierpi na deficyt gazu, wiêc odkrycie z³o¿a
tej wielkoœci ma du¿e znaczenie dla pokrycia krajowego
zapotrzebowania. Obecnie planowany jest import gazu
z Izraela. Firma Delek Group podpisa³a kontrakt na dosta-
wy ze z³o¿a Tamar od marca przysz³ego roku. ENI za-
powiada przyspieszony tryb zagospodarowania z³o¿a, ale zaj-
mie to przynajmniej cztery lata, wiêc pierwszych dostaw ze
z³o¿a Zohr mo¿na siê spodziewaæ dopiero w 2020 r.

Kanada. W komunikacie z 14 sierpnia br. Rosneft Gro-
up poinformowa³a o podpisaniu umowy kupna za 140 mln
USD kanadyjskiego oddzia³u Trican Well Service, spó³ki
zale¿nej Trican Well Service LLC z siedzib¹ w Calgary.
Jest to najwiêksza kanadyjska firma serwisowa specjali-
zuj¹ca siê m.in. w operacjach intensyfikacji wydobycia
przy zastosowaniu pomp wysokociœnieniowych i szczeli-
nowaniu hydraulicznym. Posiada doœwiadczenie w udo-
stêpnianiu z³ó¿ w Rosji i w Kazachstanie. W maju br.
z powodu zad³u¿enia firma podjê³a decyzjê o zwolnieniu
2 tys. osób zatrudnionych w centrach us³ugowych w Ame-
ryce Pó³nocnej.
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Transakcja kanadyjska pozwoli Rosnefti omin¹æ sank-
cje zachodnie i uzyskaæ dostêp do zaawansowanych tech-
nologii wydobywczych.

Norwegia. Gospodarka norweska ma w Europie opiniê
bardzo zdrowej i stabilnej, dobrze przetrwa³a niedawny
kryzys, ale silne uzale¿nienie od zysków z wydobycia ropy
naftowej i gazu ziemnego daje siê teraz we znaki. Przycho-
dy z ropy i gazu zmniejsz¹ siê w tym roku o 27%, kurs
korony norweskiej w stosunku do USD w ci¹gu trzech mie-
siêcy spad³ o 10,8%. Rz¹d chcia³by uruchomiæ eksploata-
cjê wszystkich dostêpnych i op³acalnych z³ó¿. Tymczasem,
Petoro AS pañstwowy organ zarz¹dzaj¹cy zasobami wêglo-
wodorów informuje, ¿e z powodu zmniejszenia nak³adów
firmy naftowe nie planuj¹ ¿adnych nowych inwestycji, co
oznacza ni¿sze przychody dla skarbu pañstwa w ci¹gu naj-
bli¿szych czterech lub piêciu lat. W norweskim sektorze
naftowym pracuje 250 tys. osób, tymczasem wg danych
Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego redukcje personelu
siêgn¹ 22 tys. pracowników, co w 5-milionowym kraju sta-
nowi ogromny problem. K³opoty ze zrównowa¿eniem bud-
¿etu s¹ tak powa¿ne, ¿e rz¹d rozwa¿a wykorzystanie œrod-
ków pañstwowego funduszu emerytalnego. By³by to nie-
zwyk³y krok, bo gromadzony przez lata fundusz siêgaj¹cy
875 miliardów USD, zwany te¿ funduszem dobrobytu,
mia³ stanowiæ rezerwê na przysz³oœæ.

USA. Koncern Schlumberger odniós³ kolejny sukces
w rywalizacji ze swoim konkurentem – Halliburtonem,
³¹cz¹c siê z potentatem w dziedzinie produkcji sprzêtu
i wyposa¿enia do wierceñ i eksploatacji – firm¹ Cameron.
W wyniku tej transakcji o wartoœci 14,8 mld USD powstaje
przedsiêbiorstwo, którego ³¹czne obroty wynosi³y w 2014 r.
59 mld USD. Wa¿niejszy jest jednak fakt po³¹czenia dwóch
podmiotów, których profile dzia³ania uzupe³niaj¹ siê.
W za³o¿eniu ma to byæ kompletny ci¹g technologiczny,
pocz¹wszy od badania w³aœciwoœci ska³y zbiornikowej, a¿
do ruroci¹gu transportuj¹cego wydobyte wêglowodory
(pore-to-pipeline). Schlumberger oferuje bardzo szerok¹
gamê us³ug serwisowych na l¹dzie oraz na morzu i jest ini-
cjatorem wielu nowatorskich rozwi¹zañ technologicznych.
W profilu Camerona dominuje produkcja urz¹dzeñ dla sek-
tora naftowego i w tej dziedzinie dysponuje ogromnym
dorobkiem. Pocz¹tki firmy wi¹¿¹ siê ze skonstruowaniem
w 1922 r. przez H. Camerona pierwszej g³owicy przeciw-
wybuchowej i to innowacyjne podejœcie jest kontynuowa-
ne. Integracja ma sprawiæ, ¿e nowy koncern technolo-
giczno-produkcyjny bêdzie móg³ przedstawiæ operatorom
kompletn¹ ofertê odpowiadaj¹c¹ na bie¿¹ce potrzeby,
szczególnie w zakresie oszczêdnoœci kosztów operacyj-
nych. Spodziewane efekty synergii ocenia siê na 300 mln
USD w pierwszym roku po po³¹czeniu i na 600 mln USD
w nastêpnym. Rosn¹ce znaczenie prac na morzu by³o
motywem do tworzenia przez firmy Schlumberger i Came-

ron idei nazwanej „OneSubsea” stanowi¹cej wspóln¹ plat-
formê dla rozwi¹zañ niezbêdnych dla poszukiwañ i eksplo-
atacji na morzu, przy coraz wiêkszych g³êbokoœciach wody
i bardziej skomplikowanych warunkach z³o¿owych.

Na pocz¹tku wrzeœnia Schlumberger dokona³ nastêp-
nego przejêcia, kupuj¹c firmê Novatek Inc., producenta
syntetycznych diamentów przemys³owych. Novatek ma
60-letnie doœwiadczenie w tej dziedzinie i posiada ponad
600 patentów, w tym równie¿ dotycz¹cych diamentów sto-
sowanych w konstrukcji œwidrów wiertniczych.

Prezydent Barack Obama przemawiaj¹c 24 sierpnia
w Las Vegas na konferencji w sprawie czystej energii,
podkreœla³ osi¹gniêcia w zakresie wykorzystania energii
wiatru i s³oñca. Przyjmuj¹c za punkt odniesienia 2008 r.
stwierdzi³, ¿e uzyskano du¿y postêp – obecnie ponad 500
farm wiatrowych w 43 stanach dostarcza 3 razy wiêcej
energii elektrycznej. Dostawy energii wystarczaj¹ dla 10 mln
domów i jednoczeœnie jest to miejsce pracy dla 50 tys.
osób. Podobne osi¹gniêcia odnotowa³ sektor energii s³o-
necznej, który wytwarza 20 razy wiêcej energii ni¿ w 2008 r.
Ceny instalacji spad³y o 10%, a ich liczba wzros³a o 30%.
Prezydent przyzna³, ¿e alternatywne Ÿród³a energii s¹
wspierane przez inwestycje federalne i dziêki temu w nie-
których rejonach energia s³oneczna jest tañsza ni¿ energia
elektryczna z elektrowni spalaj¹cych wêgiel kamienny lub
gaz ziemny. W wyst¹pieniu znalaz³a siê te¿ mocna krytyka
zwolenników konwencjonalnych Ÿróde³ energii. B. Obama
okreœli³ grupy interesów zwi¹zane z paliwami kopalnymi,
konserwatywne think-tanki i miliarderów Charlesa oraz
Kocha jako „zawziêcie zwalczaj¹cych w USA rosn¹c¹ falê
alternatywnej energii”. Zdaniem prezydenta s¹ to dzia³ania
lobbystyczne na du¿¹ skalê ukierunkowane na wprowadze-
nie regulacji niekorzystnych dla energii odnawialnej lub
wrêcz przeszkadzaj¹cych w powstawaniu nowych instala-
cji. „Zwykle te grupy przedstawiaj¹ siê jako zdecydowani
zwolennicy wolnego rynku, ale w rzeczywistoœci jest to
ograniczanie konkurencji, zmniejszanie wyboru dla konsu-
mentów i utrudnianie tworzenia nowych miejsc pracy w
nowych ga³êziach gospodarki. Walcz¹ oni, aby miliardy
USD podatników zasili³y co roku firmy zwi¹zane z pali-
wami kopalnymi”.

Firmy i organizacje naftowe nie odpowiedzia³y bez-
poœrednio na tê reprymendê. Przypomniano tylko opiniê
Amerykañskiego Instytutu Naftowego, ¿e przemys³ nafto-
wo-gazowniczy wydaje wiêcej na badania alternatywnych
Ÿróde³ energii i ich wdro¿enie, ni¿ agendy federalne lub
jakiekolwiek inne sektory gospodarki. G³os zabra³ te¿ re-
publikanin Rob Bishop z Komisji Zasobów Naturalnych
Kongresu, który uwa¿a, ¿e polityka energetyczna rz¹du
powiêksza koszty i ogranicza wybór dla konsumentów.

�ród³a: Bloomberg, Gazprom, Hart’s E&P, Offshore, Oil
& Gas Financial Journal, Oil&Gas Journal, OPEC,
Rosneft, Statoil, World Oil
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