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Œwiat. Na portalach naftowych do-
minuj¹ wiadomoœci o redukcji zatrud-
nienia w firmach, ograniczeniu planów
wierceñ, zmniejszeniu nak³adów na poszu-
kiwania i eksploatacjê oraz anulowaniu
zamówieñ na sprzêt i urz¹dzenia wiert-
nicze. W kwietniu br. liczba czynnych
urz¹dzeñ wiertniczych na œwiecie wyno-
si³a 2268, co oznacza spadek o 289 w po-

równaniu z marcem br. Jednak recesja nie dotyka wszyst-
kich segmentów rynku. Takim regionem jest Bliski Wschód,
gdzie wydobycie ropy roœnie, inwestycje s¹ kontynuowa-
ne, a nak³ady zwiêkszaj¹ siê. Szef Saudi Arabian Oil Co.
(Aramco) oœwiadczy³, ¿e w odró¿nieniu od innych firm
naftowych zmniejszaj¹cych inwestycje i obni¿aj¹cych koszty,
Aramco utrzymuje strategiczne inwestycje w dotychczaso-
wym zakresie, maj¹c na uwadze d³ugofalowe plany przy-
gotowania i eksploatacji z³ó¿. Zawieszane s¹ jedynie mniejsze
projekty, tj. wiercenia poszukiwawcze na Morzu Czerwo-
nym. Liczba urz¹dzeñ wiertniczych w Arabii Saudyjskiej,
Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich w okresie
od marca ub.r. zwiêkszy³a siê o 1/3, podczas gdy w tym
samym czasie w USA spad³a o 50%. Rekordowe s¹ równie¿
obecne wielkoœci produkcji ropy. Arabia Saudyjska intensy-
fikuje produkcjê do poziomu 1,4 mln t/d przy maksymalnej
zdolnoœci produkcyjnej 1,7 mln t/d ropy, Zjednoczone
Emiraty Arabskie wydobywaj¹ 394 tys. t/d, Abu Zabi do
koñca 2017 r. zamierza zwiêkszyæ zdolnoœæ produkcyjn¹
do 476 tys. t/d. Najlepszy wynik produkcyjny od 42 lat
osi¹gn¹³ Kuwejt, wydobywaj¹c 380 tys. t/d i planuj¹c
inwestycje umo¿liwiaj¹ce podniesienie zdolnoœci produk-
cyjnych do 544 tys. t/d do roku 2020. Jak powiedzia³ szef
Kuwait Oil Co. Hashem Hashem, niskie ceny ropy nie
wp³yn¹ na te zamierzenia. Utrzymanie, a tym bardziej
zwiêkszenie tak wysokiego wydobycia wymaga obs³ugi
infrastruktury na bardzo zaawansowanym poziomie tech-
nicznym. Jest to szansa dla firm serwisowych i, jak stwier-
dzi³ dyrektor generalny Schlumberger Ltd., Bliski Wschód
bêdzie w tym roku jedynym regionem, gdzie nak³ady na
us³ugi serwisowe wzrosn¹. Podobna jest opinia Tima Wel-
lera, dyrektora finansowego Petrofac Ltd., który zwraca
uwagê na politykê narodowych koncernów naftowych na
Bliskim Wschodzie, utrzymuj¹cych wielkoœæ nak³adów
w kluczowych dziedzinach, co zapewnia kontynuacjê
inwestycji. Szef pionu naftowego i rynku w Miêdzynaro-
dowej Agencji Energetycznej Antoine Haiff okreœli³
dzia³ania Arabii Saudyjskiej jako zmianê taktyki –
zamiast podtrzymywania cen ropy, jak to by³o w prze-
sz³oœci, wybrano obronê udzia³u w œwiatowym rynku
ropy naftowej.

Bank Œwiatowy od d³u¿szego czasu patronuje przed-
siêwziêciom ograniczaj¹cym bezproduktywne spalanie
gazu ziemnego wydobywanego razem z rop¹ naftow¹
(Prz. Geol., 60: 640–642). Na spotkaniu w Waszyngtonie
w kwietniu br. z udzia³em oœmiu koncernów naftowych
podano, ¿e na œwiecie w pochodniach na wierceniach spa-
lane jest ok. 140 mld m3 gazu rocznie, co odpowiada emisji
spalin z 77 mln samochodów. Przedstawiciele tych firm
zobowi¹zali siê do wspó³pracy w zakresie eliminacji spala-
nia gazu w pochodniach nie póŸniej ni¿ do roku 2030.
By³by to powa¿ny wk³ad w staraniach o zahamowanie
zmian klimatycznych. Najwiêksze osi¹gniêcia w tej dzie-
dzinie ma norweski Statoil. Dyrektor generalny Statoilu
Eldar S�tre stwierdzi³, ¿e we wszystkich instalacjach kon-
cernu w Norwegii nie ma bezproduktywnego spalania gazu.
Skuteczne okaza³y siê zakazy administracyjne w po³¹cze-
niu z op³at¹ 65 USD za tonê CO2.

OPEC. Przed czerwcow¹ konferencj¹ OPEC ujaw-
niaj¹ siê ró¿nice stanowisk w sprawie utrzymania lub ob-
ni¿enia limitów wydobycia ropy. Za obni¿eniem limitów
wypowiada siê Libia, której przedstawiciel postulowa³
o zmniejszenie wydobycia o 108 tys. t/d. Jednym z argu-
mentów by³ spodziewany wzrost eksportu irañskiej ropy
po zawarciu porozumienia o ograniczeniu programu nukle-
arnego i zniesieniu sankcji na³o¿onych na Iran. Za zmniej-
szeniem produkcji opowiada siê równie¿ Oman, który nie
jest cz³onkiem OPEC. Minister ds. ropy naftowej Moham-
med Al-Rumhy powiedzia³, ¿e obni¿enie limitu w kartelu
OPEC od 5 do 10% mog³oby spowodowaæ po¿¹dan¹ pod-
wy¿kê cen ropy. Niskie ceny ropy odczuwa Rosja i ju¿
przed poprzednim spotkaniem OPEC w listopadzie ub.r.
minister energii Aleksander Nowak prowadzi³ rozmowy
z delegatami, staraj¹c siê przekonaæ ich do zmniejszenia
produkcji. Teraz te¿ zapowiedzia³ wyjazd do Wiednia
i kontakty m.in. z grup¹ monitoruj¹c¹ sytuacjê rynkow¹,
tj. Arabi¹ Saudyjsk¹, Meksykiem i Wenezuel¹. Dotychcza-
sowe wypowiedzi innych cz³onków OPEC wskazuj¹ na
tendencjê do utrzymania obecnego poziomu wydobycia
i niskich cen, aby zahamowaæ rozwój eksploatacji gazu
z ³upków w USA. Kolejna interpretacja przyczyn niskich
cen ropy zwraca uwagê na wp³yw funduszy hedgingowych
i spekulacji, do czego zachêcaj¹ fluktuacje cen. Skala
wahañ cenowych jest znacznie wiêksza, ni¿ wynika³oby to
z krótkotrwa³ych ró¿nic miêdzy poda¿¹ i popytem.

Holandia. Eksploatacja z³o¿a gazu Groningen trwa od
1963 r. i przy okazji obchodów kolejnej rocznicy jego
odkrycia dyrektor generalny NAM (Nederlandse �ardolie
Maatschappij BV) zapowiada³, ¿e wydobycie bêdzie pro-
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wadzone jeszcze przez 50 lat. Jednak teraz te plany mog¹
ulec zmianie, poniewa¿ w s¹dzie administracyjnym w Hadze
toczy siê postêpowanie w sprawie wstrzymania eksploata-
cji z³o¿a z powództwa grupy 40 osób wskazuj¹cych, ¿e
wieloletnia eksploatacja spowodowa³a osiadanie terenu,
a w ci¹gu ostatnich dwóch lat zarejestrowano 196 wstrz¹sów.
Niektóre z nich mog³y byæ przyczyn¹ uszkodzeñ budyn-
ków. Na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia br. wydano decy-
zjê o zawieszeniu produkcji w strefie Loppersum, z której
pochodzi 10% wydobycia ze z³o¿a Groningen. Z³o¿e to
dostarcza 61% produkcji gazu w Holandii. S¹d stwierdzi³,
¿e Loppersum mo¿e produkowaæ niewielkie iloœci gazu
jedynie, gdy wydobycie z innych lokalizacji nie jest mo¿li-
we i jest to niezbêdne dla zapewnienia krajowego zaopa-
trzenia w gaz ziemny. Podkreœla siê, ¿e s¹d nie rozwa¿a³
mo¿liwoœci ca³kowitego zamkniêcia z³o¿a. Minister gos-
podarki Henk Kamp komentuj¹c decyzjê s¹du zaleci³ fir-
mie NAM zmniejszenie wydobycia do minimalnego
poziomu. Przeciwnicy eksploatacji s¹ zadowoleni z wer-
dyktu s¹du, ale krytykuj¹ dzia³ania ministerstwa gospodar-
ki, które obni¿y³o limit wydobycia ze z³o¿a Groningen
w 2015 r. z 42,5 do 39,4 mld m3, co ich zdaniem jest niedo-
stateczne. Ca³kowite wydobycie gazu ziemnego w Holan-
dii w 2014 r. wynosi³o 70 mld m3 (wg Oil & Gas Journal –
67,9 mld m3).

Wielka Brytania. Informacje o z³o¿u gazu Horse Hill-1
(Prz. Geol., 63: 278–280), byæ mo¿e z powodu d³ugiego
okresu bez odkryæ akumulacji wêglowodorów na l¹dzie,
wzbudzi³y nadzieje na zwiêkszenie wydobycia, jednak
wkrótce pojawi³y siê inne oceny wielkoœci zasobów, które
ostudzi³y optymizm. Analityk firmy konsultingowej Glo-
balData Matthew Jurecky uwa¿a, ¿e wyci¹ganie wniosków
o zasobach na podstawie charakterystyki geologicznej z jed-
nego wiercenia jest nieuzasadnione, poniewa¿ zak³ada, ¿e
formacja produktywna ma jednakowe w³aœciwoœci w ca³ym
z³o¿u. Geolodzy z UK Oil & Gas Investments, firmy która
odkry³a z³o¿e, szacuj¹ zasoby geologiczne na 20 mln t rów-
nowa¿nika ropy naftowej, co przy wspó³czynniku sczerpa-
nia z³o¿a 10% oznacza ok. 2 mln t równowa¿nika ropy
naftowej zasobów wydobywalnych, a wiêc wielkoœæ pro-
dukcji uzyskiwanej z jednego otworu na Morzu Pó³noc-
nym. M. Jurecky przytacza przyk³ad ³upków formacji
Bakken w USA maj¹cych jednorodne w³aœciowoœci na
du¿ej powierzchni. Formacja Bakken wystêpuje w Kana-
dzie i USA, jednak dla przemys³owej eksploatacji znacze-
nie maj¹ ograniczone rejony w stanach Montana i Pó³-
nocnej Dakocie. W innych rejonach formacja ma zbyt ma³¹
mi¹¿szoœæ lub wyklinowuje siê, b¹dŸ te¿ w³aœciwoœci z³o-
¿owe s¹ mniej korzystne. Z³o¿a konwencjonalne s¹ bar-
dziej zró¿nicowane i mniej prawdopodobne jest, aby dobre
w³asnoœci stwierdzone w jednym otworze powtarza³y siê
w innych. Zwraca równie¿ uwagê, ¿e udostêpnienie z³o¿a
Horse Hill, znajduj¹cego siê blisko Londynu, bêdzie podle-
gaæ znacznym ograniczeniom, poniewa¿ jest to rejon zur-
banizowany. Inne elementy, które UK Oil & Gas Inves-
tments bêdzie musia³ uwzglêdniæ, to wysokie koszty zago-
spodarowania i sprzeciw opinii publicznej wobec wierceñ.

Rosja. Spotkanie prezesa Gazpromu Aleksieja Millera
oraz ministra energii i zasobów naturalnych Turcji Tanera
Yildiza w Ankarze 7 maja br. by³o poœwiêcone dostawom

gazu ziemnego do Turcji, modernizacji gazoci¹gu Blue
Stream, a przede wszystkim projektowi Turkish Stream.
Inicjatywa budowy gazoci¹gu Turkish Stream pojawi³a siê
1 grudnia ub.r. jako inwestycja, która zast¹pi anulowany
projekt South Stream. Nowy ruroci¹g o d³ugoœci 1100 km
i zdolnoœci przesy³owej 63 mld m3 ma przebiegaæ przez
Morze Czarne – od t³oczni Ruskaja k. miejscowoœci Anapa
w Kraju Krasnodarskim do Kiyikoy w europejskiej czêœci
Turcji i dalej do Ipsala nad Maric¹ na granicy grecko-turec-
kiej. Dostawy gazu maj¹ siê rozpocz¹æ ju¿ w 2016 r.
i wed³ug informacji Gazpromu Turcja otrzyma 16 mld m3,
a pozosta³e 47 mld m3 bêdzie przeznaczone dla odbiorców
w po³udniowej Europie. Budowa South Stream mia³a byæ
prowadzona przez wielonarodowe konsorcjum, teraz Gaz-
prom zapowiada, ¿e bêdzie samodzielnie realizowa³ Turkish
Stream. Projektem zainteresowa³a siê Komisja Europejska,
analizuj¹c go pod k¹tem dostêpu krajów cz³onkowskich
UE do sieci i zgodnoœci z przepisami Unii. Gazprom
ostrzega, ¿e w 2019 r. ca³kowicie zaprzestanie tranzytu
gazu przez Ukrainê, na co zareagowa³a Komisja Europej-
ska. Zwrócono uwagê, ¿e dostawca nie mo¿e jednostronnie
zmieniaæ punktów odbioru dla Europy. Tymczasem poten-
cjalni odbiorcy gazu z po³udniowej i œrodkowej Europy
zebrali siê 7 kwietnia w Budapeszcie, aby przedyskutowaæ
mo¿liwoœæ uczestnictwa w projekcie Turkish Stream.
Przedstawiciele Grecji, Macedonii, Serbii, Turcji i Wêgier
dyskutowali nad komercyjn¹ stron¹ projektu, który okreœ-
lili jako korzystn¹ dywersyfikacjê tras i Ÿróde³ dostaw
surowca i wezwali Uniê Europejsk¹ do wspó³finansowania
zwi¹zanej z nim infrastruktury. Jak mo¿na by³o siê spo-
dziewaæ, najwiêkszymi zwolennikami nowej inicjatywy
Gazpromu by³y Wêgry i Grecja. Sceptyczny by³ turecki
minister ds. Unii Europejskiej Volkan Bozkir, który uwa-
¿a³ , ¿e w³aœciwej oceny projektu bêdzie mo¿na dokonaæ po
przedstawieniu studium wykonalnoœci. Do narady w Buda-
peszcie krytycznie odniós³ siê „The Economist”, stwier-
dzaj¹c, ¿e jest to odwrót od europejskiej unii energetycznej
i zbli¿enie do Moskwy.

USA. Po serii awarii statku i barki wiertniczej w 2012 r.
oraz uniewa¿nieniu pozwolenia na prace przez s¹d w San
Francisco, Shell Offshore Inc. na pocz¹tku 2014 r. og³osi³
zawieszenie programu wierceñ poszukiwawczych na Morzu
Czukockim (Prz. Geol., 62: 741–743). Teraz Bureau of
Ocean Energy Management (BOEM) zaakceptowa³o
poprawiony wieloletni plan poszukiwañ. Warunkiem roz-
poczêcia prac jest uzyskanie pozwolenia na wiercenia
z Bureau of Safety and Environmental Enforcement oraz
zatwierdzenie ka¿dej z lokalizacji wierceñ i projektowa-
nych operacji wiertniczych pod k¹tem bezpieczeñstwa bio-
logicznego. Reguluj¹ to ustawy o ochronie ssaków mor-
skich i o zagro¿onych gatunkach. Dyrektor BOEM Abigail
Ross Hopper zapowiedzia³a rygorystyczny nadzór na ka¿dym
etapie poszukiwañ.

Shell zamierza rozwiercaæ strukturê Burger znajduj¹c¹
siê ok. 110 km od miejscowoœci Wainwright na pó³nocnym
wybrze¿u Alaski, na wodzie o g³êbokoœci 42 m, gdzie
wykonanych bêdzie 6 otworów. Wiercenia bêd¹ prowadzo-
ne ze statku wiertniczego „Noble Discoverer” i pó³zanu-
rzalnej platformy „Polar Pioneer”.

Portal Bloomberg zwraca uwagê na wiadomoœæ o wzno-
wieniu wierceñ w basenie Williston i w basenie permskim.
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Zaledwie parê nowych wierceñ, pierwszych od 5 miesiêcy,
potraktowano jako pierwszy sygna³ mo¿liwoœci poprawy
koniunktury w poszukiwaniach. Jednak ogólna liczba wier-
ceñ w USA nadal spada, w kwietniu by³o ich 976 (943 na
l¹dzie i 33 na morzu), o 134 mniej ni¿ w marcu br.

Wiertnictwo. W kwietniu br. u wybrze¿y Sachalinu na
z³o¿u Czajwo zakoñczono wiercenie otworu eksploatacyj-
nego O-14, ustanawiaj¹c nowy œwiatowy rekord g³êboko-
œci wiercenia. Wiercenie wykonane z platformy Or³an
osi¹gnê³o g³êbokoœæ pomiarow¹ 13 500 m, z przesuniê-
ciem poziomym 12 033 m. Przez wiele lat najg³êbszym
wierceniem by³ otwór badawczy SG-3 na pó³wyspie Kola,
wiercony od 1970 r. do 1989 r., który zakoñczono na
g³êbokoœci 12 262 m. Tê g³êbokoœæ przekroczy³ dopiero
w 2008 r. otwór Al Shaheen w Katarze, osi¹gaj¹c 12 289 m,
a nastêpnie w 2011 r. wiercenie OP-11 na Sachalinie o g³ê-
bokoœci 12 345 m.

Otwór O-14 jest jednym z etapów projektu Sachalin-1,
obejmuj¹cego z³o¿a Czajwo, Odoptu i Arkutun-Dagi, reali-
zowanego przez konsorcjum ExxonMobil, SODECO oraz
Rosnieft. W trakcie rozwiercania obiektów z³o¿owych pobito
kilka rekordów wiertniczych dotycz¹cych g³êbokoœci oraz
poziomego zasiêgu wiercenia i w sumie kolejno ustano-
wiono dziewiêæ z dziesiêciu aktualnych rekordów. W 2013 r.
odwiercono otwór Z-43 do g³êbokoœci 12 450 m, a dwa
miesi¹ce póŸniej otwór Z-42 osi¹gn¹³ g³êbokoœæ pomiarow¹
12 700 m, z przesuniêciem poziomym 11 739 m. Nastêpny
rekord ustanowiono w kwietniu 2014 r. w otworze Z-40:
g³êbokoœæ pomiarowa wynosi³a 13 000 m, a zasiêg pozio-
my 12 130 m. Osi¹gniêciem by³o równie¿ bardzo szybkie
tempo wiercenia dziêki wdro¿onej przez ExxonMobil
technologii Fast Drill.

�ród³a: Bloomberg, Cuadrilla Resources, Gazprom,
Hart's E&P, Offshore, Oil&Gas Financial Journal,
Oil&Gas Journal, Rigzone, Statoil, Upstream, World Oil
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