
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
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Œwiat. Czo³owe miejsce na liœcie
najwiêkszych firm naftowych na œwiecie
w 2014 r., uszeregowanych wg wielkoœci
produkcji ropy, nadal zajmuje Saudi Ara-
bian Oil Co. z wydobyciem 492,1 mln t
ropy, tu¿ za ni¹ plasuje siê Rosnieft z
wydobyciem 225 mln t (tab. 1). Na kolej-
nych miejscach – a¿ do 15. – te¿ nie ma
wiêkszych zmian, s¹ to przesuniêcia w

górê lub w dó³ o jedn¹ lub dwie pozycje. Niespodziank¹
jest 16. miejsce kanadyjskiej firmy Touchstone Exploration
Inc. Chocia¿ Kanada jest licz¹cym siê producentem ropy,
firmy kanadyjskie nie nale¿¹ do potentatów pod wzglêdem
wydobycia i dotychczas w tabelach sytuowa³y siê na dale-
kich miejscach. W 2013 r. Touchstone Exploration w ogóle
nie figurowa³a na liœcie najwiêkszych firm kanadyjskich
klasyfikowanych w rankingu „Oil & Gas Journal 100”, ale
dziêki po³¹czeniu z Petrobank Energy & Resources Ltd.
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Tab. 1. Najwiêksze firmy naftowe na œwiecie w 2014 r. (wg Oil & Gas Journal)

Miejsce
w 2014 r.

Miejsce
w 2013 r. Kraj Firma

Wydobycie
ropy

w mln t

Wydobycie
gazu

w mld m3

Zasoby
ropy

w mln t

Zasoby
gazu

w mld m3

Aktywa
w mln USD

Przychód
w mln USD

Zysk netto
w mln USD

1 1
Arabia

Saudyjska
SAOC 492,1 84,9 36944,7 8311,9 – – –

2 2 Rosja Rosnieft 225,0 56,7 3482,5 1412,6 287414,4 212415,8 13511,6

3 4 Irak INOC 167,4 13,2 20045,3 3156,1 – – –

4 3 Iran NIOC 142,1 157,9 21934,2 33999,1 – – –

5 5 Kuwejt KOC 141,5 14,5 14108,5 1782,9 – – –

6 7 Abu Zabi ADNOC 140,9 – 12815,8 5660,0 – – –

7 6 Chiny PetroChina 131,4 85,7 1472,4 2012,1 387691,9 370571,1 19320,7

8 9 Wenezuela PdVSA 126,8 11,9 41422,0 5546,8 – – –

9 8 Meksyk Pemex 123,2 67,5 1349,8 432,7 144610 107809 –36071

10 10 Brazylia Petrobras 108,9 0,1 1544,2 343,2 298687 143657 –7503

11 12 Nigeria NNOC 96,5 23,8 5152,7 5107,9 – – –

12 11
Wielka

Brytania
BP 92,5 73,3 1347,5 919,6 284305 353568 4003

13 13 Rosja £ukoil 91,2 23,2 1855,5 0,7 111800 144167 4714

14 15 USA ExxonMobil 87,7 74,9 1643,4 1220,9 349493 411939 33615

15 14 Angola Sonangol 84,4 1,4 1252,5 274,8 – – –

16 – Kanada
Touchstone
Exploration

78,5 – 2,4 0,0 32538,5 35443,5 57,8

17 16 USA Chevron 70,6 49,4 595,6 727,5 266026 211970 19310

18 17
Wielka

Brytania/
Holandia

Shell 67,8 95,6 547,5 1140,9 353116 421235 14730

19 – Libia NOC 67,7 8,5 6722,5 1505,1 – – –

20 18 Rosja Surgutneftiegz 62,8 9,5 – – 77842,2 26151,5 27952,3

21 20 Algieria Sonatrach 56,2 78,1 1695,8 4501,2 – – –

22 19 Francja Total 52,5 62,6 737,1 950,6 229798 212018 4250

23 22 Norwegia Statoil 49,6 62,6 737,1 950,6 131881,7 96299,2 3744,4

24 21 Oman PDO 48,1 28,1 716,0 705,0 – – –

25 23 Chiny CNOOC 47,3 12,3 422,5 190,5 106833,5 44578,7 9771,5



oraz przejêciu z³ó¿ na Trynidadzie wyprzedzi³a Shell
i Chevron. Drug¹ ró¿nic¹ w porównaniu z ubieg³oroczn¹
tabel¹ jest ponowne pojawienie siê Libii. Libijska National
Oil Corp. ostatni raz by³a klasyfikowana w 2010 r., póŸniej
brak wiarygodnych danych utrudnia³ zaszeregowanie, obec-
nie zajmuje 19 miejsce z wydobyciem rocznym 67,7 mln t
ropy. Inne zmiany to spadki o dwie pozycje: Surgutneftie-
gazu, Totalu, Petroleum Development Oman i chiñskiego
CNOOC. Na liœcie zabrak³o miejsca dla ENI i ConocoPhil-
lips, które by³y obecne w ub. r. Nie wszystkie korporacje
publikuj¹ wyniki finansowe, ale tam, gdzie s¹ one dostêpne,
widoczny jest spadek przychodów. Dla firm spoza USA w
ujêciu zbiorczym przychody w 2014 r. spad³y o 17,4%. Naj-
wiêksz¹ ró¿nicê wykaza³ Shell – 30 mld USD, przychody
ENI zmniejszy³y siê o 21 mld, Totalu – o 16 mld, spadek w
Statoilu wyniós³ 8,6 mld, a w BP 390 mln USD. Zyski
PetroChina zminiejszy³y siê o 16,5%, z 23,1 mld do 19,3
mld USD. Najgorsze wyniki odnotowa³y Meksyk i Brazy-
lia. Petroleos Mexicanos w 2013 r. mia³ stratê w wysokoœci
13 mld USD, teraz strata wzros³a do 36 mld, do czego przy-
czyni³y siê nie tylko ni¿sze ceny eksportowe ropy, ale
i dewaluacja peso. Petrobras rok wczeœniej mia³ zysk w
wysokoœci 10,8 mld, w 2014 r. wskutek z³ego zarz¹dzania
strata wynios³a 7,5 mld dolarów. Dla Rosniefti rok 2014
zamkn¹³ siê wzrostem przychodów o 41%, natomiast zysk
netto zmniejszy³ siê o 23,2%. W kolumnie Zasoby ropy na
pierwszym miejscu znajduje siê Wenezuela z zasobami
41,4 mld t – w ub.r. by³o to 40 mld t ropy, na drugim miej-
scu jest Arabia Saudyjska z niezmienionym stanem za-
sobów, a na trzecim z zasobami 21,9 mld t ropy jest Iran,
który ma najwiêksze zasoby gazu w wysokoœci 33,9 bln m3.
Amerykañska lista, tradycyjnie nosz¹ca nazwê OGJ150,
skurczy³a siê do 135 pozycji, na koñcu znajduje siê Uni-
ted American Petroleum Corp. z aktywami w wysokoœci
866 tys. USD. Na liœcie nie ma 11 firm obecnych na niej w
2013 r., pojawi³o siê za to 7 nowych, w tym California
Resources, poprzednio spó³ka zale¿na Occidental Petro-
leum Corp., zajmuj¹c 21. miejsce w tabeli. Najszybciej
rozwijaj¹c¹ siê firm¹ jest Exco Resources Inc. z przyro-
stem kapita³u akcyjnego 244,8% (z 147 905 tys. dolarów
do 510 004 tys. USD) i wzrostem zysku o 443,5%.

OPEC. Jednym z istotnych elementów dorocznego
raportu dotycz¹cego d³ugoterminowej strategii organizacji
jest prognoza cenowa. Iran i wielu innych cz³onków karte-
lu stoj¹ na stanowisku, ¿e prognoza powinna byæ opubliko-
wana jako argument w staraniach o podniesienie cen ropy.
Z kolei Arabia Saudyjska oraz jej sojusznicy z rejonu
Zatoki Perskiej chc¹ zachowaæ dominacjê OPEC na rynku
utrzymuj¹c niskie ceny, które s¹ niekorzystne dla USA
i innych producentów. Jednak Bijan Namdar Zanganeh,
minister ds. ropy naftowej, Iranu zaprzecza pog³oskom
o rozbie¿noœciach stanowisk. Analitycy OPEC oceniaj¹, ¿e
najwiêksi producenci spoza OPEC, czyli USA, Rosja,
Kanada i Brazylia musz¹ przezwyciê¿yæ przeszkody tech-
niczne oraz organizacyjne ograniczaj¹ce wydobycie,
a niskie ceny dodatkowo hamuj¹ aktywnoœæ w zakresie
poszukiwañ i eksploatacji. Prognozy spoza OPEC nie s¹
zachêcaj¹ce. Wed³ug Economist Intelligence Unit œrednia
cena ropy (Brent + WTI + Dubaj) w 2015 r. wyniesie
56,2 USD za bary³kê, w 2016 r. – 59,6 i 63,3 w 2017 r.
Nieco ni¿sze s¹ przewidywania Agencji Informacyjnej

Energii USA: ropa Brent – 54 USD w 2015 r. i 59 USD w
2016 r., ropa WTI odpowiednio 50 i 54 USD za bary³kê.
Te szacunki pochodz¹ z wrzeœnia br., tymczasem paŸ-
dziernikowe nasilenie konfliktów w Syrii, Turcji i Iraku,
a w³aœciwie w ca³ym regionie, mo¿e zasadniczo zmieniæ
sytuacjê.

Europa. Trójstronne rozmowy Unia–Rosja–Ukraina
dotycz¹ce warunków dostaw rosyjskiego gazu dla Ukrainy
toczy³y siê pod znakiem zbli¿aj¹cej siê zimy i mo¿liwych
zak³óceñ przesy³u, jakie wystêpowa³y w tym okresie w
latach poprzednich. Dopiero 25 wrzeœnia br. wiceprzewod-
nicz¹cy Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz móg³
zakomunikowaæ o osi¹gniêciu porozumienia przewiduj¹-
cego, ¿e Ukraina otrzyma gaz w ramach nowego kontraktu
(poprzedni wygas³ 30 czerwca br.) obejmuj¹cego okres
1.10.2015–31.03.2016. Jednoczeœnie strona ukraiñska zo-
bowi¹za³a siê do zapewnienia tranzytowego przesy³u gazu
do Unii ³¹cznie z zat³oczeniem 2 mld m3 do podziemnych
magazynów gazu. Komisja Europejska bêdzie kontynu-
owaæ starania o uzyskanie z europejskich instytucji finan-
sowych œrodków na op³acenie nale¿noœci za gaz dla Ukrainy
– co najmniej 500 mln USD. Minister energetyki Rosji
Aleksandr Nowak poda³, ¿e cena gazu po uwzglêdnieniu
specjalnej zni¿ki w wysokoœci 24,6 USD wyniesie 227 USD
za 1000 m3 i „jest to cena, jak¹ p³ac¹ s¹siedzi Ukrainy”.
Pytany, o których s¹siadów chodzi, wymieni³ Polskê. Dla
porównania, wskaŸnikiem referencyjnym dla Europy kon-
tynentalnej jest cena 258 USD/1000 m3 w holenderskim
hubie Title Transfer Facility.

Mimo osi¹gniêtego porozumienia ze strony Gazpromu
pojawi³y siê ostrze¿enia o mo¿liwych trudnoœciach w dos-
tawach gazu dla Europy w okresie zimowym. Prezes Alek-
siej Miller powiedzia³, ¿e jeœli zima bêdzie mroŸna, to gazu
mo¿e nie wystarczyæ, bo ugoda opiewa na 2–3 mld m3,
a Ukraina potrzebuje 6–7 mld m3.

S³owacja. Porozumienie Gazpromu z piêcioma wielki-
mi koncernami europejskimi o budowie Nord Stream II
wywo³a³o negatywne reakcje na S³owacji i Ukrainie. Na
wspólnej konferencji z premierem Arsenijem Jaceniukiem
premier Robert Fico powiedzia³: „Od miesiêcy trwa³y roz-
mowy w Radzie Europejskiej o potrzebie pomocy dla Ukrainy,
aby pozosta³a krajem tranzytu gazu, o pomocy w trudnych
zimowych miesi¹cach. Nagle przychodzi wiadomoœæ z Gaz-
promu o podpisaniu kontraktu z zachodnimi firmami z Unii
Europejskiej o budowie drugiej nitki Nord Stream. Robi¹
z nas idiotów. Zdradzili kraj cz³onkowski Unii – S³owacjê
i postêpuj¹ wbrew politycznym uzgodnieniom z Ukrain¹
w Radzie Europejskiej”. Doda³ te¿, ¿e ta decyzja bêdzie
kosztowaæ Ukrainê i S³owacjê wiele miliardów euro.

Polska. Tematyka polska rzadko pojawia siê na ³amach
„Oil & Gas Journal”, ale w wydaniu z 28 wrzeœnia br. uka-
za³ siê artyku³ Matta Zborowskiego „Energia wyzwaniem
dla Polski”. Autor zwraca uwagê na konsekwencje ostat-
nich zmian w polityce Rosji wobec Europy oraz ich wp³y-
wu na sprawy energii i surowców energetycznych. Nawi¹-
zuj¹c do przemian politycznych i ekonomicznych, jakie
nast¹pi³y w ci¹gu ostatnich 25 lat uwa¿a, ¿e uda³o siê utrzy-
maæ wzrost gospodarczy, a tak¿e dokonaæ wielu wa¿nych
reform. Przypomina o naszym uzale¿nieniu od importu
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rosyjskiej ropy oraz gazu i jednoczeœnie pozytywnie ocenia
wysi³ki w kierunku zmiany tej sytuacji, w tym utworzenie
rewersu w gazoci¹gu jamalskim, a tak¿e budowê terminalu
LNG w Œwinoujœciu. Sporo miejsca poœwiêca roli PKN
Orlen i PGNiG SA jako najwa¿niejszych krajowych pod-
miotów prowadz¹cych poszukiwania wêglowodorów i ich
wspó³pracy w tym zakresie. Najpierw by³y to wspólne pra-
ce ukierunkowane na utwory dolomitu g³ównego na Ni¿u
w obrêbie koncesji Miêdzychód–Gorzów Wielkopolski
i Wronki. Nastêpnym etapem jest porozumienie obejmuj¹ce
osiem koncesji na przedgórzu Karpat, o ³¹cznej powierz-
chni 3500 km2, gdzie obiektem s¹ utwory fliszowe. Te kie-
runki dzia³añ s¹ oceniane przez autora pozytywnie, nato-
miast omawiaj¹c polskie zaanga¿owanie w poszukiwania
gazu z ³upków, podjête po opublikowaniu raportu EIA
z 2011 r. Zborowski nazywa je „niewypa³em”, co potwier-
dza wycofanie siê wiêkszoœci zagranicznych koncesjob-
iorców. Zwraca jednak uwagê na wypowiedŸ premier Ewy
Kopacz z lutego br., w której uzyskanie energii z gazu
³upkowego zosta³o okreœlone jako priorytet.

Wielka Brytania. Nie podano jeszcze dok³adnej daty,
ale informacje operatora (Shell) nie pozostawiaj¹ w¹tpli-
woœci-eksploatacja z³o¿a Brent wkrótce zostanie zakoñ-
czona. Ju¿ obecnie trzy platformy produkcyjne nie s¹ u¿yt-
kowane, a wydobycie z czwartej (Brent Charlie) jest coraz
mniejsze. Po jej zamkniêciu bêdzie nadal wykorzystywana
rozbudowana infrastruktura odbioru ropy, wstêpnej prze-
róbki i transportu (140 odwiertów, 103 km ruroci¹gów i 64
zbiorniki) dla obs³ugi pobliskich z³ó¿ Ekofisk, Oseberg
i Forties. Z³o¿e Brent odkryto w 1971 r., wkrótce po histo-
rycznym znalezieniu z³o¿a Ekofisk w 1969 r. Rozpoczêcie
produkcji ropy nast¹pi³o 1976 r. i wtedy przewidywano,
¿e eksploatacja bêdzie trwa³a 25 lat. Maksymalne wydo-
bycie przypad³o na 1982 r. – produkowano wtedy 68 540 t
ropy na dobê. Do chwili obecnej ze z³o¿a Brent wydobyto
544 mln t równowa¿nika ropy naftowej, co stanowi 10%
ropy i gazu uzyskanego w sektorze brytyjskim Morza Pó³-
nocnego. Lekka, niskosiarkowa ropa Brent jest jednym
z podstawowych handlowych gatunków ropy naftowej.

Izrael. Jeœli wstêpne informacje firmy Afek Oil and
Gas siê potwierdz¹, po serii odkryæ z³ó¿ gazu na Morzu
Œródziemnym, Izrael mo¿e siê spodziewaæ znacznego zwiêk-
szenia zasobów ropy naftowej na l¹dzie. W rejonie Wzgórz
Golan Afek Oil and Gas w grudniu 2014 r. rozpoczê³a reali-
zacjê programu dziesiêciu wierceñ i po wykonaniu dwóch
odwiertów stwierdzono wystêpowanie interwa³u z³o¿owe-
go. G³ówny geolog firmy Yuval Bartov zwraca uwagê na
mi¹¿szoœæ interwa³u – 350 m, co oznacza mo¿liwoœæ obec-
noœci z³o¿a ropy o znacznych zasobach, jeœli w³aœciwoœci

zbiornikowe siê potwierdz¹ na wiêkszym obszarze. Do
wyjaœnienia pozostaje te¿ op³acalnoœæ przysz³ej eksploata-
cji i problemy techniczne zwi¹zane z trudnym, górzystym
terenem – najwy¿szym szczytem Wzgórz Golan jest Mount
Hermon o wysokoœci 2814 m n.p.m. Ponadto blok konce-
syjny o powierzchni 396 km2 znajduje siê w strefie spornej,
która do 1967 r. nale¿a³a do Syrii, w wyniku wojny sied-
miodniowej zosta³a zaanektowana przez Izrael i od 1981 r.
jest czêœci¹ pañstwa izraelskiego. Afek Oil and Gas jest
spó³k¹ zale¿n¹ Genie Energy z New Jersey.

USA. Rz¹d federalny i piêæ stanów dotkniêtych skutka-
mi katastrofy odwiertu Macondo w 2010 r. uzgodni³y wy-
sokoœæ roszczeñ w stosunku do BP. Koncern ma zap³aciæ
³¹cznie 20,8 mld USD, w tym:

– 5,5 mld za naruszenie ustawy o ochronie wód;
– 8,1 mld za zniszczenia w œrodowisku naturalnym

i przywrócenia go do stanu przed katastrof¹;
– 700 mln za szkody, które jeszcze nie zosta³y dok-

³adnie zinwentaryzowane;
– 600 mln za utracone op³aty eksploatacyjne oraz kosz-

ty dochodzeñ prowadzonych przez urzêdy federalne i sta-
nowe;

– 4,9 mld odszkodowañ dla piêciu stanów na wniosek
Departamentu Sprawiedliwoœci Stanów Zjednoczonych;

– 1 mld dla samorz¹dów lokalnych z tytu³u odszkodo-
wañ za straty gospodarcze.

Uwagi i zastrze¿enia do proponowanej ugody mog¹
byæ zg³aszane w ci¹gu 60 dni do Departamentu Sprawiedli-
woœci. Wiceprezes BP Geoff Morrell powiedzia³, ¿e te
ustalenia nawi¹zuj¹ do wstêpnego porozumienia z 20 lipca
br. i prowadz¹ do ostatecznego za³atwienia sprawy. Z roz-
strzygniêcia zadowolony by³ kongresmen z Luizjany, po-
niewa¿ pozwoli ono na rozpoczêcie regionalnego planu
rekultywacji œrodowiska nie czekaj¹c na proces i apelacje.

Indonezja. W 2008 r. Indonezja zawiesi³a swoje cz³onko-
stwo w OPEC, poniewa¿ przesta³a byæ eksporterem ropy
wskutek zmniejszaj¹cego siê wydobycia (Prz. Geol., 56 (8/2):
741). Jednoczeœnie w warunkach szybkiego wzrostu cen
ropy powiêksza³y siê ró¿nice miêdzy silnie subsydiowany-
mi cenami wewnêtrznymi i cenami na rynku œwiatowym
oddzia³uj¹c niekorzystnie na gospodarkê kraju. W 2014 r.
produkcja ropy wzros³a do 115,8 tys. t/d i teraz rz¹d zwróci³
siê do OPEC o przywrócenie praw cz³onkowskich, co spo-
tka³o siê z pozytywn¹ reakcj¹ 12 pañstw. Formalne pot-
wierdzenie przyjêcia do organizacji nast¹pi na najbli¿szej
konferencji OPEC 4 grudnia br.

�ród³a: ec.europa.eu, EurActiv.com, Hart’s E&P, Offshore,
Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, OPEC,
World Oil
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