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Œwiat. Wydobycie gazu ziemnego na
œwiecie w ostatnich latach podlega sto-
sunkowo niewielkim wahaniom: w 2012 r.
wzrost wynosi³ 3%, w 2013 r. – 1,1%,
a w ub.r. – 3,6%. W poszczególnych regio-
nach œwiata sytuacja jest bardziej zró¿-
nicowana, ubieg³oroczne przyrosty pro-
dukcji zamieni³y siê w spadki i odwrotnie
(tab. 1). Nadal zmniejsza siê wydobycie

gazu w Europie, chocia¿ w ub.r. spadek produkcji by³
mniejszy. Przyczyni³a siê do tego poprawa sytuacji w Wiel-
kiej Brytanii i prawie niezmieniony poziom wydobycia na
morzu, jednak w wiêkszoœci krajów, ³¹cznie z Norwegi¹
i Holandi¹, produkcja spada. W Norwegii przyczyn¹ by³y
przestoje eksploatacyjne, a w Holandii ograniczenie wydo-
bycia ze z³o¿a Groningen. W statystyce Oil & Gas Journal
(OGJ) widnieje te¿ skokowy, bo a¿ o 65%, wzrost produk-
cji gazu w Rumunii, ale nie ma wyjaœnienia jego Ÿróde³.
Niespójne s¹ równie¿ dane dotycz¹ce Rosji, poniewa¿
z zestawienia OGJ wynika, ¿e nast¹pi³ 5-procentowy spa-
dek, natomiast informacja rosyjskiego ministerstwa zaso-
bów naturalnych z 2 lutego br. mówi o 4-procentowym
wzroœcie wydobycia gazu. Generalnie w regionie obej-
muj¹cym Rosjê i kraje b. Zwi¹zku Radzieckiego zanoto-
wano niewielki spadek produkcji, jedynie w Kazachstanie
odnotowano wzrost. Znaczny wzrost nast¹pi³ u producen-
tów zrzeszonych w OPEC, przy czym najwiêkszy udzia³
maj¹ producenci z Bliskiego Wschodu, natomiast w Afry-
ce wydobycie utrzyma³o siê na niezmienionym poziomie.
Drugim przyk³adem wzrostu wydobycia znacznie odbie-
gaj¹cego od przeciêtnych wskaŸników jest Katar, tu
równie¿ brak komentarza t³umacz¹cego tak du¿¹ zmianê.
Wzros³a produkcja w Ameryce Pó³nocnej, gdzie w 2013 r.
wskaŸnik wynosi³ 99,7%, teraz jest to 105,3%, co wiêcej
zwiêkszenie nast¹pi³o we wszystkich trzech krajach re-
gionu. W USA by³o to 106,1%. Na Dalekim Wschodzie
wyró¿niaj¹ siê Chiny z przyrostem wydobycia 117,6%
i Malezja z wynikiem 108,2%. Pog³êbiaj¹ siê k³opoty inne-
go powa¿nego konsumenta gazu, jakim s¹ Indie, bo po nie-
korzystnych wynikach w 2013 r. (spadek ponad 15%)
w 2014 r. produkcja spad³a o 21%. Statystyka nie zawiera
podzia³u na gaz ze z³ó¿ konwencjonalnych i niekonwen-
cjonalnych, ale tylko w USA gaz z ³upków i gaz zamkniêty
maj¹ znacz¹cy udzia³, inni producenci do tej pory nie po-
wtórzyli amerykañskich osi¹gniêæ.

Polska. Ubieg³y rok nie przyniós³ wiêkszych zmian
w wydobyciu ropy i gazu. Wydobycie ropy naftowej wy-
nios³o 1370 tys. t, w tym PGNiG SA 1210 tys. t i Lotos

Petrobaltic 160 tys. t. Krajowe wydobycie gazu ziemnego
wynios³o 4,1 mld m3 i niemal w ca³oœci pochodzi³o
z PGNiG SA (Lotos Petrobaltic wydoby³ 17,7 mln m3).
Trzecim producentem by³a FX Energy z wydobyciem ok.
300 tys. t równowa¿nika ropy naftowej.

Nie by³o zasadniczych zmian w intensywnoœci poszu-
kiwañ z³ó¿ niekonwencjonalnych – wg informacji Mini-
sterstwa Œrodowiska w 2014 r. zakoñczono 15 wierceñ
ukierunkowanych na poszukiwanie gazu lub ropy z ³up-
ków, z czego 7 wykona³o PGNiG SA, Orlen Upstream – 3,
Lane Energy Poland – 3 a pozosta³e 2 – dwaj inni koncesjo-
biorcy. Iloœæ koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
z³ó¿ wêglowodorów niekonwencjonalnych wg stanu z dn.
1.04.2015 r. wynosi³a 47.

Raport roczny PGNiG SA za rok 2014 podaje, ¿e wyko-
nano ogó³em 24 otwory wiertnicze – w tym 6 badawczych,
15 poszukiwawczych i 3 rozpoznawcze. Brak jest pe³nej
informacji o iloœci wierceñ wykonanych przez inne pod-
mioty prowadz¹ce prace wiertnicze.

Wielka Brytania. Komunikat Shella z 8 kwietnia br.
o po³¹czeniu z BG Group wzbudzi³ ogromne zainteresowa-
nie nie tylko na portalach naftowych, lecz tak¿e ekono-
micznych i finansowych, ze wzglêdu na skalê transakcji –
70 mld USD. Brytyjsko-holenderski koncern o wartoœci
rynkowej szacowanej na 202 mld USD odczuwa³ w ostat-
nim okresie negatywne skutki spadku wydobycia ropy.
Powiêkszenie o 28% zasobów ropy oraz gazu powinno
wzmocniæ jego pozycjê. BG posiada koncesje w Brazylii,
Afryce, Australii i Kazachstanie. Akcjonariusze BG obejm¹
19% akcji nowego koncernu i otrzymaj¹ 52-procentow¹
premiê w stosunku do œredniej ceny z 90 dni. Kurs akcji BG
wzrós³ o 42% w stosunku do notowañ z dnia poprzedniego
i wyniós³ 12,49 GBP. Jest to najwiêksza transakcja od cza-
su wykupienia Amoco Corp. przez British Petroleum
i powstania ExxonMobil. Na liœcie najwiêkszych koncer-
nów nowy Shell wyprzedzi Chevron.

Drug¹ wa¿n¹ wiadomoœci¹, która pojawi³a siê w me-
diach brytyjskich, by³a informacja o wynikach wiercenia
Horse Hill-1. Na g³êbokoœci 900 m stwierdzono wystêpo-
wanie horyzontu roponoœnego o mi¹¿szoœci netto 199 m.
S¹ to ilaste wapienie kimerydu przewarstwione mu³owca-
mi i mu³owce oksfordu. Nowa ocena zasobów, opracowana
przez amerykañsk¹ firmê Nutech Ltd. specjalizuj¹c¹ siê
w analizach petrofizycznych, jest znacznie bardziej opty-
mistyczna w porównaniu z wczeœniejszymi szacunkami
i okreœla zasoby geologiczne z³o¿a na 91 mln t ropy i 13 mld m3

gazu; zasoby wydobywalne to 11,8 mln t ropy i 4,6 mld m3

gazu. Firma UK Oil and Gas Investments poinformowa³a
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9 kwietnia br., ¿e otwór bêdzie pog³êbiony w celu spraw-
dzenia perspektywicznoœci wapieni formacji Great Oolite
(baton) i utworów triasowych. Jest to z³o¿e konwencjonal-
ne, wiêc szczelinowanie nie bêdzie konieczne i nie powin-
no byæ protestów przeciwko eksploatacji. Znajduje siê
w po³udniowej Anglii, w pobli¿u lotniska Gatwick. Otwór
Horse Hill-1 jest pierwszym g³êbokim wierceniem w base-
nie Weald od 30 lat, co w po³¹czeniu z wielkoœci¹ zasobów
podnosi rangê odkrycia.

Niemcy. Zapowiada siê zmiana w podejœciu rz¹du nie-
mieckiego do poszukiwañ gazu z ³upków, a przede wszyst-
kim do szczelinowania hydraulicznego. Minister ochrony
œrodowiska Barbara Hendricks przedstawi³a projekt usta-
wy reguluj¹cej zagadnienia zwi¹zane z poszukiwaniami
i eksploatacj¹ gazu z ³upków, ograniczaj¹c mo¿liwoœæ sto-
sowania szczelinowania tak, ¿eby wykluczyæ zagro¿enie
dla ludzi oraz œrodowiska, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem obszarów zaopatrzenia w wodê i Ÿróde³ leczniczych.
Do tej pory by³o dopuszczalne poszukiwanie gazu ³upko-
wego na g³êbokoœciach poni¿ej 3000 m, ale i tak uniemo-
¿liwia³o to obowi¹zuj¹ce tymczasowe moratorium. Jeœli
ustawa zostanie przyjêta, to od 2016 r. bêd¹ mo¿liwe po-
szukiwania równie¿ w p³ytszych warstwach. Jedoczeœnie
minister B. Hendricks stwierdzi³a, ¿e odnawialne Ÿród³a
energii mog¹ w pe³ni zast¹piæ w Niemczech energiê ato-
mow¹ (elektrownie atomowe maj¹ byæ zamkniête do 2022 r.)
i gaz z ³upków nie jest potrzebny. Partia Zielonych i lewica
domagaj¹ siê ca³kowitego zakazu szczelinowania.

Rumunia. Sukcesem z³o¿owym zakoñczy³o siê wier-
cenie Moftinu-1001 w obrêbie koncesji Satu Mare
w Karpatach Zachodnich. Poszukiwania s¹ prowadzone
przez firmê Serinus Energy nale¿¹c¹ do grupy Kulczyk
Investments SA. Przewiercono 3 piaskowcowe horyzonty
gazonoœne (miocen–pliocen) o mi¹¿szoœci netto 17 m.
W³aœciwoœci zbiornikowe piaskowców s¹ bardzo dobre,
bo porowatoœæ wynosi 24–36%. W 48-godzinnym teœcie pro-
dukcyjnym przez zwê¿kê 40/64" uzyskano maksymaln¹
wydajnoœæ 145 m3/min gazu, przy ciœnieniu g³owicowym
55,2 atm. Wynik jest na tyle zachêcaj¹cy, ¿e Serinus
Energy zapowiada wyst¹pienie do rumuñskiej Narodowej
Agencji Zasobów Mineralnych o przyznanie koncesji
eksploatacyjnej.

Norwegia. W marcu br. na Morzu Norweskim rozpo-
czê³a siê budowa gazoci¹gu Polarled przeznaczonego do
transportu gazu ziemnego ze z³o¿a Aasta Hansteen dla
zak³adów przeróbki gazu Nyhamna w zachodniej Norwe-
gii. Ruroci¹g jest uk³adany ze statku „Solitaire” na g³êbo-
koœci dochodz¹cej do 1265 m, co przy œrednicy 914 mm
jest dotychczasowym rekordem. W projekcie zagospoda-
rowania z³o¿a Aasta Hansteen przewidziano po raz pierw-
szy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym zastosowanie
platform typu SPAR. Nowy gazoci¹g ma odegraæ klu-
czow¹ rolê w udostêpnieniu z³ó¿ gazu zlokalizowanych
poza krêgiem polarnym. Operatorem Polarled i zak³adów
w Nyhamna bêdzie pañstwowa firma Gassco. Ukoñczenie
gazoci¹gu jest planowane w sierpniu br.

Turcja. Popierany przez Komisjê Europejsk¹ projekt
gazoci¹gu TANAP (Trans Anatolian Pipeline) wchodzi
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Tab. 1. Wydobycie gazu ziemnego na œwiecie w okresie
2013–2014 (wg Oil & Gas Journal, 2015)

Kraj 2013
[mld m3]

2014
[mld m3]

Zmiana
2013:2014 [%]

Ameryka Pó³nocna 932,4 981,5 105,3

Kanada 141,9 145,0 102,1

Meksyk 65,6 67,7 103,1

USA 724,9 768,8 106,1

Ameryka Po³udniowa 164,1 167,6 102,1

Argentyna 34,0 33,8 99,6

Boliwia 21,3 21,4 100,6

Brazylia 21,4 24,5 114,5

Trynidad 42,6 41,9 98,4

Wenezuela 20,4 21,1 103,5

Pozosta³e 24,6 24,9 101,5

Europa 255,2 253,1 99,2

Dania 4,8 4,1 84,8

Holandia 67,9 64,8 95,4

Niemcy 10,6 10,1 95,5

Norwegia 108,6 108,2 99,7

Rumunia 6,8 11,2 165,0

W. Brytania 34,5 34,5 100,0

W³ochy 8,0 7,1 89,0

Pozosta³e 14,0 13,0 92,9

Rosja+b.ZSRR 903,2 878,0 97,2

Azerbejd¿an 29,6 28,6 96,8

Kazachstan 41,9 42,7 102,0

Rosja 668,1 635,3 95,1

Inne kraje b. ZSRR 163,7 171,3 104,7

Afryka 155,6 155,2 99,7

Algieria 78,1 78,1 100,0

Egipt 35,7 35,7 100,0

Libia 8,5 8,5 100,0

Nigeria 23,8 23,8 100,0

Pozosta³e 9,6 9,2 95,9

Bliski Wschód 494,4 579,4 117,2

Arabia Saudyjska 84,9 84,9 100,0

Bahrajn 10,3 10,9 105,7

Irak 9,5 9,5 100,0

Iran 157,9 157,9 100,0

Katar 118,9 204,2 171,8

Kuwejt 13,6 14,5 106,5

Oman 31,9 28,1 87,9

Zjedn. Emiraty Arab. 56,0 56,0 100,0

Pozosta³e 11,4 13,4 117,5

Daleki Wschód 439,7 448,1 101,9

Brunei 12,1 11,6 96,5

Chiny 108,9 128,1 117,6

Indie 43,0 34,0 79,0

Indonezja 82,9 72,8 87,9

Malezja 60,4 65,3 108,2

Pakistan 44,7 42,0 94,0

Tajlandia 41,6 41,8 100,7

Wietnam 10,9 11,0 101,2

Pozosta³e 35,3 41,2 116,8

Australia + Oceania 55,4 58,8 106,1

Australia 50,5 53,4 105,7

Pozosta³e 4,9 5,4 110,9

Razem œwiat 3400,2 3521,7 103,6

W tym OPEC 573,2 660,2 115,2

W tym Europa – morze 168,2 166,6 99,1



w fazê realizacji. Jest to kluczowy element tzw. Korytarza
Po³udniowego – magistrali, która ma zaopatrywaæ po³ud-
niow¹ Europê w gaz ziemny z rejonu Morza Kaspijskiego.
Oficjalne rozpoczêcie budowy z udzia³em prezydentów
Turcji, Azerbejd¿anu i Gruzji nast¹pi³o 17 marca br.
w miejscowoœci Kars we wschodniej Turcji. Gazoci¹g
o d³ugoœci 1840 km, którym bedzie transportowaæ gaz ze
z³o¿a Szach Deniz 2 przez Gruzjê i Turcjê do po³¹czenia
z projektowanym gazoci¹giem TAP (Trans Adriatic Pipeli-
ne), prowadz¹cym przez Grecjê oraz Albaniê do W³och
i ma byæ ukoñczony w 2018 r. Zdolnoœæ przesy³owa
w pierwszym etapie wynosiæ bêdzie 16 mld m3 gazu rocznie,
nastêpnie zwiêkszy siê w 2023 r. do 23 i do 31 mld m3

w 2026 r. Udzia³owcami konsorcjum buduj¹cego gazoci¹g
s¹: azerski Socar (58%), turecki Botas (30%) i brytyjski BP
(12%). Koszt inwestycji wyniesie 10 mld USD.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e po rezygnacji w grudniu ub.
roku z projektu gazoci¹gu South Stream Rosja wyst¹pi³a
z inicjatyw¹ budowy nowego gazoci¹gu do Turcji (Prz.
Geol., 63: 19–21). Nawi¹zuj¹c do tamtej propozycji turecki
minister energetyki Taner Yildiz oœwiadczy³, ¿e Turkish
Stream nie bêdzie konkurencj¹ dla TANAP ze wzglêdu na
ró¿ne Ÿród³a dostaw gazu.

Chiny. Dwutygodnik Forbes zwróci³ uwagê na notowa-
nia gie³dy w Szanghaju, gdzie 9 kwietnia br. wartoœæ ryn-
kow¹ koncernu Petrochina wyceniono na 352,8 mld USD,
a wartoœæ koncernu ExxonMobil na 352,6 mld USD. Tym
samym chiñski koncern zaj¹³ miejsce Exxonu i sta³ siê naj-
wiêksz¹ firm¹ energetyczn¹ na œwiecie. Spadek wartoœci
Exxonu postêpowa³ od ub.r., bo w II kwartale 2014 r. by³o
to 432,3 mld , natomiast w IV kwartale – 382,8 mld USD.
Petrochina przewy¿sza ExxonMobil równie¿ w wydobyciu
ropy.

USA. Od 2009 r. Departament Sprawiedliwoœci,
Departament Handlu i prokurator Dystryktu Kolumbia
prowadzili dochodzenie przeciw Schlumberger Oilfield
Holdings Ltd., spó³ce zale¿nej Schlumberger Ltd., w spra-
wie handlu z Iranem i Sudanem. Spó³ka fa³szowa³a m.in.
dokumenty dotycz¹ce wykonywanych us³ug serwisowych
w Iranie i Sudanie, u¿ywaj¹c fikcyjnych nazw geograficz-

nych. Dzia³alnoœæ Schlumberger Oilfield Holdings stano-
wi³a naruszenie sankcji ekonomicznych na³o¿onych na te
pañstwa przez USA. Firma uniknê³a procesu karnego
przyjmuj¹c odpowiedzialnoœæ za z³amanie obowi¹zu-
j¹cych przepisów, wspó³pracuj¹c z prokuratur¹ i udzielaj¹c
¿¹danych informacji. Zawarto porozumienie s¹dowe prze-
widuj¹ce zap³atê kary w wysokoœci 232 708 356 USD,
w tym ok. 155 mln USD stanowi grzywna i ok. 77 mln USD
– zwrot nielegalnie uzyskanych dochodów i trzyletni okres
nadzoru s¹dowego. Schlumberger Oilfield Holdings i jego
spó³ka macierzysta Schlumberger Ltd. zobowi¹za³y siê do
zaprzestania wszelkich operacji w Iranie i Sudanie, infor-
mowania o ustanowieniu wewnêtrznych procedur zapew-
niaj¹cych przestrzeganie sankcji i zatrudnieniu nieza-
le¿nego konsultanta badaj¹cego dzia³ania spó³ki macie-
rzystej w tym zakresie. Jest to najwy¿sza kara za z³amanie
embarga – poprzedni „rekord” wynosi³ 140 mln USD.

Wiertnictwo. Rdzeniowanie otworu poszukiwawcze-
go w utworach podsolnych w basenie Santos wymaga³o
narzêdzi wytrzymuj¹cych temperaturê 200°C i ciœnienie
1700 atm. Zleceniodawca, którym by³ Petrobras, wymaga³
wykonania pe³nego kompletu pomiarów w niezarurowa-
nym otworze, w tym pobrania 172 rdzeni. Standardowo
w czasie jednego marszu pobiera siê 30 rdzeni, wiêc do
wype³nienia zadania potrzebne by³o wykonanie szeœciu
marszów. Opróbowanie zlecono Halliburtonowi, który
zastosowa³ próbnik boczny HRSCT (Hostile Rotary Side-
wall Coring Tool) trzeciej generacji. Ten model umo¿liwia
uzyskiwanie rdzeni o œrednicy 38 mm i d³ugoœci 61 mm,
czyli próbek o trzykrotnie wiêkszej objêtoœci ni¿ pobierane
poprzednio rdzenie o œrednicy 24 mm. Co wiêcej, w czasie
jednego marszu pobierano 71 rdzeni, ustanawiaj¹c w ten
sposób œwiatowy rekord szybkoœci rdzeniowania. Jedno-
czeœnie skrócono czas trwania ca³ej operacji co najmniej
o jeden dzieñ roboczy, co w przypadku wierceñ g³êboko-
wodnych oznacza oszczêdnoœæ ponad 1 mln USD.

�ród³a: Forbes, FX Energy, Gazprom, Hart's E&P, Lotos
Petrobaltic, Min. Œrodowiska, Oil & Gas Journal, Oil &
Gas Financial Journal, PAP, PGNiG, Orlen Upstream,
Rigzone, San Leon Energy, Serinus Energy, Shell, UK Oil
& Gas Investments, World Oil
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