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Œwiat. Po okresie wzglêdnie stabil-
nych cen ropy, kszta³tuj¹cych siê nieco
powy¿ej 60 USD za bary³kê (Brent), który
trwa³ 2,5 miesi¹ca, na pocz¹tku lipca br.
nast¹pi³y spadki. W Nowym Jorku ceny
futures spad³y o 7,7%, a w Londynie o 6,3%.
Analitycy rynku jako g³ówne czynniki
powoduj¹ce zwiêkszenie ryzyka i zmniej-
szenie przewidywalnoœci skutków trans-

akcji wymieniaj¹ Grecjê, Chiny i Iran.
Przebieg negocjacji z rz¹dem greckim, splot czynników

ekonomicznych i politycznych oraz konsultacje na najwy¿-
szych szczeblach Unii Europejskiej pokazuj¹ brak prze-
myœlanej taktyki i pomys³ów na rozwi¹zanie problemu, co
oczywiœcie nie rokuje pomyœlnie dla sytuacji, nie tylko
w Europie. Co wiêcej, nale¿y siê spodziewaæ, ¿e stan nie-
pewnoœci bêdzie siê utrzymywa³ przez d³u¿szy czas.

Jeszcze wiêksze znaczenie ma sytuacja w Chinach.
Os³abienie funduszu gie³dowego Securities Association of
China o wartoœci 120 mld juanów (19,3 mld USD), utwo-
rzonego przez grupê 21 brokerów, wywo³a³o trwaj¹ce przez
3 tygodnie spadki indeksów The Shanghai Composite na
gie³dzie w Szanghaju o 30%. Wzrost chiñskiego PKB w
I kwartale br. wyniós³ 7% w porównaniu ze wzrostem 7,3%
w takim samym okresie ub.r., co oznacza, ¿e gospodarka
zwalnia. Zaniepokoi³o to rz¹d chiñski i wywo³a³o obawy
o przeniesienie tych zaburzeñ na inne rynki finansowe.

Trzecim elementem jest mo¿liwoœæ pojawienia siê na
rynku ropy z Iranu. Zakoñczenie negocjacji w sprawie ira-
ñskiego programu nuklearnego oznacza zniesienie sankcji
Zachodu i mo¿liwoœæ wznowienia eksportu ropy. Nie bê-
dzie to jednak natychmiastowy efekt, bo stan techniczny
wielu irañskich z³ó¿ ropy przed uruchomieniem wydoby-
cia wymaga modernizacji i dodatkowych nak³adów, co mo¿e
zaj¹æ nawet pó³ roku. Niemniej jednak perspektywa poja-
wienia siê na rynku 136 tys. t ropy dziennie nie mo¿e byæ
pomijana w prognozach. Michael Lynch z Strategic Energy
& Economic Research mówi, ¿e wkrótce mo¿na siê spo-
dziewaæ ceny ropy WTI nieprzekraczaj¹cej 50 USD za
bary³kê.

Polska. PGNiG SA rozpoczê³o wiercenie osiemnaste-
go, a pierwszego w tym roku, otworu w poszukiwaniu gazu
z ³upków. W 2013 r. w obrêbie koncesji Stara Kiszewa
(pow. Koœcierzyna) odwiercono otwór Wysin-1 do g³êb.
4040 m, teraz w tym samym rejonie zaprojektowano otwór
kierunkowy Wysin-2H o g³êb. pionowej 3955 m i g³êb.
pomiarowej 5450 m (wraz z odcinkiem poziomym). Wy-
konawc¹ wiercenia nie jest tym razem spó³ka zale¿na

PGNiG SA – Exalo Drilling lecz United Oilfield Services.
W komunikacie z 18 czerwca br. podano, ¿e prace wiertni-
cze potrwaj¹ 65 dni.

We wspó³pracy z FX Energy w czerwcu br. PGNiG SA
rozpoczê³o wiercenie Mi³os³aw-4K do g³êb. 3660 m, kon-
tynuuj¹c rozpoznanie utworów czerwonego sp¹gowca.
Geofizyka Kraków na zlecenie FX Energy wykona³a w
Wielkopolsce zdjêcie sejsmiczne 3D.

Firma San Leon Energy w raporcie kwartalnym pod-
kreœla pomyœlne wyniki wiercenia Rawicz-12, jak równie¿
wysoko ocenia rezultaty szczelinowania w pionowym otworze
Lewino-1G 2. Zapowiada te¿ wykonanie odcinka pozio-
mego z wieloetapowym szczelinowaniem. Gorzej wypad³y
wiercenia poszukiwawcze w Karpatach – w otworach Kêty
i Giera³towice nie uzyskano przemys³owych przyp³ywów
bituminów.

Norwegia. W obrêbie koncesji Gina Krog na Morzu
Pó³nocnym, na której operatorem jest Statoil, potwierdzo-
no perspektywicznoœæ obiektu strukturalnego East-3. Otwór
poszukiwawczy z dwoma odga³êzieniami kierunkowymi
odkry³ akumulacjê ropy i gazu z zasobami wydobywalny-
mi szacowanymi na 855 tys. do 1,7 mln t równowa¿nika
ropy naftowej. Wiercenie zosta³o wykonane przez PGNiG
Upstream International, które ma 8% udzia³ów w tej kon-
cesji. Z³o¿e Gina Krog znajduje siê w odleg³oœci 30 km od
z³o¿a Sleipner.

Niepomyœlne wiadomoœci czekaj¹ pracowników Stato-
ilu. Do koñca 2016 r. koncern zamierza zwolniæ 1500
sta³ych pracowników oraz ponad 500 konsultantów. Ju¿
wczeœniej, od koñca 2013 r. trwa³y redukcje i stan zatrud-
nienia zmniejszy³ siê o 1340 pracowników i blisko 1000
konsultantów. Jak wyjaœnia zarz¹d Statoilu, wszystkie te
decyzje, ³¹cznie z selekcj¹ projektów inwestycyjnych z za-
daniem ograniczenia nak³adów, wewnêtrzne przesuniêcia
pracowników na inne stanowiska i wczeœniejsze emerytury
maj¹ na celu zwiêkszenie konkurencyjnoœci firmy. Ograni-
czone bêdzie przyjmowanie nowych pracowników, cho-
cia¿ nie bêdzie to dotyczy³o zatrudniania praktykantów
i absolwentów.

Rosja. Projekt gazoci¹gu Turkish Stream by³ przedsta-
wiany w mediach rosyjskich jako uzasadniony technicznie,
a tak¿e ekonomicznie, po¿¹dany i popierany przez Turcjê
oraz Grecjê, a nawet maj¹cy szansê na przychylnoœæ Komi-
sji Europejskiej. Jeszcze w po³owie czerwca br. nap³ywa³y
wiadomoœci o przygotowaniach do realizacji tego powa¿-
nego przedsiêwziêcia, o rozbudowie gazoci¹gów w ra-
mach tzw. po³udniowego korytarza w Rosji i o tym, ¿e sta-
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tek do uk³adania rur nale¿¹cy do w³oskiej firmy Saipem
SpA ju¿ wyp³yn¹³ na Morze Czarne. Jednak kolejne doniesie-
nia poddawa³y w w¹tpliwoœæ realnoœæ pierwotnych za³o¿eñ
i zaawansowanie prac przygotowawczych. Najpierw poinfor-
mowano o zaniechaniu budowy po³udniowego korytarza, co
oznacza brak mo¿liwoœci wysy³ania dodatkowych iloœci
gazu z wybrze¿a Morza Czarnego, a ju¿ 9 lipca br. Gaz-
prom og³osi³, ¿e anulowano kontrakt z Saipem o wartoœci
2,2 mld USD na uk³adanie gazoci¹gu na dnie morskim.
W zwi¹zku z tym w³oski koncern zapowiedzia³ wyst¹pie-
nie o odszkodowanie za straty wynikaj¹ce z 7-miesiêcznego
postoju statków w oczekiwaniu na rozpoczêcie prac. Jak
widaæ, w tym przypadku bieg wydarzeñ jest zbyt szybki,
aby mo¿na by³o nad¹¿yæ z ich opisem w periodyku z mie-
siêcznym cyklem wydawniczym, jakim jest „Przegl¹d
Geologiczny”.

Gazprom powróci³ do planów budowy trzeciej i czwar-
tej nitki Nord Stream sprzed trzech lat. Poprzednio za-
mierzano nawet przed³u¿yæ gazoci¹g do Wielkiej Brytanii
z udzia³em BP, ale brytyjski koncern nie podtrzyma³ propo-
zycji (Prz. Geol., 60, 465–457). Nowa inicjatywa pojawi³a
siê na Miêdzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt
Petersburgu. Szefowie Shella, E.ON i ÖMV podpisali
18 czerwca br. z prezesem Gazpromu Aleksiejem Millerem
list intencyjny o wspó³pracy w „projekcie budowy infra-
struktury przesy³owej gazu ziemnego do celów bezpoœred-
nich dostaw gazu rosyjskiego do odbiorców w Europie”.
W komunikacie Gazpromu mówi siê o budowie dwóch
nitek gazoci¹gu z Rosji do ba³tyckiego wybrze¿a Niemiec,
o zdolnoœci przesy³owej 55 mld m3 gazu rocznie. Zapowie-
dziano powo³anie niebawem wspólnej grupy projektowej,
która wykorzysta doœwiadczenia zebrane w czasie realiza-
cji Nord Stream.

USA. Fluktuacje cen ropy naftowej mocno wp³ywaj¹
na ceny paliw, co ilustruje zestawienie detalicznych cen
benzyny w ró¿nych czêœciach USA (tab. 1). Pod koniec
czerwca ub.r., kiedy cena ropy WTI wynosi³a 102,25 USD/
bary³kê, przeciêtna cena galona (3,78 l) benzyny kszta³-
towa³a siê na poziomie 3,69 USD. PóŸniejsze ruchy na
rynku ropy znacznie obni¿y³y cenê benzyny i najkorzystniejsza
dla kupuj¹cych sytuacja wystêpowa³a na pocz¹tku lutego
br. W nastêpnych miesi¹cach ceny ros³y, ale nadal s¹ znacz-
nie ni¿sze ni¿ rok temu. Najwiêksza rozpiêtoœæ cen wystê-
puje miêdzy zachodnim wybrze¿em i stanami Oklahoma
i Teksas. Warto mo¿e przypomnieæ, ile p³acili za benzynê
kierowcy w USA w ostatnich 35 latach. W 1978 r. by³o to
œrednio 65,2 centa US za galon, w 1980 r. – 1,22 USD,
w 1990 r. – 1,21 USD, w 2000 r. – 1,56 USD, w 2005 r. –
2,34 USD, w 2010 r. – 2,84 USD i obecnie 2,79 – USD za
galon, co przy obecnym kursie USD odpowiada 2,82 PLN/litr.
Tañsza benzyna sprzyja podró¿om – przebiegi samocho-
dów w ostatnich 15 latach ros³y coraz szybciej. Zu¿ycie
benzyny w I po³owie br. by³o wy¿sze o 2,1% w porów-
naniu z analogicznym okresem ubieg³ego roku. Wzros³o
tak¿e zu¿ycie oleju napêdowego w transporcie drogowym
i kolejowym i jest to zmiana o 2,2%. Równie¿ ceny paliwa
lotniczego, prze³o¿one na obni¿kê taryf przewozowych,
zachêcaj¹ do korzystania z samolotów. Wed³ug prognozy
Air Transport Association of America w okresie letnim
bêdzie to 4,7-procentowy wzrost w stosunku do ub.r.

Przemys³ naftowy uzyska³ powa¿ne wsparcie w kampanii
na rzecz utrzymania dopuszczalnoœci stosowania szczeli-
nowania hydraulicznego w postaci wstêpnego raportu Agencji
Ochrony Œrodowiska (EPA). Raport stwierdza, ¿e szczeli-
nowanie nie wp³ywa na wiêksz¹ skalê na zasoby wody pit-
nej. Dzieje siê tak dziêki przepisom federalnym i stano-
wym oraz procedurom stosowanym obecnie w przemyœle.
Badania trwa³y ponad piêæ lat i potwierdzi³y poprzedni¹
opiniê EPA na ten temat. Jednoczeœnie nastêpowa³y zmia-
ny w zasadach eksploatacji ropy i gazu w odniesieniu do
wód podziemnych – w okresie 2009–2013 wprowadzono
82 takie przepisy w wielu stanach. Dyrektor Amerykañ-
skiego Instytutu Naftowego Erik Milito powiedzia³, ¿e
szczelinowanie jest wykonywane w sposób bezpieczny
pod œcis³ym nadzorem organów stanowych i wspó³pracy
przemys³u. Nieustanne doskonalenie standardów bezpie-
czeñstwa jest od 65 lat czêœci¹ technologii szczelinowania
hydraulicznego. Liczba odwiertów, w których je wykona-
no w tym czasie przekroczy³a milion. Jednoczeœnie dziêki
rosn¹cej produkcji gazu ziemnego emisja dwutlenku wêgla
w USA obni¿y³a siê do poziomu najni¿szego od 20 lat.

Jednak nie wszêdzie opinia EPA zosta³a uwzglêdniona.
W stanie Nowy Jork na pocz¹tku lipca br. ostatecznie
wszed³ w ¿ycie zakaz szczelinowania hydraulicznego, og-
³oszony w grudniu ub. roku przez gubernatora Andrew
Cuomo. Na podstawie badañ trwaj¹cych przez siedem lat
gubernator uzna³, ¿e wyniki zawieraj¹ zbyt wiele ostrze¿eñ
i nie daj¹ pe³nej odpowiedzi na w¹tpliwoœci. Komisarz sta-
nowego wydzia³u ochrony œrodowiska wyjaœni³, ¿e w tej
sytuacji jedynym rozwi¹zaniem pozwalaj¹cym unikn¹æ
ska¿enia wód i utraty gleb uprawnych jest ca³kowite
wstrzymanie wt³aczania du¿ych iloœci p³ynów szczeli-
nuj¹cych. W dyskusji nad konsekwencjami zakazu szczeli-
nowania podnoszono argumenty ekonomiczne w postaci
utraty korzyœci z produkcji gazu z dewoñskich czarnych
³upków Marcellus eksploatowanych w s¹siednich stanach
Ohio i Pensylwania. Sprzeciwy by³y najbardziej nasilone
w szczególnie dotkniêtej recesj¹ gospodarcz¹ po³udniowej
czêœci stanu Nowy Jork przy granicy z Pensylwani¹.

Jeœli opisane w informacji firmy MicroSeismic Inc.
zalety technologii okreœlania objêtoœci produktywnych
kompleksów skalnych (PSRV – Productive-stimulated rock
volume) sprawdz¹ siê w praktyce, to dziêki zastosowaniu
mikrosejsmiki in¿ynieria z³o¿owa wzbogaci siê o now¹,
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Tab. 1. Ceny Benzyny w USA w centach za galon US (wg Oil &
Gas Journal, 2014, 2015)

Miasto 25.06.2014 4.02.2015 1.04.2015 24.06.2015

Chicago 412,1 237,5 265,6 310,3

Houston 348,1 176,2 218,3 254,5

Los Angeles 418,9 243,7 338,9 384,5

Norfolk 364,4 183,6 226,8 245,9

Nowy York 371,9 222,8 258,4 295,9

San Francisco 412,9 256,6 334,8 384,5

Seattle 380,9 244,3 291,1 266,2

Tulsa 340,8 178,7 221,2 256,7

Waszyngton 370,4 228,6 251,3 276,9

Œrednia cena
tygodniowa

369,1 204,3 243,8 279,5



u¿yteczn¹ metodê prognozowania okresu eksploatacji z³o¿a.
W rozpoznawaniu niekonwencjonalnych akumulacji wê-
glowodorów przy u¿yciu szczelinowania niezbêdne s¹
informacje o zmianach przepuszczalnoœci oœrodka skalne-
go, na który oddzia³uje szczelinowanie i o jego objêtoœci.
W procedurach PSRV jest wykorzystywany monitoring
mikrosejsmiczny w czasie rzeczywistym, wykonywany na
powierzchni lub w otworze wiertniczym. Uzyskany model
jest kalibrowany wed³ug iloœci p³ynu wt³aczanego do otwo-
ru i zmian zapisu mikrosejsmicznego w miarê wype³niania
spêkañ. Otrzymujemy informacje o gêstoœci spêkañ i ich
orientacji, wiêc nie opieramy siê na jednym, prostym mo-
delu spêkañ, lecz na znajomoœci ich rozk³adu na ca³ej
d³ugoœci odwiertu, mo¿liwe jest tak¿e odró¿nianie impul-
sów mikrosejsmicznych lokalizuj¹cych spêkania wype³nio-
ne proppantem od impulsów pochodz¹cych od spêkañ nie-
wype³nionych. Oznacza to, ¿e mo¿na okreœliæ, jaki jest
zasiêg skutecznego szczelinowania, stopieñ wype³nienia
szczelin, a tym samym objêtoœæ strefy drena¿u z³o¿a i prze-
puszczalnoœæ w tej strefie. To z kolei pozwala na ustalanie
optymalnych parametrów eksploatacji, projektowanie na-
stêpnych wierceñ i prognozowanie produkcji w przysz³oœci.
Na etapie wykonywania szczelinowania operator mo¿e te¿
korygowaæ parametry szczelinowania, m.in. wydajnoœæ pomp.

Chiny. Budowa rosyjskiego odcinka gazoci¹gu Si³a
Syberii rozpoczê³a siê we wrzeœniu ub.r., teraz ruszy³y pra-
ce na odcinku chiñskim. Jak podaje CNPC, 29 czerwca br.
w Heihe w prowincji Heilongjang odby³a siê inauguracja
inwestycji z udzia³em przedstawicieli Gazpromu. Trasa
gazoci¹gu biegnie z Heihe do Szanghaju i docelowo bêdzie

on dostarcza³ 38 mld m3 gazu rocznie. Gazprom zapowiada
pocz¹tek dostaw w 2018 r., jak zapisano w kontrakcie
Gazprom–CNPC z maja 2014 r. (Prz. Geol., 62: 336–338).

Meksyk. Zmiany ustaw dokonane w ub.r., które umo¿-
liwiaj¹ dostêp prywatnych inwestorów do udzia³u w prze-
targach na koncesje poszukiwawcze i wydobywcze, a tak¿e
likwiduj¹ce monopol pañstwowego Pemexu, otwieraj¹ nowe
mo¿liwoœci dla zagranicznych koncernów, przede wszyst-
kim amerykañskich i kanadyjskich. Ministerstwo Energii
planuje w ci¹gu najbli¿szych piêciu lat wystawienie na
aukcjê 914 l¹dowych i morskich bloków koncesyjnych,
z czego 670 to koncesje poszukiwawcze, a 244 wydobywcze.
Perspektywiczne zasoby w tych rejonach s¹ szacowane na
14,5 mld t równowa¿nika ropy naftowej. Zasoby w obrêbie
koncesji produkcyjnych s¹ oceniane na 9,3 mld t równo-
wa¿nika ropy naftowej. Rz¹d meksykañski spodziewa siê,
¿e nowe inwestycje zahamuj¹ trwaj¹cy od 10 lat spadek
krajowego wydobycia ropy. G³ówn¹ rolê w tych planach
odgrywa basen Chicontepec, gdzie dominuj¹ paleoceñsko-
-eoceñskie osady turbidytowe i dotychczas odkryto 12 z³ó¿.
Zasoby tego basenu o powierzchni 3800 km2 ministerstwo
szacuje na 5,7 mld t równowa¿nika ropy naftowej. Zainte-
resowanie tym obszarem jest du¿e, chocia¿ przewa¿a tam
ropa ciê¿ka, o ciê¿arze w³aœciwym powy¿ej 0,9340 g/cm3

(20� API).

�ród³a: Bloomberg, FX Energy, Gazprom, Hart’s E&P,
Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Jour-
nal, OPEC, PGNiG, San Leon Energy, Statoil, World Oil
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