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Œwiat. Gwa³towne skoki ceny ropy
w maju br. przypomnia³y o prognozach
firm konsultingowych ostrzegaj¹cych o
mo¿liwoœci osi¹gniêcia pu³apu 140
USD, a nawet 200 USD za bary³kê.
Bank inwestycyjny Goldman Sachs w
analizie opracowanej w po³owie maja
br. ocenia, ¿e cena ropy w II pó³roczu
2008 r. wzroœnie o 14%, co powinno

zapewniæ równowagê pomiêdzy globalnym wzrostem
gospodarczym (3,8%) a niedostatecznym przyrostem
poda¿y ropy (1%). W przypadku ropy WTI oznacza³oby
to œredni¹ cenê 135,30 USD za bary³kê w II kwartale br. i
145,60 USD w IV kwartale br. Kilka dni póŸniej prognoza
sta³a siê rzeczywistym notowaniem gie³dowym, bowiem
22 maja br. ropa WTI osi¹gnê³a cenê 135,09 USD za
bary³kê. Po krótkotrwa³ym spadku i pozornym, jak siê
okaza³o, uspokojeniu rynku 6 czerwca nast¹pi³ kolejny
skok ceny a¿ o 11 USD. Tym razem wymieniono kilka
przyczyn, które mog³y spowodowaæ tak znacz¹c¹ reakcjê
rynku. Pierwsza z nich to groŸba ataku Izraela na Iran,
zawarta w wypowiedzi ministra rz¹du izraelskiego.
Drug¹ przyczyn¹ mog³a byæ zapowiedŸ Europejskiego
Banku Centralnego o podwy¿ce stóp procentowych w
strefie euro, co mo¿e dodatkowo os³abiæ kurs dolara.
Trzecim czynnikiem by³a og³oszona 6 czerwca br. ocena
banku Morgan Stanley, która przewiduje wzrost ceny
ropy do 150 USD za bary³kê jeszcze przed 4 lipca br.
wskutek silnego wzrostu popytu na ropê w Azji. Bank
ostrzega, ¿e cena 150 USD mo¿e spowodowaæ powa¿ne
zaburzenia w tych sektorach gospodarki USA, które s¹
najbardziej uzale¿nione od ropy i produktów ropopo-
chodnych. Przedstawiciele linii lotniczych twierdz¹, ¿e
nawet cena 125 USD za bary³kê doprowadzi do kryzysu
bran¿y.

OPEC. W miesiêcznym raporcie OPEC podtrzymano
dotychczasowe stanowisko dotycz¹ce poziomu wydoby-
cia. Zawarta w nim najnowsza prognoza popytu na ropê na
œwiecie jest wy¿sza i wynosi 4,32 mln t/d ropy, natomiast
obecna produkcja wynosi 4,37 mln t/d, co potwierdza tezê
kartelu o dostatecznym zaopatrzeniu rynku. W raporcie
tym zwrócono uwagê na wstrzymanie uzupe³niania rezerw
strategicznych w USA i planowane zwiêkszenie eksportu
ropy przez cz³onków OPEC, co powinno przyczyniæ siê do
zrównowa¿enia popytu i poda¿y. Jednak zwiêkszenie
wydobycia jest powszechnie uwa¿ane za niezbêdne dla
zahamowania wzrostu cen ropy, a prognozy popytu na ropê

z innych oœrodków s¹ jeszcze wy¿sze. Pewne nadzieje s¹
wi¹zane z doniesieniami z Arabii Saudyjskiej, która zapo-
wiada zwiêkszenie wydobycia o 40,3 tys. t/d, a nawet o 68
tys. t/d ropy ju¿ w tym miesi¹cu.

Ukraina. Dnia 23 maja br. w Kijowie odby³o siê trzecie
spotkanie prezydentów Polski, Litwy, £otwy, Estonii,
Ukrainy, Gruzji i Azerbejd¿anu, nazwane „Szczytem Ener-
getycznym”. W komunikacie wydanym po jego zakoñcze-
niu poinformowano o przyjêciu deklaracji o zasadach
globalnego bezpieczeñstwa oraz o dyskusjach na temat
koncepcji Ba³tycko-Czarnomorsko-Kaspijskiego Stowa-
rzyszenia Energetycznego i dzia³aniach na rzecz utworze-
nia euroazjatyckiego korytarza transportu ropy naftowej.

Oczywiœcie ustalenia podejmowane na szczeblu przy-
wódców pañstw nie okreœlaj¹ szczegó³owych rozwi¹zañ i
decyzji realizacyjnych, ale sprawa ruroci¹gu Odessa-Bro-
dy, który jest kluczowym elementem tego wielostronnego
programu energetycznego, nadal nie nabra³a konkretnego
kszta³tu.

Europa. Pozytywne informacje na temat zaawanso-
wania projektu Nabucco, nap³ywaj¹ce z Dyrektoriatu
Energii i Transportu oraz od komisarza A. Piebalgsa, nie
mog¹ przes³oniæ faktu, ¿e tempo przygotowañ do tej
inwestycji nie jest zadowalaj¹ce. W ubieg³ym roku
powo³ano pe³nomocnika Unii Europejskiej ds. gazoci¹gu,
co mia³o przyspieszyæ koordynacjê dzia³añ. W maju br. na
ten tematy wypowiedzia³ siê dyrektor konsorcjum Nabuc-

co Gas Pipeline International GmbH R. Mitschek, który
zapewni³, ¿e z powodu wysokiego zapotrzebowania na
energiê op³acalnoœæ inwestycji energetycznych wzrasta,
a tym samym konkurencyjnoœæ gazoci¹gu Nabucco nie
jest zagro¿ona. W po³owie czerwca rozpoczêto badanie
rynku i oferta konsorcjum spotka³a siê z du¿ym zaintere-
sowaniem. Nale¿y jednak pamiêtaæ o rosn¹cym kosztory-
sie — m.in. z powodu podwy¿ki cen stali pocz¹tkowa
suma 5 mld euro z 2005 r. wynosi obecnie 7,9 mld euro
(12,2 mld USD). Budowa gazoci¹gu poch³onie 2 mln t
stali i 200 tys. rur.

Nadal dwie najwa¿niejsze s³abe strony tego projektu
to brak pewnych Ÿróde³ dostaw gazu i brak zdecydowa-
nego dzia³ania ze strony wszystkich partnerów tego
przedsiêwziêcia. Dotychczas najbli¿szym i najbardziej
wiarygodnym dostawc¹ by³ Azerbejd¿an, jednak w
czerwcu Gazprom z³o¿y³ mu propozycjê zawarcia d³ugo-
terminowych kontraktów na sprzeda¿ gazu po cenach
rynkowych. Przyjêcie przez Azerbejd¿an tego roz-
wi¹zania eliminuje korzyœci wynikaj¹ce z bezpoœrednie-
go zakupu gazu dla gazoci¹gu Nabucco. Ponadto nie jest
jasne, czy zasoby z³o¿a Szach Deniz s¹ wystarczaj¹ce do
zaspokojenia wszystkich kontrahentów. Inni potencjalni
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dostawcy to Iran i Turkmenistan. Iran jest objêty sank-
cjami ONZ i USA, wobec czego nie jest dobrze widzia-
nym partnerem, tym bardziej, ¿e projekt Nabucco od
2006 r. jest intensywnie popierany przez USA. Bezpo-
œredni transport gazu ziemnego z Turkmenistanu by³by
mo¿liwy dopiero po zbudowaniu nowego gazoci¹gu
przez Morze Kaspijskie i Kaukaz, a obecnie gaz turkmeñski
jest przesy³any sieci¹ bêd¹c¹ w gestii Gazpromu.
Obecnie s¹ rozwa¿ane warianty dostaw gazu z Egiptu i
Bliskiego Wschodu.

Drugi istotny czynnik hamuj¹cy przygotowania do
budowy Nabucco to niemo¿noœæ Unii Europejskiej do
stworzenia jednolitego frontu w sprawie bezpieczeñstwa
energetycznego. Przywódcy UE przyznaj¹, ¿e jest to
zagadnienie priorytetowe, ale nadal brakuje konkretnych
wniosków. Najlepiej tê sytuacjê ilustruje przyk³ad Wêgier.
W czasie negocjacji z Gazpromem na temat przyst¹pienia
Wêgier do konkurencyjnego projektu South Stream w
lutym br. rz¹d wystosowa³ memorandum do Komisji Euro-
pejskiej w sprawie udzia³u w gazoci¹gu Nabucco. Przez
trzy miesi¹ce odpowiedzi nie by³o.

Rozwój wydarzeñ zwi¹zanych z dostawami energii
mo¿e ustaliæ uk³ad si³ i wp³ywy polityczne w Europie na
dziesi¹tki lat. Przez d¹¿enie do konsensusu i skrupulatne
przestrzeganie regu³ wolnej konkurencji gazoci¹g Nabuc-
co utkn¹³ w biurokratycznych procedurach, podczas gdy
rosyjski projekt South Stream jest realizowany zdecydo-
wanie i skutecznie.

Iran. Zagospodarowanie gazowego z³o¿a giganta
South Pars zosta³o podzielone na kilkanaœcie etapów i jed-
nym z nich by³a budowa zak³adów skraplania gazu na
wyspie Tornbak. Projekt obejmowa³ 2 linie produkcyjne o
³¹cznej wydajnoœci 16 mln t skroplonego gazu ziemnego
rocznie. Ponadto zak³ad mia³ produkowaæ rocznie 612 tys. t
kondensatu, 1,5 mln t gazu p³ynnego i 200 tys. t siarki.
Wykonawcami mia³y byæ Shell i hiszpañski Repsol wspól-
nie z partnerem irañskim National Iranian Oil Co. Teraz los
inwestycji wartoœci 10 mld USD jest pod znakiem zapyta-
nia, poniewa¿ zagraniczni partnerzy zawieszaj¹ swoje
udzia³y w projekcie. Rzecznik Shella wyjaœni³, ¿e jedn¹ z
przyczyn takiego zachowania jest wzrost kosztów, a ponad-
to pogorszenie stosunków miêdzy USA i Iranem. Doda³ te¿,
¿e koncern nie wycofuje siê ca³kowicie z Iranu i chcia³by
uczestniczyæ w innych projektach inwestycyjnych. Sankcje
amerykañskie powoduj¹, ¿e inni zachodni inwestorzy rów-
nie¿ zwlekaj¹ z zaanga¿owaniem siê w Iranie. Ich poten-
cjalni konkurenci to przede wszystkim Gazprom i firmy
azjatyckie.

Rosja. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
(EBRD) udzieli po¿yczki rosyjskiej firmie Irkutsk Oil Co.
na poszukiwania z³ó¿ ropy na Syberii i jednoczeœnie obej-
mie 8% udzia³ów w tym projekcie. Irkutsk Oil Co. utwo-
rzy³ konsorcjum z japoñsk¹ agencj¹ rz¹dow¹ Japan Oil,

Gas & Metals National Corp. i planuje rozpoczêcie
pierwszego wiercenia jeszcze w tym roku. Ok. 40% ropy
wydobywanej przez Irkutsk Oil jest eksportowane do
Japonii.

Decyzja EBRD mo¿e przyspieszyæ przed³u¿enie
ruroci¹gu Wschodnia Syberia–Pacyfik od wêz³a Skowo-
rodino w pobli¿u granicy chiñskiej do planowanego ter-
minalu Kozmino na wybrze¿u Morza Japoñskiego, co
dotychczas sta³o pod znakiem zapytania ze wzglêdu na
niewystarczaj¹c¹ wielkoœæ wydobycia ropy ze z³ó¿
syberyjskich.

W kwietniu br. wiceminister przemys³u i energii A. De-
mentiew stwierdzi³, ¿e projekt odga³êzienia do Chin jest
bliski ukoñczenia, ale jego rozpoczêcie jest uzale¿nione
od uzgodnieñ miêdzy koncernem Rosnieft i chiñskim
CNPC w sprawie cen ropy i wielkoœci dostaw. Rozmowy
by³y prowadzone w czasie oficjalnej wizyty prezydenta
D. Miedwiediewa w Pekinie. Teraz premier W. Putin
poleci³ ministrowi rozwoju regionalnego D. Kozakowi
niezw³oczne przyst¹pienie do modernizacji linii kolejo-
wej do Skoworodina, co jest niezbêdnym elementem
pierwszego etapu budowy ruroci¹gu wschodniosyberyj-
skiego.

Zamieszczona w poprzednim numerze pomyœlna dla
Polski informacja o rezygnacji z budowy ruroci¹gu ba³tyc-
kiego BTS-2 (Prz. Geol., vol. 56, nr 7, str. 430) okaza³a siê
przedwczesna. Premier Putin zapowiedzia³ budowê nitki
BTS-2 Uniecza–Ust £uga z odga³êzieniem do rafinerii w
Kiriszy jako najkorzystniejszego wariantu rozbudowy
infrastruktury ruroci¹gowej w pó³nocno-zachodniej czêœci
kraju. Ju¿ 28 maja br. szef Transniefti N. Tokariew infor-
mowa³ o przygotowaniu wspólnie z Ministerstwem Roz-
woju i Ministerstwem Przemys³u i Energii rozporz¹dzenia
w sprawie budowy. Rozpoczêcie budowy BTS-2 jest prze-
widziane we wrzeœniu br.

Premier Putin powiedzia³ te¿, ¿e mo¿liwy jest udzia³
Kazachstanu w budowie BTS-2. Propozycjê tak¹ z³o¿y³
prezydentowi Nursu³tanowi Nazarbajewowi i spotka³a siê
ona z przychylnym przyjêciem.

USA. Dostawy gazu ziemnego z Kanady odgrywaj¹
istotn¹ rolê w zaspokojeniu zapotrzebowania gospodarki
amerykañskiej na ten surowiec. Powa¿na czêœæ kanadyj-
skich zasobów gazu znajduje siê na Alasce w rejonie
Prudhoe Bay, natomiast wêz³y sieci gazowniczej, do któ-
rych nale¿y dostarczyæ gaz, s¹ zlokalizowane daleko na
po³udniu kontynentu, w odleg³oœci ok. 3000 km. Dlatego
te¿ w 2003 r. przedstawiciele ConocoPhillips przed³o¿yli
gubernatorowi Alaski projekt gazoci¹gu du¿ej œrednicy
AGP (The Alaska Gas Pipeline), o d³ugoœci ponad 3400
km z Alaski przez Terytorium Jukon i Kolumbiê Bry-
tyjsk¹ do prowincji Alberta, o zdolnoœci przesy³owej 113
mln m3/d gazu. Stamt¹d gaz ziemny by³by rozprowadzany
za poœrednictwem istniej¹cego systemu gazoci¹gów.
Inwestycjê popiera³ poprzedni gubernator Alaski Frank
Murkowski. W 2007 r. do ConocoPhillips do³¹czy³o Briti-

sh Petroleum i firmy te wspólnie utworzy³y zespó³ do
zaprojektowania i realizacji inwestycji z bud¿etem 600
mln USD na najbli¿sze 3 lata. Ca³kowity koszt gazoci¹gu
AGP by³ szacowany na 20 mld USD (wg cen z 2001 r.).

Teraz pojawi³ siê drugi alternatywny projekt przygoto-
wany przez TransCanada Alaska Co. i Foothills Pipelines

Ltd. Przewiduje on równie¿ budowê gazoci¹gu z Prud-
hoe Bay do Alberty o d³ugoœci 2760 km i przepustowoœci
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127 mln m3/d. Odcinek na Alasce o d³ugoœci 1200 km
bêdzie mia³ œrednicê 122 mm. To przedsiêwziêcie
zyska³o aprobatê i rekomendacjê w³adz stanowych.
Przedstawiciele TransCanada z³o¿yli wniosek do zgro-
madzenia ustawodawczego o przyznanie licencji na
budowê gazoci¹gu na podstawie ustawy o pomocy dla
rozwoju sieci gazowniczej na Alasce. Uzyskanie licencji
wi¹¿e siê z przyznaniem dofinansowania ze œrodków
stanowych w wysokoœci 500 mln USD. Jeœli TransCana-

da otrzyma licencjê, bêdzie zobowi¹zana do przedsta-
wienia wi¹¿¹cych zamówieñ na transport i dostawy gazu
od potencjalnych odbiorców, co jest warunkiem starania
siê o zgodê w³adz federalnych czyli FERC (Federal

Energy Regulatory Commission). Obecny gubernator
Alaski Sarah Palin powiedzia³a, ¿e projekt TransCanada

zas³uguje na poparcie, gdy¿ jest lepiej przygotowany i
bardziej realny ni¿ projekt AGP. Stanowisko guberna-
tora budzi jednak w¹tpliwoœci, gdy¿ nie jest jasne, czy
TransCanada i jej wspólnik posiadaj¹ dostateczne
zaplecze finansowe, aby zrealizowaæ inwestycjê rzêdu
26–30 mld USD. Drugie zastrze¿enie dotyczy realnoœci
obietnicy dotacji 500 mln USD z funduszów stano-
wych. Istnieje te¿ koniecznoœæ dok³adnego przeanali-
zowania przez zgromadzenie ustawodawcze projektu
AGP i porównania z konkurencyjn¹ inicjatyw¹.

Indonezja. Wydobycie ropy naftowej w Indonezji
zmniejsza siê od kilku lat. W 1999 r. by³o to 203 tys. t/d,
w 2005 r. 145 tys. t/d, a obecnie spad³o poni¿ej 136 tys. t/d
i kraj przesta³ byæ eksporterem ropy. Sk³oni³o to prezy-
denta Susilo Bambang Yudhoyono do podjêcia decyzji o
wycofaniu Indonezji z OPEC z koñcem br. Indonezja bar-
dzo odczuwa skutki szybkiego wzrostu cen ropy, ponie-
wa¿ powiêksza siê ró¿nica miêdzy cenami wewnêtrznymi,
silnie subsydiowanymi, a cenami na rynku œwiatowym.
Niedawna podwy¿ka cen paliw o 28,7% wywo³a³a powa-
¿ne protesty i zamieszki. Minister ds. energii Purnomo
Yusgiantoro wyjaœni³, ¿e rezygnacja z cz³onkostwa OPEC
jest te¿ spowodowana brakiem wp³ywu na decyzje karte-
lu, który nie przeciwdzia³a zwy¿kom cen ropy. Nie
wykluczy³ jednak powrotu do organizacji po zwiêksze-
niu produkcji, co jest planowane w ci¹gu najbli¿szych
2–3 lat. Stanowisko rz¹du skrytykowa³ b. sekretarz
generalny OPEC genera³ Subroto, który uwa¿a je za
niekorzystne dla kraju i pozbawiaj¹ce Indonezjê wspar-
cia OPEC w odbudowie wydobycia. Jednak niezale¿ni
analitycy z dziedziny energii nie widz¹ negatywnych
skutków tego posuniêcia. Rz¹d zaoszczêdzi 2 mln euro
rocznie z tytu³u op³at cz³onkowskich.

Norwegia. Firma Petroleum Geo-Services, wyko-
nuj¹ca badania sejsmiczne 4-D na Morzu Pó³nocnym,
ustanowi³a nowy rekord iloœci holowanych kabli hydrofo-
nowych (streamerów). Statek Ramford Sovereign doko-
nywa³ pomiarów holuj¹c 17 streamerów. Streamery by³y
rozmieszczone w odstêpach co 50 m, dziêki czemu uzy-

skano zdjêcie sejsmiczne o wysokiej gêstoœci. Prezes
Petroleum Geo-Services powiedzia³, ¿e ze wzglêdu na
doskona³e osi¹gi statku mo¿na siê spodziewaæ ustanowie-
nia nowego rekordu, czyli 18 streamerów jeszcze w tym
roku. Firma bêdzie niebawem realizowaæ na Atlantyku
zdjêcie 4-D na zlecenie koncernu Petrobras. Ramford

Sovereign jest pierwszym statkiem sejsmicznym trzeciej
generacji — nastêpna jednostka z tej serii o nazwie Ram-

ford Sterling zostanie oddana do u¿ytku w 2009 r.

Wiertnictwo. Niedawny rekord wiercenia poziome-
go o du¿ym k¹cie nachylenia Z-11 (ERD — Extended
Reach Drilling) na Sachalinie, które osi¹gnê³o g³êbo-
koœæ pomiarow¹ 11 680 m, zosta³ pobity w maju br. w
Katarze. Otwór Z-11 by³ wiercony z l¹du i zosta³ wyko-
nany w ci¹gu 61 dni. W Katarze wiercono z platformy
wiertniczej GSF Rig 127 typu jack-up. Wiercenie
osi¹gnê³o g³êbokoœæ pomiarow¹ 12 289 m, z czego odci-
nek poziomy wynosi 10 902 m. Wykonawc¹ by³a firma
Transocean Inc. Sukcesem by³ równie¿ czas wiercenia —
36 dni. Jest to obecnie najg³êbszy otwór wiertniczy na
œwiecie; dotychczasowy rekord nale¿a³ do otworu SG-3
odwierconego na pó³wyspie Kola i ukoñczonego w 1989 r.,
w którym osi¹gniêto g³êbokoœæ 12 262 m.

Gazohydraty. Wyniki badañ gazohydratów w Japo-
nii w niecce Nankai (Prz. Geol., vol. 55, nr 5, str. 367)
sk³oni³y rz¹d japoñski do podjêcia wspólnie z USA pro-
gramu badañ, które umo¿liwi¹ komercyjne wykorzysta-
nie tego Ÿród³a energii do 2018 r. G³ównym motywem
jest wielkoœæ zasobów gazohydratów znajduj¹cych siê u
po³udniowo-wschodnich wybrze¿y wyspy Honsiu.
Po³¹czenie doœwiadczeñ i dorobku badaczy japoñskich i
amerykañskich powinno przyspieszyæ opracowanie
przemys³owych metod eksploatacji. W marcu br. firma
Japan Oil, Gas & Metals Corp. uzyska³a po raz pierwszy
ci¹g³¹ produkcjê gazohydratów, dlatego te¿ przewiduje
siê, ¿e wspólne prace studialne zostan¹ przeprowadzone
na wodach Japonii, u wybrze¿y Oregonu i na Alasce.

Równie¿ w Kanadzie jest realizowany japoñsko-
kanadyjski projekt badawczy przy udziale British Petro-

leum, Chevron i Japan National Oil Corp. Pierwszym
sukcesem by³o uzyskanie przyp³ywu gazu z gazohydra-
tów zalegaj¹cych pod dnem morskim po rozbiciu wi¹zañ
pomiêdzy cz¹steczkami wody i metanu. Stanowisko
testowe znajduje siê w delcie Mackenzie na Terytoriach
Pó³nocno-Zachodnich, na wodach o g³êbokoœci 850 m.
Kierownik projektu Scott Dallimore z Kanadyjskiej
S³u¿by Geologicznej powiedzia³, ¿e by³ to trwaj¹cy 6 dni
wyp³yw gazu (spalanego w pochodni) w iloœciach zbli¿o-
nych do wydajnoœci otworów gazowych eksploa-
tuj¹cych metan z pok³adów wêgla. Norweski portal
Scandinavian Oil-Gas Magazine okreœli³ nawet z
emfaz¹ wyniki zespo³u kanadyjsko-japoñskiego jako
prze³omowe i porównywalne z odkryciem tajemnicy
Œwiêtego Graala.
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