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Œwiat. Porównanie wydobycia ropy
naftowej w 2006 i 2007 r. (obliczonego na
podstawie œredniej produkcji dziennej w
tych latach) wykazuje sporo ró¿nic (tab. 1).
W ujêciu globalnym obserwuje siê
zmniejszenie produkcji ropy naftowej o
0,5% (poprzednio utrzymywa³a siê ona
na tym samym poziomie). Produkcja ropy
w grupie OPEC wzros³a o 3,5%; udzia³
tych producentów w œwiatowej produkcji

wynosi 42%. W Europie Zachodniej w dalszym ci¹gu trwa
tendencja do zmniejszania siê wydobycia. Poprawi³a siê
sytuacja w Wielkiej Brytanii, gdzie zamiast spadku nast¹pi³
s³aby wzrost. W Europie Wschodniej (wraz z krajami b.
ZSRR) wskaŸniki z kolejnych lat s¹ zbli¿one; wp³ywa na to
przede wszystkim stabilizacja wydobycia ropy naftowej w
Rosji. Na uwagê zas³uguje poprawa wyników wydobycia
ropy w Rumunii, zw³aszcza po ubieg³orocznym doœæ silnym
spadku produkcji.

W Ameryce Pó³nocnej zwiêkszy³o siê wydobycie ropy
naftowej w Kanadzie, z jednoczesnym wiêkszym spad-
kiem w Meksyku, co sprawia, ¿e chocia¿ ogólny wynik w
regionie jest ujemny (–0,6%), to jednak jest lepszy od
wyniku z poprzedniego roku. Ameryka Po³udniowa ma
ujemny wskaŸnik wydobycia, do czego przyczynia siê
zmniejszenie produkcji ropy w Wenezueli o 6,4%.

Na Bliskim Wschodzie poza Irakiem, gdzie postêpuje
odbudowa wydobycia ropy naftowej, przewa¿nie wydoby-
cie jej zmniejszy³o siê. Arabia Saudyjska nie jest ju¿ naj-
wiêkszym producentem ropy na œwiecie i przesz³o
5-procentowy spadek produkcji w 2007 r. oddala j¹ od
czo³owego miejsca. Jedynym regionem, w którym produk-
cja ropy wzros³a, jest Afryka, chocia¿ i tu s¹ spadki, jak w
przypadku Nigerii, spowodowane strajkami, sabota¿ami i
niestabiln¹ sytuacj¹ wewnêtrzn¹. Z kolei w Angoli seria
odkryæ z³o¿owych i zagospodarowanie nowych zasobów
przynios³y efekt w postaci wzrostu produkcji a¿ o 21,7%.

Na Dalekim Wschodzie u najwiêkszego producenta,
czyli w Chinach, wzrost wyniós³ tylko 1,5%, co nie pokry-
wa rosn¹cego zapotrzebowania krajowego. Spada wydo-
bycie ropy w Indonezji, co zreszt¹ jest przyczyn¹
wyst¹pienia jej z OPEC. Po kilku latach szybkiego wzrostu
zmniejszy³a siê te¿ produkcja ropy w Wietnamie.

Interesuj¹ce wyniki przynios³a ankieta na temat stanu
zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz zapowiada-
nego szczytu wydobycia, przeprowadzona przez Seismic
Micro Technology Inc. w czasie dorocznej konwencji Ame-
rican Association of Petroleum Geologists. Ponad 60%
respondentów s¹dzi, ¿e udokumentowane zasoby zaczn¹
siê zmniejszaæ w ci¹gu 10 lat, a 1/3 jest przekonana, ¿e
szczyt wydobycia nadejdzie wczeœniej, ju¿ za 5 lat. Jako
potencjalne obszary nowych odkryæ z³ó¿, o zasobach wiêk-
szych ni¿ 680 mln t, ankietowani wymieniali Brazyliê i pia-

ski roponoœne w Kanadzie. Respondenci uwa¿aj¹, ¿e
wysokie ceny ropy, powy¿ej 150 USD za bary³kê, bêd¹ siê
utrzymywaæ w najbli¿szych latach, a uzale¿nienie œwiata
od paliw kopalnych jako g³ównego Ÿród³a energii nie zmie-
ni siê w perspektywie 25 lat. Nale¿ dodaæ, ¿e 60% ankieto-
wanych reprezentuje Amerykê Pó³nocn¹, 46% zaœ jest
w wieku 45 lat lub wiêcej.

Europa. Konsorcjum Nordstream prowadzi od 1998 r.
prace przygotowawcze do budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego,
w których czo³owe miejsce zajmuj¹ badania hydrograficz-
ne Ba³tyku. Jak wiadomo, jednym z g³ównych zagro¿eñ
wi¹¿¹cych siê z budow¹ Gazoci¹gu Pó³nocnego jest amu-
nicja zatopiona w Ba³tyku po zakoñczeniu II wojny œwiato-
wej. Szczególnie groŸna jest spoczywaj¹ca na dnie broñ
chemiczna. Tylko niektóre miejsca zatopienia amunicji s¹
znane, czêsto dokonywano tego bez oznaczenia na mapach
morskich lokalizacji sk³adowisk i rodzaju ³adunku.

Badania dna morskiego w pasie o szerokoœci 2 km
wykonano w 2005 r. i na tej podstawie wyznaczono 2
potencjalne trasy ruroci¹gu. By³y one nastêpnie sprawdza-
ne szczegó³owo w korytarzu o szerokoœci 180 m. W pierw-
szym etapie profilowano dno morza za pomoc¹ echosondy
szerokopasmowej i sonaru bocznego, badano rodzaj osa-
dów dennych i wykonywano pomiary magnetometrem.
Drugi etap obejmowa³ pomiary grawimetryczne przy u¿y-
ciu 12-czujnikowego przyrz¹du o rozstawie 6,7 m, zamon-
towanego na zdalnie sterowanym pojeŸdzie podwodnym.
Równoczeœnie obraz dna by³ rejestrowany dwoma kamera-
mi. W trzecim etapie ponownie sprawdzano trasê, anali-
zuj¹c wszelkie zidentyfikowane podejrzane obiekty, nawet
wielkoœci 10 cm. Wykryto pojedyncze miny i nagromadze-
nia amunicji, m.in. w Zatoce Fiñskiej. Obecnie wykonano
ju¿ 95% pomiarów szczegó³owych zaplanowanych na lata
2007–2008. Po ich zakoñczeniu bêd¹ podjête decyzje o
ewentualnych korektach trasy gazoci¹gu lub usuniêciu
przeszkód.

Konsorcjum Nordstream, prowadz¹ce prace przygoto-
wawcze do budowy gazoci¹gu, wyczarterowa³o w szwedz-
kich i duñskich firmach 3 statki przeznaczone do badañ
hydrograficznych i geofizycznych: Triad, Franklin i Pollux.

Morze Pó³nocne. Postêpuj¹cy od kilku lat spadek
wydobycia ropy na Morzu Pó³nocnym, zarówno w sekto-
rze brytyjskim, jak i norweskim, wi¹¿e siê przede wszyst-
kim ze znacznym stopniem sczerpania z³ó¿. Dotychczasowe
szacunki podawa³y, ¿e od pocz¹tku eksploatacji na brytyj-
skim szelfie kontynentalnym wydobyto ok. 5 mld t równo-
wa¿nika ropy naftowej. Jednak postêp techniczny i rosn¹ce
ceny ropy sprawiaj¹, ¿e obecnie op³aca siê rozwiercaæ
z³o¿a poprzednio uwa¿ane za trudno dostêpne lub odleg³e i
ocena dostêpnych zasobów jest bardziej optymistyczna.
Mike Tholen, dyrektor ekonomiczny Oil & Gas UK (do
2007 r. UKOOA — United Kingdom Offshore Operators
Association), organu koordynuj¹cego funkcjonowanie
przemys³u naftowo-gazowniczego na Morzu Pó³nocnym,
twierdzi, ¿e pozosta³e wydobywalne zasoby ropy i gazu s¹
znacznie wiêksze od tego, co wynika z danych podawa-
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nych przez przemys³, i wynosz¹ 3,5 mld t. Zastrzega jed-
nak, ¿e s¹ to akumulacje trudne w eksploatacji i pierwszo-
planowym zadaniem jest teraz stworzenie systemu zachêt

do inwestycji naftowych na brytyjskim szelfie kontynen-
talnym i zwiêkszenie ich zakresu. Ostatnie posuniêcia
rz¹du dotycz¹ce zmian podatkowych s¹ dobrym krokiem.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e koszt wydobycia jednej bary³ki ropy
naftowej na Morzu Pó³nocnym wynosi 35 USD, co spra-
wia, ¿e jest to jedna z najdro¿szych prowincji naftowych na
œwiecie i inwestorzy mog¹ wybieraæ inne, tañsze lokalizacje.

W³ochy. Koncern ENI poinformowa³ o odkryciu nowe-
go z³o¿a gazu w Cieœninie Sycylijskiej o zasobach szaco-
wanych na 16 mld m3. Z³o¿e zosta³o odkryte w otworze
Cassiopea-1, zlokalizowanym ok. 22 km od Agrigento,
na wodach o g³êbokoœci 560 m. We wstêpnych testach
produkcyjnych uzyskano przyp³yw 190 tys. m3/d gazu
(132 m3/min). Zagospodarowanie nowego z³o¿a bêdzie
u³atwione dziêki wykorzystaniu infrastruktury pobliskich
z³ó¿ Argo i Panda.

Turcja. Dzieñ przed pocz¹tkiem staræ zbrojnych miêdzy
Gruzj¹, Oseti¹ i Rosj¹ nast¹pi³o uszkodzenie ruroci¹gu
Baku–Tbilisi–Ceyhan. Rzecznik tureckiej firmy Botas,
bêd¹cej operatorem ruroci¹gu, poinformowa³ o eksplozji
i po¿arze ruroci¹gu w wyniku sabota¿u. Zapowiedzia³ rów-
nie¿, ¿e przerwa w pracy ruroci¹gu mo¿e potrwaæ nawet
5 tygodni, co oznacza, ¿e 4 mln t ropy ze z³ó¿ Azeri–Chi-
raq–Guneshli w Azerbejd¿anie nie dotrze do terminalu
w Ceyhan. Przedstawiciel British Petroleum Azerbaijan
powiedzia³, ¿e ropa jest magazynowana w pobli¿u z³ó¿
i alternatywn¹ drog¹ transportu móg³by byæ ruroci¹g Baku–
–Supsa, niedawno uruchomiony ponownie po usuniêciu
uszkodzeñ wywo³anych osuwiskiem.

Wysadzenia ruroci¹gu BTC dokonali separatyœci
kurdyjscy. Oœwiadczenie takie pojawi³o siê 6 bm. na stro-
nie internetowej Si³ Obrony Narodu — militarnego
skrzyd³a Partii Pracuj¹cych Kurdystanu. Jest to realizacja
wczeœniejszych gróŸb komendanta Si³ Obrony B. Erdala,
który zapowiada³ odwet za represje wojsk tureckich wobec
ludnoœci kurdyjskiej.

Sytuacja z dostawami ropy z Morza Kaspijskiego mo¿e
siê pogorszyæ, jeœli konflikt gruziñsko-osetyjski bêdzie siê
nasila³. Ju¿ teraz nadesz³y informacje o bombardowaniu
przez rosyjskie samoloty ruroci¹gu BTC oraz o zabloko-
waniu przez flotê rosyjsk¹ gruziñskich portów nad M. Czar-
nym, co zamyka mo¿liwoœæ wykorzystania terminalu Supsa.

Prezes £ukoilu W. Alekperow podpisa³ w Stambule
umowê o zakupie przez rosyjski koncern 100% akcji ope-
ratora sieci stacji benzynowych Akret. Firma posiada 693
stacje (5% krajowego rynku detalicznego), 8 terminali
prze³adunkowo-magazynowych, 5 magazynów skroplone-
go gazu ziemnego oraz instalacje produkcyjno-dystrybu-
cyjne paliw lotniczych i smarów. Koszt transakcji wynosi
500 mln USD.

Wenezuela. W czasie pobytu prezydenta H. Chaveza
w Rosji podpisano porozumienie pomiêdzy PVdSA i £uko-
ilem o rozszerzeniu wspó³pracy w zakresie wydobycia
i przeróbki ciê¿kiej ropy naftowej. Porozumienie przewi-
duje udzia³ £ukoilu, Gazpromu i TNK-BP w projekcie eks-
ploatacji z³ó¿ ropy w obrêbie bloku Junin-3 w basenie
Orinoko. Studium bêdzie obejmowaæ udokumentowanie
wielkoœci zasobów ciê¿kiej ropy i zbadanie mo¿liwoœci
przetwarzania surowca i eksportu produktów. G³ównym
celem wizyty Chaveza w Rosji i na Bia³orusi by³y zakupy
broni. Wenezuela chce kupiæ samoloty, czo³gi, okrêty pod-
wodne, systemy obrony przeciwlotniczej i inny sprzêt woj-
skowy wartoœci 30 mld USD. St¹d zgoda na wejœcie firm
rosyjskich na rynek wenezuelski na uprzywilejowanych
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Kraj
Wydobycie

ropy w 2006 r.
w tys. t/d

Wydobycie
ropy w 2007 r.

w tys. t/d

Zmiana
2007:2006

w %
Ameryka P³n. 1478,5 1470,0 –0,6
Kanada 341,8 356,5 4,3

Meksyk 442,8 419,3 –5,3

USA 693,9 694,3 0,1

Ameryka P³d. 865,8 837,2 –3,3
Argentyna 86,8 85,0 –2,1

Brazylia 234,2 237,7 1,5

Kolumbia 71,7 72,2 0,7

Wenezuela 348,4 326,1 –6,4

Pozosta³e 124,7 116,1 –6,9

Europa Zach. 630,2 599,1 –4,9
Dania 45,4 42,4 –6,6

Norwegia 338,8 308,9 –8,8

W. Brytania 206,4 207,3 0,4

W³ochy 15,0 14,7 –1,8

Pozosta³e 24,6 25,8 4,9

Europa Wsch. 1616,2 1669,4 3,3
Inne kraje b. ZSRR 68,0 62,7 –7,8

Rosja 1291,7 1322,3 2,4

Rumunia 13,3 13,3 0

Pozosta³e 243,2 271,0 11,4

Afryka 1219,0 1259,4 3,3
Algieria 183,3 184,7 0,8

Angola 189,7 230,8 21,7

Egipt 91,1 86,8 –4,9

Libia 232,3 232,3 0

Nigeria 301,8 294,6 –2,4

Pozosta³e 220,7 230,2 4,3

Bliski Wschód 3062,9 2996,5 –2,2
Arabia Saudyjska 1237,3 1173,0 –5,2

Irak 258,4 284,6 10,2

Iran 529,2 534,8 1

Katar 111,9 108,7 –2,8

Kuwejt 340,1 332,4 –2,3

Oman 100,6 96,6 –4,1

Syria 57,5 52,9 –7,9

Zjedn. Emiraty Arab. 357,0 344,4 –3,6

Pozosta³e 70,7 69,2 –2,2

Daleki Wschód 935,3 930,9 –0,5
Chiny 500,9 508,5 1,5

Indie 92,5 93,4 1

Indonezja 121,4 114,1 –6

Malezja 102,1 103,2 1,1

Wietnam 46,9 42,2 –10

Pozosta³e 71,4 69,5 –2,7

Australia i Oceania 66,4 66,5 0,2
Australia 57,7 60,4 4,9

Pozosta³e 8,7 6,1 –29,7

Ogó³em œwiat 9874,3 9829,1 –0,5
w tym OPEC 4021,1 4160,2 3,5

w tym M. Pó³nocne 592,8 561,1 –5,4

Tab. 1. Wydobycie ropy naftowej w 2006 i 2007 r. (wg Oil &
Gas Journal, 2008)



warunkach. Równoczeœnie prezydent Wenezueli ponowi³
swoje zapowiedzi zerwania kontraktów z tymi zagranicz-
nymi firmami naftowymi, które ograniczaj¹ transfer
zaawansowanej technologii z zakresu wiercenia i dowier-
cania, oczyszczania i stabilizacji ropy surowej i bezpiecze-
ñstwa w przeróbce i transporcie. PdVSA nie dysponuje
odpowiednio przygotowanymi specjalistami i sprzêtem,
aby uzyskaæ wysok¹ efektywnoœæ eksploatacji z³ó¿. W
paŸdzierniku ub. roku, po odmowie podpisania kontraktów
na nowych, mniej korzystnych dla zagranicznych inwesto-
rów warunkach, z Wenezueli wycofa³y siê ExxonMobil i
ConocoPhillips.

Rozwija siê równie¿ wspó³praca Wenezueli z Bia³oru-
si¹. W czasie wizyty H. Chaveza w Miñsku omawiano wyni-
ki osi¹gniête przez 2 spó³ki za³o¿one w grudniu 2007 r:
Petrolera BeloVenezolana i Sismica BeloVenezolana i zapo-
wiadano intensyfikacjê wspólnych przedsiêwziêæ. Petrolera
BeloVenezolana, eksploatuj¹ca z³o¿a Guara Este i Lagome-
dio, planuje roczne wydobycie w wysokoœci 700 tys. t ropy.

Turkmenistan. Aczkolwiek zainteresowane strony og³o-
si³y o osi¹gniêciu porozumienia w sprawie budowy gazo-
ci¹gu TAPI (Turkmenistan–Afganistan–Pakistan–Indie),
to jednak nadal brak uzgodnieñ w takiej podstawowej kwe-
stii, jak¹ s¹ ceny gazu. Turkmenistan nie zgadza siê na pro-
ponowan¹ przez Indie cenê 200–230 USD za 1000 m3 i
¿¹da 400–450 USD/1000 m3, co dla Indii, po uwzglêdnie-
niu op³at tranzytowych i podatków, czyni zakup nieop³acal-
nym. Nie wiadomo te¿, na jakim etapie s¹ negocjacje cenowe
z Pakistanem i Afganistanem. Turkmenistan ma mocn¹
pozycjê przetargow¹, gdy¿ w kolejce po gaz turkmeñski
stoj¹ Rosja, Chiny, Iran, a tak¿e Unia Europejska. Przy-
puszczalnie cena ok. 400 USD za 1000 m3 bêdzie obo-
wi¹zywaæ od 2009 r. na granicy Rosja–Turkmenistan zgod-
nie z ostatnimi ustaleniami i Turkmenistan chce stosowaæ tê
formu³ê cenow¹ w kontraktach z innymi odbiorcami.

Projekt gazoci¹gu TAPI przewiduje rozpoczêcie budo-
wy w 2010 r. i pocz¹tek dostaw gazu w 2015 r. Turkmeni-
stan zapewnia, ¿e do wrzeœnia br. dostarczy miêdzynarodowy
certyfikat dotycz¹cy wielkoœci zasobów gazu ziemnego.
Jednak¿e skala problemów wi¹¿¹cych siê z realizacj¹ tej
inwestycji jest znacznie wiêksza. Jednym z nich jest
koniecznoœæ rozminowania trasy gazoci¹gu i zapewnienia
bezpieczeñstwa w czasie eksploatacji.

Gazoci¹g TAPI jest intensywnie wspierany przez USA
akcentuj¹ce wielokrotnie swoje strategiczne zainteresowa-
nie Afganistanem. Rz¹d USA uwa¿a tê inwestycjê za wa¿ny
element stabilizacji gospodarki afgañskiej, a tym samym
stabilizacji politycznej. Tylko z tytu³u op³at tranzytowych
Afganistan móg³by uzyskaæ 180 mln USD rocznie, co stano-
wi po³owê obecnych dochodów bud¿etowych. Drugim wa¿nym
czynnikiem jest mo¿liwoœæ blokowania konkurencyjnego
projektu gazoci¹gu z Iranu do Pakistanu i Indii, a tym samym
wzmocnienia sankcji przeciw Iranowi. Kolejnym argumen-
tem jest perspektywa utworzenia nowej trasy eksportowej
gazu ziemnego z Azji Œrodkowej omijaj¹cej Rosjê. Z dru-
giej strony lista przeszkód stoj¹cych przed realizacj¹ tej
wielkiej inwestycji energetycznej jest d³uga, pocz¹wszy od
zdobycia œrodków finansowych (obecnie jest to 7,6 mld USD),
uzgodnienia cen surowca i op³at za przesy³, a¿ do zagadnieñ
bezpieczeñstwa we wszystkich pañstwach tranzytowych.
Gazoci¹g TAPI ma przebiegaæ m.in. przez prowincjê Kan-
dahar w Afganistanie, kontrolowan¹ przez kanadyjski
kontyngent si³ NATO. Stwarza to trudn¹ sytuacjê dla rz¹du
kanadyjskiego, gdy¿ dotychczasowe zobowi¹zania wobec
NATO przewiduj¹ obecnoœæ oddzia³ów kanadyjskich w

Afganistanie do 2011 r., tymczasem ochrona gazoci¹gu
wymaga³aby przed³u¿enia misji wojskowej.

Kanada. Z³o¿a piasków roponoœnych zyskuj¹ na zna-
czeniu wraz ze wzrostem cen ropy naftowej. Kalkulacje
kosztów wyprodukowania 1 t ropy z piasków, pochodz¹ce
z 2006 r., pokazywa³y, ¿e produkcja jest op³acalna, gdy
cena ropy wynosi powy¿ej 25 USD za bary³kê, wiêc obec-
na cena tym bardziej zapewnia zadowalaj¹c¹ ekonomikê
inwestycji. Prognoza wydobycia bituminów w Kanadzie
do 2015 r., opracowana przez Canadian Association of
Petroleum Producers, przewiduje, ¿e udzia³ ropy lekkiej
i ciê¿kiej bêdzie siê zmniejsza³, natomiast produkcja ropy
z piasków roponoœnych wzroœnie 4-krotnie.

Historia wykorzystania piasków bitumicznych z pro-
wincji Alberta rozpoczê³a siê w 1883 r., gdy G.C. Hoffman
po raz pierwszy wydzieli³ ropê z piasków przy u¿yciu
gor¹cej wody. W 1928 r. K. Clark uzyska³ patent na proces
ekstrakcji bituminów wykonywany podobn¹ metod¹. Patent
Clarka zosta³ wykorzystany w 1930 r. w pierwszej instala-
cji produkuj¹cej bituminy z piasków na skalê przemys³ow¹
w miejscowoœci Fitzsimmons, nazwanej póŸniej Bitumo-
unt, i funkcjonuj¹cej do 1958 r. Produkcja na wiêksz¹ skalê
zosta³a uruchomiona w 1967 r. po zastosowaniu koparek
zbierakowych i wieloczerpakowych i by³ to pocz¹tek firmy
Suncor Energy Inc.

Potencja³ z³o¿owy piasków roponoœnych w prowincji Al-
berta jest ogromny. Trzy najwa¿niejsze obszary — Atabaska,
Peace River i Cold Lake zajmuj¹ powierzchniê 140 000 km2,
znajduj¹ siê tam zasoby geologiczne szacowane na
231–340 mld t ropy. Ze wzglêdu na mi¹¿szoœæ pok³adów
i najp³ytsze zaleganie najkorzystniejsze warunki do eksplo-
atacji górniczej wystêpuj¹ w rejonie Atabaski. Zak³adaj¹c
uzysk 0,136 t ropy z 0,157 t bituminów zawartych w pia-
skach, otrzymujemy wielkoœæ zasobów wydobywalnych
i ekonomicznych w warunkach obecnej technologii rzêdu
24 mld t ropy, co daje Kanadzie drugie miejsce po Arabii
Saudyjskiej w kategorii udokumentowanych zasobów ropy
naftowej. Obecnie najwiêksze zak³ady wydobywaj¹ce pia-
ski roponoœne i produkuj¹ce ropê to:

� Millenium, Firebag i Voyager, nale¿¹ce do koncernu
Suncor, których zdolnoœci produkcyjne wynosz¹
32,4 tys. t/d ropy i innych produktów;

� North Mine i Aurora Mine, nale¿¹ce do koncernu
Syncrude, z przeciêtn¹ produkcj¹ dzienn¹ 47,6 tys. t;

� Muskeg River, wchodz¹ce w sk³ad konsorcjum Atha-
basca Oil Sands Project, wytwarzaj¹ce 22,3 tys. t/d ropy;

� Cold Lake, zarz¹dzane przez Imperial Oil i Canadian
Natural Resources, produkuj¹ce 28,9 tys. t/d ropy.

Inne wa¿niejsze instalacje to Mackay River (Petro-Canada),
Foster Creek i Christina Lake (EnCana), Primrose/Wolf
Lake, Peace River i Pelican Lake. Kilkanaœcie nowych obiek-
tów znajduje siê w fazie projektowania lub budowy.

Paradoksalnie, jednym z wa¿nych czynników hamuj¹cych
inwestycje w z³o¿a piasków roponoœnych jest wzrost cen
surowców energetycznych. Tam, gdzie piaski zalegaj¹ zbyt
g³êboko, aby eksploatowaæ je odkrywkowo, stosuje siê metodê
SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage), polegaj¹c¹ na eks-
trakcji bituminów ze z³o¿a par¹ wodn¹ doprowadzon¹ otwora-
mi wiertniczymi, a rosn¹ca cena gazu ziemnego, u¿ywanego
do wytwarzania pary, wp³ywa na koszty produkcji.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, BP, Gazprom,
Hart’s E&P, International Hydrographic & Seismic Search,
Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal,
Oilru.com, OPEC, Rigzone, Statoil, Upstream, World Oil
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