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Œwiat. Potentaci w bran¿y naftowej
zajmuj¹ wci¹¿ dobre pozycje —
œwiadcz¹ o tym wyniki zestawienia firm
naftowych uszeregowanych wed³ug wiel-
koœci wydobycia ropy naftowej w 2007 r.
(tab. 1). Praktycznie nie ma zmian na
pozycjach od 1 do 10 w porównaniu z
rokiem ubieg³ym, jedynie w przypadku
koncernu PetroChina nast¹pi³o przesu-

niêcie z miejsca 8 na 7 (zamiana miejscami z ExxonMobil).
Na dalszych pozycjach najwiêksza zmiana dotyczy
Rosniefti — firma awansowa³a z miejsca 16 na 12. Listê
zamyka QPC (Katar), który poprzednio zajmowa³ 23 miej-
sce. Nowe firmy na liœcie to Surgutnieftiegaz na pozycji 22
i StatoilHydro na pozycji 23.

Tygodnik Oil & Gas Journal przygotowuje odrêbn¹
listê dla firm amerykañskich, zwan¹ tradycyjnie list¹ 200,
mimo ¿e w tym roku obejmuje ona ju¿ tylko 147 firm.
Redukcja liczby firm wynika z postêpuj¹cej konsolidacji,

jednak¿e na rynku powstaj¹ te¿ nowe firmy. Na tegorocz-
nej liœcie takim nowym zjawiskiem jest Exco Resources
Inc. z Dallas, która pod wzglêdem wielkoœci aktywów zaj-
muje 21 miejsce. Du¿ym sukcesem mo¿e siê te¿ poszczy-
ciæ Lucas Energy Inc. z Houston, która awansowa³a z
miejsca 141 na 131 dziêki 14-krotnemu wzrostowi akty-
wów i 12-krotnemu wzrostowi kapita³u akcyjnego.
Czo³ówka listy nie zmieni³a siê — nadal s¹ tam ExxonMo-
bil Corp., ConocoPhillips, Chevron Corp. i Anadarko
Petroleum Corp. Obecny w Polsce Apache Corp. umocni³
swoj¹ pozycjê, przesuwaj¹c siê z miejsca 10 na 9, z kolei
FX Energy Inc. spad³ z miejsca 103 na 104.

Polska. Komisja Europejska w dniu 18 wrzeœnia 2008 r.
podjê³a decyzjê o skierowaniu do Polski uzasadnionej opi-
nii w zwi¹zku z niepe³nym wdro¿eniem dyrektywy
2003/55/WE, dotycz¹cej wspólnych zasad rynku wewnêtrz-
nego gazu ziemnego. Komisja uwa¿a, ¿e Polska nie prze-
nios³a do prawa krajowego niektórych przepisów
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Tab. 1. Zestawienie firm naftowych wg wielkoœci wydobycia ropy naftowej w 2007 r., wg Oil & Gas Journal, 2008

Miejsce
w 2007 r.

Miejsce
w 2006 r.

Kraj Firma
Wydobycie

ropy
[mln t]

Wydobycie
gazu

[mld m3]

Zasoby ropy
[mln t]

Zasoby gazu
[mld m3]

Aktywa
[mln USD]

Przychód
[mln USD]

Zysk netto
[mln USD]

1 1
Arabia
Saudyjska

SAOC
421,9 82,6 35346,4 7182,5 – – –

2 2 Iran NIOC 194,4 84,1 18822,4 26834,1 – – –

3 3 Meksyk Pemex 153,0 62,6 1502,5 356,0 122400 113376,3 1827

4 4 Wenezuela PdVSA 144,2 2,5 13515,3 4837,0 107672 96242 6273

5 5 W. Brytania BP 119,8 84,1 746,9 1164,0 236076 284365 21169

6 6 Abu Zabi ADNOC 115,2 – 12539,2 5617,6 – – –

7 8 Chiny PetroChina 114,1 46,0 1592,0 1616,2 25790,8 21308,3 3627,3

8 7 USA ExxonMobil 108,9 75,9 1053,2 922,9 242082 404552 40610

9 9 Nigeria NNPC 107,6 24,3 4925,9 5206,9 – – –

10 10 Kuwejt KPC 107,2 10,5 13804,0 1571,1 – – –

11 12 Irak INOC 103,3 1,7 15640,0 3167,9 – – –

12 16 Rosja Rosnieft 100,6 15,7 2381,8 710,6 74805 49216 12862

13 11 Rosja £ukoil 97,0 9,6 2137,2 0,8 59632 82238 9511

14 13 Brazylia Petrobras 95,2 18,6 1307,4 355,1 129715 87735 13138

15 17 Holandia Shell 90,2 63,7 513,5 1157,3 269470 355782 31331

16 14 USA Chevron 87,2 51,8 963,8 626,6 148786 220904 18688

17 15 Libia NOC 84,4 7,5 5639,1 1417,8 – – –

18 20 Angola Sonangol 84,1 1,2 1228,8 269,7 – – –

19 18 Francja Total 74,9 50,0 785,8 728,2 165803 187572 18555,1

20 19 USA ConocoPhillips 68,8 59,7 859,5 719,9 177757 194495 11891

21 21 Algieria Sonatrach 67,3 93,7 1659,2 4499,7 – – –

22 – Rosja Surgutnieftiegaz 64,5 14,1 – – 37049,9 23299 3261,5

23 – Norwegia StatoilHydro 53,2 38,3 324,9 575,0 80675,9 89048,2 7620,2

24 22 W³ochy ENI 50,6 42,5 533,8 317,1 148162 120753 13724,1

25 23 Katar QPC 39,7 51,6 2068,2 25620,0 – – –



dyrektywy w zakresie wyznaczenia operatora systemu
magazynowego gazu ziemnego. Komisja czeka równie¿ na
wynik trwaj¹cego w Urzêdzie Regulacji Energetyki krajo-
wego dochodzenia w sprawie odmowy dostêpu do pod-
ziemnych magazynów gazu. Uzasadniona opinia jest
ostatnim krokiem procedury w przypadku naruszenia pra-
wa wspólnotowego przed wniesieniem sprawy do Europej-
skiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci.

Litwa. Ambasador Rosji W. Czchikwadze w wywia-
dzie potwierdzi³ decyzjê o zamkniêciu litewskiego odcinka
ruroci¹gu PrzyjaŸñ. Odpowiadaj¹c na pytania dziennika-
rzy po posiedzeniu parlamentarnej komisji spraw zagra-
nicznych ambasador stwierdzi³, ¿e jeœli Litwa jest
zainteresowana dostawami ropy za poœrednictwem tego
ruroci¹gu, to sama powinna go naprawiæ. Ponadto podkre-
œli³, ¿e naprawa magistrali nie jest równoznaczna ze wzno-
wieniem przesy³u, poniewa¿ strona rosyjska koncentruje
siê teraz na projekcie Nord Stream.

Odga³êzienie ruroci¹gu PrzyjaŸñ zosta³o zamkniête w
po³owie 2006 r. po stwierdzeniu wycieku ropy miêdzy
Briañskiem i Nowopo³ockiem na Bia³orusi. Po rozpoczê-
ciu inspekcji przez operatora, firmê Transnieft, poinformo-
wano o wykryciu 7000 usterek, po czym zapowiedziano, ¿e
remont mo¿e potrwaæ 1,5 roku. PóŸniej minister przemys³u
i energetyki W. Christienko zdecydowa³ o rezygnacji z
naprawy ruroci¹gu, jednak rafineria w Nowopo³ocku jest
nadal zaopatrywana w ropê, natomiast rafineria w Mo¿ej-
kach musia³a przestawiæ siê na dostawy tankowcami.

Nigeria. Komisarz Unii Europejskiej ds. energii A. Pie-
balgs uczestniczy³ w konferencji na temat wykonalnoœci
gazoci¹gu transsaharyjskiego, zorganizowanej w Abud¿y z
inicjatywy algierskiego ministra energii i górnictwa Chabi-
ba Khelila. Po konferencji w wywiadzie dla Financial
Times A. Piebalgs podkreœli³, ¿e w Unii Europejskiej,
szczególnie po wydarzeniach w Gruzji, istnieje du¿y
nacisk ze strony jej cz³onków, aby zaj¹æ siê dywersyfika-
cj¹. Rz¹dy pañstw UE s¹ zdecydowanie zaniepokojone
zbyt silnym uzale¿nieniem od Rosji. Dotychczas s³abo
popiera³y projekt transsaharyjski, ale teraz zmieni³y zda-
nie. Wywiad zosta³ zatytu³owany Bruksela podejmuje wal-
kê z Gazpromem w Nigerii. Jest to nawi¹zanie do
negocjacji Gazpromu z Nigeri¹ i Libi¹ w sprawie zakupów
gazu ziemnego i udzia³u Rosji w organizacji forum gazo-
wego, które ma siê przekszta³ciæ w kartel gazowy.

Unia mo¿e dofinansowaæ studium wykonalnoœci gazo-
ci¹gu i pomagaæ w koordynacji przedsiêwziêcia, poœred-
nicz¹c miêdzy Nigeri¹, Algieri¹ i Nigrem. Komisarz A. Pie-
balgs wspomnia³ te¿ o mo¿liwoœci finansowania tej inwe-
stycji przez Europejski Bank Inwestycyjny. Rok temu koszt
gazoci¹gu szacowano na 7–8 mld euro, teraz wymieniana
jest ju¿ kwota 15,3 mld euro (21 mld USD) (Prz. Geol., vol.
55, nr 10, str. 838–839).

Kazachstan. Rozbudowa ruroci¹gu CPC (Caspian
Pipeline Consortium), transportuj¹cego ropê ze z³o¿a Ten-
giz do Noworosyjska, jest niezwykle wa¿na dla Kazachsta-
nu, poniewa¿ dotychczasowe zdolnoœci przesy³owe w
iloœci 32–37 mln t rocznie ograniczaj¹ eksport. Od d³u¿sze-
go czasu konsorcjum eksploatuj¹ce ruroci¹g bezskutecznie
zabiega o zgodê na rozbudowê. W³adze rosyjskie stawiaj¹
coraz to nowe warunki dotycz¹ce podwy¿szenia op³at za
przesy³, obni¿ki oprocentowania kredytów zaci¹gniêtych
na tê inwestycjê, a nawet zmian w zarz¹dzie. Od kwietnia

2006 r. dyrektorem generalnym jest W. Razduchow,
poprzednio kieruj¹cy central¹ handlu zagranicznego Zaru-
bie¿nieft. Jednak mimo ustêpstw nadal nie ma zgody na
zwiêkszenie zdolnoœci przesy³owej, co wp³ywa negatyw-
nie na wyniki finansowe. Z tego powodu Oman, bêd¹cy
jednym z udzia³owców konsorcjum CPC i posiadaj¹cy 7%
udzia³ów, og³osi³ o zamiarze zbycia swoich udzia³ów.
Pierwszeñstwo w zakupie nale¿y do Rosji i Kazachstanu,
pocz¹tkowo oba te pañstwa mia³y odkupiæ udzia³y w pro-
porcji 4:3. Po wizycie prezydenta Miedwiediewa w
Kazachstanie we wrzeœniu br. okaza³o siê, ¿e ca³oœæ
udzia³ów Omanu obejmie Rosja, zwiêkszaj¹c tym sposo-
bem swój stan posiadania z 24% do 31% i wzmacniaj¹c
wp³yw na zarz¹dzanie konsorcjum. Co wiêcej, British
Petroleum, które równie¿ ma udzia³y w konsorcjum,
og³osi³o, ¿e wycofuje siê ze spó³ki z powodu ró¿nic w pode-
jœciu do finansowania dalszych etapów inwestycji. Powsta-
nie wiêc mo¿liwoœæ zakupu przez Rosjê nastêpnych 6,6%
udzia³ów i umocnienia swojej pozycji.

Innym elementem, który bardzo utrudni budowê ropo-
i gazoci¹gów z rejonu Morza Kaspijskiego, niezale¿nych
od Rosji, jest nieoczekiwana decyzja koncernu KazMunaiGaz
o rezygnacji z budowy rafinerii w gruziñskim porcie Batu-
mi. Przygotowania do rozpoczêcia tej inwestycji by³y
zaawansowane i obie strony mia³y rozpocz¹æ budowê w
tym roku. Równie¿ po wizycie D. Miedwiediewa w Asta-
nie firma KazTransGaz zapowiedzia³a sprzeda¿ swojej filii
Tbilgaz dostarczaj¹cej gaz ziemny do Gruzji, co zmusi ten
kraj do zmiany kierunków importu.

Turkmenistan. Jeszcze kilka miesiêcy temu po rozmo-
wach przedstawicieli Komisji Europejskiej w Aszchaba-
dzie wydawa³o siê, ¿e Europa mo¿e liczyæ na nowe
dostawy gazu ziemnego z rejonu Morza Kaspijskiego i
Azji Œrodkowej. Komisarz spraw zagranicznych UE Beni-
ta Ferrero-Waldner zapewni³a, ¿e Turkmenistan obieca³
dostarczaæ 10 mld m3 gazu rocznie. Tymczasem we wrzeœniu
w czasie wizyty prezydenta Chin Hu Jintao w³adze turk-
meñskie zobowi¹za³y siê do zwiêkszenia eksportu gazu do
Chin z 30 do 40 mld m3 rocznie. Niemal równoczeœnie
rosyjski wicepremier W. Zubkow podpisa³ z prezydentem
G. Berdymuhammedowem umowê o wspó³pracy gospo-
darczej i handlowej. Przewiduje ona m.in. budowê nowego
gazoci¹gu do Rosji, okr¹¿aj¹cego Morze Kaspijskie.
Pocz¹tkowo zdolnoœæ przesy³ow¹ okreœlano na 20 mld m3

gazu rocznie, ale teraz zwiêkszono j¹ do 30 mld m3 rocznie.
Poniewa¿ wydobycie gazu w Turkmenistanie wynios³o w
2007 r. 67,4 mld m3, zobowi¹zania wobec Rosji i Chin nie-
mal w ca³oœci pokrywaj¹ tê iloœæ i nie bêdzie nadwy¿ek na
eksport do Europy. Co prawda Turkmenistan zapowiada
zwiêkszenie wydobycia do 120 mld m3 gazu rocznie, ale w
zestawieniu z rocznym przyrostem 5–8% w ostatnich
latach nie wydaje siê to realne.

Gaz z Turkmenistanu p³ynie przez Uzbekistan; umoc-
nieniem interesów rosyjskich w tym rejonie zaj¹³ siê pre-
mier Putin, który po rozmowach z prezydentem Uzbekistanu
I. Karimowem og³osi³ o uzgodnieniu budowy nowego
gazoci¹gu na terytorium Uzbekistanu, umo¿liwiaj¹cego
zwiêkszenie eksportu z Turkmenistanu. Dla Uzbekistanu
korzystne by³o wynegocjowanie podwy¿szonych cen gazu.
Dotychczas Gazprom p³aci³ za uzbecki gaz 160 USD za
1000 m3, teraz ma to byæ cena zbli¿ona do europejskiej.
W czerwcu br. prezes Gazpromu A. Miller poda³, ¿e œred-
nia cena gazu dla Europy wynosi 410 USD/1000 m3.
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Korea Po³udniowa. Informacje o nowej rundzie roz-
mów rosyjsko-koreañskich i podpisaniu listu intencyjnego
w sprawie dostaw gazu ziemnego otwieraj¹ pole do speku-
lacji, czy nie bêdzie to jeszcze jeden wa¿ny i potrzebny
projekt inwestycyjny, którego realizacja oka¿e siê niemo-
¿liwa ze wzglêdów pozamerytorycznych. List zosta³ pod-
pisany 29 paŸdziernika br. w Moskwie przez prezesa
Gazpromu A. Millera i dyrektora generalnego koreañskiej
firmy Kogas Lee Ben Ho, w obecnoœci prezydenta Rosji
D. Miedwiediewa i prezydenta Korei Po³udniowej Lee
Myung-bak. W 2007 r. rosyjskie Ministerstwo Przemys³u i
Energetyki zatwierdzi³o Program wydobycia, transportu i
dystrybucji gazu ziemnego we Wschodniej Syberii i na
Dalekim Wschodzie, obejmuj¹cy równie¿ eksport gazu na
rynki Chin i innych krajów tego regionu. Pierwszoplano-
wym zadaniem w ramach tego programu jest gazoci¹g
Sachalin-Chabarowsk-W³adywostok. List intencyjny prze-
widuje mo¿liwoœæ przed³u¿enia tego gazoci¹gu przez
Pó³wysep Koreañski do odbiorców w Republice Korei
Po³udniowej. Strony uzgodni³y, ¿e za³o¿enia inwestycji
zostan¹ opracowane do koñca 2010 r., a sam gazoci¹g
zostanie ukoñczony w 2015 r., zapewniaj¹c dostawy 10 mld m3

gazu rocznie. Rozwa¿ane bêd¹ te¿ mo¿liwoœci wspó³pracy
w zakresie przeróbki gazu, budowy zak³adów petroche-
micznych i instalacji skraplania gazu ziemnego w Kraju
Chabarowskim i Nadmorskim. Od przysz³ego roku Korea
Po³udniowa bêdzie sprowadzaæ skroplony gaz ziemny
równie¿ z Sachalinu.

Firma Kogas (Korea Gas Corp.) jest najwiêkszym
importerem skroplonego gazu ziemnego — w 2007 r. spro-
wadzi³a 24 765 tys. t gazu. Eksploatuje 3 terminale do
odbioru skroplonego gazu i sieæ gazoci¹gów o d³ugoœci
2720 km, posiada te¿ udzia³y w zak³adach skraplania gazu
w Omanie, Katarze i Jemenie.

W komunikacie nie ma ¿adnej wzmianki o udziale Kore-
añskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i jej stanowisku
w sprawie przebiegu gazoci¹gu przez terytorium kraju.

USA. Po d³ugich dyskusjach i negocjacjach Izba
Reprezentantów Kongresu USA stosunkiem g³osów
236:189 uchwali³a 16 wrzeœnia br. ustawê o zniesieniu
zakazu poszukiwañ naftowych na obszarach zewnêtrznego
szelfu kontynentalnego po³o¿onych na wodach federal-
nych. Nowe postanowienia dotycz¹ akwenów oddalonych
od wybrze¿a o 80 do 160 km. Ustawa nie wprowadza
postulowanego przez autorów projektu systemu zachêt w
postaci udzia³u w dochodach z wydobycia dla stanów
udzielaj¹cych koncesji. Przewodnicz¹ca Izby Nancy Pelo-
si podkreœla³a znaczenie zmiany przepisów dla zmniejsze-
nia uzale¿nienia USA od importu ropy i tworzenia nowych
miejsc pracy. Oczywiste jest jednak, ¿e ze wzglêdu na
d³ugoœæ cyklu poszukiwañ i rozpoznania z³ó¿ na pierwsze
efekty decyzji o udostêpnieniu nowych bloków koncesyj-
nych trzeba bêdzie poczekaæ kilka lat.

Brazylia. Nowe informacje nap³ywaj¹ce z Brazylii
wskazuj¹, ¿e z³o¿a Tupi i Carioca s¹ czêœci¹ znacznie wiêk-
szej strefy z³ó¿ w utworach podsolnych, obejmuj¹cej nie
tylko basen Santos, lecz tak¿e baseny Campos i Espiritu
Santo. W³aœnie w basenie Campos odkryto w utworach
podsolnych z³o¿a Badejo, Linguado i Trilha. Jednak wkrót-
ce nast¹pi³y znacz¹ce odkrycia w trzeciorzêdowych i gór-
nokredowych systemach turbidytowych i poszukiwania w
utworach podsolnych zosta³y odsuniête na dalszy plan.
Jedn¹ z przyczyn by³y trudnoœci w œledzeniu struktur pod-

solnych, jak równie¿ brak doœwiadczenia w prowadzeniu
wierceñ przy g³êbokoœci wody przekraczaj¹cej 1000 m.
Teraz szef pionu poszukiwañ koncernu Petrobras G. Estrella
uwa¿a basen Santos za rejon o niskim ryzyku poszukiwaw-
czym, bo spoœród 15 otworów, odwierconych w ci¹gu
ostatnich 2 lat, wszystkie by³y pozytywne. Obecnie koszty
zagospodarowania z³o¿a Tupi ocenia siê na 6–7 USD za
bary³kê. Jest to doœæ wysoki koszt, ale przy obecnych
cenach ropy nie jest szokuj¹cy. Z udostêpnieniem nowych
z³ó¿ wi¹¿¹ siê takie problemy jak:

� g³êbokoœæ zalegania horyzontów produktywnych
poni¿ej 5100 m;

� deficyt ultrag³êbokowodnych urz¹dzeñ wiertni-
czych; dostaw nowych platform mo¿na siê spodzie-
waæ dopiero za 3 lata; koszt dzier¿awy urz¹dzeñ tego
typu z firmy Seadrill wynosi 450 000–600 000 USD
dziennie;

� niepewnoœæ co do warunków eksploatacji horyzon-
tów wêglanowych na tak du¿ej g³êbokoœci;

� d³ugi okres zagospodarowania — przygotowanie
podobnego z³o¿a Jack w Zatoce Meksykañskiej zaj-
mie 10 lat.

Korzystn¹ okolicznoœci¹ jest zainteresowanie i powrót
wielkich koncernów miêdzynarodowych po okresie pro-
tekcjonizmu lansowanego przez rz¹d Brazylii w latach
1953–1997 i monopolu Petrobrasu.

Zmienia siê te¿ stanowisko Brazylii w sprawie ewentual-
nego przy³¹czenia siê do OPEC. Perspektyw¹ jest raczej
wspó³praca w ramach porozumienia narodowych koncer-
nów naftowych z grupy krajów rozwijaj¹cych siê.

Wenezuela. Na spotkaniu przywódców Brazylii,
Wenezueli, Boliwii i Ekwadoru prezydent Hugo Chavez
przyzna³, ¿e projekt budowy gazoci¹gu panamerykañskie-
go, wysuniêty w 2006 r., nie bêdzie realizowany. Zamiast
tego zaproponowa³ integracjê systemu zaopatrzenia w gaz
ziemny w regionie, która polegaæ bêdzie m.in. na budowie
terminali do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w
Brazylii. Gaz by³by dostarczany drog¹ morsk¹ z Wenezueli.
�ród³a brazylijskie sugeruj¹, ¿e oponentem projektu jest
koncern Petrobras, który woli rozwijaæ w³asn¹ bazê
surowcow¹, szczególnie po ostatnich du¿ych odkryciach
na Atlantyku. Obecnie Brazylia wydobywa 61 mln m3/d
gazu i importuje 31,7 mln m3/d z Boliwii.

Libia. Koncern RWE Dea zakupi³ w Libii 7 koncesji w
basenach Syrty, Cyrenajki i Kufra. Najwiêcej sukcesów
poszukiwawczych niemiecka firma odnios³a w basenie
Syrty, gdzie w ci¹gu dwóch ostatnich lat odwiercono 8
pozytywnych otworów. W maju br. w otworze B1-NC 195
stwierdzono obecnoœæ gazu i kondensatu w formacji Dahra
(paleocen) na g³êbokoœci 1580,9 m i ropy w formacji Beda
na g³êbokoœci 1688,8 m. W próbach z g³êbszego horyzontu
uzyskano przyp³yw 114,2 t/d ropy, 435 tys. m3/d gazu i 27,7 t/d
kondensatu. Kolejne 2 odkrycia dokonane we wrzeœniu
znajduj¹ siê w obrêbie koncesji NC 193. Ju¿ 2 tygodnie
póŸniej poinformowano o wynikach wiercenia G1-NC
193. Horyzont roponoœny stwierdzono w formacji Upper
Satal w interwale 1411,5–1420,6 m. Uzyskano przyp³yw
ropy o ciê¿arze 0,8560 g/cm3 (33º API) w iloœci 57,1 t/d.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, Financial
Times, Gazprom, Hart’s E&P, Offshore, Oil&Gas Finan-
cial Journal, Oil&Gas Journal, OPEC, Rigzone,
RusEnergy, StatoilHydro, Upstream, World Oil

1058

Przegl¹d Geologiczny, vol. 56, nr 12, 2008


