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OPEC. Komunikaty z konferencji
OPEC zwykle s¹ doœæ obszerne i prócz
protokólarnych powitañ i podziêkowañ
zawieraj¹ ró¿nego rodzaju analizy i oce-
ny. Jednak dla rynku kluczowe jest zaw-
sze jedno stwierdzenie: czy limity wydo-
bycia ropy zmieni¹ siê czy nie? Podobnie
by³o po 155. Nadzwyczajnej Konferencji
OPEC, której obrady toczy³y siê w stoli-

cy Angoli, Luandzie, 22 grudnia 2009 r. Cz³onkowie
OPEC wyrazili opiniê, ¿e recesja w gospodarce œwiatowej
mija, akcentuj¹c równoczeœnie swoje w¹tpliwoœci, czy jest
to zjawisko trwa³e. Podkreœlono wp³yw utrzymywania siê
wysokiego bezrobocia, spadku produkcji przemys³owej i
ograniczenia popytu u odbiorców indywidualnych. Czyn-
niki te wp³ynê³y na decyzjê pozostawienia bez zmian
dotychczasowych limitów wydobycia ropy, podobnie jak
to by³o na trzech poprzednich tegorocznych posiedzeniach
organizacji. Zadeklarowano jednoczeœnie gotowoœæ do szyb-
kiej reakcji w przypadku istotnych zmian na rynku zagra-
¿aj¹cych stabilizacji. Jak zwykle w komunikacie znalaz³ siê
apel do producentów ropy o przestrzeganie ustaleñ dotycz¹cych
iloœci wydobywanego surowca. Nastêpna Zwyczajna Konferen-
cja OPEC zosta³a wyznaczona na 17 marca 2010 r.

Cena ropy w koszyku OPEC osi¹gnê³a maksimum w
listopadzie 2009 r. (76,29 USD za bary³kê), a pod koniec
roku wynosi³a 75,51 USD. Rok 2008 ¿egnaliœmy z cenami
w granicach 40 USD za bary³kê ropy Brent, ale te¿ z
wyj¹tkow¹ rozpiêtoœci¹ cen — od 38,37 USD do 146,70
USD i œredni¹ cen¹ 98,81 USD/bary³kê. Rok 2009 by³
znacznie spokojniejszy, œrednia cena ropy wynosi³a 62,41
USD, a rozpiêtoœæ cen w ci¹gu roku by³a „tylko” dwukrot-
na: od 40,14 USD do 81,01 USD/bary³kê. Bardzo dobrze
widaæ to na wykresie (ryc. 1), gdzie I kwarta³ charakteryzo-
wa³ siê wyrównanym i doœæ niskim poziomem cen i dopie-
ro w maju rozpocz¹³y siê zmiany cen trwaj¹ce do sierpnia,
po czym ponownie nast¹pi³ okres wzglêdnej stabilizacji.
Na pocz¹tku paŸdziernika cena znów wzros³a i zasadniczo do
koñca roku utrzymywa³a siê w przedziale 75–80 USD, poza
sporadycznym 3-dniowym skokiem powy¿ej 80 USD w paŸ-
dzierniku. W ubieg³ym roku powa¿niejsze zmiany cen raczej
nie by³y powi¹zane z wydarzeniami politycznymi typu prze-
wroty, konflikty zbrojne czy powa¿ne zamachy terrorystyczne.

Œwiat. Zesz³oroczna prognoza sytuacji w bran¿y nafto-
wej, przygotowana przez grupê czo³owych menad¿erów
amerykañskich dla miesiêcznika World Oil, zawiera³a spo-
ro elementów, które powtarzaj¹ siê w prognozie na rok
2010. S¹ to przede wszystkim ograniczenia inwestycji w
dziedzinie poszukiwañ i produkcji, spodziewany spadek
liczby czynnych urz¹dzeñ wiertniczych, nadzieje zwi¹zane
ze zniesieniem zakazu poszukiwañ na obszarze zewnêtrz-

nego szelfu kontynentalnego, zwiêkszanie nacisku na
ochronê œrodowiska i tendencja do ograniczania udzia³u
paliw kopalnych w bilansie energetycznym USA. Tylko
jeden z ekspertów odwa¿y³ siê wtedy na okreœlenie praw-
dopodobnego przedzia³u cenowego ropy naftowej jako
75–80 USD/bar i ta ocena w du¿ej czêœci okaza³a siê trafna.
W tegorocznej prognozie przypomina siê okres, kiedy ceny
ropy siêga³y 140 USD/bar, a ceny gazu 390 USD/1000 m3,
co mog³o sk³oniæ przemys³ do nadmiernej ekspansji. Tak
siê nie sta³o i dlatego ³atwiej by³o dokonywaæ niezbêdnych
ciêæ w wydatkach i zatrudnieniu w okresie spadków,
zachowuj¹c jednoczeœnie podstawowe zdolnoœci produk-
cyjne. W rozpoczynaj¹cym siê roku kluczowymi czynnika-
mi bêd¹: przepisy reguluj¹ce handel emisjami, usuniêcie
formalnych przeszkód nadal wstrzymuj¹cych udostêpnie-
nie dla poszukiwañ zewnêtrznego szelfu kontynentalnego,
mimo oficjalnego zniesienia moratorium, oraz mo¿liwe
skutki decyzji podjêtych na konferencji klimatycznej w
Kopenhadze (prognoza by³a pisana przed konferencj¹).

T. Jay Collins zwraca uwagê na perspektywê utworzenia
tysiêcy nowych miejsc pracy i zasilenia bud¿etu federalne-
go sum¹ co najmniej kilku miliardów dolarów po rozpo-
czêciu prac na szelfie kontynentalnym. Wysokie koszty
eksploatacji, zagro¿enie huraganami i poziom nak³adów
niezbêdnych do likwidacji i usuwania podwodnych instala-
cji produkcyjnych w Zatoce Meksykañskiej powoduj¹
wycofywanie siê wielu firm z tego obszaru, a jest to region
maj¹cy znaczny udzia³ w wydobyciu ropy i gazu w USA.
Jedyny w 10-osobowej grupie ekspertów przedstawiciel
Europy, prof. Alexander Kemp, koncentruje siê na zagad-
nieniach brytyjskich i potwierdza spadek aktywnoœci
wiertniczej w regionie. Ocenia, ¿e rozwój bêdzie mo¿liwy
przy cenie ropy ok. 60 USD/bary³ke, natomiast gdyby cena
spad³a do 45 USD/bary³kê, ograniczenie inwestycji by³oby
powa¿ne. Niskie ceny gazu ziemnego bêd¹ hamowaæ
poszukiwania i zagospodarowanie licznych nowych
odkryæ w rejonie na zachód od Szetlandów. Jednoczeœnie
niektóre firmy sprzedaj¹ platformy wiertnicze i zamawiaj¹
statki wiertnicze, co potwierdza rosn¹ce znaczenie akwe-
nów g³êbokowodnych. Wiercenia i eksploatacja bitumi-
nów na morzu spe³niaj¹ bardzo surowe kryteria ochrony
przed zanieczyszczeniami i bezpieczeñstwa, co potwierdza
raport Narodowej Akademii Nauk. W prognozie znalaz³y
siê te¿ odniesienia do sytuacji geopolitycznej — argumen-
tem przemawiaj¹cym za wiêkszym wykorzystaniem krajo-
wych zasobów wêglowodorów jest równie¿ fakt, ¿e USA
kupuj¹c za granic¹ wiêcej ropy zasilaj¹ ogromnymi kwota-
mi kraje otwarcie nieprzyjazne wobec nich. W tym roku
mniej uwagi poœwiêcono ropie naftowej, dominuj¹ zaœ
analizy i oceny zwi¹zane z gazem ziemnym, a szczególnie
z gazem pochodz¹cym z ³upków i zwiêz³ych ska³ zbiorni-
kowych. To z kolei wymaga specyficznych metod eksplo-
atacji i przemys³ wskazuje na potencjalne ograniczenia
wynikaj¹ce z wprowadzenia projektowanych zaostrzonych
przepisów, dotycz¹cych szczelinowania i p³ynów wiertni-
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czych. Zwiêksz¹ one koszty wydobycia i mog¹ spowodo-
waæ, ¿e przyrost produkcji gazu ze z³ó¿ niekonwen-
cjonalnych bêdzie mniejszy. Opinie dotycz¹ce zwiêkszo-
nego udzia³u gazu z ³upków i w ogóle wzrostu zapotrzebo-
wania na gaz w gospodarce s¹ bardzo zró¿nicowane.
Niektórzy dyskutanci bardzo sceptycznie oceniaj¹ prawdo-
podobieñstwo takiego rozwoju sytuacji, wskazuj¹c przede
wszystkim na niskie ceny gazu wp³ywaj¹ce na op³acalnoœæ
inwestycji. Informacja o d³ugoterminowych prognozach
meteorologicznych, zapowiadaj¹cych temperatury zimo-
we ni¿sze od œrednich w stanach œrodkowych i po³udnio-
wych, a wiêc i spodziewany wzrost zapotrzebowania, s¹
korzystnymi sygna³ami. Nowym elementem jest te¿ szybki
wzrost importu skroplonego gazu ziemnego do USA — w
2009 r. by³o to 28,3 mln m3/d, w 2010 r. bêdzie to ju¿ 70
mln m3/d. Nie zmienia siê krytyczna ocena tendencji prze-
suniêcia œrodka ciê¿koœci w gospodarce energetycznej na
Ÿród³a odnawialne. Przedstawiciele przemys³u s¹ przeko-
nani, ¿e do 2030 r. utrzyma siê obecny, 85-procentowy
udzia³ energii z paliw kopalnych i okres ten bêdzie pomo-
stem do wprowadzenia Ÿróde³ alternatywnych. Najbardziej
ryzykowne s¹ prognozy cenowe i tylko dwóch ekspertów
próbowa³o okreœliæ prawdopodobny ruch cen. David Pur-
cell przewiduje cenê ropy na poziomie 90 USD/bary³kê i
cenê gazu 230 USD/1000 m3, Robert Workman uwa¿a, ¿e
realna jest cena 100 USD/bary³kê ropy i 320 USD/1000 m3

gazu. Z racji stanowisk zajmowanych przez autorów,
przedstawione prognozy koncentruj¹ siê na problemach
istotnych dla USA i nie zawsze uwzglêdniaj¹ potrzeby i
mo¿liwoœci innych pañstw OECD (Organizacji Wspó³pra-
cy Gospodarczej i Rozwoju), jak równie¿ krajów rozwi-
jaj¹cych siê. Bior¹c jednak pod uwagê pozycjê amerykañ-
skiego przemys³u naftowego na œwiecie, jego aktywnoœæ
poza USA i globalizacjê, zmiany amerykañskie nie pozo-
stan¹ niezauwa¿one w bankach inwestycyjnych i grupach
konsultingowych w ró¿nych miejscach na œwiecie.

Raport o sytuacji na rynku gazowym przygotowany
przez Cedigaz, organizacjê grupuj¹c¹ 170 firm gazowni-
czych z 44 krajów, ocenia rok 2009 jako najgorszy od 40 lat
pod wzglêdem wielkoœci produkcji, popytu i poda¿y gazu
ziemnego na œwiecie. O ile w 2008 r. produkcja gazu
wzros³a o 3,7% w stosunku do roku 2007, to w 2009 r. bra-
n¿a dostarczy³a o 4,8% mniej surowca. Lepsze s¹ perspek-
tywy na rok 2010, bo zaawansowane projekty inwestycyjne
zak³adów produkuj¹cych skroplony gaz ziemny w Azji i na
Bliskim Wschodzie powinny spowodowaæ wzrost rzêdu
1,8–2,4%. Wzrasta wydobycie gazu ziemnego ze z³ó¿ pod-
morskich — obecnie stanowi ono 27% ogólnej produkcji
gazu, a w 2015 r. bêdzie to ju¿ 35%. Zapotrzebowanie na
gaz spad³o o 4,2–5,5% i przewiduje siê, ¿e wzrost w 2010 r.
nie przekroczy 1–1,5%. Spadek zaznaczy³ siê przede
wszystkim w Brazylii (23,5%), krajach b. ZSRR (17%),
Po³udniowej Korei (13,5%), Rosji (9%) i w Europie
(8,5%). Niewielki wzrost jest spodziewany w krajach roz-
wijaj¹cych siê. Roœnie udzia³ gazu skroplonego, szczegól-
nie na rynku Ameryki Pó³nocnej, kompensuj¹c okresowe
zmniejszenie importu przez Japoniê, Koreê Po³udniow¹ i
Tajwan. Autorzy raportu podkreœlaj¹ znaczenie podziem-
nych magazynów gazu jako czynnika stabilizuj¹cego
rynek. W paŸdzierniku 2009 r. na œwiecie by³o u¿ytkowa-
nych 638 magazynów o pojemnoœci 329 mld m3 gazu, co
stanowi 10,7% rocznego zu¿ycia. W fazie projektów jest
nastêpne 199 magazynów, które zwiêksz¹ dostêpn¹ pojem-
noœæ o 115 mld m3 gazu. Cedigaz przewiduje, ¿e cena gazu
bêdzie siê kszta³towaæ w granicach 6–6,50 USD za 1 mln BTU
(w koñcu grudnia 2009 r. cena gazu w USAwynosi³a 5,80 USD
za 1 mln BTU), co powinno o¿ywiæ popyt w krajach OECD.

W opracowaniu Natural Gas in the World — 2009 Edi-
tion podano, ¿e zasoby gazu ziemnego na œwiecie obliczo-
ne na dzieñ 1.01.2009 r. wzros³y o 5,1% w porównaniu z
rokiem 2008 i wynosi³y 189 168 mld m3. W Europie w tym
samym okresie udokumentowane zasoby zmniejszy³y siê o 1,5%.
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Ryc. 1. Cena ropy Brent w 2009 r. (wg Reuters)



Polska. Podpisanie 10 grudnia 2009 r. przez G³ównego
Geologa Kraju H. Jezierskiego koncesji na poszukiwanie i
rozpoznawanie z³ó¿ gazu ziemnego i ropy naftowej dla
Chevron Polska Exploration and Production rozszerzy³o
listê zagranicznych koncernów zaanga¿owanych w Polsce.
Koncesja jest wa¿na przez 5 lat i obejmuje obszar ok. 800 km2

k. Zwierzyñca. Z wstêpnych informacji wynika, ¿e plano-
wane s¹ tam badania sejsmiczne 2-D i 3-D oraz wiercenia
poszukiwawcze do g³êbokoœci 3500 m.

Turkmenistan. Z udzia³em prezydentów Chin Hu Jin-
tao i Turkmenistanu Gurbangu³y Berdymuhammedowa
uruchomiono 14 grudnia 2009 r. gazoci¹g do Chin. Nowe
po³¹czenie o d³ugoœci 1800 km biegnie przez Uzbekistan i
Kazachstan do pogranicznej prowincji chiñskiej Sinkiang-
-Ujgur. Planowana zdolnoœæ przesy³owa wyniesie 40 mld m3

i zostanie osi¹gniêta w 2012 r. Obecnie czynna jest jedna
nitka i wed³ug Ÿróde³ turkmeñskich do 29 grudnia 2009 r.
dostarczono do Chin ju¿ 23 mln m3 gazu. Budowê rozpo-
czêto w 2007 r. Udzia³ finansowy Chin w inwestycji
wyniós³ 20 mld USD. Umowa o dostawach gazu ziemnego
zosta³a zawarta na 30 lat. Nie s¹ znane warunki cenowe
kontraktu. Uruchomienie gazoci¹gu oznacza naruszenie
dotychczasowego monopolu Rosji na tranzyt gazu do Chin
i niew¹tpliwie os³abi pozycjê Gazpromu w rozmowach ze
stron¹ chiñsk¹ na ten temat, chocia¿ premier W. Putin w
niedawnym wyst¹pieniu stwierdzi³, ¿e nowa inwestycja
nie zmieni rosyjskich planów wspó³pracy z Chinami w
dziedzinie dostaw surowców energetycznych.

Irak. Incydent graniczny z 18 grudnia 2009 r. móg³ byæ
kolejnym czynnikiem destabilizuj¹cym sytuacjê w kraju.
¯o³nierze irañscy przekroczyli granicê i opanowali wierce-
nie nr 4 na z³o¿u al-Fakkah, umieszczaj¹c tam flagê irañsk¹.
Z³o¿e al-Fakkah wraz ze z³o¿ami Bazargan i Abu Gharab
nale¿y do zespo³u z³ó¿ Maysan i po³o¿one jest 320 km na
po³udniowy wschód od Bagdadu. Iran podtrzymuje rosz-
czenia do tego obszaru; negocjacje na temat uregulowania
sporu trwaj¹. Jednak konflikt graniczny nie rozszerzy³ siê i
28 grudnia dyrektor firmy eksploatuj¹cej z³o¿e Maysan
poinformowa³, ¿e wszystkie wiercenia i urz¹dzenia s¹ pod
kontrol¹ irack¹, chocia¿ wojsko irañskie nadal znajduje siê
w strefie spornej. W³adze irañskie pocz¹tkowo zaprzecza³y
informacjom o naruszeniu granicy, a póŸniej okreœli³y
sprawê jako „nieporozumienie”.

Wenezuela. Efektem wizyty prezydenta Hugo Chave-
za w Pekinie jesieni¹ 2009 r. by³o podpisanie porozumienia
w sprawie wspólnego zagospodarowania z³ó¿ ciê¿kiej ropy
w rejonie Orinoko o zasobach 31 mld t. W koñcu grudnia
2009 r. w Caracas przedstawiciele CNOOC (China Natio-
nal Offshore Oil Corp.) i PdVSA (Petroleos de Venezuela
SA) podpisali 5 kontraktów obejmuj¹cych poszukiwania i
zagospodarowanie tych z³ó¿. Wspólne przedsiêwziêcia
dotycz¹ bloków Boyaca 3 i Junin 8. Powo³ana zostanie
równie¿ spó³ka Sinopec (China Petroleum & Chemical
Corp.) do rozbudowy rafinerii w Cabruta do zdolnoœci pro-
dukcyjnej 54 tys. t/d produktów. Wspó³praca bêdzie doty-
czy³a równie¿ pomocy technicznej w zakresie poszukiwañ
i wydobycia w akwenach g³êbokowodnych. W 2010 r.
Wenezuela zwiêkszy eksport ropy do Chin do 76 tys. t/d.
Chiny wykorzystuj¹ niskie ceny ropy i spadek zapotrzebo-
wania na œwiecie, aby zapewniæ sobie d³ugoterminowe kon-
trakty na dostawy ropy, a Wenezuela chce uzyskaæ œrodki
finansowe na zagospodarowanie nowych z³ó¿ i zmieniæ

kierunki eksportu, przede wszystkim ograniczaj¹c handel z
USA.

Algieria. Przemys³ naftowy ma wieloletnie doœwiad-
czenia z zat³aczaniem gazu ziemnego do z³o¿a, które mog¹
byæ wykorzystane w wychwytywaniu i sk³adowaniu dwu-
tlenku wêgla. Szczególnie przydatna jest wiedza dotycz¹ca
stosowania wtórnych metod intensyfikacji wydobycia i
szczelinowania, poniewa¿ bezpieczne sk³adowanie CO2

wymaga zapewnienia w d³ugim okresie szczelnoœci inter-
wa³ów zbiornikowych, do których gaz jest wt³aczany. To z
kolei powoduje koniecznoœæ monitorowania zbiornika i
weryfikacji danych pomiarowych. Nowe rozwi¹zanie w
tym zakresie to monitoring odkszta³ceñ powierzchnio-
wych. Pompowanie lub zat³aczanie p³ynów lub gazów
powoduje zmiany ciœnienia w oœrodku skalnym. Efekt tych
zmian przenosi siê na powierzchniê Ziemi i wywo³uje osia-
danie lub podnoszenie siê gruntu, które mog¹ byæ zmierzo-
ne. Do pomiarów wykorzystuje siê 3 metody: satelitarny
radar o aperturze syntezowanej (InSAR — interferometric
synthetic aperture radar), powierzchniowe mierniki prze-
chy³u i ró¿nicowy GPS (DGPS). Pomiary radarowe daj¹
centymetrow¹ dok³adnoœæ przy dwóch przejœciach satelity,
ale przy sumowaniu pomiarów z d³u¿szego okresu dok³adnoœæ
mo¿na zwiêkszyæ do milimetrów. Radar InSAR zapewnia
jednorazowo pokrycie du¿ego obszaru ok. 10000 km2. Mier-
niki przechy³u rejestruj¹ ruchy gruntu rzêdu 1/10000 mm.
Dane z rozstawu mierników s¹ na bie¿¹co przetwarzane i
pozwalaj¹ œledziæ migracjê gazu i szczelnoœæ zbiornika.
Metodê InSAR i mierniki przechy³u uzupe³niaj¹ pomiary
DGPS. Jeden z odbiorników jest zwykle umieszczany poza
rejonem magazynowania CO2, pozosta³e w obrêbie strefy,
która mo¿e podlegaæ odkszta³ceniom.

Opisane metody znalaz³y praktyczne zastosowanie w
jednym z najwiêkszych projektów sk³adowania CO2, reali-
zowanym obecnie, w In Salah w Algierii. Dwutlenek jest
zat³aczany do poziomu solankowego na g³êbokoœæ 2000 m,
poni¿ej horyzontu gazonoœnego. W s¹siedztwie 3 pozio-
mych otworów zat³aczaj¹cych stwierdzono ruchy gruntu
osi¹gaj¹ce 20 mm. Projekt jest prowadzony przez Statoil,
British Petroleum i Sonatrach.

USA. Za³o¿ona w 1986 r. firma XTO Energy Inc. koncen-
trowa³a siê na poszukiwaniu i rozpoznawaniu niekonwencjo-
nalnych zasobów wêglowodorów, prowadzi³a równie¿
eksploatacjê gazu i ropy. Oko³o 30% wydobycia gazu pochodzi
z ³upków. XTO Energy Inc. posiada liczne koncesje w obrêbie
najbardziej perspektywicznych kompleksów gazonoœnych jak
³upki Marcellus, Barnett, Fayetteville, Woodford czy Haynes-
ville. Baza zasobowa firmy jest szacowana na 1,2 bln m3 gazu.
Teraz firma ExxonMobil Corp. zdecydowa³a siê wykupiæ XTO
Energy Inc. za kwotê 41 mld USD. Jest to wzmocnienie strate-
gii koncernu w dziedzinie zasobów niekonwencjonalnych. Poza
USA ExxonMobil Corp. rozwija dzia³alnoœæ w zakresie z³ó¿
niekonwencjonalnych w Kanadzie, Argentynie, Niemczech, na
Wêgrzech i w Polsce. Firma XTO Energy rozwija siê bardzo
szybko — 10 lat temu by³a na 34. miejscu na liœcie najwiêk-
szych producentów ropy i gazu w USA, w 2008 r. zajmowa³a
ju¿ 8. Miejsce.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, Hart’s E&P,
mos.gov.pl, Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil
& Gas Journal, OPEC, PGNiG, Rigzone, Upstream,
World Oil
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