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Œwiat. Analiza przygotowana przez

bank Barclays przynosi doœæ optymi-

styczny obraz rozwoju sytuacji w poszu-

kiwaniach i produkcji ropy oraz gazu na

œwiecie w br. Dane z ankiet, nades³anych

przez prawie 400 firm naftowych z USA,

Kanady i innych regionów, wskazuj¹, ¿e

nak³ady na poszukiwania i wydobycie

wzrastaj¹ z 395 mld USD w 2009 r. do

439 mld USD w roku bie¿¹cym, czyli o 11%. Nie jest to

wzrost równomierny, w Europie spodziewane jest tylko

umiarkowane zwiêkszenie bud¿etów na ten cel, natomiast

w Ameryce £aciñskiej spadek inwestycji w Meksyku i sta-

gnacja w Wenezueli s¹ rekompensowane przez skokowy

przyrost w Brazylii, a tak¿e w Kolumbii oraz na Trynida-

dzie i powoduj¹, ¿e sumaryczny wynik jest dodatni. Spory

wzrost, do 15%, jest oczekiwany na Bliskim Wschodzie i w

Afryce, jeszcze wiêkszy, bo 18-procentowy, nast¹pi w Azji

i w Australii. Informacje z Rosji zapowiadaj¹ zwiêkszenie

nak³adów nawet do 20%, ale punktem odniesienia jest

2009 r., kiedy inwestycje na poszukiwania i wydobycie

obni¿y³y siê o 30%. Bardzo zró¿nicowane s¹ wielkoœci

nak³adów koncernów naftowych o zasiêgu globalnym

(tab. 1). Jak ju¿ wspomniano, zwraca uwagê 25-procentowy

wzrost bud¿etu na poszukiwania w brazylijskim Petrobras,

co jest œciœle zwi¹zane z wielkimi odkryciami z³o¿owymi

na Atlantyku w ostatnim okresie. Z drugiej strony dane dla

koncernów europejskich t³umacz¹, dlaczego w tym regio-

nie nie nale¿y siê spodziewaæ znaczniejszego o¿ywienia.

Ogó³em wielkie firmy przeznacz¹ w 2010 r. na inwestycje

103,3 mld USD w porównaniu z kwot¹ 98,5 mld USD w

2009 r., co oznacza wzrost o 4,9%. Najwiêcej informacji w

raporcie Barclays dotyczy Ameryki Pó³nocnej. W USA

planowany wzrost nak³adów kszta³tuje siê na poziomie

11,7% (dane ze 197 firm), ale ju¿ 12 du¿ych firm niezale-

¿nych (m.in. Occidental, Hess, Apache, Anadarko) wyka-

zuje wzrost o 13,3%. Jeszcze lepsze s¹ prognozy w

Kanadzie, gdzie mo¿na liczyæ na zwiêkszenie bud¿etów na

poszukiwania i wydobycie o 23,4%. Przytoczone analizy

koncentruj¹ siê g³ównie na finansach, ale zawieraj¹ te¿

wiadomoœci o tendencjach w planach firm naftowych.

Znaczna czêœæ œrodków finansowych bêdzie przeznaczona

na poszukiwania i udostêpnienie z³ó¿ gazu ziemnego z

³upków, co stanowi potwierdzenie rosn¹cego znaczenia

tego typu akumulacji. Rozpoznanie i dowiercanie z³ó¿ nie-

konwencjonalnych wymaga stosowania na szerok¹ skalê

wierceñ poziomych i szczelinowania, operacji znacznie

trudniejszych pod wzglêdem technicznym i kosztownych.

Zmniejsza siê natomiast udzia³ standardowych wierceñ

pionowych i wierceñ poszukiwawczych w stosunkowo

³atwo dostêpnych p³ytkich akwenach Zatoki Meksykañ-

skiej.

Pomyœlne dla bran¿y prognozy zwiêkszenia nak³adów

koresponduj¹ z ocenami OPEC. W najnowszym raporcie

dotycz¹cym sytuacji rynkowej OPEC koryguje o 123 tys. t/d

w górê swoje przewidywania wielkoœci popytu na ropê naf-

tow¹ w 2010 r. W 2009 r. dostawy ropy na œwiecie wynosi³y

11,47 mln t/d, w br. maj¹ siêgn¹æ 11,6 mln t/d. Prognozy

oparte s¹ na rosn¹cej produkcji ropy w krajach zrzeszonych

w OPEC. O ile w 2009 r. by³o to przeciêtnie 3,90 mln t/d, to

w styczniu br. wydobycie wynosi³o 3,96 mln t/d, a w lutym

3,99 mln t/d.

W ramach programu badania rzadkich organizmów

morskich, prowadzonego przez uniwersytet w Luizjanie,

uda³o siê sfilmowaæ w Zatoce Meksykañskiej okaz najwiê-

kszej ryby — wstêgora królewskiego w jego naturalnym

œrodowisku. Program jest realizowany przy wspó³pracy

koncernów Shell, BP i Chevron i wykorzystuje zdalnie ste-

rowane pojazdy podwodne (ROV — Remote Operated
Vehicle) s³u¿¹ce do obs³ugi instalacji wydobywczych.

W³aœnie za pomoc¹ takiego pojazdu, w pobli¿u z³o¿a ropy

naftowej Thunderhorse, na g³êbokoœci 460 m zaobserwo-

wano pionowy przedmiot o d³ugoœci ok. 15 m, pocz¹tkowo

uwa¿any za kolumnê rur. Po zbli¿eniu okaza³o siê, ¿e jest

to olbrzymi wstêgor p³yn¹cy pionowo w dó³. Obserwacja

trwa³a 5 minut, po czym ryba zmieni³a kierunek i

odp³ynê³a. Wstêgor królewski, zwany te¿ królem œledzio-

wym (Regalecus glesne), ¿yje na g³êbokoœci do 1000 m

i niezwykle rzadko pojawia siê na powierzchni morza.

Przeciêtne rozmiary to 8 m, ale mo¿e on osi¹gaæ d³ugoœæ

17 m i wagê 272 kg.

Inne niezwyk³e wydarzenie równie¿ jest zwi¹zane z

faun¹ morsk¹. W Zatoce Gwinejskiej na z³o¿u Girassol

nast¹pi³a 3-dniowa przerwa w za³adunku ropy naftowej do

tankowców spowodowana przebiciem elastycznego prze-

wodu transportuj¹cego ropê przez miecznika. Przeciêtne

dzienne wydobycie ropy ze z³o¿a Girassol wynosi 34 tys. t,

wiêc zak³ócenie dostaw by³o powa¿nym problemem i Total
S.A. bêd¹cy operatorem z³o¿a musia³ wykorzystaæ klauzulê

„si³y wy¿szej” usprawiedliwiaj¹cej niedotrzymanie wa-

runków umowy wobec odbiorców. Podobny przypadek

ataku miecznika na ruroci¹g zdarzy³ siê rok temu na z³o¿u

Plutonio, na wodach Angoli. Nie wiadomo, jak starcie

zniós³ miecznik. Mieczniki siêgaj¹ce 6 m d³ugoœci i 300 kg

wagi s¹ najszybszymi rybami — potrafi¹ p³yn¹æ z szybko-

œci¹ do 100 km/h, co sprawia, ¿e miecz, czyli wyd³u¿ona

szczêka górna, mo¿e przebiæ burtê szalupy okut¹ grub¹

blach¹.

Polska. W obszarze Bieszczady, obejmuj¹cym 8 blo-

ków koncesyjnych, g³ównym udzia³owcem i operatorem

jest PGNiG S.A. (51% udzia³ów), nastêpnie Aurelian Oil &

392

Przegl¹d Geologiczny, vol. 58, nr 5, 2010

WIADOMOŒCI GOSPODARCZE

1ul. Czerniakowska 28 A m. 4, 00-714 Warszawa; jpzagorski@
sasiedzi.pl



Gas plc (25%) i EuroGas Polska Sp. z o.o. (24%). W 2009 r.

w rejonie Kostarowce–Zahutyñ kosztem 8 mln USD

wykonano 280 kmb profili sejsmicznych 2D z zadaniem

rozpoznania struktur w utworach kredy. EuroGas Polska
Sp. z o.o., oddzia³ EuroGas Inc. z USA, wysoko ocenia per-

spektywicznoœæ obszaru Karpat fliszowych oraz przedgó-

rza i zapowiada wiercenie 2 otworów poszukiwawczych do

4000 m. Zamierza te¿ rozszerzyæ dzia³alnoœæ w Polsce na

poszukiwania niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu, takich jak

gaz z ³upków czy metan z pok³adów wêgla, i ostatnio firma

podpisa³a list intencyjny dotycz¹cy niecki lubelskiej.

Komunikat firmy z 25 stycznia br. informuj¹cy, ¿e […]

trwaj¹ rozmowy z jedn¹ z najwiêkszych œwiatowych firm
naftowych, która jest zainteresowana koncesj¹ posiadan¹
przez EuroGas Polska i odkupieniem udzia³ów oraz uzy-

skanie przez EuroGas Inc. 3 koncesji na Ukrainie mog¹

œwiadczyæ o korzystaniu z doœwiadczeñ amerykañskich

i skierowaniu uwagi firm niezale¿nych na poszukiwania

z³ó¿ niekonwencjonalnych w Europie.

Rosja. Rosyjsko-norwesko-francuskie konsorcjum

Shtokman Development AG przygotowuj¹ce zagospodaro-

wanie gazowo-kondensatowego z³o¿a Sztokmanowskoje

na Morzu Barentsa zapowiedzia³o, ¿e rozpoczêcie produk-

cji gazu opóŸni siê o 3 lata. Jako przyczynê podano sytu-
acjê rynkow¹, a szczególnie zmiany na rynku skroplonego
gazu ziemnego. Partnerzy postanowili podzieliæ ca³y pro-

jekt inwestycyjny na dwie odrêbne czêœci. Jedna z nich

obejmuje podwodne instalacje wydobywcze, ruroci¹gi

transportowe i oddzia³ uzdatniania gazu na l¹dzie, drug¹

bêd¹ zak³ady skraplania gazu ziemnego w miejscowoœci

Teriberka na pó³wyspie Kola, ok. 80 km na pó³nocny

wschód od Murmañska. Wydobycie gazu ma byæ prowa-

dzone z 20 otworów eksploatacyjnych wierconych z 3 sta-

nowisk i osi¹gnie wielkoœæ 68 mln m3 gazu na dobê.

Przedstawiciele Statoil AS i Total S.A. poinformowali, ¿e

ostateczne decyzje dotycz¹ce podjêcia inwestycji i terminu

jej rozpoczêcia zapadn¹ w 2011 r. Oznacza to, ¿e pocz¹tek

wydobycia gazu ziemnego ze z³o¿a Sztokmanowskoje

nast¹pi nie wczeœniej ni¿ w 2016 r., a uruchomienie pro-

dukcji gazu skroplonego w 2017 r.

Francja. Przewodnicz¹cy organizacji UFIP zrze-

szaj¹cej francuskie rafinerie ocenia, ¿e sytuacja w europej-

skim przemyœle rafineryjnym wkrótce spowoduje

koniecznoœæ zamkniêcia 10–15% spoœród 114 istniej¹cych

rafinerii, aby przywróciæ równowagê popytu i poda¿y.

Szczególne trudnoœci prze¿ywa nale¿¹ca do Total S.A. rafi-

neria w Dunkierce o zdolnoœci przetwarzania 18 600 t/d

ropy. Produkcja zosta³a wstrzymana w po³owie wrzeœnia

2009 r. Zarz¹d koncernu planuje zamkniêcie zak³adu, co

spowoduje zwolnienie 800 pracowników. Zapowiadane

jednoczeœnie uruchomienie nowego centrum serwisowego

i oœrodka szkolenia nie zadowala zwi¹zków zawodowych,

bo sytuacjê w mieœcie pogarsza spadek obrotów portu w

Dunkierce, trzeciego co do wielkoœci francuskiego portu

prze³adunkowego. Zamkniêcie rafinerii mia³o nast¹piæ

1 lutego, nastêpnie decyzjê od³o¿ono do czerwca br., ale 17

lutego rozpoczê³y siê strajki solidarnoœciowe w 6 innych

rafineriach Totalu.

Chiny. Rz¹d chiñski og³osi³ 28 stycznia br. komunikat

o powo³aniu 22-osobowej Krajowej Komisji ds. Energii

(NEC — National Energy Commission). Przewodniczy jej

premier Wen Jiabao, a w sk³ad wchodz¹ m.in. wicepremier

Li Keqiang i ministrowie spraw zagranicznych, finansów,

ochrony œrodowiska oraz gospodarki terenami i zasobami

naturalnymi. Zadaniem komisji bêdzie sformu³owanie

strategii rozwoju sektora paliw i energii, przegl¹d dzia³añ

w zakresie bezpieczeñstwa energetycznego i koordynacja

wspó³pracy miêdzynarodowej. Obecny Krajowy Zarz¹d

Energii bêdzie podlega³ NEC, jednak decyzje NEC bêd¹

wymaga³y zatwierdzenia przez radê ministrów.

Powstanie komisji ma przezwyciê¿yæ biurokratyczne

przeszkody utrudniaj¹ce wspó³pracê agend rz¹dowych z

wielkimi pañstwowymi koncernami z bran¿y paliw i ener-

gii. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w rz¹dzie chiñskim do tej pory

nie ma stanowiska ministra odpowiedzialnego za

ca³okszta³t spraw energii.

Bliski Wschód. W Dubaju, jednym z 7 emiratów

wchodz¹cych w sk³ad Zjednoczonych Emiratów Arab-

skich, odkryto du¿e podmorskie z³o¿e ropy naftowej.

Dubaj nie jest znacz¹cym producentem ropy na Bliskim

Wschodzie, obecnie wydobycie waha siê od 8,1 tys. do 9,5

tys. t/d ropy i systematycznie spada od po³owy lat 80. XX

w. Dochody z wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego

stanowi¹ tylko 5,3% produktu narodowego brutto. Pierw-

sze z³o¿e ropy w Dubaju odkryto w 1966 r., a wydobycie

rozpoczêto w 1970 r. Teraz produkcja ropy pochodzi z 4
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Tab. 1. Nak³ady na poszukiwania i wydobycie w wybranych koncernach naftowych (w mln USD)
(wed³ug Barclays Capital)

2009 r. 2010 r. Zmiana [%]

ConocoPhillips 4 900 5 600 +14,2

BP 8 500 8 500 0,0

ENI 10 000 10 000 0,0

Total 12 350 12 350 0,0

Chevron 13 600 12 900 –5,2

Shell 17 000 16 000 –5,9

ExxonMobil 16 200 18 000 +11,1

Petrobras 16 000 20 000 +25,0

Razem 98 550 103 350 +4,9



z³ó¿ po³o¿onych w Zatoce Perskiej — Fateh, Fateh SW,

Rashid i Falah. Tym wiêksze znaczenie ma odkrycie nowe-

go z³o¿a, pierwszego od 19 lat. Szejk Ahmed bin Saeed Al

Maktoum, szef przedsiêbiorstwa naftowego, zapowiedzia³

uruchomienie produkcji w ci¹gu roku.

Firma Petroleum Development Oman poinformowa³a o

odkryciu kilku nowych z³ó¿ ropy i gazu. Z³o¿e Ghubar S

zosta³o rozwiercone w 2009 r. 4 otworami poszukiwaw-

czymi i rozpoznawczymi, które potwierdzi³y wystêpowa-

nie wêglowodorów. Zasoby geologiczne nowego z³o¿a

przekraczaj¹ 136 mln t ropy. Na z³o¿u Anbar 5 wierceñ

stwierdzi³o obecnoœæ ropy w permskiej formacji Gharif.

Formacja Gharif zbudowana jest g³ównie z osadów rzecz-

nych i przybrze¿nych, w sp¹gowej czêœci wystêpuje kom-

pleks wapieni. Nowym z³o¿em ropy jest równie¿ Dafiq W.

Potencjalnie znacznej wielkoœci z³o¿e gazu ziemnego Khu-

lud zosta³o odkryte w po³udniowej czêœci obszaru konce-

syjnego Petroleum Development Oman. G³êbokoœæ

zalegania horyzontu gazonoœnego przekracza 5000 m.

USA. Przyk³adem postêpuj¹cej konsolidacji przedsiê-

biorstw sektora naftowego jest transakcja przejêcia firmy

Smith International Inc. przez koncern Schlumberger Ltd.

Komunikat firm naftowych z 21 lutego br. mówi o jed-

nog³oœnej akceptacji po³¹czenia przez zarz¹dy obu firm.

Przejêcie wzmocni pozycjê koncernu Schlumberger w

rywalizacji z drugim potentatem bran¿y naftowej, koncer-

nem Halliburton Co. Smith International Inc., zatrud-

niaj¹cy 20 000 pracowników w 3 segmentach: Smith
Oilfield, M-I Swaco i Wilson, dysponuje bardzo szerokim

asortymentem produktów i us³ug z zakresu wiertnictwa,

eksploatacji, oczyszczania œcieków oraz uzdatniania wody,

ma te¿ ugruntowan¹ pozycjê w dziedzinie konstrukcji i

produkcji œwidrów. Smith International Inc. zosta³ zaku-

piony za kwotê 11,3 mld USD. Kierownictwo Schlumber-
gera spodziewa siê po po³¹czeniu oszczêdnoœci rzêdu 160

mln USD w 2011 r. i 320 mln USD w roku 2012.

Kanada. W opinii agencji rz¹dowej Environment
Canada zagadnienia zwi¹zane z produkcj¹ biopaliw i jej

wp³ywem na œrodowisko naturalne wymagaj¹ poszerzo-

nych badañ, poniewa¿ doœwiadczenia innych krajów nie-

koniecznie mog¹ byæ przenoszone do warunków ka-

nadyjskich. Ponadto przyjmowane do niedawna doœæ

powszechnie za³o¿enie, ¿e biopaliwa generalnie s¹

korzystn¹, z punktu widzenia œrodowiska, alternatyw¹ dla

tradycyjnych paliw uzyskiwanych z wêglowodorów,

zosta³o poddane w w¹tpliwoœæ. Dlatego te¿ agencja

og³osi³a konkurs na opracowanie studialne, które odpowie

na pytanie, jakie s¹ negatywne skutki produkcji biopaliw

na szerok¹ skalê i porówna ich wp³yw na œrodowisko z

wp³ywem spalania benzyny, oleju napêdowego i innych

paliw p³ynnych. Wydajnoœæ metod produkcji biopaliw jest

bardzo ró¿na w zale¿noœci od typu stosowanych surow-

ców, procesu konwersji, skali produkcji, lokalizacji

zak³adu produkcyjnego i charakterystyki gleby. Nie mo¿na

te¿ pomijaæ degradacji terenu, zakwaszenia gleby, wytwa-

rzania œcieków i odpadów, zu¿ycia wody oraz oddzia³ywa-

nia na ludzi. Naukowcy z Environment Canada ostrzegaj¹,

¿e w wielu przypadkach te negatywne czynniki przewa¿aj¹

nad korzyœciami. Ostrze¿enia te kierowane s¹ g³ównie pod

adresem rz¹du, bo premier Steven Harper od dawna ener-

gicznie popiera produkcjê biopaliw.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, Barclays Capi-
tal, Euro Gas, Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil
& Gas Journal, OPEC, Statoil, Rigzone, World Oil
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