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Œwiat. Tegoroczne przewidywania
dotycz¹ce sytuacji w przemyœle nafto-
wym s¹ wyraŸnie ostro¿niejsze ni¿ rok
temu i nie zawieraj¹ prognoz cenowych.
W prognozach ubieg³orocznych akcen-
towano spodziewane ograniczenia inwe-
stycji, spadek liczby urz¹dzeñ wiertni-
czych i tendencjê do ograniczenia udzia³u
paliw kopalnych w bilansie energetycz-
nym USA. Rzeczywisty poziom cen ropy

by³ w 2010 r. nieco ni¿szy ni¿ prognozowany przedzia³
90–100 USD za bary³kê, natomiast ceny gazu bardzo odbie-
ga³y od przewidywanego przedzia³u 230–320 USD/1000 m3.
Pod koniec roku by³o to tylko 155 USD/1000 m3. Teraz
wœród mened¿erów, zaproszonych przez redakcjê World
Oil do sformu³owania prognoz na 2011 r., dominuj¹ rozwa-
¿ania co do œrednio- i d³ugoterminowych skutków kata-
strofy w odwiercie Macondo, bo skutki krótkoterminowe
ju¿ by³y odczuwalne. Niektórzy doœæ zdecydowanie po-
mniejszaj¹ znaczenie katastrofy, traktuj¹c j¹ jako jednost-
kowy „wypadek przy pracy”, jednak wp³yw tego zdarzenia
jest dostrzegany tak¿e przez prof. Alexandra Kempa zaj-
muj¹cego siê wy³¹cznie problemami brytyjskimi. Skutki
wprowadzenia moratorium na wiercenia g³êbokowodne w
Zatoce Meksykañskiej, nowe regulacje dotycz¹ce prowa-
dzenia wierceñ, ograniczenia koncesji we wschodniej
czêœci zatoki oraz utrzymanie zakazu poszukiwañ na zew-
nêtrznym szelfie kontynentalnym maj¹ negatywny wp³yw
na ca³¹ bran¿ê. Ka¿dorazowa zmiana regu³ wprowadza ele-
ment niepewnoœci i koniecznoœæ rewizji wczeœniejszych
projektów i planów inwestycyjnych. Przyk³adowo, wyco-
fane latem 2010 r. z Zatoki Meksykañskiej platformy
wiertnicze zosta³y zakontraktowane w innych rejonach i
nie wróc¹ tak prêdko na poprzednie miejsce. Jak widaæ,
wydarzenie – pozornie odnosz¹ce siê tylko do jednego
regionu – powoduje reperkusje o znacznie szerszym zasiêgu.
Innym powa¿nym obci¹¿eniem przemys³u bêdzie przy-
spieszenie likwidacji nieczynnych odwiertów i platform
wiertniczych i wydobywczych w Zatoce Meksykañskiej,
do czego firmy s¹ zobowi¹zane na podstawie najnowszego
rozporz¹dzenia Departamentu Spraw Wewnêtrznych USA.
Skalê problemu ilustruje liczba 5390 odwiertów i 761 plat-
form objêtych nowymi przepisami na pocz¹tku 2010 r.
Przeszkody pojawiaj¹ siê te¿ w wydobyciu gazu ziemnego
z ³upków, poniewa¿ w Pensylwanii i Nowym Jorku tocz¹
siê debaty nad ograniczeniem szczelinowania hydraulicz-
nego; w skrajnych przypadkach ¿¹da siê ca³kowitego
zaprzestania zabiegów szczelinowania. Jeœli wyniki badañ
Amerykañskiego Instytutu Naftowego – na podstawie któ-
rych stwierdzono, ¿e prawid³owo wykonane szczelinowa-
nie nie zanieczyszcza wód podziemnych – nie przekonaj¹
oponentów, wykorzystanie zasobów niekonwencjonalnych
mo¿e zostaæ powa¿nie ograniczone. Du¿e oczekiwania

wi¹¿¹ siê z nastêpn¹ kadencj¹ Kongresu Stanów Zjednoczo-
nych – przewa¿aj¹ca czêœæ autorów prognozy jest zdania,
¿e wiêkszoœæ republikañska bêdzie dostatecznie mocno
akcentowaæ zagadnienia bezpieczeñstwa energetycznego i
miejsce paliw kopalnych. Najszerzej prognozê potrakto-
wa³ William Pike, cz³onek komitetu redakcyjnego World
Oil. Opieraj¹c siê na ocenach amerykañskiej Agencji
Informacji Energetycznej zak³adaj¹cych systematyczny
wzrost zu¿ycia ropy i gazu przez nastêpne 25 lat, okreœla on
najwa¿niejsze wyzwania dla przemys³u naftowego. S¹ to:
udostêpnienie niekonwencjonalnych zasobów wêglowo-
dorów oraz wejœcie na akweny g³êbokowodne i obszary
arktyczne. Bardzo istotne jest podwy¿szenie stopnia sczer-
pania z³ó¿ – mimo postêpu w tym zakresie nadal jest to
œrednio 30% zasobów geologicznych. Poniewa¿ ogromna
wiêkszoœæ z³ó¿ znajduje siê w dojrza³ym stadium eksplo-
atacji, poprawa wskaŸnika sczerpania mog³aby przynieœæ
znaczny przyrost zasobów i produkcji.

Odniesienie do sytuacji w innych czêœciach œwiata zawar³
w swojej prognozie tylko Bill Coates. Zwraca on uwagê na
sukcesy poszukiwawcze w Brazylii pobudzaj¹ce koniunk-
turê, szczególnie na rynku platform oceanicznych. Na
l¹dzie mo¿na oczekiwaæ intensyfikacji poszukiwañ i zago-
spodarowania z³ó¿ na Bliskim Wschodzie. Dobry stan
gospodarki Brazylii, Chin, Indii i Rosji równie¿ zapowiada
wzrost zapotrzebowania na ropê naftow¹ w 2011 r. Wielo-
krotnie przytaczane osi¹gniêcia USA w eksploatacji gazu
ziemnego z ³upków sta³y siê zachêt¹ do podejmowania
podobnych badañ nie tylko w Europie, lecz tak¿e w Azji i
w Australii.

Jedyny w gronie 9 autorów reprezentant Europy, Alexan-
der Kemp z Uniwersytetu Aberdeen, okreœla sytuacjê na
szelfie brytyjskim jako umiarkowanie dobr¹, poniewa¿
przewidywane nak³ady na poszukiwania i wydobycie w br.
bêd¹ co najmniej na tym samym poziomie, jaki by³ w 2010 r.
Wiêcej bêdzie wierceñ poszukiwawczych, nieco spadnie
liczba wierceñ rozpoznawczych.

Polska. Bardzo interesuj¹ce oceny znalaz³y siê w opra-
cowaniu norweskiej firmy konsultingowej Rystad Energy
AS dotycz¹cym koncesji poszukiwawczych w Polsce. Firma
z Oslo uwa¿a nasz kraj za bardzo atrakcyjne miejsce do
prowadzenia poszukiwañ w ci¹gu najbli¿szych 5 lat ze
wzglêdu na znaczne zasoby gazu z ³upków, korzystny sys-
tem podatkowy i stosunkowo wysokie ceny gazu ziemnego
na rynku wewnêtrznym. Powo³uj¹c siê na materia³y
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego, Rystad Energy szacuje, ¿e poten-
cjalne zasoby gazu ziemnego z ³upków w Polsce przekra-
czaj¹ 1 bilion m3 i mog³yby zapewniæ samowystarczalnoœæ
w zaopatrzeniu w gaz przez 50 lat, nawet przy za³o¿eniu
rosn¹cego zapotrzebowania. Sporo miejsca zajmuje zesta-
wienie koncesji wydanych na poszukiwanie i rozpoznawanie
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z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego. Do 2000 r. Minister-
stwo Œrodowiska udzieli³o 46 koncesji tego typu, natomiast
w ci¹gu ostatnich 10 lat przyznano 178 koncesji, w tym naj-
wiêcej (50) w 2009 r. Przewidywana liczba wierceñ poszu-
kiwawczych, które bêd¹ wykonane w obrêbie istniej¹cych
koncesji, wynosi 373 otwory, z czego 331 otworów przy-
pada na okres do 2015 r. Jeszcze wa¿niejsza jest iloœæ wier-
ceñ obowi¹zkowych, do wykonania których w okreœlonym
terminie zobowi¹zuj¹ koncesjobiorcê warunki koncesji.
Otó¿ w okresie 2010–2015 takich wierceñ ma byæ 148.
Zwykle wczeœniejsze etapy prac w obrêbie koncesji, przed
rozpoczêciem wierceñ, obejmuj¹ te¿ badania sejsmiczne.
W ramach przyznanych koncesji powinno byæ wykona-
nych 20 000 kmb profili sejsmicznych 2-D i 6000 km2

zdjêæ sejsmicznych 3-D. Przytoczone liczby uzasadniaj¹
zawarte w opracowaniu Rystad Energy opinie, ¿e w naj-
bli¿szych latach w Polsce nast¹pi znaczna intensyfikacja
prac poszukiwawczych. Ma to równie¿ wymiar ekono-
miczny, poniewa¿ przyjmuj¹c kwotê 15 mln USD jako
przeciêtny koszt wiercenia, mamy do czynienia z nak³ada-
mi wynosz¹cymi blisko 5,6 mld USD. Warto przypomnieæ,
¿e w 2008 r. PGNiG SA odwierci³o 28 otworów, a w 2009 r.
26 otworów.

W miejscowoœci Porêby Kupieñskie k. Kolbuszowej
uruchomiono 10 stycznia br. now¹ kopalniê gazu ziemnego,
w której roczne wydobycie gazu wynosiæ bêdzie 15 mln m3.
Budowê Oœrodka Zbioru Gazu Kupno rozpoczêto w kwiet-
niu 2010 r. Kopalnia, która odbiera gaz z wielu odwiertów,
jest wyposa¿ona w instalacje przeznaczone do redukcji ciœ-
nienia, oddzielania wody z³o¿owej i osuszania gazu. Koszt
ca³ej inwestycji wyniós³ 65 mln z³.

Latem tego roku rozpocznie siê wykonywanie zdjêcia
sejsmicznego 3-Dw po³udniowej czêœci Morza Pó³noc-
nego w obrêbie koncesji PL 503 , której operatorem jest
LOTOS Exploration & Production Norge, spó³ka nale¿¹ca
do grupy LOTOS. Wykonawc¹ bêdzie firma Bergen Oil-
field Services AS. Wartoœæ kontraktu wynosi ok. 60 mln
NOK (7,6 mln �).

Rosja. Spó³ka zale¿na Exxonu, Exxon Neftegas Ltd.,
realizuj¹ca projekt inwestycyjny Sachalin 1 poinformowa³a
28 stycznia br. o zakoñczeniu wiercenia Odoptu OP-11,
którym ustanowiono nowy, œwiatowy rekord g³êbokoœci
wiercenia. Otwór osi¹gn¹³ g³êbokoœæ pomiarow¹ 12 345 m
i tym samym pobity zosta³ poprzedni rekord, ustanowiony
w 1989 r. przez otwór SG-3 na pó³wyspie Kola. Wiercenie
by³o zaprojektowane w celu dotarcia z l¹du do podmor-
skiego z³o¿a Odoptu, zlokalizowanego 8 do 11 km od
brzegu, i jest wierceniem poziomym o du¿ym k¹cie nachy-
lenia (ERD – extended reach drilling). Odcinek poziomy
wynosi 11 475 m i jest to równie¿ nowy rekord wiercenia
poziomego. Projekt Sachalin 1 obejmuje 3 z³o¿a: Odoptu,
Czajwo i Arkutun Dagi o ³¹cznych zasobach wydobywal-
nych 307 mln t ropy i 485 mld m3 gazu. Dotychczasowe
wydobycie wynosi ok. 39 mln t ropy oraz 6,8 mld m3 gazu.

Azerbejd¿an. Przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej
José M. Barroso i prezydent Azerbejd¿anu Ilham Alijew
podpisali 13 stycznia br. w Baku deklaracjê o dostawach
gazu ziemnego dla Europy. Azerbejd¿an zobowi¹zuje siê
do dostarczania przez d³ugi okres wystarczaj¹cych iloœci
gazu do Unii Europejskiej, w zamian Europa zapewni zbyt
tego surowca na rynku. Komisja uwa¿a deklaracjê za
wa¿ny krok w realizacji Po³udniowego Korytarza Gazowe-
go i dywersyfikacji dostaw energii dla Europy. Elementem

korytarza jest m.in. gazoci¹g Nabucco. Jest to pierwszy
uzgodniony dokument dotycz¹cy wspó³pracy Azerbejd¿anu
z Uni¹ Europejsk¹ w dziedzinie gazownictwa. Jego zna-
czenie jest wysoko oceniane w Brukseli, ale nale¿y pamiêtaæ,
¿e nie jest to kontrakt, lecz ogólnikowa deklaracja, bez
konkretnych terminów i wielkoœci dostaw. W najbli¿szych
miesi¹cach Azerbejd¿an ma podj¹æ dalsze decyzje w spra-
wach dostaw gazu. Po wizycie w Baku nastêpnym etapem
podró¿y przewodnicz¹cego Barroso i komisarza ds. energii
UE Günthera Öttingera by³ Turkmenistan.

Kolejnym krokiem by³o podpisanie w Brukseli listu
intencyjnego o wspó³pracy i wdra¿aniu regionalnych pro-
gramów energetycznych miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i Uzbe-
kistanem. List podpisali komisarz G. Öttinger i wice-
premier Uzbekistanu Rustam Azimow w obecnoœci prze-
wodnicz¹cego Barroso i prezydenta Uzbekistanu Isloma
Karimowa.

Ukraina. Firma Kulczyk Oil Ventures Inc. uzyska³a
koncesjê Pó³nocne Makiejewskoje w pobli¿u £ugañska,
we wschodniej Ukrainie. Jest to pi¹ta koncesja na Ukrainie,
obok zakupionych wczeœniej koncesji Olgowskoje i Makie-
jewskoje, w zapadlisku dnieprowsko-donieckim. Operato-
rem jest spó³ka zale¿na Kulczyk Oil, KUB-Gas.

W listopadzie ub. roku rozpoczêto eksploatacjê gazu
ziemnego w otworze O-7 na z³o¿u Olgowskoje. Wydoby-
cie wynosi 42 tys. m3/d gazu i ok. 4 t/d kondensatu.

W komunikacie z 3 lutego br. doniesiono o zakoñczeniu
wiercenia O-8 i osi¹gniêciu g³êbokoœci 2780 m. W otworze
stwierdzono liczne objawy gazu w 135-metrowym inter-
wale gazonoœnym w utworach dolnego baszkiru.

Izrael. Odkrycie trzeciego, du¿ego z³o¿a gazu ziem-
nego w Basenie Lewantyñskim wydatnie zwiêksza bazê
surowcow¹ Izraela. Analityk David Wurmser uwa¿a nawet,
¿e Izrael mo¿e staæ siê eksporterem gazu. Byæ mo¿e jest to
optymistyczna ocena, ale wielkoœæ nowoodkrytych zaso-
bów – 700 mld m3 – zas³uguje na uwagê. Firma Noble
Energy Inc. z Houston w grudniu 2010 r. odkry³a z³o¿e
Leviathan o zasobach szacowanych na 452 mld m3 gazu.
Z³o¿e o powierzchni 320 km3 jest zlokalizowane na Morzu
Œródziemnym, ok. 130 km od Haify, g³êbokoœæ wody
wynosi 1646 m. Gaz znajduje siê w podsolnych utworach
mioceñskich, mi¹¿szoœæ netto horyzontu gazonoœnego
wynosi 67 m. Niebawem rozpocznie siê wiercenie dwóch
otworów rozpoznawczych.

W styczniu 2009 r. Noble Energy odkry³a z³o¿e Tamar o
zasobach 237 mld m3 gazu. W tej akumulacji mi¹¿szoœæ
netto horyzontów gazonoœnych wynosi 182 m. Nieco
wczeœniej w tym samym rejonie odkryto wa¿ne z³o¿e gazo-
we Dalit.

USA. Bardzo interesuj¹ce s¹ opracowania firm konsul-
tingowych PricewaterhouseCoopers i Wood Mackenzie
pokazuj¹ce miejsce sektora naftowego w gospodarce USA
i korzyœci, jakie mo¿e przynieœæ rozwój tej bran¿y. Przed-
miot badañ zosta³ wybrany z inicjatywy Amerykañskiego
Instytutu Naftowego (API – American Petroleum Institute),
który prowadzi kampaniê na rzecz zniesienia ograniczeñ w
dostêpie do krajowych zasobów ropy naftowej i gazu ziem-
nego. Planowane podwy¿ki podatków w przemyœle naf-
towym mog¹ zmniejszyæ w nastêpnych latach dzienne
wydobycie ropy o 95 tys. t i zlikwidowaæ 170 tys. miejsc
pracy, natomiast otwarcie dla poszukiwañ i eksploatacji
zamkniêtych obecnie obszarów zwiêkszy wydobycie ropy
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o 544 tys. t/d, stworzy 530 tys. nowych miejsc pracy i przy-
sporzy bud¿etowi dochodów rzêdu 150 mld USD. Dotyczy
to wschodniej czêœci Zatoki Meksykañskiej, obszaru chro-
nionego krajobrazu ANWR (Arctic National Wildlife Refu-
ge) na Alasce, niektórych rejonów Gór Skalistych oraz
zewnêtrznego szelfu kontynentalnego na Atlantyku i Pacy-
fiku. Wagê tej argumentacji wzmacniaj¹ dane z tabeli 1.
Przede wszystkim przemys³ naftowo-gazowniczy jest to
ga³¹Ÿ gospodarki, która daje zatrudnienie przesz³o 2 milio-
nom pracowników (5,2% ca³oœci), co ma du¿e znaczenie w
warunkach obecnego bezrobocia przekraczaj¹cego 9%.
Wa¿ne jest te¿ poœrednie oddzia³ywanie na inne dziedziny
ekonomiki w formie zamówieñ sprzêtu i us³ug. Dlatego te¿
dyrektor API Jack Gerard uwa¿a politykê energetyczn¹ za
wa¿ny czynnik wspomagaj¹cy uzdrowienie gospodarki i
redukcjê zad³u¿enia i apeluje do Kongresu Stanów Zjedno-
czonych i prezydenta Obamy o podejmowanie decyzji
sprzyjaj¹cych rozwojowi sektora naftowego. Zwraca te¿
uwagê, ¿e katastrofa Macondo i wyciek ropy do Zatoki
Meksykañskiej by³y jednostkowym wypadkiem w rejonie,
w którym w ci¹gu 60 lat odwiercono bezpiecznie 42 000
otworów, i nie powinny zmieniaæ w sposób zasadniczy
nastawienia do korzystania z zasobów ropy i gazu. Obecne
regulacje wprowadzane przez Agencjê Ochrony Œrodowi-
ska i inne agendy rz¹dowe s¹ zbyt restrykcyjne.

Wenezuela. Minister ds. ropy naftowej Rafael Ramirez
oznajmi³ 20 stycznia br. w wywiadzie prasowym, ¿e Wene-
zuela posiada najwiêksze zasoby ropy naftowej na œwiecie,
przewy¿szaj¹ce zasoby Arabii Saudyjskiej. Minister powie-
dzia³, ¿e pod koniec 2010 r. by³o to 29,5 mld t, a w rok
bie¿¹cy jego kraj wchodzi z potwierdzonymi zasobami
40,4 mld t ropy, co oznacza wzrost o 36,8%. Przyczyni³a
siê do tego seria odkryæ z³ó¿ ciê¿kiej ropy w rejonie Orinoko.
Du¿ym sukcesem by³o te¿ odkrycie w 2009 r. przez Repsol
YPF S.A. w Zatoce Wenezuelskiej z³o¿a gazu Perla o zaso-
bach ponad 170 mld m3. Obecne wydobycie ropy wynosi
300 tys. t/d.

Powy¿sze informacje s¹ przyk³adem du¿ych rozbie¿-
noœci w danych statystycznych dotycz¹cych zasobów lub
produkcji. W zestawieniu Oil & Gas Journal z 6 grudnia
2010 r. zasoby ropy naftowej w Wenezueli wg stanu na 1 stycz-
nia 2010 r. wynosi³y 13,5 mld t, a wg stanu na 1 stycznia
2011 r. – 28,7 mld t (Prz. Geol., 59: str. 202), co oznacza
wzrost o 112%; teraz mamy kolejn¹ skokow¹ zmianê.

Falklandy. Poszukiwania wokó³ Falklandów tocz¹ siê
ze zmiennym szczêœciem. Po sukcesie w postaci odkrycia
z³o¿a Sea Lion, wiercenia na obiektach Rachel i Dawn/
Jacinta przynios³y wynik negatywny. Desire Petroleum plc
informuje, ¿e w odwiercie 25/5-1 zlokalizowanym na
obiekcie strukturalnym Dawn/Jacinta w basenie po³udnio-
wym stwierdzono wystêpowanie piaskowców o dobrych
w³asnoœciach zbiornikowych i objawy gazu, jednak nie
mia³y one znaczenia przemys³owego. Otwór, który osi¹gn¹³
g³êbokoœæ 1697 m, zosta³ zlikwidowany. Obecnie Desire
Petroleum wykonuje zdjêcie sejsmiczne 3-D, a nastêpnie
zamierza kontynuowaæ wiercenia, przypuszczalnie wspól-
nie z Rockhopper Exploration plc, na obiekcie Ninky w
basenie pó³nocnym.

Nadal tocz¹ siê spory co do praw do poszukiwañ w rejo-
nie Wysp Falklandzkich. Pragn¹c wzmocniæ swoj¹ pozycjê,
rz¹d argentyñski og³osi³ przy³¹czenie Malwinów (Falklan-
dów) do prowincji Tierra del Fuego (Ziemi Ognistej).

Oman. W trakcie wiercenia otworu Saiwan East-4,
po³o¿onego w obrêbie bloku koncesyjnego 4 we wschod-
nim Omanie, przewiercono 400-metrowy kompleks wapieni
formacji Khufai, w których wystêpuje kilka zasobnych
horyzontów roponoœnych. We wczeœniejszych wierceniach
Saiwan East-2 i Saiwan East-3 uzyskano przyp³ywy ropy
œredniej o ciê¿arze 0,8600 g/cm3, ropa z Saiwan East-4
ró¿ni siê gêstoœci¹. Wydajnoœæ odwiertu Saiwan East-3
przekracza 1360 t/d ropy, wiêc jest to bardzo dobry wynik
z³o¿owy. W sumie powy¿szy opis nie odznacza siê niczym
szczególnym, gdyby nie wiek formacji Khufai: neoprote-
rozoik – ediakar. Z³o¿e Saiwan nale¿y wiêc do tej znikomej
czêœci z³ó¿ ropy naftowej, które wystêpuj¹ w utworach ery
proterozoicznej.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, ExxonMobil,
KulczykOil, Lotos, Offshore, Oil & Gas Financial Journal,
Oil & Gas Journal, PGNiG, Rapid, Rigzone, World Oil
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Sektor Zatrudnienie
Dochody z

pracy
[ mln USD]

Wartoœæ dodana
[mln USD]

Bezpoœredni
wp³yw
przemys³u
naftowo-
gazowniczego

2 123 291 199 344 456 971

Wp³yw
poœredni w
innych
bran¿ach

7 114 090 358 916 580 089

w tym: us³ugi 3 399 474 149 462 181 720

w tym: handel
hurtowy i
detaliczny

1 174 762 49 711 80 915

w tym: finanse,
ubezpieczenia,
nieruchomoœci,
dzier¿awa i
leasing

828 904 47 487 73 322

w tym:
produkcja 680 834 49 936 73 322

w tym:
transport i
magazynowanie

276 492 13 892 18 746

w tym:
budownictwo 220 923 11 185 13 722

w tym:
informatyka 165 859 15 206 29 324

w tym:
rolnictwo 122 542 2193 5197

w tym: sektor
u¿ytecznoœci
publicznej

26 272 4309 14 652

w tym:
górnictwo 10 898 1037 2068

w tym: inne 207 130 14 499 16 122

Wp³yw ogó³em 9 337 381 558 260 1 037 060

Udzia³
procentowy w
gospodarce
USA

5,2% 6,3% 7,5%

Tab. 1. Wp³yw przemys³u naftowo-gazowniczego na gospo-
darkê USA w 2007 r. (wg PricewaterhouseCoopers, 2009)


