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Œwiat. Zestawienie 25 najwiêkszych
firm naftowych uszeregowanych wed³ug
wielkoœci wydobycia ropy naftowej w
2010 r. (tab.1) bardzo ma³o siê ró¿ni od
tabeli ubieg³orocznej. Mimo zawirowañ
na rynkach i znacz¹cych odkryæ najwiêk-
sze koncerny pañstwowe i prywatne
zachowuj¹ swoje pozycje. Nie ma ¿ad-
nych zmian a¿ do 6. miejsca, dopiero na

7. miejscu znalaz³a siê Rosnieft, awansuj¹ca z 10. miejsca
w ubieg³ym roku. Niewielkie przesuniêcia dotycz¹ Wene-

zueli, Abu Zabi i Brazylii, natomiast na dalszych miej-
scach, a¿ do numeru 21, znów nic siê nie zmieni³o. Listê
zamyka austriacki ÖMV, który w zesz³ym roku zajmowa³
dalek¹ pozycjê, a teraz zast¹pi³ Qatar Petroleum Corp. Ten
awans jest doœæ niespodziewany, bo w 2008 r. ÖMV poda³
wielkoœæ produkcji ropy 8,2 mln t, w 2009 r. 8,5 mln t, a w
2010 r. nast¹pi³ skok do 41 mln t. Zmiany nastêpuj¹ rów-
nie¿ na liœcie firm kanadyjskich, wœród których nie ma
wielkich producentów. W 2009 r. najwiêksz¹ produkcjê
osi¹gnê³a Canadian Natural Resources Ltd. – 17,6 mln t
ropy, a wiêc daleko od czo³ówki, natomiast w 2010 r. poja-

719

Przegl¹d Geologiczny, vol. 59, nr 11, 2011

WIADOMOŒCI GOSPODARCZE

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

Miejsce
w 2010

Miejsce
w 2009 Kraj Firma

Wydoby-
cie ropy
[mln t]

Wydoby-
cie 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
405,9 71,0 36153,9 7788,2 – – –

2 2 Iran NIOC 187,7 137,0 19044,4 29592,5 – – –

3 3 Meksyk Pemex 133,0 72,5 1439,9 490,1 112706 103751 3841

4 4
W.
Brytania

BP (British
Petroleum) 120,4 86,8 1463,7 1208,4 272262 308928 3324

5 5 Irak INOC 119,7 7,9 15985,0 3167,9 – – –

6 6 Chiny PetroChina 119,3 62,9 1567,6 318,7 198749,4 216441,8 22272

7 10 Rosja Rosnieft 117,8 12,3 2517,3 790,5 93829 63047 10672

8 7 Wenezuela PdVSA 113,1 23,5 29352,6 5061,7 – – –

9 8 Abu Zabi ADNOC 109,7 0,0 12815,8 5999,6 – – –

10 9 Brazylia Petrobras 108,9 0,1 1495,3 337,9 308683 150852 19184

11 11 Kuwejt KOC 103,0 11,8 14108,5 1782,9 – – –

12 12 USA ExxonMobil 98,6 82,6 1309,1 1324,8 302510 383221 31398

13 13 Rosja £ukoil 98,4 18,5 1810,5 0,7 84017 104956 9006

14 14 USA Chevron 97,6 52,0 903,9 686,3 184769 204928 19136

15 15 Nigeria NNPC 92,6 23,8 5170,8 5288,7 – – –

16 16 Angola Sonangol 90,8 2,2 1320,5 309,6 – – –

17 17
W.
Brytania/
Holandia

Shell
82,1 72,1 629,4 1333,9 322560 378152 20474

18 18 Libia NOC 78,6 15,6 6452,4 1547,4 – – –

19 19 Francja Total 68,0 58,3 832,2 729,8 192036 186229 14327

20 20 Algieria Sonatrach 63,4 84,3 1695,8 4499,7 – – –

21 21 Rosja Surgutnieftiegaz 60,8 13,4 0,0 0,0 45137 19638,5 4920,1

22 23 W³ochy ENI 50,6 46,9 503,6 506,1 176586,9 131570,9 9764,8

23 22 Norwegia Statoil 48,9 42,7 295,2 508,4 110404,5 89404,6 6354,8

24 24 USA ConocoPhillips 44,2 50,8 502,6 516,1 156314 198655 11417

25
–

Austria ÖMV 41,0 8,4 76,7 61,1 35360 30847,5 1605,8

Tab. 1. Najwiêksze firmy naftowe na œwiecie w 2010 r. (wg Oil & Gas Journal, 2011)



wi³a siê Sonde Resources Corp. (dawniej Canadian Supe-
rior Energy Inc.) z wydobyciem 32,2 mln t ropy, co da³oby
jej 30. miejsce w tabeli. Jak widaæ, na za³¹czonej liœcie
znajduj¹ siê 3 koncerny z USA – ExxonMobil, Chevron i
Conoco-Phillips. Otwieraj¹ one listê „150”, tradycyjnie
zestawian¹ przez Oil & Gas Journal osobno dla firm ame-
rykañskich. Tam zmian jest sporo, ale przewa¿nie nie s¹
one znacz¹ce. Na uwagê zas³uguje awans Apache Corp.,
które przesunê³o siê z miejsca 11. na 7. Najszybciej rozwi-
jaj¹c¹ siê firm¹ by³a Miller Energy Resources Inc., która
awansowa³a z miejsca 126. na 72., dziêki wzrostowi akty-
wów z 9,9 mln USD w 2009 r. do 500 mln USD w 2010 r.
Lista „150” nadal siê kurczy – w ubieg³ym roku obejmo-
wa³a 137 firm, w tym roku ju¿ tylko 129 firm. Listê dla
USA zamyka Savoy Energy Corp. z Houston z aktywami
74 000 USD i produkcj¹ ok. 140 t ropy.

Polska. Komunikat FX Energy Poland z 27 wrzeœnia
br. informuje, ¿e wiercenie Kutno-2 osi¹gnê³o g³êbokoœæ
1148 m. Po osi¹gniêciu g³êbokoœci 1600 m bêdzie posta-
wiona kolumna rur 133/8" i wtedy nast¹pi zmiana urz¹dze-
nia wiertniczego na IDM 2000, które bêdzie g³êbiæ otwór
do docelowej g³êbokoœci 6500 m.

Ministerstwo Œrodowiska podpisa³o z firm¹ GX Tech-
nology Poland umowê dotycz¹c¹ programu PolandSPAN,
który bêdzie realizowany we wspó³pracy z Pañstwowym
Instytutem Geologicznym – Pañstwowym Instytutem Badaw-
czym, Instytutem Geofizyki PAN i Instytutem Nauk Geo-
logicznych PAN. Zakres programu okreœla zatwierdzony w
sierpniu br. przez ministra œrodowiska projekt badañ geolo-
gicznych Rozpoznanie wg³êbnej budowy geologicznej Pol-
ski za pomoc¹ badañ sejsmicznych i magnetotellurycznych
oraz zintegrowanej interpretacji geologiczno-geofizycznej.
W ramach I fazy, która rozpocznie siê w tym roku, planuje
siê wykonanie 2200 km nowych profili sejsmicznych na
obszarze od Pomorza po nieckê lubelsk¹. W nastêpnych
etapach wykonana zostanie zbiorcza interpretacja 10 000 km
nowych profili sejsmicznych wysokiej jakoœci i profili z lat
wczeœniejszych po reprocessingu w po³¹czeniu z danymi
otworowymi, magnetotellurycznymi, grawimetrycznymi i
magnetycznymi. Pozwoli to na zbadanie g³êbokich struk-
tur geologicznych i stworzenie aktualnych modeli basenów
osadowych, w tym tak¿e dok³adniejszego rozpoznania dol-
nopaleozoicznych formacji ³upkowych.

GX Technology by³a pionierem w przygotowywaniu
oprogramowania do przetwarzania sejsmicznego, m.in.
migracji g³êbokoœciowej przed sk³adaniem – PreSDM (Pre
stack depth migration) i modelowania z³ó¿. Obecnie jest
fili¹ ION Geophysical Corp. – poprzednio Input/ Output.

Zakup przez PGNiG SA udzia³ów Vattenfall Heat
Poland potwierdza za³o¿enia strategii spó³ki, w których
energetyka jest jednym z trzech kluczowych kierunków.
Aktywa Vattenfall w Warszawie obejmuj¹ elektrocie-
p³ownie Siekierki, ¯erañ i Pruszków oraz ciep³ownie
Kawêczyn i Wola. S¹ to bloki opalane wêglem (z wy-
j¹tkiem ciep³owni Wola), które w przysz³oœci mog¹ byæ
zast¹pione przez gazowe jednostki kogeneracyjne. War-
toœæ transakcji wynosi 2,96 mld PLN.

Europa. Dokument pod has³em Polityka energetyczna
Unii Europejskiej: negocjacje z partnerami spoza UE,
przyjêty 7 wrzeœnia br., upowa¿nia Uniê Europejsk¹ do

negocjacji z Azerbejd¿anem i Turkmenistanem na temat
prawnie wi¹¿¹cego traktatu o budowie systemu prze-
sy³owego gazu ziemnego z rejonu Morza Kaspijskiego do
Europy. Jest to pierwsze konkretne posuniêcie w realizacji
za³o¿eñ programu Transkaspijski System Ruroci¹gów, któ-
ry przewiduje budowê podmorskiego gazoci¹gu z Turkme-
nistanu do Azerbejd¿anu przez Morze Kaspijskie, a nastêpnie
po³¹czenia z istniej¹cym systemem transportowym. Tran-
skaspijski System Ruroci¹gów wchodzi³by w sk³ad wiêk-
szego projektu znanego pod nazw¹ Po³udniowego
Korytarza. Rozmowy, które rozpoczê³y siê 12 wrzeœnia br.,
dotycz¹ zasad udzia³u stron w projektowaniu, finansowa-
niu, budowie i eksploatacji przysz³ego gazoci¹gu. Koñco-
wy traktat musi byæ uzgodniony i zaaprobowany przez 27
pañstw cz³onkowskich UE.

Turkmenistan. Brytyjska firma audytorska Gaffney,
Cline&Associates opublikowa³a wyniki najnowszego
oszacowania zasobów gazowo-kondensatowego z³o¿a
South Jolotan-Osman (Jeloten), odkrytego pod koniec
2006 r. Poprzednio oceniano, ¿e zasoby geologiczne z³o¿a
zajmuj¹cego powierzchniê ponad 3000 km2 wynosz¹ 4–14 bln
m3 gazu, teraz jest to 13–21,2 bln m3. Stawia to turkmeñ-
skie z³o¿e na drugim miejscu na liœcie najwiêkszych œwia-
towych z³ó¿ gazowych, po z³o¿u SouthPars/North Dome z
zasobami 51 bln m3 gazu. Peter Holding z firmy Gaffney
powiedzia³, ¿e ci¹gle nie ma pe³nej informacji o z³o¿u, ale
jego zasiêg na NW raczej jeszcze siê zwiêkszy, tak¿e sk³on
SE mo¿e siê poszerzyæ. Interwa³ gazonoœny ma mi¹¿szoœæ
353 m. Zainteresowanie udzia³em w zagospodarowaniu
z³o¿a South Jolotan jest bardzo du¿e, swoje biura w Asz-
chabadzie za³o¿y³y ju¿ ExxonMobil, Chevron, PetroChina,
Petronas, Shell i Statoil.

Azerbejd¿an. Na bloku Apszeron na Morzu Kaspij-
skim w wierceniu X-2 stwierdzono istnienie interwa³u
gazonoœnego o mi¹¿szoœci netto 152 m w piaszczystych
utworach o bardzo dobrych w³asnoœciach zbiornikowych.
Otwór jest zlokalizowany na pó³nocnym sk³onie struktury
o powierzchni 270 km2, ok. 100 km na SE od Baku i 25 km
od z³o¿a gazowo-kondensatowego Szach Deniz. Przypusz-
czalnie poziomy zbiornikowe wystêpuj¹ na ca³ym pó³noc-
nym skrzydle rozleg³ej struktury. Obecnie otwór osi¹gn¹³
g³êbokoœæ 6550 m, ale zostanie pog³êbiony w celu zbada-
nia g³êbszych horyzontów perspektywicznych. G³êbokoœæ
wody wynosi 500 m. Wstêpne szacunki zasobów gazu
ziemnego i kondensatu mówi¹ o 200 mld m3. Wiceprezes
ds. poszukiwañ firmy Total Marc Blaizot stwierdzi³, ¿e jest
to strefa obiecuj¹ca pod wzglêdem wielkoœci zasobów, ale
jednoczeœnie obarczona wysokim ryzykiem ze wzglêdu na
g³êbokoœæ i wysokie ciœnienia. Total jest operatorem na
bloku Apszeron, posiadaj¹c 40% udzia³ów, pozostali
udzia³owcy to azerski SOCAR z 40% udzia³ów i GDF Suez
z 20%.

Francja. Rz¹d francuski anulowa³ trzy koncesje na
poszukiwanie gazu ³upkowego w po³udniowo-zachodniej
Francji, dwie dla Schuepbach Energy LLC z Dallas i jedn¹
dla Totalu. Minister ekologii Nathalie Kosciusko-Morizet
w wywiadzie dla AFP powiedzia³a, ¿e poniewa¿ firma
Schuepbach nie przedstawi³a w wymaganym terminie 2
miesiêcy projektu wiercenia z zastosowaniem innych
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metod ni¿ szczelinowanie hydrauliczne, zdecydowano siê
na cofniêcie pozwoleñ. Projekt wiercenia przed³o¿ony
przez Total nie przewidywa³ szczelinowania, ale w³adze
uzna³y go za „ma³o wiarygodny”.

Stanowisko rz¹du popar³ Gerard Mestrallet, szef kon-
cernu GdF Suez, który oœwiadczy³, ¿e GdF Suez nie uczest-
niczy obecnie w ¿adnym projekcie eksploatacji gazu
³upkowego, chocia¿ posiada takie koncesje w Niemczech.
G. Mestrallet odwo³a³ siê do kampanii sprzeciwu wobec
stosowania szczelinowania hydraulicznego w USA i
stwierdzi³, ¿e technologia wierceñ musi byæ ulepszona
tak, aby w maksymalnym stopniu zapewniæ ochronê œro-
dowiska.

Ukraina. Minister ds. energii Jurij Bojko skomentowa³
podpisanie umowy o wspó³pracy Ukrainy z koncernem
Shell w sprawach poszukiwañ gazu niekonwencjonalnego
jako wa¿nego kroku w intensyfikacji poszukiwañ wêglo-
wodorów. Umowa dotyczy 6 bloków koncesyjnych: Sze-
bielinski, Zachodnio-Szebieliñski, Paw³owsk-Swit³owski,
Melechiwski, Gersewaniwski i Nowo-Meczebiliwski. Znajduj¹
siê one w zapadlisku dnieprowsko-donieckim, gdzie per-
spektywy wystêpowania gazu ³upkowego s¹ zwi¹zane z
utworami famenu, franu i wizenu. Dyrektor wykonawczy
Shella Peter Voser zapowiedzia³ dostarczenie technologii
niezbêdnej do zwiêkszenia produkcji energii oraz skiero-
wanie specjalistów koncernu na Ukrainê. W pierwszym
etapie koszty realizacji umowy wynios¹ 200 mln USD,
ca³oœæ zamknie siê kwot¹ 800 mln USD.

Iran. Nowa inicjatywa Iranu dotyczy budowy gazo-
ci¹gu o zdolnoœci przesy³owej 40 mld m3 gazu rocznie, któ-
ry by³by w stanie zaspokoiæ 15 do 20% potrzeb Europy.
Szef National Iranian Gas Export Co. Hossein Bidarma-
ghz przedstawi³ projekt gazoci¹gu eksportowego przebie-
gaj¹cego przez Irak, Syriê, Liban i Morze Œródziemne do
Europy po³udniowej. W czerwcu br. Iran, Irak i Syria pod-
pisa³y list intencyjny w sprawie budowy gazoci¹gu o d³u-
goœci 5000 km kosztem 10 mld USD. Po zakoñczeniu
zagospodarowania z³ó¿ gazu w Iraku powstanie mo¿liwoœæ
dodania 20 do 25 mln m3/d gazu do eksportu irañskiego.
Trwaj¹ prace studialne nad projektem tej inwestycji. Nale-
¿y pamiêtaæ o sankcjach wobec Iranu, które mog¹ storpe-
dowaæ projekt rz¹du irañskiego.

Pakistan. Rosn¹cy deficyt w zaopatrzeniu w gaz ziem-
ny sprawia, ¿e ukoñczenie budowy gazoci¹gu Iran-Paki-
stan jest dla Pakistanu niezwykle wa¿ne. Gazoci¹g ma
przebiegaæ od Iranshahr w Iranie do Nawabshah w Pakista-
nie, a jego koszt szacuje siê na 1,2–1,5 mld USD. Kontrakt
miêdzypañstwowy przewiduje dostawy 7–8 mld m3/d gazu
od 2014 r. Minister spraw zagranicznych Iranu Ali Akbar
Salehi powiedzia³ 8 wrzeœnia br.: ruroci¹g dotar³ ju¿ nie-
mal do granicy Pakistanu. Odcinek pakistañski liczy
ponad 700 km i jest realizowany z du¿ym opóŸnieniem,
m.in. dlatego, ¿e firmy pakistañskie zgromadzi³y fundusze
w wysokoœci tylko 210 mln USD. Dlatego te¿ niedawno

rz¹d zachêca³ banki chiñskie do udzia³u w tej inwestycji.
Pocz¹tki tego projektu siêgaj¹ roku 1994 i kilkakrotnie
przygotowania by³y wstrzymywane z przyczyn politycz-
nych i finansowych, a tak¿e zagro¿eñ ze strony ruchów
separatystycznych w Pakistanie.

Gujana Francuska. Odkrycie w 2007 r. u wybrze¿y
Ghany z³o¿a Jubilee o zasobach szacowanych na 95–136 mln
t ropy by³o impulsem do poszukiwania po drugiej stronie
Atlantyku podobnego basenu roponoœnego. Takie w³aœnie
by³o zadanie wiercenia Zaedyus w Gujanie Francuskiej
oznaczonego symbolem GM-ES-1. Hipoteza okaza³a siê
trafna, bo w otworze o g³êbokoœci 5711 m stwierdzono wystê-
powanie sto¿ków turbidytowych i przewiercono horyzont
roponoœny o mi¹¿szoœci netto 72 m. Wyniki pomiarów
otworowych i analiz p³ynów z³o¿owych wskazuj¹ na bar-
dzo dobre w³asnoœci zbiornikowe interwa³u piaszczystego.
Otwór bêdzie pog³êbiony do 6000 m w celu zbadania ni¿ej
zalegaj¹cych formacji. Jest to akwen g³êbokowodny –
g³êbokoœæ wody wynosi 2048 m. Operatorem bloku konce-
syjnego jest Tullow Oil plc, pozostali partnerzy to Shell i
Total.

Wiertnictwo. W zatoce St. Vincent w pobli¿u Van-
couver przeprowadzono testy nowego podwodnego
urz¹dzenia wiertniczego, którego udoskonalenie mo¿e
mieæ du¿e znaczenie w rozwoju wierceñ morskich. Seafloor
Drill (pe³na nazwa Gregg Seafloor Drill System) jest samo-
dzielnym modu³em wiertniczym, zdalnie sterowanym i
przystosowanym do pracy na wodach do g³êbokoœci 3000 m.
Waga modu³u o wymiarach 5,4 x 3,8 x 6,6 m wynosi 10 t.
Wykonanie wiercenia i pobranie rdzeni nie wymaga u¿ycia
statku wiertniczego – modu³ jest opuszczany ze statku
pomocniczego i umieszczany na dnie morskim. Eliminuje
siê te¿ stosowanie rizera. Producentem urz¹dzenia jest fir-
ma Gregg Marine Inc. Trwaj¹ce 4 tygodnie próby na
g³êbokoœci 250 m wykaza³y pe³n¹ sprawnoœæ i funkcjonal-
noœæ urz¹dzenia wiertniczego. Sukcesem zakoñczy³o siê
te¿ rdzeniowanie – pobierano rdzenie zarówno z osadów
nieskonsolidowanych, jak i z granitów. Testy prowadzono
we wspó³pracy z Schilling Robotics LLC, firm¹ specjali-
zuj¹c¹ siê w certyfikacji sprzêtu podwodnego. Seafloor
Drill jest przeznaczone do badañ geotechnicznych i zasiêg
g³êbokoœciowy wiercenia (i rdzeniowania) wynosi
150–200 m poni¿ej dna, co oczywiœcie w obecnej postaci
nie wystarcza do celów poszukiwañ podmorskich. Jedna-
k¿e zastosowane systemy zasilania, sterowania i telemetrii
mog¹ byæ wykorzystane w konstrukcji kolejnych urz¹dzeñ
wiertniczych o wiêkszych mo¿liwoœciach. Gregg Marine
Inc. produkuje te¿ Cone Penetration Testing Unit – mody-
fikacjê Seafloor Drill przystosowan¹ do badania wytrzy-
ma³oœci i stopnia zagêszczenia gruntów (osadów dennych)
z u¿yciem sondy sto¿kowej.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, EngineerLive,
FX Energy, iraniangas.ir, mos.gov.pl, Offshore, Oil &
Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, PAP, PGNiG,
Rapid, Reuters, Rigzone, Tullow Oil, World Oil
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