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Œwiat. Ceny ropy w 2011 r. waha³y
siê doœæ znacznie, chocia¿ skoki cen nie
by³y tak du¿e jak w roku 2009. Ruch
cen ilustruje wykres ceny ropy Brent
(ryc. 1). Minimaln¹ cenê 93,01 USD za
bary³kê odnotowano 7 stycznia 2011 r.,
maksymaln¹ – 125,73 USD/bary³kê –
29 kwietnia 2011 r. Okres najwy¿szych
cen w kwietniu i maju ub. roku to kon-

sekwencja wydarzeñ w Afryce Pó³nocnej i trzêsienia
ziemi w Japonii. PóŸniej wystêpowa³y mniejsze oscyla-
cje, ale z tendencj¹ spadkow¹, dopiero koniec grudnia
przyniós³ ponowny wzrost cen, spowodowany groŸbami
zablokowania cieœniny Ormuz przez Iran. Œrednia cena
ropy Brent w 2011 r. wynosi³a 110 USD/bary³kê (w 2010 r.
by³o to 80 USD).

Podsumowaniom roku ubieg³ego towarzysz¹ zwykle
prognozy na rok nastêpny. Od wielu lat by³o to trudne
zadanie i nie inaczej jest teraz. Dziennikarze z miesiêcznika
Offshore pokusili siê o tak¹ próbê, ale tylko na pierwsz¹
po³owê roku 2012. Bior¹c pod uwagê ceny ropy naftowej
z prze³omu lat 2011/2012 – cena ropy gatunku WTI
w transakcjach „futures” osi¹ga 100 USD za bary³kê, cena
ropy Brent przekracza 112 USD – oraz wzrost wydatków
konsumpcyjnych w USA, nale¿a³oby siê spodziewaæ ten-
dencji zwy¿kowej w zwi¹zku z popraw¹ stanu gospodarki
i wzrostem zapotrzebowania na energiê. Równie¿ wiado-
moœci z Chin i Indii zapowiadaj¹ rosn¹cy popyt na surowce
energetyczne. Z drugiej strony roœnie wydobycie ropy
w Libii i te dodatkowe iloœci surowca zmniejszaj¹ napiêcia
na rynku. Kryzys w Europie nie koñczy siê i mo¿e siê
przekszta³ciæ w recesjê o du¿ym zasiêgu, co bêdzie skutko-
waæ zmniejszeniem zapotrzebowania na ropê. Nie mo¿na
zapominaæ o roli OPEC, która kontroluje ok. 70% dostaw
ropy i niejednokrotnie energicznie interweniuje na rynku,
graj¹c na zwy¿kê lub (rzadziej) zni¿kê cen. Jeœli nie
zaostrzy siê konflikt Zachodu z Iranem, w I pó³roczu br.
mo¿na siê spodziewaæ przeciêtnej ceny 98 USD za bary³kê,
z odchyleniami w granicach 20% w górê i w dó³. Ze wzglêdu
na rosn¹c¹ liczbê niewiadomych autorzy prognozy nie
pokusili siê o jej przed³u¿enie na II pó³rocze.

Statek sejsmiczny Polarcus Alima zakoñczy³ na jesieni
ub. roku badania na Morzu Barentsa i wyruszy³ na miejsce
nastêpnych prac do Nowej Zelandii. Wybrano trasê
Pó³nocn¹ Drog¹ Morsk¹ (zwan¹ te¿ Przejœciem Pó³nocno-
-Wschodnim) i jednostka wyp³ynê³a 15 wrzeœnia 2011 r.
z Hammerfest, aby pokonaæ 3000 mil morskich i po dzie-
wiêciu dniach dotrzeæ bez przeszkód do Przyl¹dka Die¿-
niowa w Cieœninie Beringa. Rejs przez Ocean Arktyczny

skróci³ czas podró¿y o dziewiêæ dni. Jest to kolejny
przyk³ad na to, ¿e okres dostêpnoœci Pó³nocnej Drogi Mor-
skiej rzeczywiœcie siê wyd³u¿y³ i korzyœci z wyboru tego
szlaku ¿eglugowego s¹ wymierne.

Statek Polarcus Alima zbudowany w 2005 r. posiada
nowatorsk¹ konstrukcjê kad³uba opatentowan¹ pod nazw¹
X-BOW przez norwesk¹ firmê Ulstein. Kszta³t czêœci
dziobowej zapewnia wiêksz¹ prêdkoœæ, mniejsze zu¿ycie
paliwa, stabilnoœæ kursu w trudnych warunkach nawigacyj-
nych oraz redukcjê wibracji i szumów, szczególnie wa¿n¹
dla statku wykonuj¹cego badania sejsmiczne. Jednostka
ma klasê lodow¹ 1A.

Europa. Po raporcie Miêdzynarodowej Komisji Ener-
gii Atomowej potwierdzaj¹cym kontynuowanie prac nad
wyprodukowaniem broni j¹drowej w Iranie Unia Europejska
zapowiedzia³a wprowadzenie sankcji w postaci wstrzyma-
nia importu ropy irañskiej. Uprzedzono te¿ o mo¿liwoœci
rozszerzenia ograniczeñ na dziedzinê finansów, energetyki
i transportu. Wczeœniej sankcje gospodarcze wprowadzi³y
USA, Kanada i Wielka Brytania. Dodatkowe sankcje
w postaci zakazu transakcji finansowych z irañskim ban-
kiem centralnym og³osi³ 31 grudnia 2011 r. prezydent USA
Barack Obama.

Gdyby dosz³o do skrajnie niekorzystnego rozwoju
wydarzeñ, skutki mog¹ byæ bardziej dotkliwe dla Europy
ni¿ dla Iranu. Prezes ENI SpA Paolo Scaroni poda³, ¿e kon-
cern mo¿e straciæ 2 mld USD za niedostarczon¹ ropê,
objêt¹ wczeœniej zawartymi kontraktami, wyra¿aj¹c jedno-
czeœnie opiniê, ¿e w³oskie rafinerie szybko przestawi¹ siê
z przeróbki ropy irañskiej na inne gatunki. Jednak inni
komentatorzy uwa¿aj¹, ¿e rafinerie w Grecji, w Hiszpanii
i we W³oszech nie zmieni¹ tak ³atwo procesów produkcyj-
nych, ich sytuacja pogorszy siê i kryzys finansowy ulegnie
pog³êbieniu. Z drugiej strony, chocia¿ Iran mo¿e sprzedaæ
ropê na innych rynkach, to jednak eksportuj¹c do Chin i na
Daleki Wschód, uzyska ni¿sz¹ cenê.

Reakcja Iranu by³a doœæ gwa³towna i na pocz¹tku
stycznia wiceprezydent Mohammad Reza Rahimi oœwiad-
czy³, ¿e „jeœli podjête bêd¹ kroki przeciwko ropie irañskiej,
ani jedna kropla ropy nie przejdzie przez cieœninê Ormuz”.
Po tej wypowiedzi nast¹pi³y manewry irañskiej marynarki
wojennej w Zatoce Perskiej i próby rakiet œredniego zasiêgu.
Szerokoœæ cieœniny Ormuz wynosi 54 km, ale szerokoœæ
toru wodnego w jednym kierunku to tylko 3,2 km, wiêc
zablokowanie nie by³oby trudne, chocia¿ USA ostrzegaj¹,
¿e V Flota nie dopuœci do blokady. W przypadku rzeczy-
wistych zak³óceñ ruchu tankowców alternatyw¹ by³oby
wiêksze wykorzystanie wa¿nych ruroci¹gów eksportowych
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w Arabii Saudyjskiej, Iraku i Abu Zabi, w tym najwa¿niej-
szego – Petroline z Arabii do Morza Czerwonego o zdol-
noœci przesy³owej 650 tys. t/d ropy.

Rosja. Na konferencji prasowej 29 grudnia ub. roku
szef Gazpromu Aleksiej Miller poinformowa³, ¿e w naj-
bli¿szym czasie koncern przyst¹pi do opracowania za³o¿eñ
techniczno-ekonomicznych trzeciej i czwartej nitki gazo-
ci¹gu Nord Stream. Pozwoli to na osi¹gniêcie zdolnoœci
przesy³owej 110 mld m3 gazu rocznie. Tymczasem urucho-
miony 8 listopada 2011 r. gazoci¹g Nord Stream o nominal-
nej zdolnoœci przesy³owej 27,5 mld m3 gazu rocznie
transportuje obecnie ok. 530 tys. m3 na dobê. Zapowie-
dziano równie¿, ¿e terminy projektowe zostan¹ dotrzymane
i druga nitka gazoci¹gu ruszy w 2012 r.

Spó³ka Nord Stream AG nie wyjaœnia przyczyn niskiego
wykorzystania przepustowoœci ruroci¹gu, ale przypusz-
czalnie powodem s¹ zastrze¿enia odbiorców co do jakoœci
gazu. W grudniu ub. roku dwukrotnie wyst¹pi³y zak³ócenia
w pracy gazoci¹gu. Najpierw 2 grudnia nast¹pi³a kilku-
godzinna przerwa w przep³ywie gazu, potem przesy³ by³
wstrzymany przez cztery dni, od 12 do 16 grudnia. Wed³ug
wyjaœnieñ Gazpromu powodem by³y prace na odcinku
l¹dowym k. Wyborga.

Polska. GAZ-SYSTEM S.A. rozpocz¹³ przygotowania
do utworzenia po³¹czenia z sieci¹ gazownicz¹ S³owacji.
Wspólnie ze s³owackim Eustream a.s. opracuje studium
wykonalnoœci takiego gazoci¹gu, który by³by elementem
korytarza gazowego pó³noc-po³udnie, ³¹cz¹cym polski
terminal w Œwinoujœciu z planowanym terminalem LNG
na chorwackiej wyspie Krk na Adriatyku, a potencjalnie
z gazoci¹giem Nabucco. W za³o¿eniach korytarz pó³noc-
-po³udnie ma siê sk³adaæ z wielu gazoci¹gów, zarówno

nowych, jak i ju¿ istniej¹cych we wszystkich pañstwach
regionu (Polska, S³owacja, Czechy, Wêgry).

Eustream a.s. jest operatorem systemu przesy³owego
o ³¹cznej d³ugoœci 2270 km.

Dania. Na podstawie wyników badañ sejsmicznych
2-D i 3-D wykonanych w 2010 r. przez Geofizykê Toruñ
w obrêbie koncesji PGNiG S.A. zaprojektowano otwór
poszukiwawczy do g³êbokoœci 2600 m i 4 grudnia ub. roku
rozpoczêto jego g³êbienie. Wiercenie Felsted-1 zlokali-
zowane jest w po³udniowej Danii, w pobli¿u Aabenraa,
ok. 20 km od granicy niemieckiej. Realizatorem jest spó³ka
Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA w Pile, która przezna-
czy³a do wykonania odwiertu urz¹dzenie IRI 1200. Otwór
ma pos³u¿yæ do zbadania perspektywicznych utworów
dolomitu g³ównego i zostaæ dowiercony do utworów czer-
wonego sp¹gowca.

Turcja. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji
wyda³o niezbêdne zezwolenia na budowê i eksploatacjê
gazoci¹gu South Stream w tureckim sektorze Morza Czar-
nego. W ten sposób rozwi¹zano powa¿ny problem opóŸ-
niaj¹cy zamkniêcie etapu projektowego i sfinalizowanie
umów z udzia³owcami inwestycji (Gazprom – 50%, ENI –
20%, Wintershall i EDF – po 15%). Prezes Gazpromu
Aleksiej Miller w swoim komentarzu podkreœla znaczenie
zgody Turcji dla dotrzymania planowanego terminu uru-
chomienia gazoci¹gu do koñca 2015 r. W komunikacie
o spotkaniu, na którym podpisano porozumienie, pojawi³a
siê te¿ informacja o zwiêkszeniu dostaw gazu rosyjskiego
do Turcji z 25 do 27 mld m3 rocznie.

Norwegia. Najnowsze wyniki poszukiwañ w rejonie
wyspy Jan Mayen, na Morzu Norweskim i w po³udniowej
czêœci Morza Barentsa mog¹ zmieniæ kierunki i priorytety
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Ryc. 1. Cena ropy Brent w 2011 r. (wg Reuters)



polityki koncesyjnej. Norweski Dyrektoriat Naftowy ana-
lizowa³ dane z tych obszarów i przygotowa³ dla parlamentu
dokument zatytu³owany „Przysz³oœæ norweskiego przemys³u
naftowego” zawieraj¹cy szacunki zasobów i wynikaj¹ce
z nich zalecenia, aby agendy rz¹dowe inicjowa³y opraco-
wania studialne i wstêpne badania w nowych rejonach.
Stopieñ rozpoznania Morza Norweskiego mo¿na okreœliæ
jako œredni do dobrego i z tego powodu do niedawna nie
wi¹zano z tym regionem du¿ych nadziei. Teraz pojawi³a siê
szansa na nowe odkrycia, szczególnie w czêœci g³êboko-
wodnej. Zasoby oszacowano na 218 mln t do 1,3 mld t
równowa¿nika ropy naftowej ze stopniem pewnoœci 90%.
Morze Barentsa jest s³abo zbadane, z ograniczonym rozpo-
znaniem geofizycznym i niewielk¹ liczb¹ wierceñ poszuki-
wawczych. Momentem prze³omowym by³o odkrycie wiosn¹
2011 r. z³o¿a Skrugard, zlokalizowanego ok. 100 km na
pó³noc od z³o¿a Snøhvit. Zasoby w regionie mog¹ byæ
wiêksze, od 150 mln t do 2,3 mld t równowa¿nika ropy naf-
towej. W 2011 r. zaplanowano tam wykonanie 11 otworów
poszukiwawczych.

Okolicznoœci¹, która przyczyni³a siê do intensyfikacji
prac na Morzu Barentsa, by³o uregulowanie w kwietniu
2010 r. sporu z Rosj¹ dotycz¹cego rozgraniczenia stref eko-
nomicznych. Teraz interesuj¹cy pod wzglêdem poszukiwañ
obszar (³¹cznie z czêœci¹ Oceanu Arktycznego), na którym
wystêpuj¹ ska³y osadowe, obejmuje 489 tys. km2. W strefie
p³ytkowodnej g³êbokoœæ wody przewa¿nie nie przekracza
400 m, aby na sk³onie kontynentalnym wzrosn¹æ ku zacho-
dowi i pó³nocy do 2500 m. W zimie ten akwen przewa¿nie
pokryty jest lodem dryfuj¹cym. Potwierdzeniem wysokiej
perspektywicznoœci Morza Barentsa jest najnowsze odkry-
cie z pocz¹tku stycznia br. – z³o¿e ropy Havis. Otwór
7720/7-1 o g³êbokoœci 2200 m (przy g³êbokoœci wody
365 m) przewierci³ horyzont gazonoœny o mi¹¿ szoœci 48 m
i horyzont roponoœny o mi¹¿szoœci 128 m. Wed³ug szacun-
ków Statoilu zasoby tej akumulacji wynosz¹ od 27 do
40 mln t równowa¿nika ropy naftowej. Z³o¿e Havis jest
dziewi¹tym sukcesem w tym rejonie w ci¹gu dziewiêciu
miesiêcy i jest po³o¿one 7 km na po³udniowy zachód od
z³o¿a Skrugard, w obrêbie tej samej koncesji.

Regionem, w którym poszukiwania dopiero siê roz-
poczynaj¹, jest wyspa Jan Mayen. Grzbiet Jan Mayen/Dreki
rozci¹gaj¹cy siê od wyspy Jan Mayen do pó³nocnego cypla
Islandii jest zbudowany z utworów wulkanicznych. Jest
najs³abiej zbadany i przewidziany do rozpoznania w trzeciej
kolejnoœci. Niedawno firma Spectrum udostêpni³a dane
z 10 000 km profili sejsmicznych, na których zidentyfiko-
wano kompleksy bazaltów (przypuszczalnie mezozoicz-
nych), liczne anomalie wskazuj¹ce na obecnoœæ wêglo-
wodorów i pu³apki strukturalne i stratygraficzne.

USA. W 2007 r. Exxon wspólnie ze Statoilem odkry³
z³o¿e ropy naftowej Julia, jedno z najwiêkszych w Zatoce
Meksykañskiej. Krótko przed wygaœniêciem 10-letniego
okresu koncesji Exxon wyst¹pi³ o przed³u¿enie na piêæ lat,
ale otrzyma³ odmowê. Uzasadnieniem by³y zastrze¿enia
Departamentu Spraw Wewnêtrznych USA do projektu
zagospodarowania z³o¿a. Po katastrofie Deepwater Horizon
wprowadzono dodatkowe wymagania i pocz¹tkowo Exxon
oponowa³ przeciwko nowym warunkom. Jednak groŸba
utraty koncesji i ogromnego z³o¿a ropy o zasobach
wydobywalnych ocenianych na 137 mln t by³a na tyle
powa¿na, ¿e obydwa koncerny przyst¹pi³y do d³ugich i ¿mud-
nych negocjacji z rz¹dem USA. Ostatecznie na pocz¹tku
stycznia br. zawarto porozumienie, na mocy którego Exxon
i Statoil zobowi¹za³y siê do zainstalowania platformy
produkcyjnej i rozpoczêcia wydobycia do czerwca 2016 r.
Do 11,2 mln USD rocznie podwy¿szona zosta³a równie¿
op³ata dzier¿awna za blok koncesyjny do czasu osi¹gniêcia
³¹cznej produkcji 12 mln t ropy. Stawka op³aty eksploata-
cyjnej wyniesie 18,75%. Rzecznik Departamentu Spraw
Wewnêtrznych USA powiedzia³, ¿e porozumienie zawiera
zachêtê do terminowego i dobrze przygotowanego zagospo-
darowania z³o¿a przez operatora, a jednoczeœnie zapewnia
odpowiednie wp³ywy do skarbu USA.

Wiercenia poszukiwawcze i eksploatacyjne w Zatoce
Meksykañskiej schodz¹ na coraz wiêksze g³êbokoœci. Naj-
pierw by³ otwór Davy Jones 1 odwiercony w 2009 r. na
strukturze o tej samej nazwie, w dolnoeoceñskich piasz-
czystych utworach formacji Wilcox. Wiercenie osi¹gnê³o
g³êbokoœæ 8876,3 m, strop soli napotkano na g³êbokoœci
6083,2 m. W momencie rozpoczêcia eksploatacji w ub.
roku by³ to najg³êbszy otwór produkcyjny w USA. Sukces
z³o¿owy i znaczna mi¹¿szoœæ horyzontu produktywnego
(61 m) w formacji Wilcox zachêci³a do odwiercenia
w obrêbie s¹siedniego bloku South Marsh Island 234
otworu Davy Jones 2 zarurowanego do g³êbokoœci 9366,8 m.
Stwierdzono dwa poziomy roponoœne: w formacji Wilcox
o mi¹¿szoœci 36,5 m i w kredowej formacji Tuscaloosa
o mi¹¿szoœci 58,5 m.

Kolejny rekord ustanowi³a w ub. roku firma Energy XXI
otworem Blackbeard East, który przekroczy³ g³êbokoœæ
10 000 m i zosta³ pog³êbiony do 10 363 m. Przewiercono
dwa piaszczyste horyzonty produktywne o du¿ej porowa-
toœci: w dolnym miocenie o mi¹¿szoœci netto 52,1 m i oli-
goceñski (formacja Frio). Wymienione wiercenia znajduj¹
siê w p³ytkowodnej czêœci Zatoki Meksykañskiej – g³êbo-
koœæ wody w rejonie otworu Davy Jones 1 wynosi 26 m.

�ród³a: GAZ-System, Hart's E&P, Offshore, Oil & Gas
Financial Journal, Oil & Gas Journal, PGNiG, Reuters,
Rigzone, RusEnergy, Statoil, Wall Street Journal, World Oil
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