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Œwiat. Wspó³pracownicy redakcji cza-
sopisma World Oil staraj¹cy siê przewi-
dzieæ rozwój sytuacji w przemyœle naf-
towym w br. nadal akcentuj¹ znaczenie
zasobów niekonwencjonalnych, przede
wszystkim ropy i gazu z ³upków. Nie jest
to ju¿ tylko problem USA, niemal we
wszystkich regionach œwiata trwaj¹ bada-
nia lub choæby przygotowania do nich.

Co wiêcej, nawet na zasobnym w konwencjonaln¹ ropê
Bliskim Wschodzie rozpoczêto szacunki zasobów gazu
z ³upków i przygotowywane s¹ projekty rozpoznania.
Dotychczasowe doœwiadczenia pokazuj¹, jak wiele jest
ró¿nic w warunkach geologicznych z³ó¿ konwencjonalnych
i niekonwencjonalnych i jak odmienne podejœcie meto-
dyczne przy wierceniu i dowiercaniu otworu nale¿y stoso-
waæ. Jest to jednoczeœnie szansa dla firm amerykañskich,
które wdro¿y³y technologie wykorzystywane w eksploata-
cji gazu z ³upków. W kilku wypowiedziach bardzo mocno
podkreœlono znaczenie przemys³u naftowego dla gospo-
darki amerykañskiej, m.in. w zmniejszaniu bezrobocia,
co potwierdza siê ju¿ zreszt¹ w stanach wydobywaj¹cych
najwiêcej gazu z ³upków i metanu z pok³adów wêgla,
gdzie liczba miejsc pracy od 2010 r. zwiêkszy³a siê o 8%.
Wskazywane s¹ najwa¿niejsze inwestycje, które mog³yby
pomóc w osi¹gniêciu tego celu, jak ruroci¹g Keystone XL
czy otwarcie dla poszukiwañ akwenów wschodniego wy-
brze¿a USA, i jednoczeœnie przyczyniæ siê wydatnie do
zapewnienia niezale¿noœci surowcowej kraju. Zahamo-
wanie spadku wydobycia gazu, a nastêpnie jego wzrost,
umo¿liwi przejœcie z wêgla na gaz w przemyœle, w tym
tak¿e w przemyœle stalowym, co poprawi konkurencyj-
noœæ. Rola ropy naftowej i gazu ziemnego w gospodarce
jest zbyt ma³o eksponowana i zadaniem mened¿erów naf-
towych powinno byæ zdobycie zrozumienia i poparcia ze
strony tej czêœci spo³eczeñstwa, która nie jest zwi¹zana
bezpoœrednio z bran¿¹. Akcje ekologów i antyglobalistów,
wspieranych przez Hollywood i celebrytów, przeciw wydo-
byciu paliw kopalnych nie napotykaj¹ przeciwwagi w postaci
merytorycznej kampanii wyjaœniaj¹cej i edukacyjnej pro-
wadzonej przez przemys³.

Zespó³ ekspertów World Oil sk³ada siê, z dwoma wyj¹t-
kami, z przedstawicieli przemys³u amerykañskiego, tote¿
ich opinie koncentruj¹ siê zwykle na zagadnieniach z USA,
co najwy¿ej – nieco szerzej – z Ameryki Pó³nocnej. Tym
razem jest inaczej, bo William Pike niemal ca³¹ swoj¹ wy-
powiedŸ poœwiêca problemom Rosji. Uwa¿a on, ¿e stagna-
cja w produkcji ropy i gazu przy jednoczesnym rosn¹cym
zapotrzebowaniu wewnêtrznym stwarza powa¿ne zagro¿e-

nia. Prezydent Rosji W³adimir Putin wyznacza przemys³o-
wi priorytety w rodzaju zagospodarowania z³ó¿ wschod-
niej Syberii, ale zakres trudnoœci przy udostêpnianiu jest
ogromny, o czym œwiadczy choæby przyk³ad kolejnych
opóŸnieñ w udostêpnieniu zasobów na Morzu Barentsa
(Sztokmanowskoje). Z kolei Doug Nester, który dotych-
czas zajmowa³ siê Zatok¹ Meksykañsk¹, a teraz pracuje
w Iraku, zwraca uwagê na zmiany zachodz¹ce na Bliskim
Wschodzie. Roœnie zapotrzebowanie na gaz ziemny, przede
wszystkim dla elektrowni, ale tak¿e dla przemys³u. Jednym
z rozwi¹zañ mo¿e byæ ograniczenie spalania gazu w pochod-
niach, co wymaga opracowania odpowiednich technologii.
Drugi zakres potencjalnych kontraktów dla firm zagranicz-
nych to us³ugi serwisowe przy rekonstrukcji odwiertów.
Równie¿ plany Arabii Saudyjskiej, Turcji, Iraku i innych
pañstw tego regionu dotycz¹ce gazu z ³upków wi¹¿¹ siê
z transferem technologii. Profesor Alexander Kemp z uni-
wersytetu w Aberdeen w Wielkiej Brytanii spodziewa siê
wzrostu nak³adów na inwestycje z³o¿owe na szelfie brytyj-
skim, ale inne wskaŸniki nie s¹ zachêcaj¹ce. Wydobycie
ropy i gazu ostro spada, platformy wiertnicze s¹ przesta-
rza³e i koñczy siê okres ich eksploatacji – 15% ma ponad
40 lat, 33% ponad 30 lat. Z tym obrazem kontrastuje ocena
sytuacji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym przedsta-
wiona przez Sveina Tollefsena ze Statoilu. Przypomnia³
sukcesy Statoilu w intensyfikacji wydobycia i stwierdzi³,
¿e przed³u¿y to okres eksploatacji wielu dojrza³ych z³ó¿.
Nowo odkryte z³o¿a o znacznych zasobach, rozszerzanie
rozpoznania na pó³noc i nowe mo¿liwoœci sejsmiki spra-
wiaj¹, ¿e, zdaniem autora, norweski przemys³ naftowy ma
œwietlane, rokuj¹ce nadzieje perspektywy.

Podobnie jak w roku ubieg³ym, ¿aden z ekspertów nie
pokusi³ siê o podanie przybli¿onych cen ropy w 2013 r.,
przypuszczaj¹ jedynie, ¿e utrzymaj¹ siê one raczej na
wzglêdnie wysokim poziomie. Bior¹c pod uwagê sytuacjê
gospodarcz¹ na œwiecie i liczbê politycznych punktów
zapalnych, trudno siê spodziewaæ precyzyjnych ocen.

OPEC. Agencja Informacji Energetycznej (EIA –
Energy Information Administration), organ Departamentu
Energii USA, szacuje dochody pañstw OPEC pochodz¹ce
z eksportu ropy w 2012 r. na 1154 mld USD i jest to wzrost
o 12,5% w porównaniu z dochodem w 2011 r. wynosz¹cym
1026 mld USD. W prognozach na 2013 r. przewidywane
s¹ dochody w wysokoœci 1117 mld USD. Wysokie zyski
nie dziwi¹, bo œrednia cena ropy Brent w 2012 r. wynosi³a
110 USD za bary³kê, zaœ cena ropy West Texas Interme-
diate utrzymywa³a siê przewa¿nie w granicach 90–95 USD
za bary³kê. Minister ds. ropy naftowej Arabii Saudyjskiej

162

Przegl¹d Geologiczny, vol. 61, nr 3, 2013

WIADOMOŒCI GOSPODARCZE

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



Ali Al-Naimi powiedzia³, ¿e jego kraj „do³o¿y starañ, aby
ceny ropy utrzymywa³y siê na poziomie zbli¿onym do
100 USD za bary³kê, co pomo¿e gospodarce œwiatowej”.
Z kolei Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy uwa¿a, ¿e dla
zrównowa¿enia bud¿etu Arabii Saudyjskiej i Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich odpowiednia jest cena 80 USD
za bary³kê. Dochody rozk³adaj¹ siê nierównomiernie, udzia³
Arabii Saudyjskiej wynosi 30%, natomiast wskutek sank-
cji USA i Unii Europejskiej znacznie siê zmniejszy³y siê
zyski Iranu.

Europa. Dotychczas informacje o cenach gazu p³aco-
nych przez kraje europejskie za surowiec dostarczany
przez Gazprom i zwi¹zanych z tym dysproporcjach pocho-
dzi³y ze Ÿróde³ nieoficjalnych, czêsto z zachodnich prze-
cieków dziennikarskich. Nie ujawnia³ ich Gazprom, rów-
nie¿ Komisja Europejska nie uzyska³a takich danych od
importerów. Sporadycznie ceny bywa³y upubliczniane
przy okazji konfliktów takich jak Ukraina–Rosja, kiedy
dowiedzieliœmy siê, ¿e cena p³acona Gazpromowi przez
Ukrainê w ub.r. wzros³a z 416 USD do 432 USD za 1000 m3.
Teraz rosyjski dziennik Izwiestia w artykule „Macedonia
i Polska p³ac¹ Gazpromowi najwiêcej w Europie” opubli-
kowa³ dane o cenach w I pó³roczu 2012 r., spodziewane
w 2013 r. obni¿ki cen i przewidywany poziom dostaw
w 2013 r. w porównaniu z 2012 r. dla 21 pañstw (bez Litwy,
£otwy i Estonii). Œrednia cena gazu od Gazpromu w Euro-
pie wynosi³a 413,1 USD, ale piêciu importerów p³aci³o
ponad 500 USD. Wœród nich znalaz³y siê: Macedonia
(564,3 USD), Polska (525,5 USD), Boœnia i Hercegowina
(515,2 USD), Czechy (503,1 USD) i Bu³garia (501 USD).
Z kolei kraje, które p³aci³y najmniej, to Wielka Brytania
(313,4 USD), Holandia (371,4 USD), Niemcy (379,3 USD),
Finlandia (384,8 USD), Wêgry (390,8 USD), Francja
(393,7 USD) i Austria (397,4 USD). W Macedonii i Boœni
100% dostaw pochodzi z Gazpromu, w Bu³garii 90%, nato-
miast w Wielkiej Brytanii gaz rosyjski stanowi 10%.

Bardzo wa¿n¹ wiadomoœci¹ s¹ przewidywane obni¿ki
cen gazu. Obni¿ki zaczê³y siê ju¿ w styczniu 2012 r. i korek-
tê cen uzyska³y kolejno GDF, Wingas, ENI, E.ON, s³owac-
ki SPP, austriacki Centrex i inne. W bie¿¹cym roku spo-
dziewane jest zmniejszenie cen gazu rzêdu 14%, ale skala
zni¿ek jest bardzo zró¿nicowana – od 27% dla Polski,
26% dla Czech i 25% dla Szwajcarii do 2% dla Wêgier.
W dalszym ci¹gu najdro¿szy gaz bêdzie mia³a Macedonia
(497,5 USD), poniewa¿ obni¿ka wyniesie 12%. Obiektyw-
nie nie ma mocnych przes³anek do obni¿ki cen, bo w Euro-
pie cena w transakcjach spot kszta³tuje siê na poziomie
ok. 342 USD za 1000 m3, ceny ropy s¹ stabilne, ale znacz-
niejsi odbiorcy prowadz¹ intensywne pertraktacje na rzecz
uzyskania ni¿szych cen, ponadto swój wp³yw ma rozpo-
czêcie przez Komisjê Europejsk¹ postêpowania w sprawie
stosowania przez Gazprom praktyk monopolistycznych.
Nie bez znaczenia jest tak¿e koniecznoœæ ustêpstw wobec
pañstw zaanga¿owanych w projekt South Stream.

Optymistycznie przedstawiaj¹ siê prognozy Gazpromu
dotycz¹ce wzrostu sprzeda¿y gazu. W 2013 r. sprzeda¿
ma siê zwiêkszyæ o 8%, do 151,8 mld m3 (w 2012 r. by³o to
140,5 mld m3), a w 2015 r. a¿ do 209 mld m3. Eksperci zew-
nêtrzni zwracaj¹ uwagê na fakt, ¿e gospodarka Europy nie
wykazuje widocznego o¿ywienia i zapotrzebowanie na gaz
ziemny raczej nie wzroœnie w takim stopniu.

Polska. Utworzona w lipcu 2012 r. spó³ka PGNiG
Poszukiwania z dniem 1 lutego br. zosta³a przemianowana
na Exalo Drilling. W sk³ad nowej jednostki wesz³y: Poszu-
kiwania Nafty i Gazu Jas³o, Poszukiwania Nafty i Gazu
Kraków, Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA w Pile, Poszu-
kiwania Naftowe „Diament” w Zielonej Górze i Zak³ad
Robót Górniczych Krosno. Powsta³ w ten sposób nowy
podmiot na krajowym rynku us³ug wiertniczych. W zesz³ym
roku ³¹czne przychody wymienionych spó³ek wynosi³y
1,2 mld z³. Exalo Drilling, dysponuj¹ce parkiem 56 urz¹-
dzeñ wiertniczych i rekonstrukcyjnych, w tym 29 urz¹dzeñ
o zakresie wiercenia powy¿ej 2000 m, bêdzie œwiadczyæ
us³ugi wiertniczo-serwisowe w kraju i za granic¹.

Ukraina. W czasie Œwiatowego Forum Ekonomicz-
nego w Davos prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz
wraz z dyrektorem generalnym Shella podpisali umowê
dotycz¹c¹ eksploatacji gazu z ³upków. Rz¹d ukraiñski
traktuje porozumienie jako wa¿ny krok w dywersyfikacji
dostaw surowców energetycznych i zmniejszeniu uzale¿-
nienia od Gazpromu. W minionym roku import gazu z Rosji
wyniós³ na Ukrainie 32,5 mld m3. Wed³ug danych amery-
kañskiej Agencji Informacji Energetycznej zasoby gazu
w ³upkach na Ukrainie wynosz¹ 1,2 bln m3, wed³ug Ÿróde³
ukraiñskich s¹ o wiele wiêksze. Wczeœniej Shell uzyska³
koncesjê produkcyjn¹ Juziwska, z której spodziewa siê
osi¹gn¹æ wydobycie 10–20 mld m3 gazu rocznie przy
nak³adach rzêdu 410 mln USD w pierwszej fazie. Koncesjê
produkcyjn¹ Oleska na zachodniej Ukrainie przyznano
równie¿ Chevronowi. Wartoœæ g³ównego kontraktu Shella
wynosi 10 mld USD.

Rumunia. Rz¹d rumuñski w ub.r. przy³¹czy³ siê do sta-
nowiska Francji i wstrzyma³ poszukiwania gazu z ³upków,
zanim siê jeszcze na dobre zaczê³y. Z tego powodu koncern
Chevron zawiesi³ w kwietniu ub.r. prace poszukiwawcze
w obrêbie koncesji Barlad w okrêgu Vaslui we wschodniej
Rumunii. Nowy rz¹d premiera Rumunii Victora Ponty po
przed³o¿eniu przez Chevron dodatkowych certyfikatów
i rozmowach z lokalnymi w³adzami cofn¹³ zakaz wierceñ
poszukiwawczych.

Rosja. Gaz ziemny, który ma zasilaæ gazoci¹g South
Stream, bêdzie pochodzi³ ze z³ó¿ na pó³wyspie Jama³.
Wymaga to nowych inwestycji w sieci krajowej, których
koszt Gazprom oceni³ na 16,9 mld USD, natomiast nak³ady
na odcinek przez Morze Czarne i czêœæ l¹dow¹ z Bu³garii
do Chorwacji i W³och wynios¹ 38,4 mld USD. Michai³
Korczemkin, analityk East European Gas Analysis, uwa¿a,
¿e ze wzglêdu na koniecznoœæ budowy dodatkowych ruro-
ci¹gów i t³oczni koszt przekroczy 65 mld USD. Udzia³
Gazpromu wyniesie 40 mld USD, natomiast resztê pokryj¹
partnerzy konsorcjum, tj. ENI, EDF i Wintershall. Koszt
gazoci¹gu Nord Stream wed³ug danych Gazpromu wyniós³
23 mld USD.

Brazylia. Seria sukcesów z³o¿owych na Oceanie Atlan-
tyckim u wybrze¿y Brazylii zapocz¹tkowana odkryciem
w 2006 r. wielkiego z³o¿a ropy Tupi (obecnie przemiano-
wane na Lula) w basenie Santos trwa nadal. W styczniu
Petrobras zakomunikowa³ o odkryciu z³o¿a Sul de Tupi.
W otworze 4-RJS-698 na g³êbokoœci 5220 m w utworach
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podsolnych stwierdzono wêglanow¹ seriê zbiornikow¹
z rop¹ o ciê¿arze 0,8871 g/cm3 (28° API). Wiercenie bêdzie
kontynuowane do g³êbokoœci 5600 m. Jest to strefa g³êbo-
kowodna, g³êbokoœæ wody osi¹ga 2188 m. W grudniu
ub.r. brazylijski koncern og³osi³ o przewierceniu w otworze
1-SES-172 serii roponoœnej z lekk¹ rop¹ o mi¹¿szoœci 67 m
w trzeciorzêdowej formacji Calumbi. Wiercenie zakoñczo-
no na g³êbokoœci 5347 m, przy g³êbokoœci wody 2583 m.
W basenie Sergipe-Alagoas, w którym znajduje siê wierce-
nie, jest to ju¿ czwarte odkrycie. Inna nowa akumulacja
wêglowodorów, o nazwie Mandarim, jest zlokalizowana
w basenie Campos w utworach podsolnych. Piaszczysta
seria roponoœna (eocen) o mi¹¿szoœci 100 m zalegaj¹ca na
g³êbokoœci 2965 m zawiera ciê¿k¹ ropê o w³asnoœciach
zbli¿onych do ropy ze z³o¿a Marlim Sul (ciê¿ar w³aœciwy
0,9593–0,9792 g/cm3, 13–16° API). G³êbokoœæ wody w tym
rejonie wynosi 1874 m. Jak widaæ, wszystkie nowe z³o¿a
znajduj¹ siê w basenach g³êbokowodnych; w przypadku
otworu 1-SES-172 w basenie zaklasyfikowanym nawet
jako ultrag³êbokowodny.

USA. Próby wykorzystania ³¹cznoœci satelitarnej do
transmisji danych sejsmicznych rozpoczêto w USA w 2000 r.
By³a to odpowiedŸ na problem operowania ogromnymi
pakietami danych rejestrowanych podczas wykonywania
morskich zdjêæ sejsmicznych 3-D. Rozwi¹zaniem mog³o-
by byæ instalowanie na statkach sejsmicznych superkom-
puterów zdolnych do przetwarzania du¿ych iloœci danych
i wykonywanie tam wiêkszoœci operacji. Drugim rozwi¹za-
niem jest transmisja danych do l¹dowych oœrodków obli-

czeniowych. W zesz³ym roku firma WesternGeco urucho-
mi³a szybk¹ satelitarn¹ transmisjê danych sejsmicznych
ze statku WesternGeco Patriot pracuj¹cego na Oceanie
Atlantyckim u wybrze¿y Brazylii do oœrodka w Houston.
Wykonuj¹c zdjêcie sejsmiczne 3-D z rejestracj¹ siedmio-
ma kablami hydrofonowymi po 240 kana³ów ka¿dy, uzy-
skiwano od 17 GB do 192 GB danych dziennie, œrednio
93 GB na dobê z próbkowaniem 2 ms. Zastosowany sys-
tem ³¹cznoœci Seismic Star opracowany przez firmê Space
Data International umo¿liwi³ przesy³anie nieskompreso-
wanych danych z prêdkoœci¹ 311 mbps (2 GB/min) za
poœrednictwem satelity do oœrodka NASA w White Sands,
co trwa³o 52 min, a stamt¹d œwiat³owodem z prêdkoœci¹
45 mbps do centrum obliczeniowego w Houston. W pocz¹t-
kowej fazie testów wyst¹pi³y problemy z interferencj¹
anteny nadawczej z radarem okrêtowym, ale zosta³y roz-
wi¹zane. Wkrótce bêdzie mo¿liwe zwiêkszenie prêdkoœci
transmisji do 466 mbps, a nastêpnie do 622 mbps. Niektóre
operacje przetwarzania, w tym kontrola jakoœci, bêd¹
nadal wykonywane na statku. Satelitarna transmisja danych
sejsmicznych redukuje czas od momentu rejestracji na
morzu do otrzymania sekcji z koñcow¹ migracj¹ g³êboko-
œciow¹ przed sumowaniem o 34 dni, co jest ogromn¹ zalet¹
dla zleceniodawcy i wydatnie przyspiesza cykl interpreta-
cji geologicznej.

�ród³a: FT, Gaz-System, Hart’s E&P, izvestia.ru,
Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas
Journal, oilru.com, Petrobras, PGNiG, Rigzone,
RusEnergy, Statoil, World Oil
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