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Œwiat. Pocz¹tek roku zwykle jest oka-
zj¹ do podsumowañ, w tym tak¿e do ze-
stawieñ najwa¿niejszych sukcesów poszu-
kiwawczych. Znamienne, ¿e wszystkie
odkryte w 2013 r. z³o¿a znajduj¹ siê na
morzu, co oznacza dalszy rozwój sektora
produkcji i us³ug zwi¹zanych z poszu-
kiwaniami i eksploatacj¹ ropy naftowej
i gazu ziemnego. Najwiêksze z³o¿e, Lon-

tra, odkryto na wodach Angoli. Jego zasoby (ropa i gaz)
szacuje siê na 122 mln t równowa¿nika ropy. W otworze,
który osi¹gn¹³ g³êbokoœæ 4194,9 m, przewiercono poziom
z³o¿owy o mi¹¿szoœci netto 76 m. Drugie znacz¹ce odkrycie
to z³o¿e gazu B14/B17 w Malezji na Morzu Po³udniowo-
chiñskim o zasobach 115 mln t równowa¿nika ropy.
Horyzont gazonoœny w utworach rafowych ma mi¹¿szoœæ
548 m, mi¹¿szoœæ netto wynosi 483 m. Kolejne wa¿ne aku-
mulacje to:

– z³o¿e ropy i gazu Ogo na wodach Nigerii o zasobach
105 mln t równowa¿nika ropy, interwa³ z³o¿owy ma mi¹¿-
szoœæ 160 m, mi¹¿szoœæ netto wynosi 65,8 m;

– z³o¿e ropy i gazu Nene Marine na wodach Republiki
Kongo o zasobach 95 mln t równowa¿nika ropy;

– z³o¿e gazu Agulha/Coral u wybrze¿y Mozambiku
o zasobach 95 mln t równowa¿nika ropy;

– z³o¿e gazu Tangawizi na wodach Tanzanii o zasobach
78 mln t równowa¿nika ropy;

– z³o¿e ropy Coronado w amerykañskiej czêœci Zatoki
Meksykañskiej o zasobach 74,8 mln t;

– z³o¿e gazu Salamat w delcie Nilu o zasobach 68 mln t
równowa¿nika ropy;

– z³o¿e ropy Shenandoah amerykañskiej czêœci Zatoki
Meksykañskiej o zasobach 68 mln t;

– z³o¿e ropy Maximino w meksykañskiej czêœci Zatoki
Meksykañskiej o zasobach 68 mln t;

– z³o¿e ropy Bay du Nord w basenie Flemish Pass w po-
bli¿u Nowej Fundlandii o zasobach 61 mln t;

– z³o¿e ropy Harpoon w Kanadzie na Atlantyku o zaso-
bach 13,6–27 mln t.

Analityk, który przygotowa³ to zestawienie dla Oil & Gas
Financial Journal, zwraca uwagê, ¿e w 2013 r. odkryto
³¹cznie zasoby 2,7 mld t równowa¿nika ropy, podczas gdy
roczne œwiatowe zu¿ycie ropy wynosi 6,8 mld t.

Wydobycie gazu na œwiecie utrzymuje siê na tym samym
poziomie, wzrost w 2013 r. wyniós³ tylko 1,1% (tab. 1)
w porównaniu z 3-procentowym przyrostem w 2012 r., ale
równie¿ w poszczególnych regionach ró¿nice s¹ niewiel-
kie. W liczbach bezwzglêdnych jest to 3400 mld m3 gazu,
o 762 mld m3 wiêcej ni¿ 10 lat temu. W Europie Zachod-

niej po niewielkim zwiêkszeniu produkcji w 2012 r. (Prz.
Geol., 61(5): 274) nast¹pi³ spadek o 8,2%, co wynika ze
zmniejszenia wydobycia u wszystkich wa¿niejszych pro-
ducentów gazu. Najwiêksze spadki zanotowano w Holan-
dii (12,7%) i Wielkiej Brytanii (11,3%). Wyj¹tek stanowi¹
Niemcy, gdzie wydobycie wzros³o, ale s¹ to zbyt ma³e
iloœci, aby odwróciæ trend. W œrodkowej i wschodniej
Europie najwa¿niejszy jest wzrost wydobycia w Rosji wy-
nosz¹cy 4,4%, natomiast w pozosta³ych krajach w czêœci
europejskiej zmiany s¹ niewielkie. Rosn¹ce wydobycie
gazu w krajach b. ZSRR ³¹cznie z Azerbejd¿anem i Kazach-
stanem sprzyjaæ bêdzie zaspokojeniu potrzeb wielkich
importerów w Azji, ale wymaga te¿ rozwoju magistrali
przesy³owych.

W Afryce ca³kowite wydobycie nie zmieni³o siê w spo-
sób zasadniczy, jednak dla Europy najwa¿niejsze s¹ dane
z Afryki Pó³nocnej, bo stamt¹d pochodzi gaz dostarczany
do po³udniowej Europy. Produkcja gazu w Libii i Egipcie
zmniejszy³a siê, co jest spowodowane sytuacj¹ wewnêtrzn¹,
jedynie w Algierii utrzymano dotychczasowy poziom.

Nie ma wiêkszych zmian na Bliskim Wschodzie, rów-
nie¿ stan na Dalekim Wschodzie rozpatrywanym jako
ca³oœæ mo¿na uznaæ za ustabilizowany. Uwagê zwracaj¹
jednak ró¿nice w Chinach i Indiach. Obie potêgi prze-
mys³owe potrzebuj¹ coraz wiêcej energii, w tym gazu
ziemnego, tymczasem w Indiach nast¹pi³ 16-procentowy
spadek wydobycia, podczas gdy Chiny osi¹gnê³y wzrost
o 3,4%.

Inna jest sytuacja na drugiej pó³kuli, gdzie przesz³o
4/5 produkcji gazu przypada na Amerykê Pó³nocn¹, i tam,
mimo nieznacznych wahañ, wydobycie utrzymuje siê na
dotychczasowym poziomie. W Ameryce Po³udniowej coraz
powa¿niejszym producentem staje siê Brazylia z niemal
27-procentowym wzrostem w stosunku do roku ubieg³ego.
K³opoty prze¿ywa argentyñski sektor gazowy, co przeja-
wia siê trwaj¹cym od kilku lat spadkiem wydobycia. Jeœli
ta tendencja utrzyma siê, to miejsce Argentyny w tabeli
zajmie Boliwia, która w 2013 r. osi¹gnê³a 20-procentowy
wzrost wydobycia.

Jak wskazuj¹ wyniki analiz wykonanych przez szwedz-
k¹ firmê Lundin Petroleum, nie mo¿na siê spodziewaæ, aby
wykorzystanie ogromnych zasobów wêglowodorów znaj-
duj¹cych siê na obszarach arktycznych nast¹pi³o szybko.
Wzmo¿one zainteresowanie mo¿liwoœci¹ udostêpnienia
z³ó¿ ropy i gazu, pobudzone g³ównie za spraw¹ opracowañ
amerykañskiej s³u¿by geologicznej, Wood Mackenzie i Fugro
Robertson, zwróci³o uwagê na zwi¹zane z tym problemy
techniczne i logistyczne. Dostosowanie urz¹dzeñ wiertni-
czych i eksploatacyjnych do warunków arktycznych jest
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kosztowne, tak¿e transport sprzêtu i wydobywanych surow-
ców bêdzie trudniejszy i bardziej skomplikowany, co rów-
nie¿ zwiêkszy niezbêdne nak³ady finansowe. Odrêbnym
zagadnieniem stanowi spe³nienie wymagañ dotycz¹cych
ochrony œrodowiska, chocia¿ organizacje ekologiczne
w ogóle nie chc¹ dopuœciæ do rozpoczêcia poszukiwañ
w Arktyce. W sytuacji, gdy w prognozach zapowiadany
jest spadek cen ropy w latach 2015–2016 o kilkanaœcie
procent w stosunku do cen bie¿¹cych, trudno podejmo-
waæ decyzje o uruchomieniu kosztownych projektów in-
westycyjnych na obszarach wysokiego ryzyka. Brytyjska
firma Cairn Energy prowadz¹ca poszukiwania na Atlanty-
ku w pobli¿u Grenlandii mimo wyasygnowania przesz³o
1 mld USD nie odkry³a akumulacji o znaczeniu przemy-
s³owym. Innym przyk³adem jest od³o¿enie przez koncern
Statoil rozpoczêcia inwestycji produkcyjnych na z³o¿u
Johan Castberg na Morzu Barentsa. Shell wstrzyma³ plany
wierceñ na Alasce, zawieszono te¿ zagospodarowanie z³o¿a
Sztokmanowskoje w rosyjskiej czêœci Morza Barentsa.
Wszystkie wymienione wczeœniej czynniki potwierdzaj¹
opiniê prezesa Lundin Petroleum, Iana Lundina, ¿e nie
nale¿y siê spodziewaæ dostaw ropy naftowej z Arktyki co
najmniej przez 15 lat.

Rozpoczêcie prac poszukiwawczych w Arktyce powin-
no byæ poprzedzone rozgraniczeniem stref ekonomicz-
nych – zainteresowane strony to Rosja, Stany Zjednoczo-
ne, Kanada, Norwegia i Dania. Ogólne zasady reguluje
konwencja prawa morskiego ONZ, jednak wysuwane s¹
roszczenia o rozszerzenie stref ekonomicznych dalej ni¿
200 mil morskich. Jak pokazuje przypadek negocjacji Rosji
i Norwegii w sprawie granicy sektorów na Morzu Barentsa,
rokowania mog¹ trwaæ wiele lat.

Jeszcze jeden element, który mo¿e opóŸniæ wejœcie
firm naftowych na Ocean Arktyczny, to zmiany klimatycz-
ne. Z obserwacji meteorologicznych z ostatnich lat wyni-
ka³o, ¿e topnienie pokrywy lodowej postêpuje szybko i nie-
przerwanie. Tymczasem najnowsze informacje amerykañ-
skiego oœrodka badawczego National Snow and Ice Data
Center nie potwierdzaj¹ tego. Latem 2012 r. obszar pokryty
lodem skurczy³ siê do 5,1 mln km2, ale we wrzeœniu 2013 r.
by³o go 1,7 mln km2 wiêcej. Mniej lodu by³o u wschod-
nich wybrze¿y Grenlandii, na po³udnie od cieœniny Fram
oraz na Morzu Karskim i Morzu £aptiewów. Z kolei na
morzach Beauforta, Czukockim i Wschodniosyberyjskim
zasiêg lodu by³ wiêkszy, zablokowane by³o równie¿ Przej-
œcie Pó³nocno-Zachodnie w Kanadzie. Mo¿e to byæ tylko
incydentalna zmiana, ale prognozy o uwolnieniu od lodów
w miesi¹cach letnich np. Pó³nocnej Drogi Morskiej wydaj¹
siê przedwczesne.

Polska. W styczniu br. firma San Leon Energy informo-
wa³a o zachêcaj¹cych rezultatach kolejnego etapu szczeli-
nowania w otworze Lewino-1G2 wykonanego w poszu-
kiwaniu gazu z ³upków, zaœ w marcu nadesz³y wiadomoœci
o postêpie w przygotowaniach do eksploatacji z³o¿a gazu
Siekierki. Odwiercono tam otwory Trzek-1, Trzek-22H,
Trzek-3H i Krzesinki-1, w których w czasie próbnej eks-
ploatacji uzyskano wydajnoœæ 57–85 tys. m3/d gazu. San
Leon Energy podpisa³a list intencyjny z Baker Hughes
Poland o wspólnym zagospodarowaniu z³o¿a z podzia³em
zysków ze sprzeda¿y gazu. W najbli¿szym czasie zostan¹
uzgodnione techniczne szczegó³y wspó³pracy i terminy

179

Przegl¹d Geologiczny, vol. 62, nr 4, 2014

Kraj
2012

[mld m3]
2013

[mld m3]
Zmiana

20012:2013 [%]

Ameryka Pó³nocna 935,5 932,4 99,7

Kanada 139,7 141,9 101,6

Meksyk 67,7 65,6 96,9

USA 728,1 724,9 99,6

Ameryka Po³udniowa 155,7 164,1 105,4

Argentyna 36,3 34,0 93,7

Brazylia 16,9 21,4 126,8

Trynidad 40,4 42,6 105,3

Wenezuela 20,3 20,4 100,3

Pozosta³e 44,7 45,8 102,6

Europa Zachodnia 259,1 237,9 91,8

Dania 5,3 4,8 91,6

Holandia 77,8 67,9 87,3

Niemcy 10,1 10,6 105,0

Norwegia 114,1 108,6 95,1

Wielka Brytania 38,9 34,5 88,7

W³ochy 8,3 8,0 96,4

Pozosta³e 4,7 3,5 75,0

Europa Wschodnia
+ b. ZSRR 874,9 920,6 105,2

Azerbejd¿an 27,3 29,6 108,4

Kazachstan 38,7 41,9 108,3

Inne kraje b. ZSRR 151,5 163,7 108,1

Rosja 640,1 668,1 104,4

Rumunia 6,8 6,8 100,0

Pozosta³e 10,6 10,6 100,4

Afryka 154,8 155,6 100,5

Algieria 77,1 78,1 101,3

Egipt 36,2 35,7 98,5

Libia 8,8 8,5 96,5

Nigeria 23,8 23,8 100,0

Pozosta³e 8,9 9,6 107,1

Bliski Wschód 489,7 494,4 101,0

Arabia Saudyjska 83,9 84,9 101,2

Iran 160,0 157,9 98,7

Katar 119,6 118,9 99,4

Oman 30,6 31,9 104,3

Zjednoczone Emiraty
Arabskie 55,5 56,0 101,0

Pozosta³e 40,1 44,8 111,8

Daleki Wschód 439,3 439,1 99,9

Chiny 108,9 112,7 103,4

Indie 43,0 36,1 84,1

Indonezja 82,9 75,7 91,3

Malezja 60,4 65,0 107,7

Pakistan 44,7 43,8 98,0

Tajlandia 41,6 42,8 103,0

Pozosta³e 57,9 63,0 108,8

Australia + Oceania 53,1 55,4 104,2

Australia 48,3 50,5 104,5

Pozosta³e 4,8 4,9 100,8

Razem œwiat 3362,2 3400,2 101,1

W tym OPEC 572,8 573,2 100,1

W tym Europa – morze 181,5 168,2 92,7

Tab. 1. Wydobycie gazu ziemnego na œwiecie w latach 2012–2013
(wg Oil & Gas Journal, 2014)



realizacji inwestycji. Uzyskano ju¿ pozwolenia na budowê
infrastruktury, zapewniony jest te¿ odbiór gazu.

Europa. Uzale¿nienie Europy od gazu rosyjskiego
pog³êbia siê. Wed³ug informacji Gazpromu udzia³ gazu
rosyjskiego na rynku europejskim zwiêkszy³ siê z 26%
w 2012 r. do 29,9% w 2013 r. Dostawy Gazpromu w tym
okresie wzros³y o 16,3% – do 161,5 mld m3. Ogó³em zu¿y-
cie gazu ziemnego w Europie spad³o o 1%, ³¹czny import
gazu do Europy zmniejszy³ siê o 0,6%, natomiast wydoby-
cie w³asne obni¿y³o siê o 1,4%. Jednak Komisja Europej-
ska nie jest zaniepokojona t¹ tendencj¹ i w komunikacie po
spotkaniu w Moskwie komisarza KE ds. energii Günthera
Öttingera z rosyjskim ministrem energetyki Aleksandrem
Nowakiem na posiedzeniu komitetu sta³ego w dniu 17 stycz-
nia br. nie by³o ¿adnej wzmianki na ten temat.

Rosja. Podsumowuj¹c wyniki poszukiwañ w 2013 r.
agencja Rosniedra, organ rosyjskiego Ministerstwa Zaso-
bów Naturalnych i Ekologii, poinformowa³a, ¿e najwiêk-
sze z odkrytych z³ó¿ mia³o zasoby 12 mln t ropy. Tym-
czasem w lutym br. dziennik Wiedomosti przekaza³ dane
o nowych szacunkach zasobów gazowo-kondensatowego
z³o¿a Ju¿no-Kirinskoje na Morzu Ochockim, odkrytego
w 2010 r. Pocz¹tkowo by³o ono uwa¿ane za z³o¿e gazowe,
teraz po wykonaniu dodatkowych wierceñ rozpoznawczych
w ramach projektu Sachalin-3 stwierdzono tam znaczne
iloœci ropy i zasoby w kategorii C1+C2 wynosz¹ 464 mln t
ropy, 682 mld m3 gazu i 131 mln t kondensatu.

Ten du¿y sukces spowodowa³ znaczne komplikacje
w strategii zagospodarowania zasobów w regionie rosyj-
skiego Dalekiego Wschodu. Gazprom przewidywa³, ¿e
z³o¿e Ju¿no-Kirinskoje stanowiæ bêdzie bazê surowcow¹
dla zak³adów skraplania gazu W³adywostok LNG i ¿e eks-
ploatacja rozpocznie siê w 2018 r. Jednak w przypadku
z³o¿a ropno-gazowego zasady prawid³owej eksploatacji
zalecaj¹ w pierwszej kolejnoœci wydobycie ropy, a póŸniej
gazu, co opóŸni³oby dostawy gazu do zak³adów LNG. Pro-
jekt Sachalin-3 obejmuje dwa inne z³o¿a gazowe: Kirinsko-
je i Mynginskoje, ale ich produkcja jest za ma³a w stosunku
do potrzeb zak³adu W³adywostok LNG. Znaczne iloœci
gazu s¹ wydobywane w projekcie Sachalin-1, którego ope-
ratorem jest Exxon Neftegas Limited. Gazprom propono-
wa³ Exxonowi zakup gazu, ale po cenie obowi¹zuj¹cej na
rosyjskim rynku wewnêtrznym i z tego powodu transak-
cja nie dosz³a do skutku, a wiêkszoœæ gazu z Sachalina-1
jest ponownie zat³aczana do z³o¿a. Teraz Gazprom pertrak-
tuje z Rosniefti¹ na temat wymiany ropy ze z³o¿a Ju¿no-
-Kirinskoje na gaz z Sachalina, aby dotrzymaæ terminu
uruchomienia zak³adów W³adywostok LNG w 2020 r.

Innym rozwi¹zaniem by³oby zwiêkszenie zdolnoœci pro-
dukcyjnych zak³adów skraplania gazu funkcjonuj¹cych
w projekcie Sachalin-2. To z kolei wymaga³oby negocjacji
z Shellem, który jest udzia³owcem tego projektu. Komen-
tatorzy podkreœlaj¹, ¿e wspó³praca Gazpromu zarówno
z Rosniefti¹, jak i z Shellem nie przebiega ³atwo i byæ
mo¿e racjonalnym podejœciem bêdzie przekazanie z³o¿a
Ju¿no-Kirinskoje do zagospodarowania spó³ce Gazpromu,
Gazprom Nieft.

Norwegia. Decyzje Statoilu o opóŸnieniu rozpoczêcia
eksploatacji ogromnego z³o¿a Johan Sverdrup na Morzu
Pó³nocnym oraz o od³o¿eniu projektu zagospodarowania
z³o¿a Johan Castberg na Morzu Barentsa motywowane
wzrostem kosztów i podatków zaniepokoi³y premier Nor-
wegii Ernê Solberg i ministra ds. ropy naftowej i energii
Torda Liena. Rz¹d norweski przywi¹zuje du¿¹ wagê do
rozwoju przemys³u naftowego i zwiêkszenia wydobycia
ropy i gazu, tymczasem w ub.r. produkcja ropy zmniej-
szy³a siê o 6,4% w stosunku do 2012 r., a produkcja gazu
spad³a o 5%. Przedstawiciele sektora naftowego wskazuj¹
na wzrost podatków wprowadzony przez poprzedni socjal-
demokratyczny rz¹d Partii Pracy, ale minister Tord Lien
zwróci³ uwagê na ró¿nice w kosztach wierceñ miêdzy Nor-
wegi¹ i Wielk¹ Brytani¹. W Norwegii koszty te nale¿¹ do
najwy¿szych na œwiecie i s¹ o 45% wy¿sze od brytyjskich.
Teraz rz¹d sformowany przez Partiê Konserwatywn¹ zamie-
rza dokonaæ przegl¹du kosztów pracy i uproœciæ niektóre
przepisy dotycz¹ce platform i instalacji morskich, a w dal-
szej kolejnoœci rozwa¿yæ korektê podatków.

Wiertnictwo. Firma Deep Casing Tools z Aberdeen
specjalizuje siê w produkcji osprzêtu do zarurowania i do-
wiercania otworu wiertniczego. Jednym z takich narzêdzi
jest Turbocaser Express do poszerzania otworu w celu pra-
wid³owego zapuszczenia rur ok³adzinowych. Jego skutecz-
noœæ zosta³a potwierdzona w Arabii Saudyjskiej, w wierce-
niu o g³êbokoœci 8021,7 m. W ci¹gu 6 godzin za pomoc¹
Turbocaser Express poszerzono odcinek otworu o d³ugoœci
685,8 m, bez obracania przewodu wiertniczego, co umo¿-
liwi³o zapuszczenie do planowanej g³êbokoœci linera 7"
o d³ugoœci 5105,4 m. Jest to rekord szybkoœci oczyszczania
otworu i jednoczeœnie rekordowa d³ugoœæ linera. Poprzed-
ni rekord sprzed paru miesiêcy zosta³ ustanowiony rów-
nie¿ z u¿yciem poszerzacza Turbocaser Express i wynosi³
548,6 m poszerzanego odcinka w otworze o g³êbokoœci
7938,2 m.
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