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Œwiat. Od g³oœnej katastrofy platformy
Deepwater Horizon w Zatoce Meksykañ-
skiej minê³y 4 lata i postêpowania s¹dowe
przeciwko odpowiedzialnym za wypadek,
jak równie¿ sprawy roszczeñ z tytu³u od-
szkodowañ jeszcze siê nie zakoñczy³y.
Trwa te¿ dyskusja na temat œrodków,
jakie nale¿a³oby zastosowaæ, aby unik-
n¹æ podobnych awarii. Profesor Andrew

Hopkins z Uniwersytetu w Canberze uwa¿a, ¿e w sprawach
zapobiegania katastrofom sposób myœlenia i postêpowania
kadry zarz¹dzaj¹cej firm wiertniczych w najlepszym przy-
padku polega na tym, jak siê wymigaæ z odpowiedzialnoœci
za ich nastêpstwa, a w najgorszym – by próbowaæ obci¹¿yæ
win¹ pracownika. Jeœli firma prowadz¹ca wiercenia na
morzu chce mieæ renomê przedsiêbiorstwa o wysokiej nie-
zawodnoœci, zarz¹d musi wywieraæ presjê na podejmowa-
nie dzia³añ zapobiegaj¹cych katastrofom. Kluczem powinna
byæ kontrola i rejestracja zdarzeñ, które sygnalizuj¹ pod-
wy¿szone ryzyko. Przyk³adami takich sytuacji s¹ erup-
cje w otworze i b³êdy cementowania. Wa¿ny jest równie¿
czas potrzebny na rozpoznanie zagro¿enia. W otworze
Macondo miesi¹c przed katastrof¹ wiertnicy mieli do czy-
nienia z mniejsz¹ erupcj¹ i rozpoznanie zjawiska zajê³o im
30 min – o wiele za d³ugo. Wszystkie nietypowe wydarze-
nia powinny byæ identyfikowane, szczegó³owo rejestro-
wane i analizowane pod k¹tem negatywnych nastêpstw.

W sprawie Macondo g³os zabra³ te¿ by³y dyrektor BP
ds. wierceñ w Zatoce Meksykañskiej, Kevin Lacy. W grud-
niu 2009 r., zaniepokojony zwiêkszeniem liczby czynni-
ków ryzyka w wierceniach g³êbokowodnych przy jedno-
czesnym du¿ym nacisku na redukcjê kosztów, domaga³
siê zmian organizacyjnych. Nie znajduj¹c poparcia ze
strony zarz¹du, odszed³ z BP. Cztery miesi¹ce póŸniej
nast¹pi³a katastrofa. Kevin Lacy ocenia, ¿e obecnie prze-
mys³ naftowy jest sektorem dalekim od spe³nienia kryteriów
wiarygodnoœci i niezawodnoœci w zapobieganiu awariom
i wypadkom. Jedyne rozwi¹zanie to eliminacja niedoci¹g-
niêæ i b³êdów w wykonywaniu wierceñ, stwierdzonych
w czasie badania przyczyn katastrofy Macondo i innych
tego typu zdarzeñ.

OPEC. Korekta poziomu wydobycia ropy zapowie-
dziana przez OPEC w marcu br. znalaz³a swoje potwier-
dzenie w ustaleniach podjêtych 11 czerwca w Wiedniu
na 165. konferencji tej organizacji. Uczestnicy stwierdzili,
¿e poda¿ ropy na rynku jest zrównowa¿ona, a okresowe
fluktuacje cen s¹ spowodowane raczej czynnikami geo-
politycznymi ni¿ rzeczywistymi niedoborami surowca.
Dlatego postanowiono utrzymaæ obecny limit wydobycia

w iloœci 4,08 mln t/d. Jest to w³aœciwie usankcjonowanie
stanu faktycznego, bo w lutym br. wydobycie OPEC
przekroczy³o 4,1 mln t/d, a w maju wynosi³o 4,08 mln t/d.
Stan produkcji ropy w kwietniu przedstawiono w tabeli 1.
Potencjalne zdolnoœci produkcyjne wiêkszoœci pañstw
OPEC s¹ wiêksze od obecnego wydobycia – nadwy¿ka
wynosi 586 tys. t/d. Nastêpna zwyczajna konferencja OPEC
zosta³a zaplanowana na 27 listopada br. w Wiedniu.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w dniu rozpoczêcia spotkania
OPEC cena ropy w koszyku tej organizacji wynosi³a
106,02 USD za bary³kê, natomiast 20 czerwca br. by³o to
ju¿ 110,48 USD. Jeszcze bardziej niepokoj¹cy by³ wzrost
ceny ropy Brent, która w tym samym dniu osi¹gnê³a nie-
notowany od oœmiu miesiêcy poziom 114,71 USD. Wyda-
rzeniem, które niew¹tpliwie przyczyni³o siê do tych ruchów
cenowych, by³a rozpoczêta 10 czerwca br. ofensywa rebe-
liantów ruchu ISIL w pó³nocnym Iraku. Jednoczeœnie
rebelia mo¿e oznaczaæ zahamowanie odbudowy produkcji
ropy w Iraku, która mozolnie zbli¿a³a siê do poziomu
sprzed inwazji i obalenia Saddama Husajna w 2003 r.

Unia Europejska od kilku lat prowadzi z OPEC dialog
w sprawach energii. Ostatnie spotkanie, jedenaste z kolei,
odby³o siê 24 czerwca br. w Brukseli i by³a to g³ównie
wymiana opinii na temat prognoz rozwojowych gospodar-
ki europejskiej i zwi¹zanych z nimi przewidywanych ten-
dencji w zapotrzebowaniu na ropê naftow¹. Stanowisko
UE okreœlaj¹ za³o¿enia polityki energetycznej i klimatycz-
nej sformu³owane w styczniu br., jak równie¿ europejska
strategia bezpieczeñstwa energetycznego z 28 maja br.

388

Przegl¹d Geologiczny, vol. 62, nr 8, 2014

WIADOMOŒCI GOSPODARCZE

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

Kraj Wydobycie ropy [tys. t/d]

Algieria 158,4

Angola 217,3

Arabia Saudyjska 1302,7

Ekwador 72,3

Irak 448,5

Iran 376,5

Katar 100,3

Kuwejt 377,4

Libia 32,3

Nigeria 253,9

Wenezuela 313,3

Zjednoczone Emiraty Arabskie 371,4

Ogó³em 4024,6

Tab. 1. Wydobycie ropy w krajach OPEC w kwietniu 2014 r.
(wg Oil & Gas Journal, 2014)



Podkreœlono pozytywn¹ rolê OPEC w ³agodzeniu zaburzeñ
w dostawach ropy (40% ropy importowanej przez Uniê
Europejsk¹ pochodzi z pañstw OPEC). Przedstawiciele
OPEC wyrazili pogl¹d, ¿e produkcja ropy w ramach karte-
lu jest wystarczaj¹ca, tym bardziej ¿e rosn¹ dostawy z kra-
jów spoza organizacji. Równie¿ rezerwy ropy w pañstwach
OECD s¹ na odpowiednim poziomie. Bardziej konkretnym
punktem obrad by³a dyskusja nad wspólnym raportem na
temat zadañ i mo¿liwoœci przemys³u petrochemicznego.

Polska. Optymistyczne oceny przyp³ywu gazu w otwo-
rze Lewino-1G2 uzyskane w styczniu br. przez San Leon
Energy (Prz. Geol., 62(4): 179) zosta³y w czerwcu br.
wzmocnione komunikatem firmy zapowiadaj¹cym roz-
poczêcie przemys³owego wydobycia ju¿ na prze³omie
2014 i 2015 r. Jeœli jednak spojrzeæ na przewidywan¹
wydajnoœæ, któr¹ oszacowano na 200–400 tys. cu ft dzien-
nie, czyli w przybli¿eniu 4–8 m3/min, to jej komercyjna
wartoœæ nie wydaje siê zbyt zachêcaj¹ca.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Œrodowiska, licz-
ba koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwen-
cjonalnych z³ó¿ wêglowodorów zmniejsza siê. W zesz³ym
roku by³o to 96 koncesji, natomiast na pocz¹tku lipca br.
czêœæ koncesjobiorców nie wyst¹pi³a o przed³u¿enie kon-
cesji i aktualnie ich liczba wynosi 76. Ju¿ wczeœniej
z koncesji wycofa³y siê m.in. firmy Canadian International
Oil (Skar¿ysko Kamienna i Ostrowiec Œwiêtokrzyski) oraz
DPV Service (Lipsko). £¹czna liczba otworów wiertniczych
wykonanych z zadaniem badania wystêpowania gazu ³up-
kowego wynosi 64.

W tym roku zmieni³a siê polityka informacyjna Polskie-
go Górnictwa Naftowego i Gazownictwa dotycz¹ca wiado-
moœci o wynikach poszukiwañ. O ile w 2013 r. w portalu
grupy PGNiG dominowa³y informacje korporacyjne, teraz
zamieszczane s¹ tam równie¿ komunikaty o rozpoczyna-
nych wierceniach, nie tylko poszukiwawczych, lecz tak¿e
rozpoznawczych i eksploatacyjnych, jak te¿ o badaniach
sejsmicznych i nowo odkrytych z³o¿ach. W lutym br. poin-
formowano o odkryciu otworem Siedleczka-6K, którego
g³êbokoœæ wynosi 2016 m, z³o¿a gazu ziemnego na konce-
sji Zalesie-Jod³ówka-Skopów o zasobach szacowanych na
kilka miliardów metrów szeœciennych. W maju i w czerw-
cu br. pojawi³y siê wiadomoœci o rozpoczêciu kolejnych
wierceñ w poszukiwaniu gazu z ³upków, a mianowicie
otworu badawczego Têpcz-1 o g³êbokoœci 3380 m na kon-
cesji Wejherowo, otworu Mi³owo-1 o g³êbokoœci 3800 m
na koncesji Kartuzy-Szemud i otworu Bêdomin-1 o g³êbo-
koœci 4100 m na koncesji Stara Kiszewa. Kontynuowane
jest rozwiercanie ju¿ udostêpnionego z³o¿a gazu ziemnego
Przemyœl (otwory eksploatacyjne Przemyœl-281K i Prze-
myœl-284) i Broñsko (otwór Broñsko-27 do g³êbokoœci
2235 m). W poszukiwaniach ropy i gazu w Karpatach
wa¿nym momentem by³o rozpoczêcie 8 lipca br. wierce-
nia Fredropol-1 na koncesji Skopów-Kormanice, na po³u-
dnie od Przemyœla. Perspektywiczne utwory ropo- i gazo-
noœne wystêpuj¹ce pod mioceñsk¹ formacj¹ solonoœn¹
w tym rejonie znajduj¹ siê na du¿ej g³êbokoœci i do tej pory
nie zosta³y dostatecznie rozpoznane. W podobnych utwo-
rach na Ukrainie odkryto zasobne z³o¿a ropy naftowej.
Wiercenie badawcze Fredropol-1 zaplanowano do g³êbo-
koœci 6000 m, a wiêc bêdzie to jeden z najg³êbszych odwier-

tów w Polsce. W przygotowaniu jego projektu istotna by³a
poprawa jakoœci badañ sejsmicznych, które poprzednio
w Karpatach nie mia³y dostatecznego zasiêgu g³êbokoœ-
ciowego i odpowiedniej rozdzielczoœci. Wiercernie otworu
Fredropol-1 to kontynuacja prac z 2006 r., kiedy w s¹siedz-
twie odwiercono otwór Huwniki-1 o g³êbokoœci 5014 m.
Wykonawc¹ odwiertu bêdzie spó³ka Exalo Drilling z grupy
PGNiG.

Wiêcej informacji na temat stanu rozpoznania zasobów
gazu z ³upków mo¿na by³o us³yszeæ na III Konferencji
ShaleScience, która odby³a siê w dniach 9–10 czerwca br.
w Warszawie i której g³ównym organizatorem by³ Orlen
Upstream (sprawozdanie z konferencji znajduje siê na
str. 385 – przyp. red.).

Dania. W 2010 r. duñskie Ministerstwo Klimatu, Ener-
gii i Budownictwa przyzna³o francuskiemu koncernowi
Total dwie koncesje na poszukiwanie gazu z ³upków
w pó³nocnej Jutlandii i na Zelandii o ³¹cznej powierzchni
5261 km2. W czerwcu br. rada miejska Frederikshavn
w Jutlandii wyrazi³a zgodê na wiercenie pierwszego otwo-
ru poszukiwawczego o g³êbokoœci 4000 m. Jeœli wyniki
odwiertu bêd¹ pozytywne, w 2015 r. zostanie w nim wyko-
nane szczelinowanie hydrauliczne. Prace prowadzi kon-
sorcjum, w którym 80% udzia³ów ma Total, a 20% duñski
pañstwowy fundusz Nordsøfonden.

Europa. Analizy prognozowanego zapotrzebowania na
gaz ziemny w Europie przeprowadzone w Oxford Institute
of Energy Studies wskazuj¹, ¿e do 2030 r. popyt bêdzie
wzrasta³ w umiarkowanym tempie, zarówno w przemyœle,
jak i w sektorze gospodarstw domowych. W 2008 r. zapo-
trzebowanie na gaz w 35 krajach europejskich wynosi³o
594 mld m3, w 2013 r. spad³o do 528 mld m3 i do 2030 r.
wzroœnie do 618 mld m3. Wed³ug analityków ze wspom-
nianego instytutu dwa zasadnicze czynniki, które bêd¹
utrudniaæ zwiêkszanie zu¿ycia gazu w Europie, to wysoka
cena gazu w porównaniu z wêglem oraz rosn¹ca produk-
cja energii odnawialnej. Wzrost zapotrzebowania na gaz
w poprzedniej dekadzie by³ pobudzany zwiêkszonym
zu¿yciem tego surowca w elektrowniach i spad³ wraz ze
zmniejszeniem zapotrzebowania na energiê elektryczn¹
podczas kryzysu ekonomicznego. Ponowne zwiêkszenie
bêdzie mo¿liwe wraz z zamykaniem elektrowni wêglo-
wych, ale taki wariant jest uzale¿niony od utrzymania
dotychczasowej polityki Unii Europejskiej, która d¹¿y do
eliminacji wêgla kamiennego i brunatnego jako paliwa. To
samo zastrze¿enie dotyczy planowanego zamykania elek-
trowni atomowych w niektórych krajach UE. Jeszcze jedna
dziedzina, w której spodziewane jest zwiêkszenie zu¿ycia
gazu, to transport. Jeœli zmiany w strukturze taboru na
rzecz silników zasilanych gazem bêd¹ wspierane przez
rz¹dy, to mo¿na liczyæ na wzrost, ale bêdzie to co najwy¿ej
5–6% ca³kowitego zapotrzebowania na gaz.

Coraz czêœciej pojawiaj¹ siê sugestie, ¿e niektóre orga-
nizacje ekologiczne do dzia³añ przeciwko przemys³owi
naftowemu i wêglowemu, energetyce atomowej, a szcze-
gólnie przeciwko poszukiwaniom gazu z ³upków i szczeli-
nowaniu s¹ inspirowane przez czynniki zewnêtrzne „spon-
soruj¹ce”, czyli finansuj¹ce takie kampanie. Co wiêcej,
podejrzewa siê te¿ infiltracjê przez s³u¿by specjalne. Takie
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stanowisko zajmuje sekretarz generalny NATO Anders
Fogh Rasmussen, który na konferencji w Londynie powie-
dzia³, ¿e Rosja jest czynnie zaanga¿owana w popieranie
ekologicznych organizacji pozarz¹dowych wystêpuj¹cych
przeciwko gazowi ³upkowemu, aby utrzymaæ europej-
sk¹ zale¿noœæ od importu rosyjskiego gazu. Oskar¿enia
s¹ skierowane przede wszystkim przeciwko organizacji
Greenpeace, która kategorycznie zaprzeczy³a istnieniu
takich powi¹zañ.

Ukraina. Na pocz¹tku czerwca br. Shell poinformo-
wa³ o wstrzymaniu prac poszukiwawczych za gazem z ³up-
ków, motywuj¹c tê decyzjê nasilaj¹cymi siê walkami
miêdzy wojskami rz¹dowymi i separatystami we wschod-
niej Ukrainie i obaw¹ o bezpieczeñstwo pracowników.
Komentatorzy z portalu oilprice.com uwa¿aj¹, ¿e praw-
dziw¹ przyczyn¹ jest negatywna ocena rentownoœci wydo-
bycia gazu na koncesji Juziwska. W ostatnim, zakoñczo-
nym w lutym br. wierceniu Bielajewskaja-400 nie stwier-
dzono wystêpowania gazu.

Rosja. Wypowiedzi przedstawicieli wielkich zachod-
nich firm naftowych, którzy zgromadzili siê w czerwcu br.
w Moskwie na XIX Œwiatowym Kongresie Naftowym, nie
pozostawiaj¹ z³udzeñ co do skutecznoœci sankcji wobec
Rosji po aneksji Krymu i wstrzymaniu dostaw gazu dla
Ukrainy. Nie ma sygna³ów o wycofaniu siê lub ograni-
czeniu dzia³alnoœci takich koncernów jak ExxonMobil,
BP, Halliburton, Schlumberger czy Weatherford. Wydatki
firm poszukiwawczych w Rosji wynosz¹ 30 mld USD
rocznie i uzyskanie udzia³u w tym rynku jest wystarczaj¹c¹
motywacj¹ do pozostania. Dla Rosji dostêp do nowoczes-
nych technologii w wierceniach i eksploatacji ma kluczo-

we znaczenie w udostêpnianiu zasobów ropy naftowej
i gazu ziemnego w z³o¿ach o skomplikowanych warunkach
geologicznych, w tym w formacjach ³upkowych. Przy-
k³adem mog¹ byæ ³upki Ba¿enow na Syberii. Komenta-
torzy World Oil i Bloomberga oceniaj¹ wartoœæ tych zaso-
bów na 8,2 bln USD.

W odleg³oœci 25 km od brzegu Sachalinu ustawiono
platformê Berkut, z której bêdzie prowadzona eksploata-
cja z³o¿a ropy Arkutun-Dagi. Jest to obecnie najwiêksza
platforma wiertnicza pracuj¹ca w Rosji. Projekt powsta³
w firmie Kvaerner i dwa lata temu w porcie Wostocznyj
w Kraju Nadmorskim zbudowano betonow¹ podstawê,
natomiast stalowa konstrukcja w³aœciwej platformy wraz
z wyposa¿eniem zosta³a wykonana w stoczni Daewoo
w Korei Po³udniowej. Wymiary czêœci nawodnej to 133 m
(d³ugoœæ), 100 m (szerokoœæ) i 55 m (wysokoœæ), ca³kowita
waga wynosi 200 tys. t. Urz¹dzenie wiertnicze mo¿e wyko-
naæ 45 otworów kierunkowych o zasiêgu do 7 km od plat-
formy. Rozpoczêcie eksploatacji ropy przewidziane jest
na grudzieñ br., maksymalne wydobycie w 2017 r. wynie-
sie 4,5 mln t. Partnerzy konsorcjum Sachalin-1 nie podali
kosztów platformy, ale wed³ug szacunków mo¿e on siêgaæ
900 mln USD.

W po³owie maja br. agencja ITAR-TASS informowa³a
o wypowiedziach gubernatora Sachalinu, który zapowia-
da³ przejêcie kontroli nad projektem Sachalin-1 i wyelimi-
nowanie Exxon Neftegas. By³by to odwet za sankcje
amerykañskie wobec Rosji, jednak Exxon zdementowa³
te pog³oski.

�ród³a: Bloomberg, CIRE, decomworld.com, Hart’s E&P,
ITAR-TASS, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas
Journal, oilprice.com, OPEC, PGNiG, Reuters, San Leon
Energy, Upstream, World Oil
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