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Polska. Krajowe wydobycie ropy
naftowej zwiêkszy siê o 250 tys. t rocznie
po uruchomieniu w 2015 r. wydobycia ze
z³o¿a B8 na Ba³tyku. Bêdzie to mo¿liwe
dziêki zawarciu przez LOTOS Petrobal-
tic z Polskimi Inwestycjami Rozwojowy-
mi, Bankiem Gospodarstwa Krajowego
i Bankiem Pekao SA umowy o finanso-
waniu zagospodarowania z³o¿a B8. Jest

to pierwszy projekt inwestycyjny spó³ki celowej Polskie
Inwestycje Rozwojowe. Zakres prac obejmuje m.in. przebu-
dowê posiadanej przez Petrobaltic platformy na centrum
produkcyjne, wykonanie podwodnych instalacji eksploata-
cyjnych i odwiertów zat³aczaj¹cych, a jego wartoœæ wynosi
1,2 mld PLN. Zasoby z³o¿a B8 szacuje siê na 3,5 mln t ropy.

Komunikat PGNiG SA z 29.08.2014 r. przynosi doœæ
szczegó³owe informacje o wierceniach przewidzianych do
wykonania jeszcze w bie¿¹cym roku lub te¿ takich, których
rozpoczêcie jest planowane przed koñcem roku. £¹cznie
ma to byæ 25 otworów w ró¿nych regionach. Oprócz rozpo-
czêtego w lipcu 2014 roku otworu badawczego Fredropol-1
w Karpatach, zaprojektowanego do g³êbokoœci 6000 m,
bêd¹ to wiercenia poszukiwawcze z zadaniem zbadania
utworów karbonu na monoklinie przedsudeckiej i miocenu
autochtonicznego na przedgórzu Karpat. Poza tym bêdzie
prowadzone rozpoznanie perspektyw wystêpowania wêglo-
wodorów niekonwencjonalnych (gaz z ³upków i gaz zam-
kniêty) w utworach czerwonego sp¹gowca na monoklinie.
Poszukiwania gazu z ³upków w utworach starszego paleozo-
iku na Pomorzu bêd¹ kontynuowane, poprzez przejœcie do
etapu wierceñ poziomych. W pierwszej kolejnoœci bêdzie
to otwór Lubocino-4H. Wierconych bêdzie szeœæ otworów
eksploatacyjnych w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, ¿eby
utrzymaæ lub zwiêkszyæ wydobycie ropy i gazu na z³o¿ach
ju¿ eksploatowanych.

Wspó³praca PGNiG SA i Grupy Lotos w zakresie po-
szukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego ze
z³ó¿ konwencjonalnych, zainicjowana w sierpniu ub. roku,
jest realizowana w obrêbie bloków koncesyjnych Kamieñ
Pomorski i Kaleñ. Kompleksy perspektywiczne to utwory
cechsztyñskiego dolomitu g³ównego. W pierwszej fazie
wykonywane jest zdjêcie sejsmiczne 3-D Moracz w po-
bli¿u Wysokiej Kamieñskiej. Wykonanie prac polowych
i opracowanie wyników badañ zlecono Geofizyce Kraków.

Europa Œrodkowo-Wschodnia. Opublikowany w sierp-
niu br. przez Grupê COFACE ranking najwiêkszych firm
w Europie Œrodkowo-Wschodniej, TOP 500 CEE w 2013 r.,
pokazuje nadal dominacjê firm paliwowo-energetycznych.
Na liœcie jest ich 77, ale a¿ 8 firm znajduje siê w pierwszej

dziesi¹tce:1. PKN Orlen, 2. MOL, 3. Skoda Auto AS,
4. ÈEZ AS, 5. Jeronimo Martens, 6. Energorinok DP,
7. PGNiG SA, 8. PGE, 9. Grupa Lotos, 10. Naftohaz Ukra-
ini NAK. Polska jest na czele rankingu, drugie miejsce zaj-
muje Ukraina, a trzecie Wêgry (w 2012 r. na 2 miejscu).
W klasyfikacji uwzglêdniono 148 polskich firm.

Komunikat £ukoilu z 5 sierpnia br. informuje o wycofa-
niu siê koncernu z ze sprzeda¿y detalicznej paliw w Cze-
chach, S³owacji i na Wêgrzech. W lakonicznym wyjaœnieniu
rosyjski koncern t³umaczy tê decyzjê optymalizacj¹ sektora
sprzeda¿y produktów naftowych. Wêgierski Norm Benzin-
kut Kfl zakupi 75 wêgierskich stacji £ukoilu i 19 stacji
s³owackich. Spó³ka MOL, Slovnaft a.s. kupi 44 stacje ben-
zynowe w Czechach. Po sfinalizowaniu tej transakcji, co
ma nast¹piæ do koñca br., i po niedawnym przejêciu sieci
detalicznej ENI, MOL bêdzie mia³ w kraju 318 stacji.

Rosja. Uroczystoœci zwi¹zane z podpisaniem kontrak-
tu gazowego z Chinami w maju br. (Prz. Geol., 62, 7: 337)
znalaz³y swoj¹ kontynuacjê 1 wrzeœnia br. w Jakucku, przy
rozpoczêciu budowy gazoci¹gu „Si³a Syberii”. Podobnie
jak w Szanghaju, moment wykonania pierwszego, symbo-
licznego spawu na rurach, mia³ niezwykle okaza³¹ oprawê
podkreœlon¹ przez obecnoœæ prezydenta W. Putina i wiceprze-
wodnicz¹cego Rady Pañstwa Chin Zhang Gaoli. Powstanie
nowej magistrali, o d³ugoœci 4000 km, jest warunkiem wy-
pe³nienia kontraktowych warunków dostaw 38 mld m3 gazu
rocznie. Czas realizacji gazoci¹gu jest bardzo krótki – ma
on byæ oddany do u¿ytku w 2017 r. Problemem bêdzie te¿
finansowanie tej ogromnej inwestycji z kosztorysem
w wysokoœci 55 mld USD. Rok temu uzyskanie kredytu na
ten cel by³o znacznie ³atwiejsze, teraz, w sytuacji sankcji
i obostrzeñ w transakcjach finansowych, jest inaczej. Przy-
puszczalnie z tego powodu W. Putin wspomnia³ o mo¿li-
woœci sprzeda¿y Chinom udzia³ów w syberyjskich z³o¿ach
ropy naftowej. By³oby to odstêpstwo od dotychczasowej
praktyki niedopuszczania zagranicznych inwestorów do
przejmowania rosyjskich z³ó¿.

Platforma wiertnicza West Alpha na pocz¹tku sierpnia
br. zosta³a odholowana na Morze Karskie i rozpoczê³a
wiercenie pierwszego otworu w ramach arktycznego pro-
gramu badawczego, obejmuj¹cego wykonanie 40 otworów
do roku 2018. Wiercenie Uniwiersitetskaja-1, zaprojekto-
wane do g³êbokoœci 2350 m, jest zlokalizowane na struktu-
rze geologicznej o powierzchni ok. 2500 km2, zawieraj¹cej
wed³ug szacunków Rosniefti 1,2 mld t ropy i ma byæ ukoñ-
czone w ci¹gu 70 dni. Okres sierpieñ–paŸdziernik jest
najbardziej sprzyjaj¹cy pracom wiertniczym, akwen jest
wtedy wolny od gór lodowych, jednak platforma zosta³a
wyposa¿ona w radarowy system wykrywania gór lodowych
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i œledzenia ruchów pokrywy lodowej. Stabiln¹ pozycjê
urz¹dzenia zapewnia 8 kotwic, a g³êbokoœæ wody w tym
rejonie wynosi 81 m. Operatorem jest konsorcjum Rosnieft-
-ExxonMobil, natomiast blok koncesyjny nr 1 nale¿y do
Rosniefti. Koszt odwiertu wyniesie 700 mln USD.

Zarówno Rosnieft, jak i I. Sieczin s¹ na liœcie firm
i osób objêtych sankcjami USA wprowadzonymi po aneksji
Krymu. Przeciwko wierceniom protestuje równie¿ Green-
peace, poniewa¿ rejon prac znajduje siê w pobli¿u Arktycz-
nego Parku Narodowego na Nowej Ziemi i Jamalskiego
Rezerwatu Przyrody. Rozpoczêcie wiercenia na Morzu
Karskim by³o omawiane na spotkaniu prezesa Rosniefti
Igora Sieczina i szefa ExxonMobil w Rosji Glenna Wallera
w Soczi z udzia³em prezydenta W. Putina, wed³ug którego
Exxon jest „naszym starym i wypróbowanym partnerem”.

Norwegia. Innym przyk³adem wspó³pracy zagranicz-
nej Rosniefti s¹ prace na norweskim bloku koncesyjnym
PL 713 na Morzu Barentsa. Operatorem jest Statoil, pozo-
stali udzia³owcy to: RN Nordic Oil AS (spó³ka zale¿na
Rosniefti), North Energy ASA i Edison International Nor-
way Branch. Z platformy „Transocean Spitsbergen” zosta-
nie odwiercony otwór Pingvin-1 do g³êbokoœci 1516 m,
przy g³êbokoœci wody 422 m. Przedstawiciele obu stron
przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do tego wydarzenia, uwa¿aj¹c je za
pocz¹tek d³ugofalowego programu wdra¿ania nowych roz-
wi¹zañ w zakresie poszukiwañ i udostêpniania z³ó¿ wêglo-
wodorów w warunkach arktycznych.

Norweski Dyrektoriat Naftowy poinformowa³ o zakoñ-
czeniu badañ sejsmicznych na Morzu Barentsa. Kontrakt
na wykonanie 5600 km profili sejsmicznych 2-D realizo-
wa³ statek „Artemis Atlantic” nale¿¹cy do firmy Dolphin
Geophysics. Prace rozpoczêto 18 lipca br. i, dziêki dobrej
pogodzie, zakoñczono 19 sierpnia, na miesi¹c przed termi-
nem. W tym samym regionie wykonywano te¿ zdjêcie sejs-
miczne 3-D na zlecenie Ministerstwa ds. Ropy Naftowej
i Energii. Bêd¹ to badania, których wyniki zostan¹ udo-
stêpnione wielu u¿ytkownikom (tzw. multiclient survey),
poniewa¿ wspó³finansowane s¹ przez 33 firmy poszuki-
wawcze dzia³aj¹ce na Morzu Pó³nocnym i Morzu Barentsa.
Przetarg na realizacjê zdjêcia o powierzchni 13 700 km2

wygra³y Western Geco i PGS (Prz. Geol., 60, 2: 75).

USA. Trwa kampania przeciwko stosowaniu szczelino-
wania hydraulicznego i ju¿ 12 stanów wprowadzi³o czaso-
wy lub bezterminowy zakaz szczelinowania. Teraz tocz¹
siê postêpowania s¹dowe w Teksasie, Kalifornii i Kolora-
do, poniewa¿ w³adze niektórych miast i hrabstw wprowa-
dzaj¹ lokalne ograniczenia szczelinowania. Przepisy te s¹
niekiedy uchylane przez s¹d, jak to siê sta³o w Longmont
w stanie Kolorado. Podstaw¹ by³a stanowa ustawa o ochro-
nie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego. Teraz mo¿na
oczekiwaæ, ¿e stanowe organy nadzoru nad przemys³em
naftowym oraz organizacje przemys³owe, powo³uj¹c siê na
rozstrzygniêcie z Longmont, bêd¹ wystêpowaæ z powódz-
twem o uniewa¿nienie zakazów szczelinowania w innych
miejscowoœciach stanu Kolorado.

Jednak dla opinii publicznej znacznie wiêksze znacze-
nie ni¿ potyczki prawne, w dyskusji o szkodliwoœci szcze-
linowania, mog¹ mieæ informacje medyczne. Lekarze
z Colorado School of Public Health zwrócili uwagê na
zwiêkszon¹ liczbê wad serca u dzieci urodzonych w rejo-

nach o du¿ym zagêszczeniu odwiertów gazowych. Z kolei
w Pensylwanii i w Utah lekarze wysunêli tezê o wp³ywie
zanieczyszczeñ atmosferycznych w pobli¿u oœrodków eks-
ploatacji ropy i gazu na wzrost liczby niemowl¹t z nisk¹
wag¹ urodzeniow¹. Te obserwacje wymagaj¹ weryfikacji
i pog³êbionej analizy, niemniej jednak s¹ argumentem dla
przeciwników intensywnego wykorzystywania zasobów
wêglowodorów.

W tocz¹cym siê czwarty rok w Nowym Orleanie proce-
sie przeciwko BP sêdzia Carl Barbier orzek³, ¿e koncern
jest odpowiedzialny za zaniedbania, które doprowadzi³y
do katastrofy platformy „Deepwater Horizon” w 2010 r.
Oznacza to koniecznoœæ zap³acenia dodatkowych grzywien
i kar w wysokoœci 18 mld USD. Do tej pory wydatki BP
zwi¹zane z katastrof¹ przekroczy³y kwotê 28 mld USD.

Iran. Wiceminister ds. ropy naftowej Ali Mejdi wyst¹pi³
z inicjatyw¹ dostaw gazu ziemnego dla Europy z Iranu. Jego
zdaniem, w sytuacji kryzysu ukraiñskiego i zagro¿enia
obecnych szlaków przesy³u gazu, Europa musi szukaæ alter-
natywnych Ÿróde³ zaopatrzenia. Jednym z wariantów mo¿e
byæ wznowienie projektu Nabucco – jego realizacja, przy
zak³adanej przepustowoœci 31 mld m3 gazu rocznie, zapew-
ni³aby pokrycie znacznej czêœci zapotrzebowania Europy na
gaz. W przypadku wyboru propozycji Iranu gazoci¹g
Nabucco zosta³by zmodyfikowany przez dodanie po³¹cze-
nia sieci irañskiej do granicy Turcji, o d³ugoœci 214 km,
pozosta³a czêœæ trasy przez Turcjê, Bu³gariê do Austrii
pozosta³aby bez zmian.

Kanada. Du¿e g³êbokowodne projekty inwestycyjne
w Brazylii i w Afryce s¹ niezwykle kosztowne i rentow-
noœæ niektórych z nich jest kalkulowana wed³ug cen ropy
w granicach 115–127 USD za bary³kê, a wiêc wy¿szych ni¿
obecna cena ropy. Ropa Brent w ub. roku kosztowa³a œred-
nio 108,70 USD za bary³kê, cena w dostawach we wrzeœniu
br. kszta³tuje siê ok. 102 USD. Podobne szacunki wykona³a
dla projektów w Arktyce londyñska grupa ekspercka Car-
bon Tracker Initiative i stwierdzi³a, ¿e s¹ one uzasadnione
przy cenie ropy powy¿ej 95 dolarów. Ten poziom cen ropy
stawia te¿ pod znakiem zapytania op³acalnoœæ eksploatacji
kanadyjskich z³ó¿ piasków roponoœnych. Projekty w pro-
wincji Alberta przygotowywane przez ConocoPhillips
(Foster Creek) i Shella (Carmon Creek) mog¹ byæ rentowne
dopiero przy cenie ropy od 157 do 159 USD. Inne inwestycje
planowane przez ExxonMobil – Aspen i Kearl wymagaj¹,
wed³ug Carbon Tracker, ceny w przedziale 134–147 USD za
bary³kê. Kanadyjski oddzia³ Shella ju¿ zapowiedzia³ obni¿-
kê kosztów wierceñ do poziomu zapewniaj¹cego rentow-
noœæ eksploatacji piasków przy cenie ropy wahaj¹cej siê od
70 do 110 dolarów. ConocoPhillips planuje wydaæ na inwe-
stycje zwi¹zane z piaskami roponoœnymi 800 mln USD
rocznie przez najbli¿sze trzy lata.

Grecja. Sukcesy poszukiwañ we wschodniej czêœci
Morza Œródziemnego zachêci³y Ministerstwo Œrodowiska,
Energii i Zmian Klimatycznych do przygotowania przetar-
gów na koncesje poszukiwawcze i eksploatacyjne. Ostat-
nie wiercenia na morzu w zachodniej Grecji wykonano
w latach 80. XX w., badania sejsmiczne zakoñczono
w 2000 r. Chocia¿ nie odkryto znaczniejszych z³ó¿, to jed-
nak w 2/3 odwiertów stwierdzono objawy wêglowodorów.
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W 2012 r. zaoferowano trzy bloki koncesyjne w tym rejo-
nie – Janina, Zat. Patraska i Katakolon. Nastêpnie zlecono
firmie PGS wykonanie 12500 km bie¿¹cych profili sejsmicz-
nych 2-D. Dokonano te¿ reprocesingu 9000 km bie¿¹cych
profili z lat ubieg³ych. Uzyskane materia³y pozwalaj¹ na
now¹ interpretacjê budowy geologicznej zachodniej kra-
wêdzi Hellenidów i wznowienie poszukiwañ. W basenie
joñskim wydzielono trzy strefy: pó³nocn¹, centraln¹ i po³ud-
niow¹. Strefa pó³nocna graniczy z po³udniowym krañcem
platformy apulijskiej w Albanii, gdzie znajduje siê najwiê-
ksze l¹dowe z³o¿e ropy w Europie – Patos-Marinza –
o zasobach 270 mln t. Z³o¿e to odkryto w 1928 r., ale
pocz¹tkowo eksploatowano w ograniczonym zakresie tyl-
ko ciê¿k¹ ropê, dopiero w 2004 r. nast¹pi³a intensyfikacja
wydobycia i obecnie wynosi ono 1126 t/d. Ska³y macierzy-
ste znajduj¹ siê w triasowej formacji Burano, wystêpuj¹cej
równie¿ na szelfie greckim. Wyniki badañ sejsmicznych
w tej strefie s¹ bardzo dobrej jakoœci, o wiêkszym zasiêgu
g³êbokoœciowym ni¿ poprzednio i dobrym odwzorowaniu
strukturalnym wêglanowych utworów mezozoicznych sta-

nowi¹cych pierwszoplanowy cel poszukiwañ. Poprawi³o
siê te¿ œledzenie dyslokacji zwi¹zanych ze strukturami
fa³dowo-nasuwczymi. Strefê œrodkow¹ oddziela od
pó³nocnej walny uskok transformacyjny Kefalonia. Zaanga-
¿owanie tektoniczne jest wiêksze, zaznacza siê te¿ tektonika
solna. Na przekrojach sejsmicznych widoczne s¹ eoceñskie
struktury wêglanowe o du¿ej amplitudzie, przykryte utwo-
rami fliszowymi. Pod utworami wêglanowymi wystêpuj¹
szelfowe utwory klastyczne wieku permsko-triasowego.
Strefa po³udniowa ró¿ni siê od pozosta³ych ze wzglêdu na
wp³yw subdukcji pod p³ytê afrykañsk¹. Liczne uskoki
tworz¹ baseny z odci¹gania (pull-apart basins) i struktury
typu „push up”. Ze wzglêdu na wiêksz¹ g³êbokoœæ wody nie
jest to pierwszoplanowy region poszukiwañ. Nowy przetarg
na koncesje morskie w zachodniej Grecji jest przewidziany
we wrzeœniu br. i jego wyniki poka¿¹, jak du¿e jest zaintere-
sowanie t¹ czêœci¹ Morza Œródziemnego.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Conn., Coface, ExxonMobil,
Gazprom, Hart's E&P, Lotos, NPD, Oil & Gas Journal, Oil &
Gas Financial Journal, PGNiG, Upstream, World Oil
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