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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Jerzy Zagórski1
Œwiat. Ceny ropy naftowej w ub.r.
zmienia³y siê w doœæ du¿ym przedziale.
Ropa Brent 2 stycznia 2012 r. kosztowa³a 106,64 dolarów za bary³kê, œrednia
cena wynosi³a 111,31 dolarów. Najwiêksze wahania wystêpowa³y w pierwszym
pó³roczu, maksymaln¹ cenê zanotowano
19 marca – 125,62 dolarów, cena minimalna by³a 21 czerwca – 90,30 dolarów
(ryc. 1). Wzrost cen w I kwartale ub.r. mo¿na powi¹zaæ
z og³oszeniem 23 stycznia przez Uniê Europejsk¹ embarga na eksport ropy z Iranu. Od 2 lutego ceny wzrasta³y,
ale zwiêkszenie wydobycia w innych krajach cz³onkowskich OPEC doprowadzi³o do zahamowania wzrostu cen,
a nastêpnie do powolnego spadku. W drugim pó³roczu rynek
by³ bardziej uspokojony, a rok zamkn¹³ siê 31 grudnia cen¹
111,22 dolarów. Czynnikiem destabilizuj¹cym móg³ byæ
np. atak Hamasu ze strefy Gazy na Izrael rozpoczêty 16 listopada, jednak nie odbi³ siê on na notowaniach rynkowych.
Podobnie kszta³towa³y siê ceny ropy WTI, z tym ¿e
zmienia³y siê one w nieco mniejszym przedziale, od 82 dolarów do 106 dolarów za bary³kê.
Doœæ niepokoj¹ce s¹ d³ugoterminowe prognozy cenowe opieraj¹ce siê na szybko rosn¹cym zapotrzebowaniu
na ropê w krajach rozwijaj¹cych siê, przede wszystkim
w Chinach i Indiach. Analitycy OECD przedstawili na
pocz¹tku marca br. raport o potencjalnych nastêpstwach
nierównowagi miêdzy popytem i poda¿¹ ropy naftowej.
Mimo rozpoczêcia eksploatacji nowych z³ó¿ i zasobów
nale¿y siê spodziewaæ silnego wzrostu cen, poniewa¿ sytuacja rynkowa jest niestabilna i ryzyko ewentualnych niedoborów wp³ywa na bie¿¹cy poziom cen. Potwierdzeniem
jest skok cenowy z 8 lutego, kiedy notowania ropy Brent
wynosi³y 118,59 dolarów za bary³kê. Chocia¿ USA zmniejszaj¹ swoje zapotrzebowanie na import surowców energetycznych (najwiêkszym importerem ropy s¹ obecnie Chiny),
to jednak wp³yw tego czynnika nie powinien byæ przeceniany. W styczniu br. chiñski import ropy by³ wiêkszy
o 7,4% w porównaniu z takim samym okresem roku ubieg³ego. Na podstawie tych przes³anek OECD stwierdza, ¿e
istnieje niebezpieczeñstwo wzrostu cen ropy do 150 dolarów,
a nawet do 270 dolarów za bary³kê do 2020 r. To z kolei
bêdzie mia³o negatywny wp³yw na ca³¹ gospodarkê œwiatow¹, jeœli nie zmieni¹ siê zachowania konsumentów. Analityczka Isabell Koske przypomina m.in. efekty oszczêdnoœci
w zu¿yciu paliwa przez samochody wprowadzone po kryzysie naftowym w 1973 r.
Zakres zadañ, jakie s¹ stawiane przed geofizyk¹ poszukiwawcz¹, rozszerza siê, w ostatnich latach s¹ to prace w basenach g³êbokowodnych i monitoring z³o¿owy. Konieczne
jest doskonalenie istniej¹cej metodyki, jak równie¿ opracowanie nowych rozwi¹zañ. Na czo³o wysuwaj¹ siê sejsmika
4-D i sejsmika na dnie morskim. Ró¿nicê miêdzy sejsmik¹
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3-D i 4-D mo¿na przedstawiæ jako ró¿nicê miêdzy fotografi¹ i filmem, czyli pomiêdzy obrazem statycznym i seri¹
obrazów kolejno zapisywanych. Sejsmika 4-D jest stosowana zarówno w poszukiwaniach, jak i w eksploatacji, co
zmniejsza ryzyko nietrafionych wierceñ i pozwala zredukowaæ koszty. G³ówne obszary zastosowania rejestracji
4-D to obecnie Morze Pó³nocne, Afryka Zachodnia, Brazylia i Indie. Ze wzglêdu na powtarzalnoœæ wyników
konieczne s¹ bardzo precyzyjna lokalizacja pierwotnej
trasy rejestracji, a tak¿e stosowanie tych samych warunków wzbudzania fal sejsmicznych. W monitoringu z³o¿a
mo¿na równolegle wykorzystywaæ sejsmikê 4-D i sejsmikê denn¹. Stosuj¹c sta³e instalacje geofonów lub hydrofonów na dnie morskim (OBC – Ocean Bottom Cable),
unikamy zak³óceñ spowodowanych holowaniem, zmienn¹
g³êbokoœci¹ wody, zmiennymi warunkami meteorologicznymi i stanem morza, które wystêpuj¹ przy rejestracjach
przy u¿yciu kabli hydrofonowych (streamerów).
Przyk³adem sta³ego monitoringu z³o¿a w pe³nym wymiarze jest system zainstalowany na zlecenie Statoilu
przez CGG Veritas na z³o¿u Ekofisk na Morzu Pó³nocnym.
Sk³ada siê on z 200 km kabli z geofonami zag³êbionych
na 1 m i zajmuje powierzchniê 60 km2. Rejestracje s¹
wykonywane co pó³ roku. W tych zaawansowanych badaniach wykorzystywane sa dane sejsmiczne, pomiary geofizyki wiertniczej, rdzenie i dane eksploatacyjne. Geolodzy
Statoilu uwa¿aj¹, ¿e uzyskanie map nasycenia ska³ zbiornikowych stanowi przejœcie z etapu oceny jakoœciowej do
iloœciowej. Metodyka sprawdzi³a siê na z³o¿u Statfjord,
gdzie zwiêkszono stopieñ sczerpania z³o¿a, teraz podobne
badania s¹ prowadzone na z³o¿u Gullfaks. Najnowszym
projektem jest system sta³ego monitoringu na z³o¿u Grane.
Jeszcze bardziej zaawansowan¹ operacj¹ jest aktualizacja
opracowanego modelu z³o¿a po wprowadzeniu informacji
o przep³ywie p³ynów z³o¿owych, uzyskanych w czasie
eksploatacji. Pozwala to na ocenê wartoœci poszczególnych czêœci zbiornika i identyfikacjê pominiêtych stref
nasycenia.
Polska. Wiadomoœci dotycz¹ce ruroci¹gu Odessa–
Brody–P³ock nap³ywaj¹ce z Ministerstwa Gospodarki nie
s¹ zbyt pomyœlne dla powodzenia tej inwestycji. Sprawa ta
by³a poruszana na spotkaniu wicepremiera Janusza Piechociñskiego z ministrem energetyki i gospodarki Azerbejd¿anu Natiqiem Alijewem 1 lutego br. w Warszawie, ale bez
konkretnych ustaleñ i terminów. Tymczasem parê dni póŸniej Ministerstwo Gospodarki przypomnia³o o mo¿liwej
utracie funduszy z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko przeznaczonych na ropoci¹g Brody–P³ock. Kwota 495 mln z³ by³a zarezerwowana na okres
2007–2013, ale projekt w rzeczywistoœci nie rozpocz¹³ siê,
przede wszystkim nadal nie ma umowy miêdzyrz¹dowej.
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Ryc. 1. Cena ropy Brent w 2012 r. (za portalem rp.pl)

Duñski koncern DONG Energy poinformowa³ o sprzeda¿y swoich aktywów w Polsce. Trzy farmy wiatrowe o mocy
zainstalowanej 111,5 MW (Karcino, Karnice i Jagni¹tkowo) stanowi¹ pokaŸn¹ czêœæ potencja³u polskiej energetyki
wiatrowej, ponadto DONG Energy posiada³ przygotowane
projekty inwestycyjne na 700 MW. Nabywcami s¹ polskie
spó³ki PGE i Energa. £¹czna wartoœæ transakcji wynosi
1 mld z³.
Równie¿ hiszpañska IBERDROLA Renovables Energia
SAU sprzeda³a na rzecz PGE i Energi 75% udzia³ów w farmach wiatrowych Karœcino i Bystra. Pozosta³e 25% udzia³ów nale¿y do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
Europa. Z³o¿e gazu ziemnego Szach Deniz na Morzu
Kaspijskim ma ogromne zasoby, ale gdyby wszystkie projekty gazoci¹gów zak³adaj¹ce dostawy gazu z tego z³o¿a
zosta³y zrealizowane, to przypuszczalnie wkrótce zabrak³oby
surowca. W porozumieniu Grecji, W³och i Albanii podpisanym 13 lutego br. w Atenach przewidziano budowê 800-kilometrowego gazoci¹gu TAP (Trans Adriatic Pipeline)
o zdolnoœci przesy³owej 10 mld m3 gazu rocznie (z mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia do 20 mld m3). Do realizacji inwestycji
powo³ano konsorcjum, w sk³ad którego wchodz¹: Statoil
(operator z³o¿a Szach Deniz), E.ON Ruhrgas i szwajcarska grupa Axpo. Uk³adanie gazoci¹gu ma siê rozpocz¹æ
w 2015 r. Projekt jest bardzo popierany przez Grecjê, która
spodziewa siê, ¿e nak³ady inwestycyjne w kraju przekrocz¹ 1,5 mld euro. Trasa gazoci¹gu ma prowadziæ z Turcji
przez Grecjê i Albaniê (odcinki l¹dowe), a nastêpnie przez
Adriatyk do po³udniowych W³och. Dotychczas nie jest
znany kosztorys tej inwestycji. Projekt TAP stanowi konkurencjê zarówno dla gazoci¹gu Nabucco West, jak i dla
South Stream. Wiceminister energetyki i gospodarki Azerbejd¿anu poinformowa³, ¿e decyzja o zapewnieniu dostaw
gazu ze z³o¿a Szach Deniz ma zapaœæ w czerwcu br.
Czechy. Oddanie do u¿ytku gazoci¹gu Gazelle jest
istotnym elementem dywersyfikacji zaopatrzenia w gaz
ziemny dla Czech. Nowe po³¹czenie uruchomione 14 stycznia br. umo¿liwia dostawy gazu z gazoci¹gu Nord Stream
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i jednoczeœnie ³¹czy sieæ czesk¹ z systemami gazowniczymi
Niemiec i Francji. Obecnoœæ premiera Czech Petra Neßasa,
minister gospodarki i technologii Niemiec Anne Ruth
Herkes i ministra energetyki Rosji Anatolija Janowskiego
w t³oczni Brandov mia³a podkreœliæ znaczenie tej inwestycji. Gazoci¹g o d³ugoœci 166 km, œrednicy 1400 mm i przepustowoœci 30,5 mld m3 gazu rocznie przebiega od punktu
odbiorczego Olbernhau–Brandov na granicy niemiecko-czeskiej w Rudawach, gdzie znajduje siê koñcowa stacja
gazoci¹gu OPAL, przez wêze³ Pøimda do przejœcia Waldhaus–Rozvadov i po³¹czenia z gazoci¹giem MEGAL. Koszt
wyniós³ 393 mln euro, a inwestorem jest firma NET4GAS,
która rozpoczê³a budowê w 2010 r. NET4GAS jest spó³k¹
zale¿n¹ RWE i wy³¹cznym operatorem licz¹cej ponad
3600 km czeskiej sieci gazowniczej.
Wielka Brytania. Wprowadzone w ostatnim okresie
zmiany opodatkowania przemys³u naftowego korzystne
dla inwestycji w nowe z³o¿a maj¹ pomóc w zahamowaniu spadku wydobycia ropy. W 2012 r. produkcja wynosi³a
210 tys. t/d ropy i by³ to spadek o 14% w stosunku do
2011 r. i o 30% w porównaniu z 2010 r. Równie¿ przyrost
nowych zasobów nie zapewnia utrzymania stanu posiadania. Zestawienie aktywnoœci poszukiwawczo-wydobywczej
w 2013 r. opublikowane przez organizacjê Oil & Gas UK
zapowiada znaczny wzrost nak³adów inwestycyjnych. Firmy
naftowe podaj¹, ¿e ³¹czny koszt projektów realizowanych
w br. wyniesie 13 mld funtów (14,9 mld euro), a ca³kowity
koszt inwestycji w brytyjskim sektorze Morza Pó³nocnego
mo¿e osi¹gn¹æ 100 mld funtów (114,7 mld euro). Dyrektor
Oil & Gas UK Malcolm Webb podkreœla, ¿e w obecnym
systemie podatkowym mo¿liwe bêdzie zagospodarowanie
zasobów ropy i gazu poprzednio nieuwzglêdnianych w bilansach. Od stycznia 2012 r. brytyjski Departament ds. Energii i Zmian Klimatu zatwierdzi³ ju¿ 33 projekty na sumê
13,4 mld funtów (15,4 mld euro). Roœnie te¿ liczba wierceñ.
W ci¹gu ostatnich 3 lat wykonywano tylko po 21 otworów
poszukiwawczych rocznie, natomiast w bie¿¹cym 3-letnim
okresie bêdzie to ³¹cznie 130 wierceñ. Realizacja projek-
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tów przewidzianych na lata 2011–2012 powinna przynieœæ
przyrost produkcji generuj¹cy przychody dla gospodarki
rzêdu 100 mld funtów (114,7 mld euro) i 25 mld funtów
(28,7 mld euro) dla brytyjskiego skarbu pañstwa w postaci
podatków od wydobycia.
Pakistan. Kraj boryka siê z zaspokojeniem rosn¹cego
zapotrzebowania na energiê – deficyt gazu ziemnego jest
szacowany na 84 mln m3/d. Podobne trudnoœci maj¹ Indie,
gdzie spada wydobycie w najwa¿niejszym basenie Kriszna-Godawari i powiêksza siê uzale¿nienie od importu gazu.
Wiele lat temu powsta³ projekt gazoci¹gu z Iranu do Pakistanu i Indii, odby³o siê wiele spotkañ koordynacyjnych
i wreszcie podpisano umowê o budowie, ale realizacja napotyka³a liczne przeszkody. Co prawda we wrzeœniu 2011 r.
oficjalne Ÿród³a irañskie informowa³y, ¿e „gazoci¹g dotar³
ju¿ niemal do granicy Pakistanu” (Prz. Geol., 11/2011,
str. 721), ale po³¹czenia nadal nie ma. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Indii zapowiada wznowienie negocjacji
zawieszonych od 2007 r., ale jednoczeœnie stawia Iranowi
warunki przyjêcia odpowiedzialnoœci za transport gazu do
granicy indyjskiej i p³atnoœci loco granica. W tej sytuacji
ponownie zaktualizowa³y siê plany dostaw gazu ziemnego
z Turkmenistanu. Ten projekt równie¿ nie jest nowy, ju¿
w 1997 r. wystêpowa³ z nim Gazprom, ale obecnie potrzeby
energetyczne Indii i Pakistanu sk³aniaj¹ te kraje do wspólnego dzia³ania i porozumienia z Turkmenistanem i Afganistanem. Teraz indyjska Rada Ministrów podjê³a uchwa³ê
o przyst¹pieniu do spó³ki, która zbuduje gazoci¹g, a tak¿e
o udziale indyjskiego urzêdu gazowniczego GAIL w inwestycji. Projekt TAPI (Turkmenistan–Afganistan–Pakistan–
Indie) przewiduje budowê gazoci¹gu o d³ugoœci 1700 km
i przepustowoœci 32 mld m3 gazu rocznie. Koszt ruroci¹gu
ocenia siê na od 7,6 mld dolarów do 10 mld dolarów. Gaz
ziemny bêdzie pochodzi³ z turkmeñskiego z³o¿a Galkynysz
(poprzednio Dauletabad). Jako termin oddania gazoci¹gu
do eksploatacji wstêpnie podawany jest 2018 r. Inwestycja
mo¿e liczyæ na poparcie USA ze wzglêdu na ograniczenie
wp³ywów Rosji i Chin w tym regionie Azji, a tak¿e zablo-

kowanie importu gazu z Iranu. Jednak zagraniczni inwestorzy nie wykazuj¹ zainteresowania tym projektem z wielu
powodów. Jednym z nich jest brak mo¿liwoœci samodzielnego inwestowania w Turkmenistanie. Drugim powodem
jest bezpieczeñstwo gazoci¹gu, i to zarówno w czasie
budowy, jak i eksploatacji. Trasa przysz³ego gazoci¹gu
przebiega przez prowincje Herat i Kandahar w Afganistanie, okreœlane przez ONZ jako strefy o wysokim stopniu
zagro¿enia terroryzmem, a tak¿e przez liczne pola minowe.
ZapowiedŸ rz¹du afgañskiego, ¿e do ochrony gazoci¹gu
przeznaczy 7–10 tys. ludzi, nie gwarantuje spokoju, natomiast wydatnie zwiêksza koszty. Równie¿ w Pakistanie
rz¹d nie jest w stanie uspokoiæ sytuacji w Belud¿ystanie,
gdzie ruchy separatystyczne s¹ bardzo silne.
USA. ExxonMobil sprzeda³ 30% udzia³ów w 20 blokach
koncesyjnych w Zatoce Meksykañskiej na rzecz Neftegaz
America Shelf LP. Jest to dziesiêæ bloków w strefie Alaminos Canyon, piêæ bloków w strefie East Breaks, dwa
bloki w Kathley Canyon i trzy bloki w centralnej czêœci
zatoki o ³¹cznej powierzchni 450 km2. Transakcja stanowi
wype³nienie umowy o strategicznej wspó³pracy podpisanej w 2011 r. miêdzy ExxonMobil i Rosniefti¹ (Nieftiegaz
jest spó³k¹ zale¿n¹ Rosniefti) przewiduj¹cej podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ w zakresie poszukiwañ
i zagospodarowania z³ó¿ wêglowodorów w Rosji i innych
krajach.
Wiertnictwo. Statek wiertniczy Dhirubhai Deepwater
KG1 firmy Transocean w czasie wiercenia na Oceanie
Indyjskim ustanowi³ nowy rekord g³êbokoœci wody, wynosz¹cy 3165,3 m, a sam odwiert osi¹gn¹³ g³êbokoœæ 5625 m.
Poprzedni rekord g³êbokoœci wody 3107,1 m z 2011 r. nale¿a³ równie¿ do Transoceanu. Granicê 3000 m przekroczono w 2004 r. w Zatoce Meksykañskiej.
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