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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Jerzy Zagórski1
Œwiat. Œrednia cena ropy West Texas
Intermediate (WTI) na rynkach œwiatowych w 2013 r. wynosi³a 97,91 dolara
za bary³kê, natomiast w 2012 r. by³o to
94,12 dolara. Odmiennie kszta³towa³a
siê cena na bli¿szym nam rynku europejskim – œrednia cena za bary³kê ropy Brent
w 2012 r. wynosi³a 111,65 dolara i spad³a
w 2013 r. do 108,64 dolara. Wed³ug prognoz IEA na lata 2014–2015 nast¹pi spadek cen zarówno
ropy WTI, jak i Brent. Indeks dla WTI w 2014 r. ma
siê kszta³towaæ na poziomie 93,33 dolara, w 2015 r. ma to
byæ 89,58 dolara. Z kolei cena ropy Brent z 105,42 dolara
w 2014 r. ma siê obni¿yæ do 101,58 dolara w 2015 r. Jeszcze
bardziej zdecydowane s¹ prognozy Deutsche Banku. Niedawno przewidywano, ¿e cena ropy Brent w 2014 r. wyniesie 105,25 dolara, teraz podaje siê ju¿ tylko 97,50 dolara.
Podobnie cena WTI ma wynosiæ 88,75 dolara zamiast szacowanej wczeœniej 98,75 dolara. Nie s¹ to dobre wiadomoœci
dla eksporterów ropy naftowej i obrady czerwcowej konferencji OPEC bêd¹ miejscem trudnych decyzji.
Jeœli chodzi o wahania cen ropy Brent w ci¹gu roku, to
2013 r. rozpocz¹³ siê 2 stycznia cen¹ 111,22 dolara i zakoñczy³ siê w dniu 31 grudnia cen¹ 110,67 dolara (ryc. 1), ale
w pierwszym pó³roczu zmiany by³y doœæ znaczne, bo 8 lutego za bary³kê trzeba by³o zap³aciæ 118,59 dolara, po czym
17 kwietnia cena spad³a do 97,58 dolara. W drugim pó³roczu ceny by³y nieco bardziej wyrównane, jedynie na prze³omie sierpnia i wrzeœnia wzrost napiêcia w Syrii zaznaczy³ siê podwy¿k¹ do 116 dolarów.
Polska. Trzeci etap szczelinowania w otworze Lewino-1G2 przeprowadzony w grudniu 2013 r. z wykorzystaniem doœwiadczeñ zebranych w poprzednich próbach zakoñczy³ siê sukcesem w postaci uzyskania stabilnego przyp³ywu gazu w iloœci 1270–1700 m3/d. Geolodzy z firmy
San Leon Energy podkreœlaj¹, ¿e wczeœniej szczelinowano
jedynie interwa³y w utworach dolnego ordowiku. Dopiero
najnowsze zabiegi przeprowadzono równie¿ w utworach
górnego ordowiku i teraz w projekcie odga³êzienia poziomego przewiduje siê objêcie szczelinowaniem i opróbowaniem ca³ego kompleksu ordowiku i co za tym idzie –
zwiêkszenie wydajnoœci. Osady górnego ordowiku charakteryzuj¹ siê wy¿sz¹ porowatoœci¹ efektywn¹ i wiêkszym
nasyceniem gazem, chocia¿ maj¹ mniejsz¹ mi¹¿szoœæ. Du¿e
znaczenie w poprawie skutecznoœci szczelinowania przypisuje siê te¿ u¿yciu propantów ceramicznych. Równie¿
profilowanie temperatury w pierwszym etapie szczelinowania dostarczy³o informacji o intensywnoœci powstawa1

nia spêkañ, a tym samym wskazówek do korekty schematu
szczelinowania.
Symulacja potencjalnej wydajnoœci (przy za³o¿eniu ca³kowitego oczyszczenia odwiertu z p³ynu szczelinuj¹cego)
daje szacunkow¹ wielkoœæ 5700–11 300 m3/d gazu. Dodatkowym atutem jest kondensat uzyskiwany w otworze Lewino-1G2. W warunkach amerykañskich produkcja z otworów
poziomych jest 7–30 razy wiêksza ni¿ z otworu pionowego
w tej samej formacji, szczególnie jeœli schemat szczelinowania jest modyfikowany i optymalizowany w czasie
zabiegów. Dalsze prace wiertnicze w otworze Lewino-1G2
to wykonanie z tego samego stanowiska urz¹dzenia wiertniczego odga³êzienia poziomego o d³ugoœci 1500 m. W jego
projektowaniu bardzo przydatne bêd¹ wyniki badañ sejsmicznych 2-D, które w tym rejonie s¹ dobrej jakoœci.
Na monoklinie przedsudeckiej FX Energy wspólnie
z PGNiG SA rozpoczê³o 12 grudnia ub.r. eksploatacjê z³o¿a
gazu Lisewo. Instalacje produkcyjne bêd¹ obs³ugiwaæ
równie¿ z³o¿e Komorze-3. Pocz¹tkowa wydajnoœæ otworu
Lisewo-1 wynosi³a 141 tys. m3/d gazu. Kolejny sukces
z³o¿owy w tym rejonie to otwór Szymanowice-1 zlokalizowany ok. 2 km od wiercenia Lisewo-2. Z 33,5-metrowego
interwa³u w stropie piaszczystych utworów czerwonego
sp¹gowca w próbach uzyskano przyp³yw gazu. Rezultat
okaza³ siê na tyle dobry, ¿e odwiert po zag³owiczeniu jest
przygotowywany do eksploatacji. Porowatoœæ piaskowców dochodzi do 18%. Otwór by³ rdzeniowany do g³êbokoœci 3673 m.
W ramach rundy przetargowej APA 2013 og³oszonej
przez norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii firma Lotos Exploration & Production Norge uzyska³a dwie
koncesje w po³udniowej czêœci Morza Pó³nocnego. Koncesja 498B jest po³o¿ona w pobli¿u z³o¿a Ula, a koncesja
503C w rejonie z³o¿a Sleipner. Po sfinalizowaniu formalnoœci Lotos bêdzie udzia³owcem 26 koncesji na norweskim
szelfie kontynentalnym.
Tak¿e PGNiG Upstream International uzyska³o koncesjê – PL 756 na Morzu Norweskim. Blok koncesyjny
o powierzchni 171 km2 znajduje siê ok. 200 km od wybrze¿a.
G³êbokoœæ wody wynosi 300 m. PGNiG Upstream International jest operatorem z 50% udzia³ów, pozostali partnerzy
to japoñski Idemitsu Petroleum Norge i norweski Rocksource Exploration posiadaj¹cy po 25% udzia³ów. W zobowi¹zaniach koncesyjnych przewidziano wykonanie zdjêcia sejsmicznego 3-D, a nastêpnie, po dokonaniu oceny
perspektywicznoœci rejonu, podjêcie decyzji o wierceniu
otworu poszukiwawczego (przed up³ywem 2 lat). Nowa
koncesja PGNiG SA jest zlokalizowana w pobli¿u ci¹gu
struktur Tyrihans, Kristin, Åsgard, Heidrun, Alve, Norne
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Ryc. 1. Cena ropy Brent w 2013 r. (za portalem reuters.com)

i Urd. Obecnie PGNiG SA ma udzia³y w 14 koncesjach na
norweskim szelfie kontynentalnym.
Rozszerzenie zagranicznej dzia³alnoœci poszukiwawczej polskich firm obejmuje w³aœciwie tylko Morze Pó³nocne. W innych regionach operatorzy rezygnuj¹ z koncesji
i wycofuj¹ polski personel. Dotyczy to koncesji PGNiG SA
w Libii i Egipcie, gdzie ju¿ wczeœniej wstrzymywano prace
z powodu napiêtej sytuacji politycznej. Z kolei w kraju
znów zmniejszy³a siê liczba zagranicznych koncesjobiorców zainteresowanych poszukiwaniami gazu z ³upków.
Koncern ENI nie z³o¿y³ wniosku o przed³u¿enie wa¿noœci
koncesji Malbork i M³ynary; nie jest pewne, czy wygaœnie
te¿ trzecia koncesja ENI, tj. Elbl¹g.
Europa. Jak poinformowa³y portal RusEnergy i Niezawisimaja Gazieta, gazoci¹giem Nord Stream przesy³a siê
obecnie 12 mld m3 gazu, podczas gdy projektowa zdolnoœæ
przesy³owa pierwszej nitki wynosi 27,5 mld m3 (druga nitka
ma tak¹ sam¹ przepustowoœæ). Gazprom twierdzi, ¿e ca³a
moc gazoci¹gu jest zakontraktowana, ale eksperci w¹tpi¹
w ekonomiczn¹ efektywnoœæ inwestycji. Ogromne nak³ady
nie spowodowa³y zakoñczenia tranzytu przez Ukrainê, co
by³o jednym z celów budowy alternatywnej trasy eksportowej. Powody to wysoka cena gazu i wstrzymanie uruchomienia gazoci¹gu NEL, który mia³ rozprowadzaæ rosyjski
gaz w pó³nocnych Niemczech. Nawet jeœli zapotrzebowanie Europy na gaz wzroœnie, to nadal konieczne bêdzie
wykorzystanie gazoci¹gów ukraiñskich.
Norweska firma DeepOcean specjalizuj¹ca siê w pomiarach morskich, instalacjach podwodnych, ich obs³udze i kontroli wygra³a przetarg na inspekcjê gazoci¹gu Nord Stream
og³oszony przez konsorcjum Nord Stream AG. Dwuletni
kontrakt przewiduje badanie stanu obu nitek gazoci¹gu
przy zastosowaniu urz¹dzeñ ROV i ROTV (remote operated tow vehicle). Prace bêd¹ prowadzone ze specjalistycznego statku Deep Vision w ci¹gu 4–6 miesiêcy w roku.
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Dla Komisji Europejskiej oprócz kontraktów Gazpromu
zwi¹zanych z budow¹ gazoci¹gu South Stream punktem
spornym jest wykorzystanie gazoci¹gu OPAL, bêd¹cego
drugim przed³u¿eniem Nord Stream i ukoñczonego w 2011 r.
Zgodnie z postanowieniami trzeciego pakietu energetycznego 50% mocy przesy³owej powinno byæ udostêpnione
stronom trzecim – takie warunki Niemcy uzgodni³y z Komisj¹ Europejsk¹ w 2009 r., natomiast Gazprom zak³ada³
wy³¹cznoœæ eksploatacji ruroci¹gu. W ub.r. niemiecka agencja Bundesnetzagentur zmieni³a zdanie i zgodzi³a siê na
monopol Gazpromu. Po szczycie UE–Rosja, który odby³
siê 28 stycznia br., agencja RIA Novosti poda³a, ¿e Unia
Europejska i Rosja uzgodni³y warunki wykorzystania pe³nej
mocy gazoci¹gu OPAL. Zamieszczono te¿ wypowiedŸ
prezydenta Rosji W³adimira Putina: „Mieliœmy pewne
problemy z gazoci¹giem OPAL. Zgodziliœmy siê, ¿e bêdzie
on wykorzystany nie w 50%, lecz w 100%. Tak wiêc osi¹gniêto postêp w bardzo skomplikowanych sprawach”. Komisja Europejska nie opublikowa³a ¿adnej informacji na ten
temat, jedynie unijny komisarz ds. energii Günther Öttinger
poinformowa³, ¿e decyzja KE w tej sprawie bêdzie podjêta
do koñca lutego br.
Wielka Brytania. Zmiana stanowiska brytyjskiego rz¹du
w sprawie wykorzystania zasobów gazu z ³upków (Prz.
Geol., 61 (9): 507) zaowocowa³a zwiêkszonym zainteresowaniem poszukiwaniami i koncesjami ze strony firm naftowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W paŸdzierniku ub.r. GDF Suez kupi³ 25% udzia³ów w 13 koncesjach w basenie Bowland, którymi dysponuje australijska
firma Dart Energy. Teraz podobnej transakcji dokona³ Total,
kupuj¹c 40% udzia³ów w dwóch koncesjach, tak¿e nale¿¹cych do Dart Energy. W najbli¿szych 2–3 latach inwestycje Totalu w Wielkiej Brytanii wynios¹ 47 mln dolarów.
Ogó³em na l¹dzie wyznaczono 170 koncesji dotycz¹cych
gazu z ³upków.

Przegl¹d Geologiczny, vol. 62, nr 3, 2014

Rosja. Rosyjski minister energetyki Aleksandr Nowak
poinformowa³ o rekordowym wydobyciu ropy naftowej
w 2013 r. – by³o to 523,2 mln t, o 1% wiêcej ni¿ w 2012 r.
Przewidywano, ¿e wyniesie ono 505–510 mln t ropy. Wydobycie gazu siêgnê³o 668 mld m3 i wzros³o o 2%. Eksport
ropy spad³ o 2%, eksport gazu zwiêkszy³ siê o 8–10%.
ród³a rosyjskie zapowiadaj¹ dalszy wzrost produkcji.
W komunikacie z 6 lutego br. zamieszczonym w dzienniku Wiedomosti zawiadomiono o rezygnacji Gazpromu
z budowy gazoci¹gu Jama³ II przez terytorium Polski,
omijaj¹cego Ukrainê. Powodem ma byæ brak poparcia Polski dla realizacji projektu. Gazeta powo³uje siê na wypowiedzi polskiego wicepremiera Janusza Piechociñskiego,
który okreœli³ budowê nowego gazoci¹gu „rosyjsk¹ inicjatyw¹, bardziej telewizyjn¹ ni¿ realnym rzeczowym projektem”. Przypomina te¿ memorandum Gazpromu i EuRoPol
GAZU podpisane 4 kwietnia 2013 r. w Sankt Petersburgu
o wspó³dzia³aniu w projekcie budowy gazoci¹gu Jama³–
Europa II o zdolnoœci przesy³owej co najmniej 15 mld m3
gazu rocznie. W rzeczywistoœci nie by³aby to druga, równoleg³a nitka gazoci¹gu jamalskiego, lecz nowy ruroci¹g
z Bia³orusi przez Polskê na S³owacjê. Dotychczas Gazprom
nie informowa³ o tej decyzji, natomiast 5 lutego br. wyda³
komunikat, ¿e Aleksiej Miller i prezes konsorcjum Nord
Stream AG Matthias Warnig odbyli spotkanie, na którym
dyskutowano sprawê budowy trzeciej i czwartej nitki gazoci¹gu Nord Stream. Analizy wykonane przez konsorcjum
wskazuj¹, ¿e inwestycja jest uzasadniona ekonomicznie
i mo¿liwa do realizacji zarówno z technicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia, a tak¿e pod k¹tem uzyskania
niezbêdnego finansowania przez banki. Jest ona potrzebna
równie¿ ze wzglêdu na spodziewane w d³u¿szej perspektywie zwiêkszenie zapotrzebowania na gaz rosyjski na rynku
europejskim.
W basenie zachodniosyberyjskim, w okrêgu autonomicznym Chanty-Mansyjsk, w rejonie z³ó¿ Sa³ym i Wierchnie-Sa³ym, rozpoczêto wiercenie pilota¿owego otworu poziomego z zadaniem zbadania ³upków formacji Ba¿enow
i okreœlenia optymalnych parametrów wiercenia i opróbowania nastêpnych piêciu otworów poziomych, w których
zostanie wykonane wielostopniowe szczelinowanie hydrauliczne. Formacja Ba¿enow (wo³g–dolny berias) zawiera
80% zachodniosyberyjskich zasobów ropy i znaczn¹ czêœæ
zasobów gazu. Ska³ami macierzystymi s¹ bogate w substancjê organiczn¹ g³êbokowodne ³upki krzemionkowe i wapniste. W pierwszym otworze wykonanym w tym rejonie
w 1953 r. odkryto akumulacjê gazu zamiast spodziewanej
ropy, dopiero póŸniejszymi wierceniami nawiercono horyzonty roponoœne. Prace na z³o¿u Wierchnie-Sa³ym prowadzi
spó³ka Salym Petroleum Development, za³o¿ona w 1996 r.
przez Shell i Gazprom Nieft posiadaj¹ce po 50% udzia³ów.

Jest to w istocie pocz¹tek poszukiwañ gazu z ³upków na
Syberii, chocia¿ Gazprom w oficjalnych komentarzach sceptycznie ocenia perspektywy jego wydobycia na œwiecie.
Australia. W 2007 r. u pó³nocno-zachodnich wybrze¿y
Australii, w basenie Browse, odkryto z³o¿e gazu Prelude
o zasobach wydobywalnych wynosz¹cych 56–84 mld m3.
W pobli¿u znajduje siê odkryte w 2009 r. z³o¿e Concerto
bêd¹ce w stadium rozpoznania. Analizy techniczno-ekonomiczne wykonane przez operatora, którym jest Shell,
wykaza³y, ¿e budowa instalacji skraplania gazu na l¹dzie
wraz z gazoci¹giem podmorskim (odleg³oœæ od brzegu
ok. 200 km) jest nieop³acalna, by³oby to uzasadnione dopiero wtedy, gdy zasoby wynosi³yby przynajmniej 140 mld m3
gazu. Wobec tego Shell wybra³ eksploatacjê przy zastosowaniu p³ywaj¹cej instalacji skraplania gazu (FLNG – floating liquefied natural gas). Zbudowany w stoczni w Korei
Po³udniowej statek Prelude FLNG wyp³yn¹³ w swój pierwszy rejs w grudniu ub.r. Jest to obecnie najwiêkszy statek
na œwiecie, o d³ugoœci 488 m, szerokoœci 74 m i noœnoœci
600 tys. DWT. Jednostka bêdzie zakotwiczona na wodzie
o g³êbokoœci 170 m przy pomocy wie¿owego systemu
kotwiczenia linowego pozwalaj¹cego na obrót statku wokó³
osi bez zmiany pozycji. Po odwierceniu oœmiu otworów
eksploatacyjnych planuje siê osi¹gniêcie produkcji w iloœci
3,6 mln t skroplonego gazu ziemnego, 1,3 mln t kondensatu
i 400 tys. t gazu p³ynnego rocznie. Produkty bêd¹ odbierane
przez tankowce z instalacji FLNG na morzu i kierowane
bezpoœrednio do odbiorców.
USA. S¹d apelacyjny w San Francisco 22 stycznia br.
stwierdzi³, ¿e pozwolenia na poszukiwania wêglowodorów
na obszarze 120 tys. km2 na Alasce zosta³y wydane z naruszeniem prawa i nie mo¿na rozpocz¹æ planowanych wierceñ. W œlad za t¹ decyzj¹ Shell og³osi³ zawieszenie wierceñ
projektowanych na Morzu Czukockim i Morzu Beauforta.
Prace przygotowawcze trwa³y od siedmiu lat i poch³onê³y
ok. 5 mld dolarów, jednak po serii awarii w 2012 r. zosta³y
przerwane. Jednoczeœnie nasili³a siê kampania Greenpeace
i innych organizacji ekologicznych domagaj¹cych siê zakazu wierceñ naftowych w Arktyce. Przedstawiciel Shella
oœwiadczy³, ¿e w tej sytuacji, bez okreœlonej perspektywy
mo¿liwoœci kontynuacji prac, koncern nie bêdzie dalej
anga¿owa³ œrodków, staraj¹c siê równoczeœnie rozwi¹zaæ
problem drog¹ wspó³pracy z odpowiednimi agencjami rz¹dowymi i s¹dem.
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