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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Jerzy Zagórski1
Œwiat. W grudniu 2016 r. zakoñczy³
siê okres d³ugotrwa³ego spadku cen ropy
– z poziomu 115 USD za bary³kê ropy
Brent w po³owie 2014 r. Niewielka i krótkotrwa³a poprawa sytuacji nast¹pi³a w
maju 2015 r., jednak póŸniej by³o ju¿
gorzej i 20 stycznia 2016 r. w Londynie
notowano najni¿sz¹ cenê 27,33 USD za
bary³kê. W odró¿nieniu od lat poprzednich wykres cen ropy Brent w 2016 r. (ryc. 1) jest doœæ spokojny, nie zaznaczy³y siê na nim takie wa¿ne wydarzenia
polityczne jak Brexit, czy wybór Donalda Trumpa, natomiast wyraŸnie widaæ skutki decyzji OPEC z 30 listopada
2016 r. o ograniczeniu produkcji ropy. Wzrost ceny nie by³
bardzo du¿y w liczbach bezwzglêdnych, ale przekroczono
symboliczn¹ kwotê 50 USD, któr¹ wiêkszoœæ producentów
uwa¿a za granicê op³acalnoœci. Reakcje przemys³u naftowego mo¿na okreœliæ jako ostro¿ny optymizm, jednak
nadal nap³ywaj¹ informacje o anulowaniu zamówieñ na
sprzêt, platformy i statki. Rok 2016 zamkn¹³ siê 30 grudnia cen¹ 56,59 USD/bary³kê i ten poziom utrzymywa³ siê
w pierwszym tygodniu 2017 r. Œrednia cena wynosi³a
45,20 USD/bary³kê, maksymaln¹ – 57,08 USD/bary³kê –
zanotowano 28 grudnia, a wiêc rozpiêtoœæ cen wynosi³a
30 USD.
Bank Œwiatowy od wielu lat monitoruje bezproduktywne spalanie gazu ziemnego w pochodniach (Prz. Geol.,
63: 329). Grupa badawcza Global Gas Flaring Reduction,
w sk³ad której wchodz¹ rz¹dy, instytucje miêdzynarodowe
i firmy naftowe, w tym National Oceanic and Atmospheric

Administration, od 2012 r. prowadzi obserwacje satelitarne. Stwierdzono, ¿e zosta³ zatrzymany trend spadkowy i w
ci¹gu ostatnich piêciu lat spalanie gazu wzrasta. W 2013 r.
by³o to 141 mld m3, w 2014 r. – 145 mld m3, a w 2015 r. –
147 mld m3. Najwiêcej gazu, bo 21 mld m3 spala siê w Rosji,
dalsze miejsca zajmuj¹ Irak – 16 mld m3, Iran – 12 mld m3,
USA – 12 mld m3 i Wenezuela – 9 mld m3. Niektóre kraje
dokona³y znacznego postêpu w ograniczeniu spalania, nale¿y do nich Nigeria, która od 2013 r. zredukowa³a spalanie
o 18%, zmniejszaj¹c je poni¿ej 8 mld m3 w 2015 r. Do
intensyfikacji dzia³añ powinna siê przyczyniæ zapocz¹tkowana w 2015 r. inicjatywa „Zero Routine Flaring by 2030”.
Rz¹dy i firmy naftowe popieraj¹ce tê kampaniê s¹ odpowiedzialne za 53% globalnego spalania gazu.
Polska. 22 listopada 2016 r. zosta³a podpisana umowa
pomiêdzy PGNiG SA a Rawicz Energy, spó³k¹ z grupy
Palomar Natural Resources. Umo¿liwi ona zwiêkszenie
dostaw gazu ziemnego ze z³ó¿ krajowych poprzez zakup
surowca wydobywanego przez koncesjonariusza zagranicznego. Wyniki wierceñ Rawicz-12 i Rawicz-15 potwierdzi³y wystêpowanie akumulacji gazu w iloœciach uzasadniaj¹cych podjêcie eksploatacji przemys³owej. Wstêpnie
zasoby wydobywalne okreœlono na 1,42 mld m3 gazu. Prace zwi¹zane z zagospodarowaniem z³o¿a powinny siê
zakoñczyæ w III kwartale 2017 r. i zgodnie z kontraktem
Rawicz Energy bêdzie dostarczaæ 50 mln m3 gazu rocznie.
Odbiór gazu bêdzie siê odbywa³ w nale¿¹cej do PGNiG
kopalni Za³êcze, sk¹d zostanie przes³any do zak³adu od-

Ryc. 1. Ceny ropy Brent w 2016 r. (wg bankier.pl)
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azotowania w Odolanowie. Docelowo PGNiG bêdzie otrzymywaæ z tego z³o¿a 160 mln m3 gazu rocznie.
Palomar Natural Resources z siedzib¹ w Lakewood w
stanie Kolorado posiada koncesje w stanach Nowy Meksyk
i Kolorado. Dzia³alnoœæ w Polsce rozpoczê³o w 2014 r.

skie, koreañskie, japoñskie, indyjskie, po³udniowoamerykañskie i inne. Do przetargu nie przyst¹pi³o BP i jak napisa³
Financial Times, powodem s¹ obawy o ponowne pogorszenie stosunków Iranu z USA po objêciu urzêdu przez
Donalda Trumpa.

Bia³oruœ. Firma Bie³orusnieft donios³a o odkryciu
z³o¿a ropy Ugolskoje w rowie Prypeci. Otwór poszukiwawczy N1 Ugolskaja odwiercony do g³êbokoœci 5128 m
uzyska³ przyp³yw 39,5 t/d ropy z gazem. Zasoby geologiczne ocenia siê na 1695 tys. t ropy, dok³adniejsze
szacunki bêd¹ mo¿liwe w 2017 r. po wykonaniu otworu
N2 Ugolskaja. Zasoby nale¿¹ do kategorii trudnodostêpnych ze wzglêdu na g³êbokoœæ zalegania i nisk¹ przepuszczalnoœæ ska³ zbiornikowych. Czynnikiem pozytywnym
jest anomalnie wysokie ciœnienie z³o¿owe. Trwa rozpoznanie innych struktur, które wed³ug wstêpnych ocen mog¹
zawieraæ 5 mln t zasobów wydobywalnych. W grudniu
2016 r. wicepremier Michai³ Rusyj poinformowa³, ¿e wydobycie krajowe ustabilizowa³o siê na poziomie 1,6 mln t
rocznie, a udokumentowane zasoby wystarcz¹ na 35 lat.

USA. Koñcowe miesi¹ce kadencji prezydenta USA s¹
zwykle okresem bez nowych inicjatyw politycznych i ustawodawczych. Tym razem, mimo ¿e inauguracja Donalda
Trumpa nast¹pi³a 20 stycznia 2017 r., ustêpuj¹cy prezydent
Barack Obama podj¹³ kilka wa¿nych decyzji, które mog¹
rzutowaæ na zmiany polityki energetycznej zapowiadane
przez prezydenta elekta. Na podstawie klauzuli z 1953 r.
wy³¹czono z poszukiwañ naftowych przewa¿aj¹c¹ czêœæ
Morza Czukockiego i Morza Beauforta wokó³ Alaski
i znaczny fragment szelfu kontynentalnego na Atlantyku.
Wczeœniej z programu sprzeda¿y koncesji planowanego
na lata 2017–2022 wy³¹czono bloki Norton i St. Matthew-Hall o ³¹cznej powierzchni 104 tys. km2. Kolejnym
postanowieniem by³a rezygnacja z budowy ruroci¹gu
Dakota Access Pipeline w pobli¿u jeziora Oahe w stanie
Dakota Pó³nocna. Dla spo³ecznoœci Indian Nawaho wa¿ne
by³o ustanowienie dwóch rezerwatów przyrody Bears
Ears o powierzchni 5460 km2 w stanie Utah i Gold Butte
o powierzchni 1215 km2 w stanie Newada, ze stanowiskami archeologicznymi i chronionym krajobrazem. Status
narodowych pomników ma uchroniæ te obszary przed eksploatacj¹ górnicz¹ i intensywn¹ zabudow¹. Z pewnoœci¹
w nastêpnej kadencji otoczenie legislacyjne i dzia³alnoœæ
rz¹du bêd¹ korzystniejsze dla przemys³u naftowego.
Œwiadcz¹ o tym nominacje og³aszane przez D. Trumpa.
Szefem Agencji Ochrony Œrodowiska ma zostaæ prokurator z Oklahomy Scott Pruitt, który by³ promotorem próby
zablokowania przez grupê wnioskodawców z 27 stanów
ustawy Power Clean Act wprowadzanej przez B. Obamê.
Departamentem Energii bêdzie kierowa³ b. gubernator
Teksasu Dick Perry, który w 2012 r. domaga³ siê likwidacji
tego departamentu (a tak¿e departamentów oœwiaty i handlu). Departament Spraw Wewnêtrznych, zajmuj¹cy siê
zarz¹dem terenami federalnymi, m.in. parkami narodowymi i rezerwatami oraz stosunkami z plemionami indiañskimi, powierzono Ryanowi Zinke, b. dowódcy jednostki
Navy Seal. R. Zinke jako kongresmen g³osowa³ za os³abieniem ochrony œrodowiska na terenach publicznych. Prezes
ExxonMobil Rex Tillerson obejmie obowi¹zki sekretarza
stanu, co budzi zastrze¿enia nie tylko wœród demokratów,
ale i republikanów, poniewa¿ R. Tillerson ze wzglêdu na
du¿e inwestycje prowadzone w Rosji jest zdecydowanym
przeciwnikiem sankcji. Jego bliskie kontakty z W. Putinem
datuj¹ siê od 1999 r.
S³u¿ba Geologiczna USA ocenia, ¿e zasoby ropy ci¹g³ej (continuous) w ³upkach Wolfcamp w permskim basenie
Midland w Teksasie wynosz¹ 2,7 md t ropy, 452 mld m3
gazu ziemnego i 217 mln t kondensatu. Termin ropa ci¹g³a
jest u¿ywany w odniesieniu do akumulacji, których granice
nie s¹ okreœlone przez procesy hydrodynamiczne w odró¿nieniu od akumulacji konwencjonalnych o wyraŸnie okreœlonych granicach, z wystêpowaniem kontaktu ropa-woda
lub gaz-woda. Cechy charakterystyczne zasobów ci¹g³ych
to m.in.: regionalne rozprzestrzenienie, rozmycie granic,
brak wyraŸnego uszczelnienia i pu³apki, brak wyraŸnego
kontaktu ropa-woda lub gaz-woda, odbiegaj¹ce od normy

Rosja. Umowa miêdzyrz¹dowa podpisana 10 paŸdziernika 2016 r. przez premiera Rosji Dmitrija Miedwiediewa
i premiera Turcji Binali Yildirima w sprawie budowy gazoci¹gu Turk Stream (Prz. Geol., 64: 875) wydawa³a siê byæ
kolejn¹ prób¹ odœwie¿enia projektu South Stream, jednak
przygotowania do realizacji inwestycji wkrótce siê rozpoczê³y. W grudniu spó³ka córka Gazpromu, South Stream
Transport BV podpisa³a kontrakt ze szwajcarsk¹ firm¹
Allseas Group SA na budowê pierwszej nitki morskiego
odcinka Turk Stream o d³ugoœci 900 km. W kontrakcie
przewidziano mo¿liwoœæ kontynuacji robót przy budowie
drugiej nitki. Allseas bêdzie wykorzystywaæ najwiêkszy
statek do uk³adania ruroci¹gów – Pioneering Spirit z szeœcioma stanowiskami spawalniczymi i szeœcioma instalacjami do wykonywania pow³ok rurowych. Uk³adanie rur
rozpocznie siê w drugiej po³owie 2017 r.
Egipt. W delcie Nilu w s¹siedztwie z³o¿a Nooros odkrytego w lipcu 2015 r. kolejne wiercenia potwierdzi³y istnienie z³o¿a gazu Baltim South West o zasobach 28 mld m3.
Akumulacjê stwierdzono otworem Baltim SW-1X, po czym
otwór rozpoznawczy Baltim SW-2X przewierci³ horyzont
gazonoœny o mi¹¿szoœci 102 m i mi¹¿szoœci netto 86 m. S¹
to piaskowce messynu (najwy¿szy miocen) o bardzo dobrych w³aœciwoœciach zbiornikowych. Z³o¿e ma korzystn¹
lokalizacjê, bo g³êbokoœæ wody wynosi 25 m, a odleg³oœæ
od wybrze¿a 12 km. Odkrycie z wrzeœnia 2016 r. powiêksza ³¹czne zasoby gazu w rejonie Nooros do 85 mld m3.
Koncesja Baltim South jest w posiadaniu ENI i BP.
Iran. National Iranian Oil Co. og³osi³a 2 stycznia br.
listê 29 firm zagranicznych zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na udzia³ w zagospodarowaniu z³ó¿
ropy i gazu. Obowi¹zywaæ bêdzie formu³a kontraktu nazwana Iran Petroleum Contract, bardziej elastyczna ni¿ poprzednie warunki. By³a ona bardzo d³ugo negocjowana
z opozycj¹ i jej wprowadzenie by³o wielokrotnie przesuwane. Spoœród firm europejskich do przetargu stanê³y
CEPSA, ENI, Gazprom, £ukoil, Maersk, ÖMV, PGNiG,
Shell, Total i Wintershall. Ponadto zg³osi³y siê firmy chiñ74

Przegl¹d Geologiczny, vol. 65, nr 2, 2017

ciœnienia, wêglowodory nie s¹ utrzymywane w swoim miejscu przez procesy hydrodynamiczne, du¿a objêtoœæ akumulacji przy niskim wspó³czynniku sczerpania, akumulacje
zazwyczaj znajduj¹ siê blisko ska³ macierzystych, bardzo
niska przepuszczalnoœæ ska³ zbiornikowych. Jak podkreœla
USGS, s¹ to najwiêksze dotychczas oszacowane akumulacje ropy ci¹g³ej, co wiêcej zasoby s¹ 3-krotnie wiêksze ni¿
szacunki z 2013 r. dotycz¹ce rejonu Bakken-Three Forks.
Walter Guidroz, koordynator w USGS Energy Resource,
powiedzia³, ¿e te wyniki pokazuj¹ mo¿liwoœci odkrycia
nowych, znacz¹cych zasobów nawet w rejonach, z których
wyprodukowano setki milionów ton ropy. Zmiany w technologii i ulepszona praktyka przemys³owa spowodowa³y
poszerzenie kategorii zasobów wydobywalnych i potrzebê
wykonania nowych szacunków zasobów w USA i na œwiecie. Ilustracj¹ skutecznoœci zastosowania optymalizacji
szczelinowania wykorzystuj¹cej metodê Earth Model,
opracowan¹ przez Gas Technology Institute i firmê Laredo
Petroleum Inc., s¹ wyniki wierceñ w ³upkach Wolfcamp
i Cline w basenie Midland, które przewy¿szaj¹ oczekiwania. W otworze poziomym Sugg-A o d³ugoœci 2286 m po
zastosowaniu 3264 kg podsadzki na 1 mb uzyskano zwiêkszenie wydajnoœci o 61%, natomiast w Sugg-E o d³ugoœci
2286 m uzyskano przyrost 40%. W otworze Sugg-E dowiercono równie¿ na g³êbokoœci 3017 m formacjê Cline
i po wt³oczeniu 2449 kg podsadzki na 1 mb uzyskano równie¿ zwiêkszenie wydajnoœci o 40%. Te rezultaty zosta³y
zarejestrowane w okresie 90 dni eksploatacji.
W grudniu 2016 r. Agencja Ochrony Œrodowiska USA
(EPA) opublikowa³a koñcowy raport dotycz¹cy wp³ywu
szczelinowania hydraulicznego, przeprowadzanego w otworach wiertniczych wykonywanych w poszukiwaniach ropy
i gazu, na zasoby wody pitnej. Podano przypadki, gdy taki
wp³yw mo¿e wystêpowaæ:
– pobieranie wody do szczelinowania w rejonach o ograniczonych zasobach wód podziemnych;
– wyciek chemikaliów lub p³ynów szczelinuj¹cych,
które w du¿ych iloœciach mog¹ zagroziæ poziomom wodonoœnym;
– zat³aczanie p³ynów szczelinuj¹cych do otworów o niedostatecznym uszczelnieniu, co mo¿e doprowadziæ do ich
przedostania siê do wód podziemnych;

– zat³aczanie p³ynów szczelinuj¹cych bezpoœrednio do
poziomów wodonoœnych;
– niew³aœciwie zrzucanie czyszczonych œcieków z wiertni
do wód powierzchniowych;
– usuwanie lub magazynowanie œcieków ze szczelinowania w nieizolowanych zbiornikach, co powoduje ska¿enie wód gruntowych.
Tych zastrze¿eñ nie by³o w sierpniu 2016 r. we wstêpnej wersji raportu. W podsumowaniu raportu podkreœlono,
¿e z powodu niekompletnych danych i w¹tpliwoœci co do
ich wiarygodnoœci, nie by³o mo¿na w pe³ni oceniæ wp³ywu
szczelinowania na zasoby wody pitnej, ani obliczyæ ³¹cznej
liczby przypadków w skali kraju, gdy taki wp³yw móg³
nast¹piæ. Powy¿sze argumenty wp³ynê³y na krytyczn¹ opiniê Rady Naukowej EPA w sprawie raportu – podpisa³o go
dwóch jej cz³onków, czterej zg³osili zdania odrêbne.
Raport spotka³ siê z krytyk¹ Amerykañskiego Instytutu
Naftowego wskazuj¹cego, ¿e mimo 5-letniego okresu, jaki
zajê³o opracowanie, nie wykorzystano bardzo wielu dostêpnych publikacji, dokumentacji technicznych i prac
naukowych, które umo¿liwi³yby dok³adne przeœledzenie
procesu szczelinowania hydraulicznego w zakresie oddzia³ywania na wody gruntowe. Zdaniem API, w odbiorze opinii publicznej raport tylko mno¿y w¹tpliwoœci i niejednoznacznoœci.
Katar. Na Bliskim Wschodzie powstaje nowy, potê¿ny
koncern – producent i eksporter skroplonego gazu ziemnego. Qatar Petroleum postanowi³ po³¹czyæ dwie dotychczas
odrêbne jednostki, Qatargas i RasGas w jedno przedsiêbiorstwo pod nazw¹ Qatargas. S¹ to firmy pañstwowe, ale
udzia³y posiadaj¹ równie¿ ExxonMobil, Total, ConocoPhillips, Shell i Mitsui & Co. Ltd. Qatargas produkuje
rocznie 42 mln t gazu skroplonego w zak³adach z 7 liniami
wytwarzaj¹cymi LNG. RasGas dysponuje 7 liniami produkcyjnymi LNG o zdolnoœci 37 mln t rocznie i flot¹ 27
tankowców do transportu LNG. Integracja ma siê rozpocz¹æ niezw³ocznie i zakoñczy siê w ci¹gu 12 miesiêcy.
ród³a: ENI, Gazprom, General Electric, Hart’s E&P,
Interfax.by, Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil &
Gas Journal, PGNiG, Rigzone, Statoil, USGS, World Oil
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