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OPEC. Uczestnicy 157. Konferencji

Organizacji Krajów Eksportuj¹cych Ropê

Naftow¹ (157th Meeting of the Organiza-
tion of the Petroleum Exporting Coun-
tries) obraduj¹cy 14 paŸdziernika 2010 r.

w Wiedniu stwierdzili, ¿e poda¿ ropy na

rynkach œwiatowych jest wystarczaj¹ca,

zapasy surowca rosn¹, a moce produk-

cyjne rafinerii nie s¹ w pe³ni wykorzysta-

ne. W zwi¹zku z tym podjêli decyzjê o pozostawieniu

limitów wydobycia ropy naftowej na dotychczasowym

poziomie. Ocenili równie¿ pozytywnie skutki dzia³ania

d³ugoterminowej strategii OPEC obowi¹zuj¹cej od 2005 r.,

podkreœlaj¹c jednoczeœnie koniecznoœæ jej modyfikacji.

Obecni na konferencji ministrowie z krajów cz³onkowskich

OPEC zaaprobowali zmiany i nowy kszta³t strategii d³ugo-

terminowej. Zostanie ona ostatecznie zatwierdzona i opubli-

kowana na 158. Nadzwyczajnej Konferencji OPEC w

Quito, w Ekwadorze, zaplanowanej na 11 grudnia 2010 r.

Ju¿ po konferencji minister ds. zasobów mineralnych i

ropy naftowej Arabii Saudyjskiej Ali Al-Naimi powie-

dzia³, ¿e przedzia³ cenowy 70–80 USD za bary³kê jest bar-

dzo dobr¹ wielkoœci¹ dla producentów, odbiorców i firm

naftowych, a obserwowany obecnie wzrost cen powy¿ej

80 USD nie jest powodem do alarmu. Odmienne podejœcie

reprezentuje Libia – szef narodowego koncernu National
Oil Corp. Szokri Ghanem uwa¿a, ¿e cena bary³ki ropy

powinna wynosiæ co najmniej 100 USD.

Polska. Komunikat z 28 stycznia 2010 r. mia³ zakoñczyæ

trwaj¹ce od paru miesiêcy rozmowy trójstronne, w których

udzia³ bior¹ PGNiG SA, OAO Gazprom i EuRoPol GAZ S.A.,
w sprawie przed³u¿enia obowi¹zuj¹cego kontraktu d³ugo-

terminowego na dostawy gazu ziemnego z Federacji

Rosyjskiej do Polski i jednoczeœnie zamkn¹æ okres nie-

pewnoœci co do utrzymania ci¹g³oœci zaopatrzenia w gaz

odbiorców krajowych. Jednak zastrze¿enia dotycz¹ce

okresu obowi¹zywania kontraktu oraz warunków dostêpu

stron trzecich do gazoci¹gu jamalskiego wysuwane zarów-

no w kraju, jak i w Komisji Europejskiej sprawi³y, ¿e pod-

pisanie umowy zosta³o od³o¿one. Negocjacje trwa³y d³ugo

i dopiero 29 paŸdziernika 2010 r. PGNiG SA poinformo-

wa³o o podpisaniu ze spó³k¹ Gazprom Export aneksu do

umowy miêdzyrz¹dowej z 25 wrzeœnia 1996 r. (tzw. umo-

wa jamalska). Aneks zapewnia dostawy 9,03 mld m3 gazu

w 2010 r., 9,77 mld m3 w 2011 r. i 10,24 mld m3 w latach

2012–2022. Zniesiona zosta³a klauzula o zakazie reeks-

portu gazu do krajów trzecich bez zgody Gazprom
Exportu. Szacunkowa œrednioroczna wartoœæ kontraktu na

dostawy gazu, bior¹c pod uwagê obecny poziom cen,

wynosi 8,5 mld z³. Formu³a cenowa pozostaje bez zmian,

chocia¿ zaznaczono, ¿e co 3 lata istnieje mo¿liwoœæ rene-

gocjacji. Tego samego dnia wicepremierzy Waldemar Paw-

lak i Igor Sieczin podpisali w Warszawie porozumienie

dotycz¹ce dostaw gazu ziemnego z Rosji i zmieniaj¹ce

zasady funkcjonowania gazoci¹gu tranzytowego. Wed³ug

analityków BRE Banku za 1000 m3 gazu ziemnego impor-

towanego z Rosji p³acimy teraz 350–370 USD. Dla porów-

nania cena gazu w wêŸle Zeebrugge w Holandii wynosi

280 USD/1000 m3, ale obowi¹zuje ona w kontraktach krótko-

terminowych. Ukraina p³aci 305 USD/1000 m3, obecna

cena dla Bia³orusi wynosi 193 USD/1000 m3, ale od 1 sty-

cznia 2011 r. bêdzie to 210–220 USD/1000 m3.

Spó³ka Poszukiwania Nafty i Gazu Jas³o rozpoczê³a

ko³o Sanoka wiercenie otworu poszukiwawczego Niebiesz-

czany-1, który ma osi¹gn¹æ g³êbokoœæ 4800 m. Lokalizacja

wiercenia zosta³a wyznaczona na podstawie wyników

zdjêcia sejsmicznego 2-D Kostarowce–Zahutyñ. Otwór

Niebieszczany-1 wykonywany jest w celu zbadania mo¿li-

woœci akumulacji wêglowodorów w g³êbokich strukturach

karpackich. Koszty szacuje siê na 55 mln z³, a prace wiert-

nicze potrwaj¹ ok. 6 miesiêcy. W 2011 r. sanocki oddzia³

PGNiG SA planuje odwiercenie otworu Dukla-1 do g³êbo-

koœci 5500 m.

Z kolei firma Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA z Pi³y

bêdzie wierciæ otwory Wytowno S-1 (ok. 6 km na E od

Ustki) i Lêbork S-1 dla LNG Energy Ltd., która uzyska³a

koncesje Starogard Gdañski, S³awno i S³upsk.

Œwiat. Na dorocznej konwencji SEG (Society of Explo-
ration Geophysicists), która tym razem odby³a siê w Denver,

pokazano wiele nowych programów opracowanych przez

takie firmy jak Schlumberger, Halliburton, PGS, Para-
digm, WesternGeco czy CGGVeritas. Landmark, Intel i

Appro rozpoczê³y wspó³pracê w tworzeniu oprogramowa-

nia do projektowania zdjêæ sejsmicznych 3-D i doboru

parametrów optymalnych do wykonywania tych zdjêæ w

trudnych rejonach (Seismic Coverage Validation Engine).

Program, który pracuje na komputerze Appro GreenBlade

z procesorem Xeon Intela, spe³nia wymagania skompliko-

wanych i rozbudowanych schematów rejestracji danych

sejsmicznych 3-D. Inny spoœród nowych pakietów opro-

gramowania firmy Landmark prezentowany w Denver to

DecisionSpace, który s³u¿y do optymalizacji zastosowañ

aplikacji geofizycznych i geologiczno-z³o¿owych oraz do

integracji danych wejœciowych. Równie¿ w tej bran¿y trwa

proces konsolidacji i poszerzania kooperacji pomiêdzy

oœrodkami badawczo-rozwojowymi zajmuj¹cymi siê two-

rzeniem oprogramowania i przetwarzaniem danych. Przyk³a-

dem mo¿e byæ umowa o wspó³pracy miêdzy Landmarkiem
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i firm¹ LMKR, w wyniku której opracowanie nowych

aplikacji dla przemys³u naftowego bêdzie usprawnione i

przyspieszone.

Wielka Brytania. Sankcje na³o¿one przez Komisjê

Europejsk¹ na Iran negatywnie wp³ynê³y na proces zago-

spodarowania z³o¿a gazowego Rhum, po³o¿onego 390 km

od wybrze¿a Szkocji, na Morzu Pó³nocnym, i doprowa-

dzi³y do wstrzymania eksploatacji. Inwestycja jest prowa-

dzona wspólnie przez BP plc i National Iranian Oil Co.
(NIOC) w proporcji udzia³ów 50:50. Wczeœniej brytyjskie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowa³o zaintere-

sowane firmy o koniecznoœci zastosowania siê do ograni-

czeñ wprowadzonych decyzj¹ ministrów spraw zagranicz-

nych UE z 25 paŸdziernika 2010 r. o sankcjach wobec Ira-

nu. Wspó³praca BP i NIOC trwa od 2003 r., a eksploatacja

gazu ziemnego rozpoczê³a siê w 2005 r. W pierwszym

pó³roczu 2010 r. ze z³o¿a Rhum wydobywano 6 mln m3/d

gazu. Rzecznik brytyjskiego Foreign Office stwierdzi³,

¿e brak gazu z tego Ÿród³a nie bêdzie mia³ istotnego

wp³ywu na sytuacjê energetyczn¹, poniewa¿ jest to tylko

1% dostaw na rynek. W œlad za wczeœniejszymi zapowie-

dziami BP og³osi³, ¿e 18 listopada 2010 r. wstrzymuje

wydobycie gazu ze z³o¿a Rhum.

Norwegia. Zakoñczy³ siê g³ówny etap najwiêkszej

inwestycji naftowej w sektorze norweskim – 7 listopada

2010 r. rozpoczêto eksploatacjê z³o¿a ropy i gazu Gjøa.

Szef poszukiwañ Statoilu okreœli³ przewidywany czas

eksploatacji na 15 lat. Ropa naftowa bêdzie transporto-

wana ruroci¹giem do Mongstad, natomiast gaz ziemny

bêdzie dostarczany do terminalu St Fergus w Wielkiej Bry-

tanii. Wydobycie bêdzie prowadzone z platformy produk-

cyjnej zasilanej energi¹ elektryczn¹ doprowadzan¹ z l¹du,

co pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o 210 tys. t rocznie.

Dotychczasowe koszty inwestycji wynios³y ok. 4,9 mld

euro, przy czym udzia³ firm norweskich w realizacji pro-

jektu stanowi 70%. Z³o¿e Gjøa, po³o¿one w pó³nocnej czê-

œci Morza Norweskiego, zosta³o odkryte w 1989 r. Zasoby

wydobywalne wynosz¹ 11,1 mln t ropy i 40 mld m3 gazu.

W nastêpnym etapie zagospodarowane bêdzie s¹siednie

z³o¿e Vega z zasobami szacowanymi na 3,5 mln t ropy i

18 mld m3 gazu.

Bia³oruœ. Kolejna wizyta Hugo Cháveza w Miñsku

przynios³a prezydentowi £ukaszence wymierne korzyœci

w postaci kontraktu na dostawy ropy naftowej. Chávez

zapewni³ nawet, ¿e bia³oruskim rafineriom nie zabraknie
ropy przez najbli¿sze 200 lat. Jak podaj¹ media bia³oruskie,

w ci¹gu najbli¿szych 3 lat Bia³oruœ ma otrzymaæ 30 mln t

ropy. Z pewnoœci¹ nowe Ÿród³o zaopatrzenia zmniejszy

uzale¿nienie od Rosji w zakresie surowców energetycz-

nych, ale pojawia siê pytanie, jak¹ drog¹ ropa z Wenezueli

dotrze na Bia³oruœ. Strona bia³oruska najpierw sondowa³a

mo¿liwoœci transportu ropy przez terminal w Gdañsku, ale

NAFTOPORT nie by³ zainteresowany. Inna mo¿liwa trasa

prowadzi do portu w K³ajpedzie i – w wyniku litewsko-

-bia³oruskiego porozumienia zawartego w paŸdzierniku

2010 r. – pierwsze dostawy t¹ drog¹ nast¹pi¹ w styczniu

2011 r. Nieoczekiwanie pojawi³a siê te¿ szansa na wyko-

rzystanie ruroci¹gu Brody-Odessa, bo w listopadzie 2010 r.

wiceprezes Transniefti Michai³ Arustamow zapowiedzia³

wstrzymanie transportu ropy rosyjskiej za poœrednictwem

tego po³¹czenia. Wed³ug informacji ukraiñskich przesy³

ropy zosta³ wstrzymany ju¿ maju, a oficjalnym powodem

by³y zbyt wysokie taryfy transportowe. Teraz mo¿na by³oby

przywróciæ pierwotny kierunek t³oczenia ropy w ruro-

ci¹gu, tj. Odessa-Brody, i dostarczaæ do rafinerii w Mozy-

rzu surowiec przewo¿ony drog¹ morsk¹ do Odessy. Takie

wiadomoœci przekaza³ wicepremier Bia³orusi U³adzimir

Siemaszka. Uaktywnienie ruroci¹gu jest bardzo korzystne

dla Ukrainy, ale niekorzystne dla projektu Sarmatia, który

od wielu lat znajduje siê w fazie uzgodnieñ i wci¹¿ nie

wszed³ w fazê realizacji.

USA. Wznowienie wierceñ w Zatoce Meksykañskiej

jest uzale¿nione od pozytywnego wyniku inspekcji platform

wiertniczych ³¹cznie z testami g³owic przeciwwybucho-

wych. Takie kontrole z upowa¿nienia Departamentu Spraw

Wewnêtrznych USA bêdzie przeprowadzaæ BOEMRE

(Bureau of Ocean Energy, Management, Regulation and
Enforcement). Biuro zawiadomi³o zainteresowane firmy,

¿e koszt inspekcji wykonywanej przez niezale¿ne organiza-

cje wyniesie 25 000–250 000 USD od platformy.

Od 15 paŸdziernika 2010 r. wesz³o w ¿ycie inne

zarz¹dzenie Departamentu Spraw Wewnêtrznych USA,

które równie¿ wi¹¿e siê z nowymi obci¹¿eniami finanso-

wymi dla firm pracuj¹cych na zewnêtrznym szelfie konty-

nentalnym. Dotyczy ono likwidacji zag³owiczonych, ale

nieczynnych otworów eksploatacyjnych oraz demonta¿u

nieczynnych platform produkcyjnych i zwi¹zanej z nimi

infrastruktury (ruroci¹gów). Likwidacja powinna siê zakoñ-

czyæ najpóŸniej rok od wygaœniêciu koncesji. Sekretarz

spraw wewnêtrznych USA Ken Salazar wyjaœnia, ¿e roz-

porz¹dzenie ma na celu poprawê bezpieczeñstwa produkcji

energii i zwiêkszenie ochrony œrodowiska. Nieu¿ywana

infrastruktura starzeje siê i jest coraz bardziej podatna na

uszkodzenia, szczególnie w czasie sztormów i huraganów.

Zakres planowanej likwidacji i demonta¿u jest bardzo

du¿y, bo dotyczy blisko 3500 otworów i 650 platform.

Trwaj¹ wyjaœnienia dotycz¹ce zarzutów o z³ej jakoœci

cementu u¿ytego w otworze Macondo. Firma Halliburton,
odpowiedzialna za wykonanie korka cementowego, dostar-

czy³a próbki cementu i dodatków do nale¿¹cego do

Chevronu niezale¿nego laboratorium badawczego w Hou-

ston. Laboratorium stwierdzi³o, ¿e z dostarczonych mate-

ria³ów nie mo¿na uzyskaæ stabilnej mieszanki. Halliburton
broni siê, przedstawiaj¹c wyniki w³asnych testów, które

by³y pozytywne. Na prze³omie paŸdziernika i listopada

2010 r. nadal trwa³o oczyszczanie wybrze¿y stanów Mis-

sissipi, Luizjany, Alabamy i Florydy. Jak informowa³

kontradmira³ Stra¿y Przybrze¿nej Paul Zukunft, w usu-

waniu skutków wycieku ropy bra³o udzia³ 16 200 osób i

12 statków. £¹czne koszty likwidacji szkód pod koniec III

kwarta³u 2010 r. osi¹gnê³y sumê 40 mld USD. Jednak sytu-

acja finansowa koncernu BP ulega poprawie i we wrzeœniu

osi¹gn¹³ on zysk w wysokoœci 1,79 mld USD.

W rejonie Garden Banks, w zachodniej czêœci Zatoki

Meksykañskiej, rozpoczêto wykonywanie pierwszego

zdjêcia sejsmicznego przy zastosowaniu metody Dual Coil
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Shooting. Pomiary s¹ wykonywane równoczeœnie przez

4 statki p³yn¹ce po kolistej trasie, co zapewnia rejestracjê

we wszystkich azymutach. Stosowane s¹ rozstawy z bar-

dzo d³ugim offsetem, korzystne w warunkach œledzenia

skomplikowanych struktur podsolnych wystêpuj¹cych

w Zatoce Meksykañskiej. Metoda Dual Coil Shooting zosta³a

opracowana przez firmê WesternGeco, która jest równie¿

wykonawc¹ obecnego zdjêcia.

Iran. W czasie wizyty prezydenta Wenezueli Hugo

Cháveza w Iranie w paŸdzierniku 2010 r. podpisano 11 listów

intencyjnych obejmuj¹cych sprawy handlu, budownictwa

mieszkaniowego, sektora naftowo-gazowego, transportu

morskiego i przemys³u tekstylnego. Jeden z dokumentów

dotyczy udzia³u Wenezueli w zagospodarowaniu gazowe-

go z³o¿a-giganta South Pars. Po wycofaniu siê z udzia³u w

inwestycji francuskiego Totalu w 2008 r., a nastêpnie nor-

weskiego Statoilu, ukoñczenie ogromnego projektu, zapla-

nowanego na 20 etapów, stanê³o pod znakiem zapytania.

Teraz rz¹d Wenezueli zainwestuje w zagospodarowanie

z³o¿a South Pars 780 mln USD, co stanowi 10% kosztów

12. etapu udostêpnienia z³o¿a. Oznajmi³ o tym szef projek-

tu Hamad Akbari, wyjaœniaj¹c, ¿e w zamian Iran bêdzie

inwestowa³ w wenezuelskie z³o¿a ropy i gazu. Akbari

wspomnia³ równie¿ o finansowaniu projektu South Pars

przez pañstwowy koncern Sonangol z Angoli.

Zasoby z³o¿a South Pars (eksploatowanego razem z Kata-

rem) nale¿¹ce do Iranu wynosz¹ 14 bln m3 gazu i 2,4 mld t

kondensatu.

Katar. Uruchomiono liniê produkcyjn¹ nr 6 w zak³a-

dach skraplania gazu ziemnego Qatargas 3 o zdolnoœci

produkcyjnej 7,8 mln t skroplonego gazu rocznie. Jest to

kolejny krok do osi¹gniêcia celu, jakim dla Kataru jest pro-

dukcja 77 mln t gazu rocznie. Projekt inwestycyjny Qatar-
gas 3 jest realizowany przez Qatar Petroleum, Conoco-
-Phillips i Mitsui. Nie tylko gaz z linii 6., lecz tak¿e gaz z

linii 7., która ruszy w lutym 2011 r., s¹ ju¿ zakontraktowane

– poinformowa³ o tym minister ds. energii i przemys³u

Kataru Abdullah Attiyah.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, Offshore, Oil
& Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, OPEC,
PGNiG, Rigzone, Statoil, Upstream, World Oil.
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