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Wydobycie ropy naftowej na morzu rozpoczê³o siê w
latach 40. XX w. i wzros³o ze skromnego poziomu 136 tys. t/d
w latach 60. do ok. 3,3 mln t/d w 2009 r., a obecnie stanowi
1/3 œwiatowego wydobycia ropy naftowej. W istocie
wydobycie na morzu sta³o siê w ostatnich latach g³ównym
powodem wzrostu dostaw ropy naftowej na œwiecie, ponie-
wa¿ eksploatacja na l¹dzie zasadniczo ustabilizowa³a siê
ju¿ w dwóch poprzednich dekadach (Sandrea & Sandrea,
2007). Równie¿ wydobycie ropy na morzu nie uleg³o zmia-
nie od 2002 r., czego g³ównym powodem jest spadek pro-
dukcji na wodach p³ytkich (� 400 m) pocz¹wszy od 2000 r.
Do lat 90. XX w., kiedy nast¹pi³y powa¿ne odkrycia w
akwenach g³êbokowodnych (> 400 – � 1500 m), niemal ca³e
wydobycie na morzu pochodzi³o z akwenów p³ytkowod-
nych (ryc. 1). Obecnie produkcja z p³ytkich wód wynosi
2,6 mln t/d ropy, co stanowi ok. 80% ogólnego wydobycia
ropy naftowej na morzu. Do 2009 r. na morzu wydobyto
ogó³em 31 mld t ropy, z czego 29,5 mld t pochodzi³o ze
z³ó¿ na wodach p³ytkich.

Z drugiej strony wyniki poszukiwañ, które przeprowa-
dzono w ci¹gu ostatnich 15 lat na wodach g³êbokich i
ultrag³êbokich (> 1500 m), s¹ godne uwagi. Wydobycie
ropy z akwenów g³êbokowodnych rozpoczê³o siê w latach
90. XX w. i do 2000 r. szybko osi¹gnê³o poziom 200 tys. t/d

ropy, a nastêpnie zwiêkszy³o siê niemal trzykrotnie, i obec-
nie dochodzi do ok. 550 tys. t/d. Eksploatacjê na wodach
ultrag³êbokich rozpoczêto stosunkowo niedawno (zapo-
cz¹tkowano j¹ w 2005 r. w Zatoce Meksykañskiej), aktu-
alnie œwiatowe wydobycie dochodzi do 135 tys. t/d ropy,
z czego po³owa pochodzi z Zatoki Meksykañskiej. Praw-
dopodobnie zarówno rejony g³êbokowodne, jak i ultra-
g³êbokowodne bêd¹ mia³y istotny udzia³ w pokryciu zapo-
trzebowania na ropê naftow¹ w nastêpnych dekadach.
£¹czne wydobycie z tych z³ó¿, wynosz¹ce 680 tys. t/d ropy,
stanowi ju¿ 1/5 globalnej produkcji na morzu; do tej pory
wydobyto w ten sposób zaledwie 1,7 mld t ropy. Warto
zauwa¿yæ, ¿e zakresy g³êbokoœci akwenów p³ytkowod-
nych, g³êbokowodnych i ultrag³êbokowodnych stosowane
w tej publikacji s¹ zgodne z bazami danych koncernu IHS,
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Ryc. 1. Wydobycie ropy naftowej na morzu na œwiecie (w mln t/d).
�ród³a: IHS, Wood Mackenzie, EIA

1Prezes IPC Petroleum Consultants, Inc.
2Wiceprezes ds. strategii poszukiwañ i wydobycia, Statoil.

R. Sandrea I. Sandrea

Prognozy, które dotycz¹ wyczerpywania siê zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego na œwiecie, s¹ doœæ czêsto
publikowane i z regu³y formu³owane w tonie ostrzegawczym, co zreszt¹ nie dziwi, jeœli wzi¹æ pod uwagê znaczenie
paliw kopalnych w gospodarce. Zamieszczony poni¿ej artyku³ z Oil & Gas Journal (nr 108.41: 48–53) koncentruje siê
na wynikach badañ z³o¿owych, prowadzonych w morskich akwenach g³êbokowodnych, i na perspektywach odkrycia
nowych z³ó¿ do 2030 r. Autorzy wskazuj¹, ¿e te nowe rejony poszukiwawcze mog¹ staæ siê czynnikiem, który zaha-
muje ogólny trend spadkowy w iloœci zasobów wêglowodorów rozpoznanych na œwiecie. Od pewnego czasu ma miej-
sce seria odkryæ w Zatoce Gwinejskiej – niemal co tydzieñ na wodach Angoli, Nigerii czy Gabonu odkrywane s¹
nowe, pokaŸne z³o¿a. Teraz taka dobra passa w przemyœle naftowym nast¹pi³a w Brazylii, przy czym tamtejsze aku-
mulacje s¹ równie¿ po³o¿one znacznie poni¿ej umownej granicy strefy p³ytkowodnej, która wynosi 400 m. Obszerny i
aktualny materia³ statystyczny zwiêksza wiarygodnoœæ ocen. Istotne jest te¿ zwrócenie uwagi na problemy geologicz-
ne i techniczne zwi¹zane z dostêpnoœci¹ z³ó¿ g³êbokowodnych. Z tego wzglêdu publikacjê Rafaela Sandrei i Ivana
Sandrei prezentujemy czytelnikom Przegl¹du Geologicznego.

Jerzy Zagórski



poniewa¿ s¹ one lepiej dopasowane do problemów techno-
logii wierceñ, które bêd¹ omawiane w dalszej czêœci tego
artyku³u. Co wiêcej, termin „g³êbokowodny”, u¿ywany
poni¿ej, obejmuje tak¿e strefy ultrag³êbokowodne, które
czêsto nie s¹ wydzielane w miêdzynarodowych statysty-
kach dotycz¹cych wydobycia i zasobów.

W niniejszym artykule omówiono œwiatowe tendencje
w poszukiwaniach i wydobyciu ropy na morzu, szczegól-
nie zaœ dokonano przegl¹du mo¿liwoœci wydobycia ropy
naftowej w perspektywie œrednioterminowej, w podziale na
strefy p³ytkowodne i g³êbokowodne. Z uwagi na to, ¿e pod-
staw¹ zdolnoœci produkcyjnych s¹ zasoby, w artykule
przedstawiono równie¿ inne spojrzenie na szacunkowe
ca³kowite zasoby (EUR – estimate ultimate reserves) ropy
na morzu na œwiecie, których wielkoœæ mo¿e byæ teraz
dok³adniej okreœlona, poniewa¿ wykorzystano ju¿ po³owê
zasobów p³ytkowodnych. Oczywiœcie niedawna awaria
w otworze Macondo, zag³owiczonym w wodach ultra-
g³êbokich (1600 m), w amerykañskiej czêœci Zatoki Mek-
sykañskiej, bêdzie hamowaæ amerykañskie operacje na
morzu, jednak celem tego artyku³u jest spojrzenie w
przysz³oœæ i przedstawienie globalnej oceny potencja³u
wydobywczego w akwenach g³êbokowodnych w perspek-
tywie œrednioterminowej.

Trendy w poszukiwaniach i wydobyciu

W ostatniej dekadzie niemal 70% znaczniejszych
odkryæ z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego na œwiecie
dokonano na morzu, a amerykañska czêœæ Zatoki Meksy-
kañskiej sta³a siê najwa¿niejszym g³êbokowodnym regio-
nem z punktu widzenia wydobycia i inwestycji – poch³ania
1/3 globalnych nak³adów na z³o¿a g³êbokowodne, które w
2009 r. wynios³y oko³o 21 mld USD (Exploration after...,
2010). W ci¹gu ostatnich 5 lat odkrycia z³ó¿ ropy i gazu w
strefach g³êbokowodnych stanowi³y przeciêtnie 748 mln t
równowa¿nika ropy naftowej rocznie, a œrednia wielkoœæ
z³o¿a wynosi³a ok. 20 mln t ropy, podczas gdy œrednia wiel-
koœæ z³ó¿ l¹dowych wynosi³a 3,4 mln t ropy (Chakhmak-
chev & Rushworth, 2010; IHS CERA, 2010). Eksploatacja
ropy w amerykañskiej czêœci Zatoki Meksykañskiej, stano-
wi¹ca blisko 1/3 ca³kowitego wydobycia tego surowca w
USA, które w 2009 r. wynios³o 720 tys. t/d, by³a czynni-
kiem wzrostu wydobycia ropy w USA. W 2009 r. – po raz
pierwszy od 1991 r. – odnotowano rekordowy wzrost wy-
dobycia ropy w USA w porównaniu z rokiem poprzednim.
Wzros³o ono o 54,3 tys. t/d ropy, które pochodzi³y g³ównie
z piêciu z³ó¿ g³êbokowodnych: Tahiti, Dorado, King
South, Thunder Hawk i Atlantis North Flank. Obecnie
wydobycie ze z³ó¿ g³êbokowodnych stanowi 80% ca³ko-
witego wydobycia ropy w amerykañskiej czêœci Zatoki
Meksykañskiej. Intensywne poszukiwania prowadzone w
g³êbokowodnej strefie zatoki sta³y siê bodŸcem do rozwija-
nia nowych technologii w wiertnictwie i sejsmice, które
przyczyni³y siê do sukcesów poszukiwañ w innych base-
nach na œwiecie (Dribus i in., 2008).

Obecnie z czterech wielkich g³êbokowodnych rejonów
wydobycia – Zatoki Meksykañskiej, wybrze¿y Brazylii,
Angoli i Nigerii – pochodzi 3/4 iloœci ropy wydobywanej
w basenach g³êbokowodnych, reszta przypada na 13 innych
krajów. Na ryc. 2 przedstawiono wzrost wydobycia ropy

naftowej i gazu ziemnego w okresie ostatnich 5 lat w wielu
rozwijaj¹cych siê prowincjach g³êbokowodnych rozmiesz-
czonych na ca³ym œwiecie w zestawieniu z najaktywniej-
szymi lokalizacjami, tj. Zatok¹ Meksykañsk¹ oraz
wybrze¿ami Brazylii i Afryki Zachodniej. Od 2005 r. roz-
poczêto wydobycie w siedmiu nowych obszarach g³êboko-
wodnych. Aktualnie poszukiwania prowadzone s¹ w kilku
perspektywicznych basenach g³êbokowodnych, niekiedy
tak ró¿nych i odleg³ych od siebie jak Portugalia i Mozambik.

Przemys³ naftowy rozpocz¹³ tak¿e eksploatacjê z³ó¿
ultrag³êbokowodnych – charakteryzuj¹cych siê bardzo wyso-
kimi ciœnieniami – w których wiercenia osi¹gaj¹ g³êbokoœæ
13 000 m. Wi¹¿e siê z tym wiele z³o¿onych problemów
technologicznych w sejsmice, wierceniach, projektowaniu
otworów wiertniczych, profilowaniu otworowym, in¿ynie-
rii z³o¿owej i innych. G³êbokoœci wody przekraczaj¹ce
1600 m potêguj¹ te problemy – zwiêkszaj¹ ryzyko, szcze-
gólnie podczas wiercenia, ze wzglêdu na koniecznoœæ
dostosowania parametrów p³uczki i konstrukcji otworu.
W chwili obecnej te trudnoœci ograniczaj¹ dostêp do zaso-
bów znajduj¹cych siê w akwenach ultrag³êbokowodnych.
Najwiêksze koszty i ryzyko podczas zagospodarowywania
z³ó¿ g³êbokowodnych i ultrag³êbokowodnych s¹ zwi¹zane
z cen¹ urz¹dzenia wiertniczego i risera oraz z ewentualno-
œci¹, ¿e nie bêdzie mo¿na osi¹gn¹æ docelowego horyzontu
z³o¿owego ze œrednic¹ otworu, która umo¿liwi eksploata-
cjê z wysok¹ wydajnoœci¹ (1360–4080 t/d ropy), co stano-
wi podstawê ekonomicznej op³acalnoœci (Offshore Tech-

nology..., 2000). Najnowsze osi¹gniêcia (Redden, 2010)
w technologii Dual-Gradient (Chevron) i wierceñ bez rise-
ra (AGR Subsea Inc.) sprawiaj¹, ¿e wykonywanie odwier-
tów w strefach ultrag³êbokowodnych jest bezpieczniejsze,
mniej szkodliwe dla œrodowiska naturalnego i tañsze. S¹
równie¿ inne praktyczne ograniczenia dla poszukiwañ w
strefach ultrag³êbokowodnych. W wielu miejscach na
œwiecie g³êbokoœæ wody wynosz¹ca 4000 m wyznacza kra-
wêdŸ szelfu kontynentalnego i nie ma tam ska³ osadowych
interesuj¹cych dla poszukiwañ.
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Ryc. 2. Kraje wydobywaj¹ce ropê naftow¹ i gaz ziemny z base-
nów g³êbokowodnych (wydobycie w tys. t/d równowa¿nika ropy
naftowej). �ród³a: Wood Mackenzie



Potencja³ produkcji ropy naftowej

ze z³ó¿ podmorskich

Ropa naftowa ze z³ó¿ podmorskich ma decyduj¹ce zna-
czenie w zrównowa¿eniu œwiatowej poda¿y tego surowca,
jednak¿e wed³ug statystyk wydobycie ustabilizowa³o siê
(ryc. 1) na poziomie ok. 3,1 mln t/d ropy (1,1 mld t ropy
rocznie), co wynika ze zmniejszenia zarówno iloœci, jak i
wielkoœci nowych odkryæ. Podmorskie z³o¿a ropy nafto-
wej odkryte w 5-letnim okresie do 2008 r. przynosi³y prze-
ciêtnie 816 mln t ropy rocznie lub 12,2 mln t z jednego
obiektu z³o¿owego. Bardzo dobrym wskaŸnikiem wydaj-
noœci poszukiwañ (lub jej braku) jest stosunek wydobycia
do odkryæ, czyli P/D (production/discoveries) (Sandrea,
2009). Jest to wyznacznik stopnia, w jakim wyeksploatowa-
ne zasoby s¹ „zastêpowane” nowymi odkryciami. Korzyst-
ny stosunek P/D powinien wynosiæ 1 lub mniej (P/D � 1).
Stosunek równy 1 wskazuje na ca³kowite zast¹pienie
wyeksploatowanych zasobów, podczas gdy wartoœci utrzy-
muj¹ce siê trwale powy¿ej tego progu bêd¹ sygnalizowaæ
pocz¹tek spadku wydobycia.

Na ryc. 3 mo¿na przeœledziæ globalne zmiany wskaŸnika
P/D ropy naftowej wydobywanej ze z³ó¿ l¹dowych i pod-
morskich pocz¹wszy od 1930 r. Wartoœci stosunku P/D na
wykresie odpowiadaj¹ wielkoœci wydobycia i iloœci odkryæ
w ka¿dej dekadzie. £¹czny wskaŸnik P/D z³ó¿ l¹dowych i
morskich niemal potroi³ siê od lat 80. XX w. i obecnie
osi¹gn¹³ niekorzystny poziom 2,6. Oznacza to, ¿e zaledwie
1/3 wyeksploatowanych zasobów œwiatowych zosta³a zast¹-
piona przez nowe odkrycia w czasie tej dekady. W latach
90. XX w. stosunek P/D zasobów podmorskich osi¹gn¹³
poziom 1,3, ale póŸniej spad³ poni¿ej progu 1 dziêki okre-
sowi szybkiego zwiêkszenia zasobów g³êbokowodnych.
Zasoby stref p³ytkowodnych by³y najwa¿niejszym czyn-
nikiem negatywnym, poniewa¿ w ci¹gu ostatnich 5 lat
odkrycia w tych strefach przynios³y œrednio tylko 38 mln t
ropy na rok lub 2,6 mln t ropy na jeden obiekt. Wskutek
tego wydobycie ropy na wodach p³ytkich spad³o z maksy-
malnego poziomu 2,8 mln t/d ropy w 2000 r. do 2,6 mln t/d
obecnie. Nale¿a³o siê tego spodziewaæ, poniewa¿ p³ytko-
wodne z³o¿a ropy s¹ w stadium dojrza³ym, a nowe odkry-
cia w kilku prowincjach o niskim stopniu rozpoznania,

³¹cznie z Chinami i Morzem Kaspijskim, nie da³y jeszcze
wyników z³o¿owych w takim zakresie, który móg³by ozna-
czaæ, ¿e zmniejszenie iloœci zasobów w p³ytkich strefach
Zatoki Meksykañskiej, Morza Pó³nocnego i wa¿nych z³o-
¿ach Zatoki Perskiej zostanie zrekompensowane.

Nadziej¹ poszukiwañ na morzu sta³y siê akweny g³êbo-
kowodne. Wszystko zaczê³o siê w amerykañskiej czêœci
Zatoki Meksykañskiej w latach 70. XX w. Od tego czasu
zbadano ponad 80 ró¿nych basenów na œwiecie, ale tzw.
Wielka Czwórka, czyli g³êbokowodne prowincje roponoœ-
ne w Zatoce Meksykañskiej, u wybrze¿y Brazylii, Angoli,
Nigerii oraz Australii (gaz ziemny), obejmuje niemal
wszystkie zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego, jakie
odkryto do tej pory. Wydobycie ropy z akwenów g³êboko-
wodnych na œwiecie wzrasta³o w sposób ci¹g³y (ryc. 1),
a¿ do obecnego poziomu, który wynosi 680 tys. t/d. Eks-
ploatacja koncentruje siê wokó³ bogatych, turbidytowych
ska³ piaszczystych i wêglanowych o wysokiej porowatoœci
(30–35%) i przepuszczalnoœci (1–2 darcy). Wydajnoœæ
otworów jest wiêc wysoka (w granicach 4–6,8 tys. t/d
ropy). W przypadku z³ó¿ ultrag³êbokowodnych obraz tych
ska³ jest maskowany (z punktu widzenia jakoœci obrazu
sejsmicznego) przez plastyczne warstwy soli o du¿ej
mi¹¿szoœci (do 2000 m), które dodatkowo komplikuj¹
wiercenie otworów poziomych. Mimo niedawnych sukce-
sów w Brazylii, dane geologiczne, które uzyskano dotych-
czas, wskazuj¹, ¿e perspektywicznoœæ z³ó¿ g³êbokowod-
nych jest ograniczona w porównaniu do z³ó¿ l¹dowych,
przede wszystkim z tego powodu, ¿e najlepsze zbiorniki
ropy s¹ zwi¹zane wy³¹cznie z turbidytami. Co wiêcej,
odkryte w utworach podsolnych w Brazylii zbiorniki ropy
stanowi¹ nowy typ obiektów z³o¿owych, wyj¹tkowych
pod wzglêdem budowy, która nie jest znana w innych czêœ-
ciach œwiata. Ocena perspektywicznoœci turbidytów g³êbo-
kowodnych jest wci¹¿ trudnym zadaniem.

Analiza spadku

G³ównym celem tego artyku³u jest przedstawienie
œrednioterminowej prognozy mo¿liwoœci wydobycia ropy
naftowej ze z³ó¿ podmorskich – zarówno p³ytko-, jak i
g³êbokowodnych. Poniewa¿ eksploatacja jest ca³kowicie
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uzale¿niona od zasobów, rzetelne ich oszacowanie jest
wstêpnym warunkiem opracowania jakiejkolwiek progno-
zy wydobycia. Klasycznym sposobem okreœlania szacun-
kowych zasobów ca³kowitych (EUR – estimated ultimate

recovery) jest analiza spadku. Na ryc. 4 zilustrowano logi-
styczne trendy spadku wydobycia na morzu (ogó³em i z
akwenów p³ytkowodnych). Z tendencji spadkowej stref
p³ytkowodnych mo¿na odczytaæ wielkoœæ zasobów EUR,
które wynosz¹ 43,5 mld t ropy, z czego 29,5 mld t, czyli 2/3,
zosta³o wyeksploatowane do 2009 r. Oznacza to, ¿e ponad
po³owa zasobów stref p³ytkowodnych zosta³a wyczerpana,
a zatem ustabilizowanie siê EUR na tym samym poziomie
jest w 90% prawdopodobne.

Spadek ca³kowitego wydobycia ropy naftowej na
morzu jest równie¿ stabilny i wskazuje, ¿e EUR wynosz¹
54,4 mld t ropy. Na tendencjê t¹ wp³ywa jednak wydobycie
w strefach g³êbokowodnych, które wci¹¿ jest na etapie zde-
cydowanego wzrostu (ryc. 1); tu ³¹czna eksploatacja,
wynosz¹ca 1,7 mld t ropy, stanowi zaledwie 5% ca³kowite-
go wydobycia na morzu (31,3 mld t ropy). Ten fakt unie-
mo¿liwia zastosowanie analizy spadku do niezale¿nej
oceny g³êbokowodnych EUR. Na podstawie wielkoœci
obecnych szacunkowych zasobów ca³kowitych (54,4 mld t
ropy) mo¿na s¹dziæ, ¿e zasoby g³êbokowodne wynosz¹
10,9 mld t ropy (54,4–43,5=10,9), co z kolei, z przyczyn
omówionych wczeœniej, jest iloœci¹ zdecydowanie zbyt ma³¹.

Zasoby ropy naftowej, które odkryto dotychczas w akwe-
nach g³êbokowodnych, wynosz¹ ok. 13,6 mld t i wystêpuj¹ w
basenach Zatoki Meksykañskiej, u wybrze¿y Brazylii i
Afryki Zachodniej, z których ka¿dy posiada zasoby rzêdu
4 mld t ropy. Zasoby, których jeszcze nie odkryto, s¹ okreœ-
lane na 10,8–13,6 mld t ropy i liczby te od pewnego czasu
pozostaj¹ bez zmian (Sandrea, 2010).

Prognoza dotycz¹ca stref g³êbokowodnych do 2030 r.

Prognoza zdolnoœci produkcyjnych stref p³ytkowod-
nych mo¿e byæ teraz opracowana na podstawie modelu
logistycznego opartego na wielkoœci szacunkowych zaso-
bów ca³kowitych (EUR). Poniewa¿ ostateczne wielkoœci
EUR nie s¹ pewne, w odniesieniu do wszystkich obszarów
morskich wybrano trzy scenariusze dotycz¹ce iloœci tych
zasobów (54,4 mld t, 61,2 mld t i 68 mld t ropy), które
mog¹ byæ uznane za dostêpne w œrednim terminie; progno-
za zosta³a opracowana dla ka¿dego z tych trzech przypad-
ków. Prognozê, która dotyczy stref g³êbokowodnych, stwo-
rzono na podstawie ró¿nicy pomiêdzy przewidywaniami
ustalonymi dla stref p³ytkowodnych i ka¿dym z trzech sce-
nariuszy wielkoœci ca³kowitych zasobów podmorskich.

Tabela 1 stanowi podsumowanie prognoz wydobycia
ropy naftowej do 2030 r. z podzia³em na strefy p³ytko-
wodne, g³êbokowodne i morskie ogó³em. Przyk³adowo,
spodziewamy siê, ¿e do 2015 r. wydobycie ze stref p³ytko-
wodnych spadnie do 1,9 mln t/d, czyli bêdzie o 630 tys. t/d
mniejsze w porównaniu z 2008 r. W scenariuszu zak³a-
daj¹cym, ¿e wielkoœæ ca³kowitych zasobów podmorskich
jest równa 54,4 mld t, ich zdolnoœæ produkcyjna równie¿
spadnie z obecnego poziomu, który wynosi 3,17 mln t/d,
do 2,78 mln t/d w 2015 r. Inaczej bêdzie z zasobami g³êbo-
kowodnymi, bo w ich przypadku zdolnoœæ produkcyjna
wzroœnie z obecnego poziomu 680 tys. t/d do 856 tys. t/d
w 2015 r.

Zgodnie z drugim scenariuszem, w którym za³o¿ono,
¿e ca³kowite szacunkowe zasoby podmorskie zwiêksz¹ siê
do 61,2 mld t ropy, zdolnoœci produkcyjne stref g³êboko-
wodnych i podmorskich ogó³em wzrosn¹ odpowiednio do
1,4 mln t/d i 3,31 mln t/d do 2015 r. Zdolnoœci produkcyjne
stref p³ytkowodnych pozostan¹ na tym samym poziomie co
w pierwszym scenariuszu (1,93 mln t/d), poniewa¿ nie
zmieni siê tendencja spadkowa. Zasadniczo wszelki wzrost
ca³kowitych zasobów podmorskich zwi¹zany jest z pro-
wincjami g³êbokowodnymi. W trzecim scenariuszu za³o-
¿ono, ¿e wielkoœæ ca³kowitych szacunkowych zasobów
podmorskich wyniesie 68 mld t ropy; wi¹¿e siê to z godnymi
uwagi prognozami zdolnoœci produkcyjnych – 1,8 mln t/d w
strefach g³êbokowodnych i 3,72 mln t/d w basenach mor-
skich ogó³em do 2015 r. Ten scenariusz oznacza w zasa-
dzie, ¿e w perspektywie œrednioterminowej do istniej¹cych
zasobów podmorskich zostanie dodane 13,6 mld t ropy z
nowych zasobów g³êbokowodnych. Scenariusz jest podob-
ny do najnowszych prognoz opracowanych przez IHS

CERA, Wood Mackenzie i CGES.

Uwagi koñcowe

Wydobycie ropy naftowej na morzu zasadniczo ustabi-
lizowa³o siê na poziomie ok. 3,1 mln t/d pocz¹wszy od
2002 r., mimo utrzymuj¹cego siê wzrostu wydobycia w
strefach g³êbokowodnych, które potroi³o siê od poziomu
200 tys. t/d w 2000 r. do 680 tys. t/d. G³ównym powodem
tej stabilizacji jest spadek wydobycia w strefach p³ytko-
wodnych, który zachodzi od 2000 r. Stosunek P/D wszyst-
kich zasobów ropy na morzu osi¹gn¹³ niekorzystny poziom
1,3 w latach 90. XX w., ale od tamtego czasu spad³ poni¿ej
krytycznej wartoœci 1 dziêki szybkiemu zagospodarowaniu
z³ó¿ g³êbokowodnych.

Model spadkowy zosta³ zastosowany do okreœlenia
wiarygodnych prognoz zdolnoœci produkcyjnych ropy naf-
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P³ytkowodne Ogó³em podmorskie G³êbokowodne

Szacunkowe zasoby ca³kowite (EUR)
[mld t ropy]

43,5 54,4 61,2 68 10,9 17,7 24,5

Rok Zdolnoœæ produkcyjna [mln t/d]

2008 2,61 3,17 – – 0,55 – –

2010 2,46 3,20 – – 0,74 – –

2015 1,93 2,78 3,31 3,72 0,85 1,38 1,79

2025 0,99 1,68 2,20 2,72 0,69 1,21 1,72

2030 0,61 1,19 1,66 2,12 0,58 1,04 1,50

Tab. 1. Prognozy zdolnoœci produkcyjnych ropy naftowej ze z³ó¿ podmorskich do 2030 r.



towej we wszystkich z³o¿ach podmorskich oraz w strefach
p³ytkowodnych i g³êbokowodnych w perspektywie œred-
nioterminowej. Na jego podstawie stwierdzono, ¿e do 2015 r.
– zgodnie z najbardziej obiecuj¹cym scenariuszem (odkry-
cie nowych zasobów licz¹cych 68 mld t ropy) – zdolnoœci
produkcyjne z³ó¿ podmorskich ogó³em wzros³yby do
poziomu 3,3 mln t/d, a samych stref g³êbokowodnych – do
1,3 mln t/d; zdolnoœci produkcyjne stref p³ytkowodnych
zmniejszy³yby siê w tym samym roku do 1,9 mln t/d. Aby
osi¹gn¹æ te cele, nale¿y poradziæ sobie z wieloma wyzwa-
niami technologicznymi dotycz¹cymi wydobycia w akwe-
nach g³êbokowodnych, lecz przemys³ nad tym pracuje.

Jeœli wzi¹æ pod uwagê skutki katastrofy w otworze
Macondo, nale¿y mieæ nadziejê, ¿e odpowiednie roz-
wi¹zania zostan¹ wprowadzone niezw³ocznie i przemys³
bêdzie móg³ wróciæ do normalnoœci tak szybko, jak to jest
mo¿liwe.
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