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OPEC. Po d³u¿szym okresie, w któ-
rym limity wydobycia ropy naftowej w
krajach OPEC nie ulega³y zmianom, na
145. Konferencji OPEC dokonano pod-
wy¿szenia limitów z terminem wejœcia w
¿ycie od 1 listopada br. (tab. 1). Korekty
nie obejmuj¹ Iraku, jak równie¿ nowego
cz³onka OPEC, czyli Angoli. Konferen-
cja OPEC uzna³a za celowe œcis³e moni-

torowanie relacji pomiêdzy popytem i poda¿¹ i dokonanie
kolejnej oceny sytuacji na 146. Nadzwyczajnej Konferen-
cji, zaplanowanej na 5 grudnia br. w Abu Zabi w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich.

Tymczasem dwa tygodnie po zakoñczeniu konferencji
i og³oszeniu nowych limitów wenezuelski minister ds.
ropy naftowej R. Ramirez zakwestionowa³ wielkoœæ limitu
wydobycia ropy podanego w komunikacie OPEC. Ramirez
stwierdzi³, ¿e ustalony limit (335,9 tys. t/d) stanowi 9%
ca³kowitego wydobycia ropy w OPEC, gdy tymczasem
uzgodniony wczeœniej udzia³ jego kraju powinien wynosiæ
11,5% — czyli 437,9 tys. t/d. Równie¿ wiceminister finan-
sów C. Ramones wyrazi³ zdziwienie z powodu decyzji
kartelu naftowego, poniewa¿ zwiêkszona produkcja ropy
naftowej jest podstaw¹ bud¿etu Wenezueli na rok 2008.
Jeszcze wiêksze rozbie¿noœci wystêpuj¹ pomiêdzy obo-
wi¹zuj¹cym pu³apem OPEC, a zamierzeniami prezydenta
H. Chaveza, który niedawno zapowiedzia³, ¿e w 2012 r.
Wenezuela bêdzie produkowaæ 680 tys. t/d ropy. Tymcza-
sem wed³ug oceny Miêdzynarodowej Agencji Energe-
tycznej rzeczywiste wydobycie ropy w Wenezueli
kszta³tuje siê na poziomie 326 tys. t/d i takie w przybli¿e-
niu s¹ aktualne mo¿liwoœci produkcyjne tego kraju.

Jak zwykle w komunikacie koñcowym konferencji
znalaz³a siê pozytywna ocena dzia³añ OPEC w zakresie
stabilizacji rynku i zapewnienia odpowiedniego poziomu
dostaw ropy. Tymczasem ceny ropy systematycznie ros³y
od pocz¹tku roku i ju¿ w czerwcu przekroczy³y pu³ap 70
USD za bary³kê, jedynie sporadycznie w sierpniu spadaj¹c
do 68 USD. W przeddzieñ konferencji OPEC, 6 wrzeœnia,
cena ropy Brent wynosi³a 77,46 USD/bary³kê. Wrzesieñ
przyniós³ umocnienie trendu zwy¿kowego i wreszcie
pokonana zosta³a granica 80 USD. Na gie³dzie nowojor-
skiej cena ropy WTI 18 wrzeœnia wynosi³a 80,57 USD/bar.,
a w Londynie 28 wrzeœnia bary³ka ropy Brent kosztowa³a
80,13 USD.

Œwiat. Przegl¹d stanu poszukiwañ i
wydobycia na œwiecie przygotowany przez
IHS Energy i Harrison Lovegrove & Co. Ltd.
pokazuje, ¿e nak³ady na ten cel w 2006 r.
wzros³y o 45% w porównaniu z rokiem
2005 i osi¹gnê³y poziom 401 mld USD.
Jednoczeœnie przyrost zasobów ropy nafto-
wej wyniós³ tylko 1%, przy czym w prze-
wa¿aj¹cej czêœci by³ to przyrost w
kategorii piasków bitumicznych. Zasoby
gazu ziemnego wzros³y o 3%, g³ównie w
regionie Azja-Pacyfik. Dane statystyczne
zebrane zosta³y z 228 firm naftowych i
podzielone na 6 regionów: USA i Kanada,
Ameryka £aciñska, Europa, Afryka i Bli-
ski Wschód, Azja i Pacyfik oraz Rosja i M.
Kaspijskie. Udzia³ USA i Kanady w wydat-

kach na poszukiwania i produkcjê osi¹gn¹³ 50%, natomiast
Azja i Pacyfik jako jedyny region wykazuje spadek o 5%.
Du¿e zmiany zachodz¹ w Rosji — po silnym wzroœcie w
2004 r., w 2005 r. nast¹pi³ znaczny spadek, ale rok 2006 by³
ju¿ lepszy i wzrost nak³adów przekroczy³ œredni¹ œwia-
tow¹.

Bardzo istotnym czynnikiem jest szybki wzrost kosz-
tów odkrycia i zagospodarowania z³ó¿, które w 2006 r.
by³y wy¿sze o 29% w porównaniu z rokiem poprzednim
(tab. 2). W przeliczeniu na bary³kê ropy koszt odkrycia i
udostêpnienia wzrós³ z 5,82 USD w 2002 r. do 14,42 USD
w 2006 r. Jednym z wa¿nych sk³adników kosztów by³y
op³aty koncesyjne i podatki wnoszone na rzecz pañstwa
— ich udzia³ wzrós³ z 27% w 2002 r. do 37% w 2006 r.

Regionalne ró¿nice w poziomie nak³adów i kosztów
wp³ynê³y na wielkoœæ produkcji. Wydobycie ropy naftowej
i gazu ziemnego wzros³o w Afryce i na Bliskim Wscho-
dzie, w Azji i na Pacyfiku oraz w Rosji i na Morzu Kaspij-
skim, ponadto utrzyma³o siê na tym samym poziomie w
Kanadzie i Ameryce £aciñskiej. W USA i w Europie
nast¹pi³ spadek wydobycia.
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Kraj Od 1.02.2007 Nowy limit od 1.11.2007
Algieria 110,2 184,5
Arabia Saudyjska 1164,2 1216,2
Indonezja 189,8 117,6
Iran 525,1 519,1
Katar 91,9 112,6
Kuwejt 286,2 344,2
Libia 190,2 232,8
Nigeria 294,3 294,2
Wenezuela 411,8 335,9
Zjedn. Emiraty Arabskie 312,9 349,1
Razem 3576,8 3706,4

Tab. 1. Limity wydobycia OPEC (w tys. t/d) (wg OPEC)



Rosn¹ce koszty nie przeszkodzi³y w uzyskaniu
dobrych wyników finansowych. Zysk netto potroi³ siê od
2002 r. osi¹gaj¹c kwotê 243 mld USD.

Na dorocznym zjeŸdzie SEG (Society of Exploration
Geophysicists) w San Antonio wiele miejsca zajê³y prezen-
tacje najnowszych osi¹gniêæ geofizyki poszukiwawczej w
zakresie badania niekonwencjonalnych zasobów i z³ó¿
ropy naftowej i gazu ziemnego. Firma Chesapeake Energy
Corp. prowadzi³a rozpoznanie formacji ³upkowej Barnett
w strefie, któr¹ poprzednio okreœlono jako silnie zdysloko-
wan¹. Wykonano zdjêcie sejsmiczne 3-D o powierzchni 73 km2.
Poniewa¿ jest to rejon lotniska Dallas-Fort Worth i zabudo-
wy miejskiej, zastosowano wzbudzanie wibratorowe u¿y-
waj¹c wibratorów o sile nacisku 27 000 kG. Przetwarzanie
z wykorzystaniem danych o mikrospêkaniach uzyskanych
w czasie szczelinowania wykaza³o, ¿e s¹ to utwory silnie
zdiagenezowane, zbite i mimo nasycenia gazem ziemnym
eksploatacja nie jest mo¿liwa.

Innym przyk³adem jest zwiêkszenie o 20% stopnia
sczerpania z³ó¿ podmorskich. Firma Total uzyska³a tak
dobre rezultaty dziêki zwiêkszeniu rozdzielczoœci sej-
smicznej, co z kolei pozwoli³o na dok³adniejsze prognozo-
wanie w³asnoœci zbiornikowych nawet w akumulacjach
wêglowodorów wystêpuj¹cych w niekorzystnych facjach.

Petroleum Geo-Services ASA przedstawi³o wyniki roz-
poznania z³ó¿ ciê¿kiej ropy i piasków bitumicznych. W tym
przypadku sukces przynios³o po³¹czenie badañ sejsmicz-
nych z badaniami elektromagnetycznymi. Omawiaj¹c tê
metodê prezes Petroleum Geo-Services ASA S. Strande-
ness podkreœli³, ¿e droga od pomys³u do wdro¿enia na ska-
lê przemys³ow¹ jest bardzo d³uga, niekiedy zajmuje to
nawet 16 lat.

Europa. Projekt gazoci¹gu Nabucco przybiera coraz
bardziej realne kszta³ty. We wrzeœniu w Budapeszcie
odby³a siê konferencja z udzia³em Austrii, Bu³garii, Turcji,
Wêgier i W³och, na której dyskutowano o przygotowa-
niach do budowy 3300 km ruroci¹gu. W konferencji
uczestniczyli te¿ komisarz UE ds. energii A. Piebalgs oraz
nowo mianowany koordynator gazoci¹gu Nabucco z
ramienia Komisji Europejskiej J. Van Aarsten. Zadaniem
Van Aarstena bêdzie ocena dzia³añ organizacyjnych i regu-
lacyjnych niezbêdnych do realizacji projektu i intensyfika-
cja wspó³pracy miêdzy uczestnikami tego powa¿nego
przedsiêwziêcia, poniewa¿ rozpoczêcie budowy planowa-
ne jest na 2009 r. Obok austriackiego ÖMV, który by³ ini-
cjatorem projektu, udzia³owcami s¹ firmy wêgierskie
(MOL), tureckie (Botas), bu³garskie (Bulgargaz) i rumuñs-
kie (Transgaz). Zainteresowanie udzia³em w budowie

wyrazi³ równie¿ Gaz de France. W dalszym ci¹gu nie s¹
okreœlone Ÿród³a dostaw gazu — wymienia siê Bliski
Wschód, region Morza Kaspijskiego, Rosjê, Turcjê i Iran.
Ten ostatni kierunek budzi najwiêcej zastrze¿eñ ze wzglê-
du na kontrowersje miêdzy Uni¹ i USA i Iranem w sprawie
programu nuklearnego.

Konkurencyjnym projektem planowanym przez
Gazprom jest gazoci¹g South Stream z po³udniowej Rosji
do W³och. W tym przypadku podstawowym Ÿród³em
zaopatrzenia ma byæ gaz kaspijski, a wiêc ten sam, który
ma p³yn¹æ gazoci¹giem Nabucco. Pomyœlnym sygna³em w
zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego dla UE
by³y rozmowy austriacko-azerskie. Minister gospodarki
Austrii M. Bartenstein podpisa³ z ministrem przemys³u i
energii Azerbejd¿anu N. Alijewem list intencyjny o
wspó³pracy pomiêdzy ÖMV AG i azerskim Socarem.
Wspó³praca bêdzie obejmowa³a dostawy gazu z Azerbej-
d¿anu gazoci¹giem Nabucco do wêz³a sieci gazowniczej
w Baumgarten pod Wiedniem. Nie podano ¿adnych
szczegó³ów co do iloœci transportowanego gazu, ustalono
tylko, ¿e rozpoczn¹ siê one w 2012 r. Ze strony austriac-
kiej zajmie siê tym nowo utworzone biuro ÖMV AG w
Baku.

Rumunia. Podziemny magazyn gazu Tirgo Mures
zosta³ zbudowany w wyeksploatowanym z³o¿u gazu ziem-
nego i jest drugim co do wielkoœci magazynem w Rumunii
z pojemnoœci¹ 300 mln m3. Teraz wiêkszoœciowym
udzia³owcem (59%) sta³ siê Gaz de France. Francuski kon-
cern zdoby³ dominuj¹c¹ pozycjê w tej bran¿y, poniewa¿
poprzednio zakupi³ 65% udzia³ów innego krajowego ope-
ratora magazynów gazu, Amgaz.

Norwegia. Oficjalne uruchomienie eksploatacji z³o¿a
Ormen Lange zosta³o wyznaczone na 8 paŸdziernika br.,
ale ju¿ 13 wrzeœnia rozpoczêto wydobycie gazu. Nast¹pi³o
to niemal dok³adnie w 10 rocznicê odkrycia z³o¿a. Pierw-
sze rdzenie wydobyto na pok³ad platformy Ocean Alliance
26 wrzeœnia 1997 r. By³y to drobnoziarniste piaskowce o
doskona³ych w³asnoœciach zbiornikowych, bez domieszek
mu³u i i³u. Znakomite by³y te¿ wyniki testów z³o¿owych.
Wyzwaniem by³a natomiast g³êbokoœæ morza — waha siê
ona od 800 do 1100 m. Wówczas by³a to bardzo du¿a
g³êbokoœæ i operatorzy dzia³aj¹cy na Morzu Pó³nocnym nie
mieli doœwiadczenia w dowiercaniu i eksploatacji na takiej
g³êbokoœci. Gaz ze z³o¿a Ormen Lange bêdzie przesy³any
do zak³adu przeróbki w Nyhamna na wybrze¿u odleg³ym
ok. 120 km, a nastêpnie najd³u¿szym podmorskim gazo-
ci¹giem Langeled o d³ugoœci 1200 km do W. Brytanii.
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2002 2003 2004 2005 2006 Œrednia z
2004–2006

Koszty uzyskania dostêpu
do z³ó¿

47032 36475 63037 75448 139265 92583

Koszty poszukiwañ 22549 25822 28372 36156 50200 38243
Koszty zagospodarowania 89212 104900 123218 160858 206966 163681
Pozosta³e 898 2314 2650 3341 4508 3500
Ogó³em 159692 169511 217277 275803 400938 298006

Tab. 2. Koszty odkrycia i zagospodarowania z³ó¿ (w mln USD) (wg IHS Energy, 2007)



Ormen Lange osi¹gnie pe³n¹ zdolnoœæ produkcyjn¹, czyli
70 mln m3/d gazu i 6800 t/d kondensatu w 2010 r. i wtedy
eksport gazu ziemnego z Norwegii do Europy wzroœnie do
120 mld m3 rocznie, co zaspokoi 20% europejskiego zapo-
trzebowania na gaz. Jednoczeœnie Norwegia stanie siê dru-
gim eksporterem gazu na œwiecie. G³ównym udzia³owcami
i operatorami tej inwestycji s¹ Norsk Hydro i Shell, pozo-
stali to Petoro, Statoil, DONG i ExxonMobil. Dotychcza-
sowe nak³ady na instalacje wydobywcze, zak³ad w
Nyhamna i ruroci¹gi wynios³y 6,5 mld �.

Dwa nowe odkrycia zosta³y dokonane na Morzu
Pó³nocnym i Morzu Norweskim. W otworze 16/2-3 na
strukturze Ragnarrock stwierdzono wystêpowanie ropy
naftowej w utworach kredowych. Wiercenie osi¹gnê³o
g³êbokoœæ 1856 m przy g³êbokoœci wody 113 m. Po zakoñ-
czeniu opróbowania przewidziane jest odwiercenie otworu
rozpoznawczego 16/2-4. Z³o¿e Ragnarrock znajduje siê w
pobli¿u oœrodka eksploatacji Sleipner, ok. 35 km od z³o¿a
Gudrun. Drugie odkrycie jest zlokalizowane w g³êboko-
wodnej strefie Morza Norweskiego (g³êbokoœæ wody
wynosi 928 m) na strukturze Midnattsol. Otwór 4605/10-1
by³ wiercony do g³êbokoœci 3158 m. Gaz ziemny wystêpu-
je w utworach górnokredowych. Dotychczas nie okreœlono
wielkoœci akumulacji, ani jej charakterystyki z³o¿owej.
Obiekt jest po³o¿ony 40 km na N od z³o¿a Ormen Lange. W obu
przypadkach operatorem jest Statoil.

Otwór rozpoznawczy 7120/6-2 na zùoýu Sn¸hvit wier-

cony do gùæbokoúci 3120 m miaù zbadaã roponoúnoúã

zachodniej czæúci struktury i miàýszoúã serii produktywnej

(Prz. Geol., 11/2007, str. 838). Decyzja o jego odwierceniu
zosta³a podjêta w trakcie dyskusji o moýliwoúci wykorzy-

stania na zùoýu Sn¸hvit nie tylko zasobów gazu ziemnego,

lecz takýe ropy naftowej. W otworze potwierdzono wystæ-

powanie ropy, lecz w mniejszych iloœciach ni¿ oczekiwano
i w zwi¹zku z tym przerwano dalsze rozpoznanie. Przed-
stawiciel Statoilu oœwiadczyù, ýe decyzja jest ostateczna i

wynika z przesùanek ekonomicznych. Dodatkowym argu-

mentem jest rozpoczæcie w peùnej skali eksploatacji gazu

ze zùoýa Sn¸hvit, co uniemoýliwia udostæpnienie horyzon-

tów roponoúnych w przyszùoúci.

W ramach restrukturyzacji swoich aktywów w Europie
koncern ConocoPhillips sprzedaje swoje stacje funkcjo-
nuj¹ce pod mark¹ JET. W ub. roku £ukoil zakupi³ 83 stacje
JET dzia³aj¹ce w Polsce. Teraz 274 stacje w Skandynawii
(163 w Szwecji, 72 w Danii i 39 w Norwegii) przejmuje
Statoil. S¹ to stacje samoobs³ugowe, co odpowiada profilo-
wi obs³ugi klientów rozwijanemu przez Statoil. Transakcja
musi byæ zaaprobowana przez Komisjê Europejsk¹. Nie
opublikowano szczegó³owych warunków, ani wartoœci
kontraktu.

Kazachstan. Zarz¹d polskiego Petrolinvestu poinfor-
mowa³ 23 wrzeœnia br., ¿e w otworze G-4D w obrêbie kon-
cesji ¯ubantam uzyskano przyp³yw ropy w iloœci 5,4 t/d.
Horyzont produktywny ma mi¹¿szoœæ 8 m, z tego udostêp-
niono po perforacji do prób interwa³ 5 m. Przewidziano te¿
opróbowanie innych horyzontów o ³¹cznej mi¹¿szoœci 29
m, uznanych na podstawie wyników badañ geofizycznych
za roponoœne. Wiercenie G-4D osi¹gnê³o g³êbokoœæ 751 m.
W nastêpnym komunikacie z 25 wrzeœnia podano, ¿e
wydobyto 38 t ropy i mo¿na siê spodziewaæ na prze³omie
roku rozpoczêcia próbnej eksploatacji w granicach
163–190 t/d. Zostan¹ równie¿ wykonane kolejne odwierty,
w tym 3 p³ytkie do 750 m, 3 lub 4 do g³êbokoœci 2000 m i
jeden g³êboki do 5000 m.

W granicach koncesji ¯ubantam znajduj¹ siê zasoby
ropy naftowej obliczane na 163 mln t, z czego 34 mln t
nale¿y do kategorii zasobów wydobywalnych. Trwaj¹ pra-
ce poszukiwawcze na dwóch innych koncesjach Petroli-
nvestu w Kazachstanie, Dautskoje i OTG.

Turkmenistan. Po spotkaniu 19 wrzeœnia br. z
austriackim ministrem gospodarki M. Bartensteinem pre-
zydent Turkmenistanu G. Berdymuhamedow oœwiadczy³,
¿e jego kraj rozpocznie sprzeda¿ gazu ziemnego do Europy
i wi¹¿e siê to z tworzeniem alternatywnych szlaków eks-
portowych przez Morze Kaspijskie, z pominiêciem Rosji.
Sugerowa³, ¿e nowy gazoci¹g mo¿e prowadziæ przez Azer-
bejd¿an. Dotychczas ca³y eksport gazu ziemnego z Turk-
menistanu odbywa siê gazoci¹gami bêd¹cymi w gestii
Gazpromu.

Irak. Spó³ka zawi¹zana przez kanadyjsk¹ firmê Addax
Petroleum Corp. z Calgary i tureck¹ Genel Enerji AS
odnios³a sukces na z³o¿u Taq Taq. Czwarty otwór rozpo-
znawczy TT-7 uzyska³ ³¹cznie z 3 poziomów produktyw-
nych w kredowych formacjach Qamchuqa, Kometan i
Shiranish przyp³yw 5108 t/d ropy o ciê¿arze 0,7883 g/cm3

(48º API). Tak du¿¹ wydajnoœæ zapewniaj¹ znaczne
mi¹¿szoœci interwa³ów z³o¿owych — odpowiednio 53 m,
111 m i 232 m. Wiercenie TT-7 jest po³o¿one 2,9 km na SE
od wiercenia TT-4 usytuowanego na kulminacji struktury i
dowierconego do g³êbokoœci 2187 m. Operator rozpocz¹³
wykonywanie zdjêcia sejsmicznego 3-D o powierzchni
290 km2 i planuje wiercenie pi¹tego i szóstego otworu roz-
poznawczego. Z³o¿e Taq Taq znajduje siê w Kurdystanie,
ok. 60 km na NE od Kirkuku.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, DONG,
Gazprom, IHS, Norsk Hydro,Oil&Gas Financial Journal,
Oil&Gas Journal, OPEC, Petrolinvest, Statoil, Upstream,
World Oil
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