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OPEC. Po raz kolejny nie spe³ni³y
siê oczekiwania podniesienia limitów
wydobycia ropy naftowej w krajach
OPEC. Podczas 148. Zwyczajnej Konfe-
rencji OPEC, która odby³a siê 5.03.2008 r.,
postanowiono utrzymaæ dotychczasowy
poziom produkcji. Decyzjê uzasadniono
os³abieniem gospodarki USA i pog³êbia-
j¹cym siê kryzysem na rynkach kredyto-

wych, co mo¿e skutkowaæ wolniejszym tempem wzrostu
gospodarki œwiatowej, a w konsekwencji zmniejszeniem
popytu na ropê naftow¹. Uczestnicy konferencji wyrazili
poparcie dla Wenezueli w jej sporze z koncernem Exxon-
Mobil, podkreœlaj¹c znaczenie suwerennego prawa kraju
do u¿ytkowania surowców naturalnych.

Nastêpne posiedzenie konferencji OPEC wyznaczono
na 9 wrzeœnia br. Tymczasem w po³owie marca do Arabii
Saudyjskiej uda siê wiceprezydent USA D. Cheney, aby
spotkaæ siê z królem Abdullahem. Arabia Saudyjska
mog³aby wp³yn¹æ na decyzjê OPEC w sprawie zwiêksze-
nia wydobycia ropy, taki w³aœnie postulat zg³osi³ prezydent
G. Bush w czasie wizyty w Rijadzie w styczniu br. W sytua-
cji znacznego wzrostu cen ropy w ostatnim okresie D. Che-
ney bêdzie siê stara³ przekonaæ Arabiê Saudyjsk¹, jako naj-
wa¿niejszego cz³onka kartelu, do zmiany stanowiska.

Polska. Efektem wizyty delegacji PGNiG SA w Iranie
w dniach 4–7 lutego br. by³o podpisanie listu intencyjnego
z Iranian Offshore Oil Co. (IOOC) w sprawie udzia³u w
zagospodarowaniu z³ó¿ ropy naftowej i budowy podziem-
nych magazynów gazu. Delegaci PGNiG SA z prezesem
K. G³ogowskim na czele przeprowadzili rozmowy z przed-
stawicielami ministerstw spraw zagranicznych i ropy naf-
towej oraz irañskich firm naftowych zgrupowanych w
National Iranian Oil Company.

Iranian Offshore Oil Co., powsta³e w 1979 r., prowadzi
eksploatacjê wielu wa¿nych z³ó¿, m.in. Kharg, Sirri, Levan
i Bahregan. Wydobycie ropy naftowej w Iranie osi¹gnê³o
na pocz¹tku lutego br. najwy¿szy poziom od czasu rewolu-
cji i wynios³o 569 tys. t/d.

Rosja. Spó³ka Shtokman Development AG, powo³ana
21 lutego br. przez Gazprom, Total i StatoilHydro, bêdzie
odpowiedzialna za opracowanie projektu technicznego,
zagospodarowanie, budowê instalacji, finansowanie i
pierwsz¹ fazê eksploatacji gigantycznego z³o¿a gazowo-
kondensatowego Sztokmanowskoje na Morzu Barentsa.
Jest to realizacja uzgodnieñ zawartych w listach intencyj-
nych podpisanych w ub. roku. Za³o¿enia pierwszego etapu
przewiduj¹ poziom wydobycia w wysokoœci 23,7 mld m3

gazu rocznie. Rozpoczêcie eksploatacji gazu ziemnego
zaplanowano na 2013 r., a uruchomienie instalacji skrapla-
nia gazu ma nast¹piæ w 2014 r. Trwaj¹ prace studialne nad
wyborem lokalizacji terminalu — wstêpnie wybrano rejon
miejscowoœci Tieribierka w pobli¿u Murmañska. Spó³ka
Shtokman Development AG bêdzie operatorem z³o¿a przez
25 lat od uruchomienia jego produkcji. Udzia³ Gazpromu
wynosi 51% akcji, Total otrzyma 25%, a StatoilHydro 24%
akcji.

Iran. Inwestycje zagraniczne w Iranie s¹ hamowane
przez dzia³ania rz¹du USA dyktowane wzglêdami poli-
tycznymi. Sta³o siê to jednym z powodów opóŸnienia pro-
jektów Totalu i Shella. Tym wiêksze znaczenie ma zacieœnianie
wspó³pracy z partnerami, którzy nie podzielaj¹ zastrze¿eñ
USA i Unii Europejskiej w sprawie polityki zagranicznej
Iranu i jego programu nuklearnego. Takim partnerem jest
Rosja. Wizyta delegacji rosyjskiej w Iranie w lutym br.
by³a wa¿na dla obu stron. W spotkaniu, w którym wziêli
udzia³ irañski minister ds. ropy naftowej Gholam Hossein
Nozari oraz szef Gazpromu A. Miller, omówiono warunki
wspó³pracy w dziedzinie poszukiwañ i zagospodarowania
z³ó¿ ropy i gazu, transportu, przeróbki i marketingu. Kon-
kretnym ustaleniem by³a zgoda strony irañskiej na udzia³
Gazpromu w rozwiercaniu dwóch lub trzech bloków z³o¿a
giganta South Pars. Rosyjski koncern uczestniczy w pra-
cach na z³o¿u South Pars od 1997 r., a jego inwestycje w
Iranie w latach 2000–2007 wynios³y 4 mld USD. Gazprom
i NIOC (National Iranian Oil Co.) powo³aj¹ te¿ grupê
robocz¹, która zajmie siê rozwojem produkcji skroplonego
gazu ziemnego i rozszerzaniem mo¿liwoœci jego eksportu z
Iranu.

Innym przyk³adem wspó³dzia³ania Rosji i Iranu jest
zg³oszony przez Gazprom Nieft projekt budowy rafinerii w
Armenii, do której ropa bêdzie dostarczana ze z³ó¿ w rejo-
nie Tebriz w pó³nocnym Iranie. Zdolnoœci produkcyjne
rafinerii wynios¹ 5–6 mln t rocznie, co zapewni nie tylko
zaopatrzenie Armenii, ale i dostawy paliw dla Iranu.
Dziennik Tehran Times cytuje opinie komentatorów pod-
daj¹ce w w¹tpliwoœæ ekonomiczny sens tej lokalizacji.
Dyrektor ds. inwestycji Gazpromu W. Go³ubiew odpowia-
da, ¿e inwestycja w Armenii stworzy konkurencjê dla Azer-
bejd¿anu, g³ównego eksportera ropy na po³udniowym
Kaukazie i ma dla Gazpromu znaczenie geopolityczne.

£otwa. Na £otwie pod mark¹ DINAZ funkcjonuje sieæ
32 stacji benzynowych nale¿¹cych do firmy RusLatNafta Ltd.
z siedzib¹ w Rydze. Prezes firmy Niko³aj Jermo³ajew poin-
formowa³ o planach budowy pierwszej ³otewskiej rafinerii
w pobli¿u Daugavpils przy granicy ³otewsko-litewskiej.
Lokalizacja zosta³a wybrana ze wzglêdu na bliskoœæ (4 km)
ruroci¹gu Dru¿ba transportuj¹cego ropê rosyjsk¹ do Euro-
py. Budowa ma siê rozpocz¹æ w 2010 r., a koszt inwestycji
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szacuje siê na 2 mld euro. Zdolnoœci produkcyjne projekto-
wanej rafinerii wynios¹ 6 mln t rocznie. DINAZ zamierza
równie¿ zbudowaæ w Rydze terminal naftowy o zdolnoœci
prze³adunkowej 10 mln t rocznie.

Norwegia. Pierwszy transport skroplonego gazu ziem-
nego ze zùoýa Sn¸hvit dotarù do USA 21 lutego br. Tanko-
wiec Arctic Discoverer po 12-dniowym rejsie dostarczy³
³adunek do terminalu Cove Point w stanie Maryland.
Przedstawiciele StatoilHydro podkreœlali, ¿e jest to pocz¹tek
dostaw w ramach d³ugoterminowego kontraktu na najwiê-
kszy rynek gazowniczy na œwiecie i jednoczeúnie urucho-
mienie nowej linii eksportowej gazu ziemnego z Europy z
zakùadu na wyspie Melk¸ya w pobli¿u Hammerfest.

Projekt 520-kilometrowego gazoci¹gu TAP (Trans
Adriatic Pipeline) nabiera realnych kszta³tów po utworze-
niu spó³ki StatoilHydro i szwajcarskiej firmy EGL (Elektrizitäts
Gesellschaft Laufenberg AG) do realizacji tej inwestycji.
W programie rozwoju sieci energetycznych Komisji Euro-
pejskiej Trans European Energy Network (TEEN) gazo-
ci¹g TAP zaklasyfikowano jako priorytetowy, poniewa¿
powstanie w ten sposób nowa trasa dostaw gazu ziemnego
z rejonu Morza Kaspijskiego i Bliskiego Wschodu do
Europy. Magistrala po³¹czy greck¹ sieæ gazownicz¹ z rejo-
nem Apulii w po³udniowych W³oszech i bêdzie mia³a zdol-
noœæ przesy³ow¹ 10 mld m3 gazu rocznie, z perspektyw¹
zwiêkszenia do 20 mld m3 rocznie. Przewiduje siê, ¿e gazo-
ci¹g zostanie uruchomiony w 2011 r. Odcinek pod Adriaty-
kiem bêdzie mia³ d³ugoœæ 115 km. Szacunkowy koszt
inwestycji wstêpnie okreœla siê na 1,5 mld euro, ale rosn¹ce
ceny stali i wyposa¿enia do ruroci¹gów mog¹ znacznie
podwy¿szyæ tê kwotê. G³ównym Ÿród³em dostaw gazu
ziemnego do gazoci¹gu TAP ma byæ z³o¿e Szach Deniz,
w którym StatoilHydro ma 25,5% udzia³ów. Drugim kie-
runkiem jest Bliski Wschód, gdzie EGL zakontraktowa³o
na podstawie d³ugoterminowych umów 5,5 mld m3 gazu
rocznie. Z budow¹ gazoci¹gu TAP s¹ zwi¹zane równie¿
projekty podziemnych magazynów gazu i terminalu odbiorcze-
go skroplonego gazu ziemnego w Albanii.

Firma EGL z siedzib¹ w Zurychu zosta³a za³o¿ona w
1956 r. i dzia³a w 13 krajach na rynku energii elektrycznej i
gazu ziemnego (obecna jest równie¿ w Polsce jako EGL
Polska).

Po zachêcaj¹cych wynikach wiercenia Ragnarrock 1 na
Morzu Pó³nocnym (Prz. Geol., vol. 55, nr 12/2, str. 1111),
odwiercono otwór nr 2, w którym potwierdzono roponoœ-
noœæ struktury. Stwierdzono wystêpowanie lekkiej ropy w
kredowych wapieniach o niskiej przepuszczalnoœci. Œlady
wêglowodorów wykryto równie¿ w zalegaj¹cych ni¿ej
ska³ach krystalicznych. Dotychczas nie wykonano próbnej
eksploatacji, ale wyniki badañ pozwalaj¹ oszacowaæ zaso-
by wydobywalne nowej akumulacji na 4 do 8 mln t ropy.
G³êbokoœæ wiercenia wynosi 1952 m, g³êbokoœæ wody 113 m.
Otwór zosta³ zlikwidowany. Z³o¿e Ragnarrock znajduje siê
w odleg³oœci 35 km na wschód od z³o¿a Gudrun.

W rejonie z³ó¿ Troll, Astero i Fram stwierdzono nowe
produktywne bloki o znacznych zasobach. Z³o¿e ropno-
-gazowe C Ost, po³o¿one w pobli¿u pó³nocnego sk³onu
z³o¿a Troll, zosta³o odkryte poprzez otwór poziomy
35/11-B23-H. Jego zasoby geologiczne ocenia siê na 13,6

mln t równowa¿nika ropy naftowej i zale¿nie od stopnia
sczerpania mo¿na siê spodziewaæ, ¿e zasoby wydobywalne
wynosz¹ 2,7–5,4 mln t równowa¿nika ropy naftowej. Inne
nowe bloki roponoœne to Astero i H Nord. Zagospodarowa-
nie tych z³ó¿ bêdzie u³atwione dziêki istnieniu rozbudowa-
nej infrastruktury eksploatacyjnej na z³o¿ach Troll i Fram.

Dziêki odkryciu z³o¿a Gamma zasoby gazu ziemnego
na Morzu Norweskim powiêkszy³y siê o 2 do 3 mld m3

(zasoby wydobywalne). W otworze poszukiwawczym o
g³êbokoœci 2508 m przewiercono silnie nasycone gazem
utwory œrodkowej jury. Czynnikiem przyspieszaj¹cym udo-
stêpnienie z³o¿a bêdzie bliskoœæ zùóý Åsgard i Mikkel.

Kolejnym sukcesem poszukiwawczym StatoilHydro by³a
nowa akumulacja ropy, nazwana Marulk, po³o¿ona w bez-
poœrednim s¹siedztwie z³o¿a Grane. W wierceniu poszuki-
wawczym 25/11-25 S osi¹gniêto g³êbokoœæ 1804 m (przy
g³êbokoœci wody 125 m). Stwierdzono wystêpowanie ropo-
noœnych ska³ zbiornikowych wieku paleogeñskiego.

Na pocz¹tku marca br. przedstawiciele pionu poszuki-
wañ firmy StatoilHydro poinformowali o czwartym tego-
rocznym odkryciu na norweskim szelfie kontynentalnym.
Tym razem by³a to struktura Obesum na Morzu Barentsa.
Formacj¹ produktywn¹ s¹ tam piaskowce triasowe. Brak
dok³adniejszych danych o wielkoœci z³o¿a, jednak wyniki
uzasadniaj¹ planowanie nastêpnego wiercenia w obrêbie
tego bloku. Otwór o g³êbokoœci 2825 m odwiercono z plat-
formy Polar Pioneer zakotwiczonej na wodzie o g³êbokoœci
364 m. W poprzednim otworze poszukiwawczym Aske-
ladd Beta na M. Barentsa, wierconym z zadaniem zbadania
obecnoœci bituminów w piaskowcach jurajskich, wykryto
jedynie œlady wêglowodorów (otwór zosta³ zlikwidowany
jako negatywny).

Nigeria. Prezydent Umaru Yar’Adua og³osi³ zmiany w
za³o¿eniach polityki energetycznej, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem preferencji dla sprzeda¿y gazu ziemnego na rynku
krajowym zamiast dla eksportu. Rz¹d zamierza zachêcaæ
inwestorów do budowy elektrowni gazowych i chce rozwi-
jaæ przemys³ chemiczny wykorzystuj¹cy gaz ziemny.
Pozwoli³oby to ograniczyæ bezproduktywne spalanie gazu w
pochodniach, jego wielkoœæ w ci¹gu ostatnich 26 lat szacu-
je siê na 476 mln t równowa¿nika ropy naftowej. Realiza-
cja planów rz¹du mo¿e oznaczaæ korekty w zamierzeniach
inwestycyjnych firm naftowych dotycz¹cych zak³adów
skraplania gazu ziemnego. Jeszcze wiêksze znaczenie
mo¿e mieæ oferta Gazpromu. Niedawno Gazprom podpisa³
porozumienie w sprawie budowy zak³adów skraplania
gazu ziemnego w Gwinei Równikowej, a teraz proponuje
Nigerii szeroko zakrojon¹ wspó³pracê w sektorze gazowni-
czym. Oprócz produkcji gazu skroplonego by³by to udzia³
w budowie elektrowni zasilanych gazem ziemnym i termi-
nali eksportowych. Przedstawiciele rz¹du nigeryjskiego
spodziewaj¹ siê równie¿ pomocy w otwarciu dróg eksportu
gazu do Europy i Ameryki i uwa¿aj¹ inicjatywê Gazpromu
za pierwszy krok w umacnianiu stosunków z Rosj¹. Propo-
zycja rosyjska oznacza te¿ wielomiliardowe inwestycje.

Mo¿liwoœæ wejœcia rosyjskich inwestorów do Nigerii
bardzo zaniepokoi³a rz¹dy pañstw Zachodu, które s¹
g³ównymi odbiorcami nigeryjskiej ropy. Nigeria z zasoba-
mi gazu ziemnego szacowanymi na 5,2 bln m3 jest dla nich
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potencjalnym zapleczem gazowym. W warunkach rosn¹cego
popytu na gaz i opóŸnieñ w budowie zak³adów skraplania
gazu ziemnego w Australii, Egipcie, Indonezji i Rosji pla-
ny budowy trzech instalacji gazu skroplonego w Nigerii
nabieraj¹ szczególnego znaczenia. Wystêpuj¹ tu jednak
czynniki hamuj¹ce, takie jak niestabilnoœæ polityczna,
zagro¿enie sabota¿owe, ochrona œrodowiska i zmiennoœæ
prawno-finansowych warunków dzia³ania. Nie wiadomo
te¿, czy po zrealizowaniu programów intensyfikacji zu¿y-
cia gazu ziemnego na potrzeby krajowe pozostanie dosta-
teczna iloœæ gazu, aby wype³niæ zobowi¹zania eksportowe.
Nigeria chcia³aby wykorzystaæ swój potencja³ eksportowy
i wysy³aæ gaz projektowanym gazoci¹giem transsaharyj-
skim do odbiorców w basenie Morza Œródziemnego. Tym-
czasem inwestycje rosyjskie mog¹ byæ wykorzystane przez
Gazprom do skierowania surowca do innych importerów.

Kazachstan. Konflikt w³oskiego koncernu ENI z
rz¹dem Kazachstanu o koncesjê na eksploatacjê z³o¿a ropy
Kaszagan, który rozpocz¹³ siê w sierpniu ub. roku, zosta³
za¿egnany po zawarciu 14 stycznia br. w Astanie porozu-
mienia o zwiêkszeniu udzia³ów pañstwowej firmy KazMu-
naiGaz w konsorcjum, prowadz¹cym zagospodarowanie i
eksploatacjê z³o¿a Kaszagan. Podpisano memorandum,
które przewiduje, ¿e strona kazachska kosztem 1,78 mld
USD zwiêkszy swoje udzia³y z 8,33% do 16,81%, jed-
noczeœnie konsorcjum nadal bêdzie eksploatowaæ z³o¿e.
W sk³ad konsorcjum wchodz¹ ENI (dotychczasowy opera-
tor), ExxonMobil, Shell i Total. Rz¹d Kazachstanu otrzyma
te¿ dodatkowo 5 mld USD tytu³em op³at eksploatacyjnych.
Zapowiedziano jednak przyspieszenie prac nad nowym
kodeksem podatkowym, który ma szczegó³owo uregulo-
waæ warunki u¿ytkowania z³ó¿ surowców mineralnych i
podwy¿szyæ op³aty za eksploatacjê. Do czasu uchwalenia
tych przepisów nie bêd¹ prowadzone negocjacje z inwesto-
rami. Wyklucza siê równie¿ zawieranie kontraktów PSA
(Production Sharing Agreement) przewiduj¹cych udzia³
operatora w wydobyciu surowca. Na posiedzeniu rz¹du
premier K. Masimow zapowiedzia³, ¿e zalecenia prezyden-
ta Nursu³tana Nazarbajewa o przywróceniu zarz¹dzania

przez skarb pañstwa z³o¿ami u¿ytkowanymi dotychczas
przez nierzetelnych koncesjobiorców bêd¹ zrealizowane w
tym roku.

Wenezuela. Prezydent Hugo Chavez zaostrzy³ spór
pomiêdzy Wenezuel¹ a zagranicznymi koncernami, zapo-
wiadaj¹c 11 lutego br. wstrzymanie eksportu ropy naftowej
do USA. By³o to spowodowane ¿adaniem ExxonMobil
zabezpieczenia aktywów zagranicznych wenezuelskiego
koncernu PdVSA w wysokoœci 12 mld USD (z tytu³u rosz-
czeñ o odszkodowanie za znacjonalizowane z³o¿a ropy w
Wenezueli). Sprawa jest rozpatrywana przez izbê gospo-
darcz¹ Królewskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w Lon-
dynie. Prezes ExxonMobil R. Olsen oœwiadczy³, ¿e koncern
wspó³pracuje z rz¹dami pañstw, na terenie których dzia³a i
dok³ada starañ, aby ta wspó³praca uwzglêdnia³a interesy
lokalne, jednak podstaw¹ musi byæ przestrzeganie warun-
ków, na jakich zawierane s¹ kontrakty. ExxonMobil nadal
deklaruje chêæ rzeczowej dyskusji na sporne tematy z
rz¹dem wenezuelskim.

Dostawy z Wenezueli stanowi¹ 11% importu ropy do
USA i groŸby prezydenta Chaveza wywo³a³y reakcjê na
gie³dzie surowców — cena ropy natychmiast wzros³a o 5%.

Gwa³towna reakcja Wenezueli mo¿e byæ podyktowana
obaw¹ pora¿ki w konflikcie z ExxonMobil. W tym samym
czasie PdVSA zgodzi³o siê na wyp³atê odszkodowania w
wysokoœci 700 mln USD dla w³oskiego koncernu ENI za
znacjonalizowane z³o¿e Dacion. W zamian ENI zobo-
wi¹za³o siê do wycofania wniosku o skierowanie sprawy
do miêdzynarodowego arbitra¿u. Równie¿ spór z firm¹
Total zakoñczy³ siê ugod¹. Wenezuela wyp³aci stronie
francuskiej rekompensatê w kwocie 834 mln USD za
nacjonalizacjê projektu inwestycyjnego eksploatacji ciê-
¿kiej ropy Sincor w basenie Orinoko.
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