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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
ktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Jerzy Zagórski1
Œwiat. Norweski Statoil co roku publikuje w³asn¹ ocenê d³ugofalowego rozwoju sytuacji na globalnym rynku energii
i zwi¹zków z gospodark¹ nazwan¹ „Energy Perspectives”. Tegoroczna analiza
koncentruje siê na zagadnieniach zwi¹zanych z paryskim paktem klimatycznym (COP21). Aby osi¹gn¹æ cele zaaprobowane przez jego uczestników s¹
konieczne nowe œrodki dzia³ania i o wiele szybsze tempo
zmian, mówi³ g³ówny ekonomista Statoilu Eirik W³rness.
Chocia¿ zapotrzebowanie na ropê i gaz roœnie wolniej, to
jednak przyrost iloœci wytwarzanej energii odnawialnej nie
wystarczy do pokrycia tego zapotrzebowania w 2040 r.
Konieczne s¹ znaczne inwestycje w z³o¿a konwencjonalne. Analitycy Statoilu przedstawiaj¹ trzy ró¿ne scenariusze: drogê reform, drogê o¿ywienia i odnowy i drogê
wspó³zawodnictwa. Pierwszy – opiera siê na wdro¿eniu
postanowieñ z Pary¿a z dalszym zaostrzeniem ograniczeñ
w zakresie emisji CO2 i spalania paliw kopalnych, jednak
nie zapewnia osi¹gniêcia g³ównego celu, jakim jest ograniczenie wzrostu œredniej temperatury o 2°C. Bardziej ambitna jest koncepcja odnowy, która zak³ada m.in., ¿e w 2040 r.
9 z 10 nowych samochodów bêdzie pojazdami elektrycznymi lub hybrydowymi. Energia ze s³oñca i wiatru stanowi³aby 40% ca³oœci wytwarzanej energii elektrycznej w
porównaniu z obecnym 5-procentowym poziomem. Bêdzie to wymaga³o g³êbokiego przekszta³cenia sektora energetycznego i transportu, a tak¿e zmiany przyzwyczajeñ
konsumentów i nastawienia polityków. Oczywiœcie s¹ to
bardzo du¿e przemiany, co wiêcej, musz¹ byæ przeprowadzone znacznie szybciej ni¿ poprzednio. W strategii polegaj¹cej na wspó³zawodnictwie wystêpuj¹ wiêksze ró¿nice
w regionalnym rozwoju ekonomicznym, bardziej natê¿ony
jest te¿ wp³yw czynników geopolitycznych zarówno w
odniesieniu do gospodarki, jak i do transformacji systemów energetycznych. Powinny one obj¹æ ca³y sektor
energii – ropê naftow¹, gaz ziemny, Ÿród³a odnawialne,
infrastrukturê i tworzenie rezerw energii. Wspólnym mianownikiem wszystkich trzech przedstawionych dróg rozwoju jest koniecznoœæ intensywnego inwestowania.
OPEC. We wrzeœniu w Algierze odbêdzie siê miêdzynarodowe forum energetyczne. Minister energii Kataru
Al Sada, pe³ni¹cy obowi¹zki przewodnicz¹cego OPEC w
obecnej kadencji, zapowiada, ¿e bêdzie to równie¿ okazja
do nieformalnych rozmów cz³onków kartelu na temat oceny aktualnych ruchów cen ropy. Obni¿ka cen ropy pod
koniec lipca br. wywo³a³a zaniepokojenie niektórych

1

590

cz³onków OPEC i powrót do postulatu zamro¿enia poziomu produkcji ropy. Jednak Al Sada uwa¿a spadek cen za
przejœciowy oraz krótkotrwa³y i przewiduje wzrost cen w
pozosta³ej czêœci tego roku. G³ówne przyczyny takiej
sytuacji, jego zdaniem, to niskie mar¿e w rafineriach, nadmiar produktów naftowych na rynku i Brexit.
Interesuj¹ca jest opinia sekretarza generalnego OPEC
Mohammeda Barkindo nawi¹zuj¹ca do wzrostu ceny ropy
powy¿ej 100 USD za bary³kê w 2014 r. Uwa¿a on, ¿e
nadzieje na powrót tak wysokich cen s¹ nieuzasadnione.
Tamten skok cenowy by³ zjawiskiem wyj¹tkowym i niepowtarzalnym. Jednoczesne pojawienie siê kilku czynników,
które go wywo³a³y, ju¿ nie wyst¹pi, a OPEC pracuje nad
modelem „sprawiedliwych” cen, chocia¿ jest on bardzo
trudny do zdefiniowania.
Arabia Saudyjska. Mo¿liwoœæ sprzeda¿y czêœci
udzia³ów pañstwowego koncernu Aramco, o której informowano na pocz¹tku br. – Prz. Geol., 64 (2): 82, pobudzi³a
zainteresowanie wielkoœci¹ zasobów ropy naftowej jakimi
dysponuje królestwo. Od 2000 r. oficjalne dane przekazywane do OPEC wykazywa³y zasoby przekraczaj¹ce 35 mld t
ropy, w 2013 r. nast¹pi³ niewielki przyrost i obecnie wynosz¹ 36,17 mld t. Arabia Saudyjska podaje, ¿e przy przeciêtnej produkcji w wysokoœci 1,38 mln t/d ropy zasoby
wystarcz¹ na 70 lat. Oznacza³oby to, ¿e uda³o siê zastêpowaæ w d³ugim okresie iloœæ wyeksploatowanej ropy nowym zasobami. Tymczasem wiêkszoœæ z³ó¿ gigantów zosta³a odkryta w okresie 1936–1970 i od tego momentu nie
wydarzy³y siê tak znacz¹ce sukcesy poszukiwawcze. Jeszcze w 1987 r. dostêpne zasoby szacowano na 23 mld t, ale
ju¿ w 1989 r. w statystyce nast¹pi³ skok do 35,3 mld t, co
wiêcej nie wyjaœniono Ÿróde³ tej zmiany. Nie s¹ równie¿
dostêpne szczegó³owe informacje dotycz¹ce zasobów i produkcji z poszczególnych z³ó¿, co pozwoli³oby zweryfikowaæ dane zbiorcze. Nie jest te¿ pewne, czy w klasyfikacji
zasobów Arabia Saudyjska stosuje takie same definicje
i kryteria jak Society of Petroleum Engineers i czy jej zasoby nale¿¹ do kategorii udokumentowanych, czy te¿ do
przypuszczalnych. OdpowiedŸ na te pytania jest istotn¹
czêœci¹ oszacowania wartoœci udzia³ów oferowanych przez
Saudi Aramco.
Agencja konsultingowa Rystad Energy szacuje udokumentowane zasoby Arabii Saudyjskiej na 9,5 mld t, a razem z zasobami przypuszczalnymi jest to 16,3 mld t ropy.
Jeœli dodaæ do tego nowe odkrycia, to wielkoœæ zasobów
mo¿e wzrosn¹æ do 22,8–28,8 mld t ropy. S¹ to nadal liczby
znacznie ni¿sze od oficjalnych danych.
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Azja. Sta³y Trybuna³ Arbitra¿owy, który jest organem
Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoœci (MTS) w
Hadze, 12 lipca br. wyda³ orzeczenie, ¿e roszczenia Chin
do suwerennoœci nad wschodni¹ czêœci¹ Morza Po³udniowochiñskiego s¹ bezzasadne. Powództwo zosta³o wniesione w 2013 r. przez Filipiny po naruszeniach przez chiñskie
statki rybackie strefy po³owów filipiñskich i zatrzymywaniu kutrów filipiñskich przez okrêty chiñskie. Stronami
sporu o rozgraniczenie Morza Po³udniowochiñskiego
oprócz Filipin i Chin s¹ tak¿e Wietnam, Malezja, Brunei
i Tajwan. Chiny powo³uj¹ siê na liniê demarkacyjn¹ wyznaczon¹ przez rz¹d Czang Kaj Szeka w 1947 r. i przyznaj¹c¹ jednostronnie suwerennoœæ nad ca³¹ wschodni¹
czêœci¹ morza ³¹cznie z Wyspami Paracelskimi i Spratly.
Znaczenie Morza Po³udniowochiñskiego dla krajów tego
regionu wynika nie tylko z bogatych ³owisk, ale równie¿
z faktu, ¿e przebiegaj¹ tam wa¿ne i ruchliwe szlaki ¿eglugowe, a od niedawna z odkrycia zasobów ropy i gazu.
Wed³ug Agencji Energetycznej USA znajduje siê tam
1,5 mld t ropy i 5,3 bln m3 gazu, natomiast agencja Wood
Mackenzie ocenia zasoby na 340 mln t równowa¿nika ropy
naftowej. Jeszcze wy¿sze s¹ szacunki China Offshore Oil,
Co. (CNOOC) – 17 mld t ropy i 14,1 bln m3 gazu.
Werdykt MTS nie koñczy sporu, poniewa¿ chiñski
MSZ oznajmi³, ¿e ta decyzja nie ma mocy wi¹¿¹cej i Chiny
jej nie uznaj¹. Ju¿ w trakcie postêpowania przed Trybuna³em Sprawiedliwoœci Chiny zintensyfikowa³y poszukiwania naftowe w pobli¿u Wysp Spratly i budowa³y sztuczne wyspy dla zaznaczenia zasiêgu swojej jurysdykcji.
Zatoka Meksykañska. Zdjêcie sejsmiczne 2D
„Gigante”, obejmuj¹ce 186 tys. km profili w sektorze meksykañskim (dotychczas wykonano 160 tys. km), zosta³o
uzupe³nione przez projekt badañ geochemicznych, rdzeniowania i pomiarów sonarem wielowi¹zkowym na obszarze 600 tys. km2. Program bêdzie wykonywany przez trzy
statki i ma byæ ukoñczony do koñca br. Wyniki zostan¹ zintegrowane z sejsmik¹ 2D i powi¹zane z profilami sejsmicznymi w sektorze amerykañskim.
W rejonie bloków Green Canyon, Atwater Valley oraz
Ewing Bank TGS i Schlumberger bêd¹ wspólnie wykonywaæ zdjêcie sejsmiczne o powierzchni 7150 km2 przy zastosowaniu nowej metody rejestracji Dual Coil Shooting.
Coil Shooting jest rozwiniêciem technologii firmy
Schlumberger nazwanej Q-Marine i polegaj¹cej na szerokopasmowej rejestracji w szerokim zakresie azymutów.
Statek sejsmiczny p³ynie po kolistym spiralnym kursie
wykonuj¹c serie nak³adaj¹cych siê rejestracji, przez co
osi¹ga siê pe³ny zakres azymutów. Metoda jest szczególnie
skuteczna przy odwzorowaniu struktur podsolnych. Dual
Coil Shooting jest ulepszonym wariantem, w którym uzyskuje siê 2,5 razy wiêksz¹ gêstoœæ rejestracji. Tu równie¿
trasy rejestracji s¹ koliste o œrednicy 12,5 km, ale ekipa
sk³ada siê z dwóch statków z aparatur¹ rejestruj¹c¹ i Ÿród³ami wzbudzania oraz dwóch nastêpnych wyposa¿onych
tylko w Ÿród³a wzbudzania i p³yn¹cych po tym samym kursie. D³ugie offsety – ponad 14 km – zapewniaj¹ du¿y zasiêg
g³êbokoœciowy.
USA. Druga kadencja prezydenta Baracka Obamy
przynios³a szereg decyzji i inicjatyw ustawodawczych niekorzystnych dla przemys³u naftowego. Republikañski kan-

dydat na to stanowisko Donald Trump obiecuje odwrócenie tych tendencji. Zapowiedzia³ zawieszenie niektórych
regulacji federalnych m.in. ustawy Clean Power Act czy
zakazu szczelinowania hydraulicznego i powrót do budowy ropoci¹gu Keystone XL z Kanady, z którego zrezygnowa³ obecny rz¹d.
Niedawno Shell, ConocoPhillips i Statoil zawiesi³y
poszukiwania na Morzu Czukockim i Beauforta, ale nie
oznacza to zrzeczenia siê koncesji na tym obszarze. Trzy
departamenty Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, które
nadzoruj¹ sprawy koncesji, poszukiwañ na morzu i ochrony œrodowiska, zakoñczy³y prace nad przepisami dotycz¹cymi wierceñ na arktycznym Zewnêtrznym Szelfie
Kontynentalnym. Wykorzystano doœwiadczenia zgromadzone w czasie prac poszukiwawczych prowadzonych przez
koncern Shell w Arktyce w 2012 r. W nowych regulacjach
szczególny nacisk jest k³adziony na zapobieganie wyciekom ropy przez odpowiednie planowanie i kontrolê robót
wiertniczych, przygotowanie zabezpieczeñ i procedur
reakcji na nadzwyczajne zdarzenia w czasie wiercenia.
Operator jest zobowi¹zany do opracowania projektu robót
dla ka¿dego etapu prac i przed³o¿enia go w BOEM (Bureau
of Ocean Energy Management). Musi te¿ dysponowaæ
rezerwowym urz¹dzeniem wiertniczym do niezw³ocznego
wykonania otworu ratunkowego w razie awarii, zaporami
do ograniczenia wylewu ropy, sprzêtem do jej zbierania
i magazynowania. Skrajnie trudne warunki pogodowe w
Arktyce wymagaj¹ równie¿ kontroli i œledzenia zagro¿eñ
lodowych. Janice Schneider, asystent sekretarza stanu ds.
zarz¹dzania zasobami mineralnymi i terenami, podkreœli³a,
¿e na USA z racji przewodniczenia Radzie Arktycznej
spoczywa szczególna odpowiedzialnoœæ za ochronê i zachowanie ekosystemu w tym regionie. Wydanie przepisów
poprzedzi³y konsultacje, w których bra³y udzia³ w³adze
stanu Alaska i jej rdzenni mieszkañcy, spo³ecznoœæ North
Slope, przedstawiciele przemys³u i organizacji pozarz¹dowych. Prezes National Ocean Industries Association w
imieniu przemys³u wyrazi³ nadziejê, ¿e nowe przepisy daj¹
szansê na uruchomienie i wdro¿enie planu koncesji na lata
2017–2022 i rozpoczêcie poszukiwañ. Oprócz korzyœci
gospodarczych i tworzenia miejsc pracy udostêpnienie zasobów ropy rzêdu 3,2 mld t i zasobów gazu w iloœci
2,9 bln m3 jest elementem bezpieczeñstwa narodowego.
Nadal tocz¹ siê postêpowania przeciwko BP z tytu³u
odpowiedzialnoœci za wyciek ropy z wiercenia Macondo
i kwoty odszkodowañ co coraz wy¿sze. W komunikacie
z 14 lipca br. mówi siê o „znacznym postêpie w rozwi¹zywaniu roszczeñ wynikaj¹cych z katastrofy »Deep
Horizon« w 2010 r.,” ale jednoczeœnie wymienia siê ³¹czn¹
sumê obci¹¿eñ dla BP – siêga ona 61,6 mld USD. Uregulowanie wszystkich zobowi¹zañ ma byæ zakoñczone w
2019 r. i bêdzie wymagaæ sprzeda¿y udzia³ów BP – jak
zapowiedzia³ dyrektor finansowy koncernu Brian Gilvary.
Wiertnictwo. W koreañskiej stoczni Ulsan nale¿¹cej
do Hyundai Heavy Industries przekazano armatorowi najwiêksz¹ pó³zanurzaln¹ platformê wiertnicz¹. Konstrukcja
ma d³ugoœæ 123 m, szerokoœæ 78 m i mo¿e wierciæ na
morzu o g³êbokoœci do 3 tys. m. Maksymalna g³êbokoœæ
wiercenia wynosi 10 670 m. Platforma Ocean Greatwhite
zosta³a zamówiona w 2013 r. przez Diamond Offshore
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Drilling, koszt produkcji wyniós³ 630 mln USD. Jest ju¿
wydzier¿awiona przez BP i od paŸdziernika br. bêdzie
wierciæ w Wielkiej Zatoce Australijskiej. Diamond Offshore Drilling posiada tak¿e dwa bliŸniacze statki o wiêkszym zasiêgu wiercenia – 12 192 m.
Gazohydraty. W 2006 r. na Oceanie Indyjskim przeprowadzono badania w poszukiwaniu gazohydratów w
ramach „Natural Gas Hydrates Program Expedition 01”.
Projekt jest realizowany przez S³u¿bê Geologiczn¹ USA
(USGS) wspólnie z indyjskim Directorate General of Hydrocarbons. Po wykonaniu wierceñ w 21 lokalizacjach stwierdzono wystêpowanie w piaszczystych utworach koncentracji gazohydratów w warunkach rokuj¹cych mo¿liwoœæ
eksploatacji. Sprawdzenie tych akumulacji by³o zadaniem
nastêpnego programu badawczego „Ekspedycja 02”. Wiercenia i pomiary zosta³y wykonane w okresie marzec–sierpieñ 2015 r. w Zatoce Bengalskiej ze statku wiertniczego
„Chikyu”. Obejmowa³y one 42 wiercenia o g³êbokoœci od
239 do 567 m, przy maksymalnej g³êbokoœci wody 2815 m.
Z ogólnej d³ugoœci 6659 m przewierconych odcinków uzyskano 2271 m rdzeni. W programie oprócz USGS uczestni-
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czy³y Oil and Natural Gas Corp. (Indie) i Japan Agency for
Marine-Earth Science and Technology. Gazohydraty
wystêpuj¹ w basenie Kriszna-Godavari i Mahanadi w gruboziarnistych piaszczystych osadach sto¿ków nasypowych
oraz brzegów koryt. Tim Collett z USGS ocenia odkrycie
jako najbardziej rozleg³e akumulacje gazohydratów o najwiêkszej koncentracji stwierdzone dotychczas na œwiecie.
Ich charakterystyka geologiczna i techniczna opracowana
na podstawie danych z próbek, w tym z próbek pobranych
próbnikami ciœnieniowym, pozwala lepiej poznaæ warunki
wystêpowania gazohydratów i oszacowaæ wymagania
technologiczne konieczne do bezpiecznej eksploatacji.
Potwierdzi³ to równie¿ koordynator Walter Guidroz,
stwierdzaj¹c, ¿e osi¹gniêcia takie jak w Zatoce Bengalskiej
pomagaj¹ w odblokowaniu globalnego potencja³u gazohydratów. Nastêpnym etapem „Ekspedycji 02” bêd¹ testy
eksploatacyjne w celu okreœlenia technicznych i ekonomicznych warunków produkcji gazu.
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