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Zasoby ropy naftowej

STRESZCZENIE. W pracy zosta³y przedstawione zasoby ropy naftowej w g³ównych obszarach jej
wystêpowania. Równoczeœnie omówiono rolê ropy naftowej, w bilansie energetycznym
Œwiata, od czasu rozpoczêcia jej u¿ytkowania do czasów wspó³czesnych. Przeanalizowano
równie¿ perspektywy odkrycia i udokumentowania nowych zasobów ropy naftowej ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem obszarów mórz i oceanów. Przeanalizowano iloœæ ropy naftowej
wydobytej od pocz¹tku jej eksploatacji do 2005 roku, która wynosi 145 mld ton. Powierzchnia
basenów sedymentacyjnych w których znane s¹ z³o¿a ropy wynosi 65% ogólnej powierzchni
l¹dów i mórz, które s¹ perspektywicznie dla odkrycia nowych obszarów roponoœnych,
w których minimalne zasoby ropy naftowej mog¹ wynosiæ 107 mld ton. W sumie nie licz¹c
ropy, któr¹ bêdzie mo¿na pozyskaæ z ³upków i piasków roponoœnych obecnie œwiat bêdzie
mia³ do dyspozycji 163 mld ton ropy ju¿ udokumentowanej i ponadto 107 mld ton z nowych
obszarów perspektywicznych. Wynika z tego, ¿e przyjmuj¹c nawet zwiêkszenie zu¿ycia ropy
w przysz³ych latach, konwencjonalne zasoby ropy naftowej powinny wystarczyæ na co
najmniej pierwsz¹ po³owê XXI wieku.

S£OWA KLUCZOWE: zasoby ropy naftowej, wystêpowanie ropy naftowej, ropa naftowa

Wprowadzenie

Od koñca lat piêædziesi¹tych minionego wieku w energetyce krajów rozwiniêtych na-
stêpuje wyraŸny wzrost zu¿ycia ropy naftowej. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e odbudowa
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zniszczeñ po drugiej wojnie œwiatowej odbywa³a siê jeszcze w oparciu o energiê uzyskiwan¹
z wêgla. W tym celu powo³ano nawet w 1951 roku Europejsk¹ Wspólnotê Wêgla i Stali.

Od kiedy rozpoczêto w skali przemys³owej wykorzystywaæ ropê naftow¹, a by³o to ju¿
wyraŸnie widoczne w siódmej dekadzie XIX wieku, zosta³a ona od razu uznana za naj-
efektywniejszy surowiec energetyczny o uniwersalnym wykorzystaniu. Od tego czasu
nastêpuje systematyczny wzrost jej udzia³u w bilansie energetycznym Œwiata. Jeszcze
w XIX wieku oœwietlenie zarówno domów jak i ulic by³o bardzo wygodne i sta³o siê
impulsem dla wiêkszego wykorzystania ropy naftowej.

Rodz¹cy siê przemys³ samochodowy na pocz¹tku XX wieku by³ tak¿e istotnym czyn-
nikiem wzrostu wykorzystania ropy naftowej, któr¹ przetwarzano wtedy w licznie pow-
staj¹cych ma³ych rafineriach.

Wszystko to spowodowa³o rozwój przemys³u naftowego i konkurencjê dla wêgla jako
dotychczasowego g³ównego paliwa. Jednak zasadniczy prze³om w wykorzystaniu ropy
nast¹pi³ dopiero po II wojnie œwiatowej gdy dodatkowo jeszcze zacz¹³ siê dynamicznie
rozwijaæ przemys³ chemiczny oparty o ropê naftow¹, a zw³aszcza przemys³ tworzyw
sztucznych.

Jeszcze w 1960 r. udzia³ wêgla w strukturze energii pierwotnej wynosi³ 49%, podczas
gdy udzia³ ropy doszed³ do 33%. W 1970 roku udzia³ wêgla spad³ do 34%, a ropy naftowej
wzrós³ do 43%.

Ju¿ od koñca lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku w elektroenergetyce wielu krajów,
w tym w ca³ej Europie Zachodniej nastêpuje wzrost udzia³u ropy naftowej g³ównie kosztem
wêgla. W niektórych krajach siêgniêto po energie j¹drow¹, a tak¿e i gaz ziemny, poniewa¿
wêgiel jest postrzegany jako g³ówny czynnik sprawczy efektu cieplarnianego przez du¿¹
emisjê CO2 w trakcie jego spalania.

Walka o dostêp do z³ó¿ naftowych, a szczególnie tak¿e postêpuj¹ca destabilizacja
w strefie Bliskiego Wschodu w niektórych krajach arabskich, a ostatnio tak¿e wojna w Iraku
i opanowanie rz¹dów w Iranie przez ekstremistów islamskich, wskazuj¹ na konieczn¹
ostro¿noœæ krajów, które nie maj¹ wystarczaj¹cych w³asnych zasobów ropy naftowej
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TABELA 1. Udzia³ ropy naftowej w strukturze energii pierwotnej w latach 1996 i 2005

TABLE 1. The share of crude oil in the primary energy mix in the years 1996 and 2005

Paliwa
1996 2005 Wzrost

zu¿yciamln toe % mln toe %

Ropa naftowa 3 335,4 37,7 3 836,8 36,4 115,0

Gaz ziemny 2 031,8 22,9 2 474,7 23,5 121,8

Wêgiel 2 353,0 26,6 2 929,8 27,8 124,5

Energia nuklearna 545,0 6,2 627,2 5,9 115,0

Hydroenergia 578,7 6,6 668,7 6,3 115,0

Ogó³em 8 843,9 100,0 10 537,1 100,0 119,1



w dalszym przestawianiu swojej energetyki na ropê naftow¹. Dlatego te¿ wêgiel nadal
odgrywa wa¿n¹ rolê w œwiatowej energetyce.

W ostatnim dziesiêcioleciu (1996—2005) w dalszym ci¹gu w strukturze energii pierwot-
nej dominuje ropa naftowa (36,4%), ale na drugim miejscu znajduje siê wêgiel z udzia³em
27,8%. Najwiêksze tempo wzrostu zu¿ycia w omawianym dziesiêcioleciu ma wêgiel 124,5%,
a na drugiej pozycji jest gaz ziemny z tempem wzrostu 121,8% (tab. 1). Taki uk³ad struk-
tury paliw w œwiatowym bilansie energetycznym jest wynikiem nie tylko iloœci udo-
kumentowanych zasobów poszczególnych surowców energetycznych, ale w du¿ym stopniu
sytuacji geopolitycznej. Szczególnie rzutuje na to geograficzny rozk³ad zasobów. Naj-
wiêksze zasoby ropy naftowej znajduj¹ siê na zdestabilizowanym Bliskim Wschodzie,
a najwiêksi konsumenci ropy (USA, Chiny, Europa Zachodnia Obszar Azji i Pacyfiku)
naftowej maj¹ niewystarczaj¹ce zasoby tego surowca, albo praktycznie w ogóle ich nie
posiadaj¹ (np. Japonia, Niemcy i szereg mniejszych pañstw).

W prasie polskiej, ale równie¿ i zagranicznej, doœæ czêsto pojawiaj¹ siê artyku³y, które
ju¿ w samym tytule maj¹ alarmistyczny zwrot „Koñcz¹ce siê zasoby ropy naftowej...”.
Na marginesie, z ró¿nych przes³anek pisanych oraz przekazywanych ustnie mo¿na siê
dowiedzieæ, ¿e w historii przemys³u naftowego ju¿ kilka razy w ró¿nej formie zastanawiano
siê na jak d³ugo wystarczy ropy naftowej.

Ju¿ w kilka lat po odkryciu i rozpoczêciu pierwszej przemys³owej eksploatacji ropy
w Pensylwanii w 1859 r. pod kierunkiem Drake’a powo³ano tam zespó³, który mia³ siê
zastanowiæ jak d³ugo i z jak¹ wydajnoœci¹ bêdzie mo¿na eksploatowaæ tam z³o¿a. Podobnie
by³o i tak¿e póŸniej.

W latach 1911—1918 zu¿ycie paliw p³ynnych wytwarzanych z ropy naftowej wzros³o
w Stanach Zjednoczonych o 90%. W 1914 r. w USA by³o 1,8 mln samochodów, a w 1920 r.
by³o ich ju¿ 9,2 mln. W 1919 r. Dyrektor Federalnego Biura Kopalñ og³osi³, ¿e w ci¹gu
najbli¿szych piêciu lat wydobycie ropy w USA osi¹gnie szczyt, póŸniej zacznie spadaæ
(Yergin 1996). Oczywiœcie wywo³a³o to du¿e poruszenie, tak ¿e nawet zastanawiano siê nad
pozyskaniem ropy z ³upków bitumicznych, które znane ju¿ by³y w stanach Kolorado, Utah
i w Newadzie. Ze wzglêdu na znaczne koszty nie podjêto wówczas realizacji tych projektów.
Podobne, nawet utrzymane w bardziej alarmistycznym tonie sytuacje mia³y wielokrotnie
miejsce w przesz³oœci.

W po³owie lat trzydziestych ubieg³ego wieku odby³o siê w Szwajcarii spotkanie ge-
ologów i przemys³owców naftowych, którzy dyskutowali nad przysz³oœci¹ przemys³u
naftowego. Wyra¿ono tam opiniê, ¿e œwiatowe zasoby ropy naftowej skoñcz¹ siê do po³owy
XX wieku. Nie wziêto pod uwagê mo¿liwoœci odkrycia z³ó¿ na du¿ych obszarach o budowie
platformowej ani na obszarach szelfów mórz i oceanów. Tymczasem z biegiem lat okaza³o
siê, ¿e na platformach istniej¹ grube kompleksy ska³ osadowych, w których znajduj¹ siê
z³o¿a o zasobach nawet kilkuset mln ton ropy naftowej. Na platformach w drugiej po³owie
XX wieku odkryto z³o¿a giganty o zasobach dochodz¹cych do mld ton.

Odkryto równie¿ z³o¿a w strefach szelfowych mórz i oceanów, które tak¿e okaza³y siê
bardzo zasobne w ropê naftow¹.

Ropa naftowa w drugiej po³owie XX wieku, a tak¿e i obecnie, jest przedmiotem nie tylko
du¿ych spekulacji, czêsto wywo³ywanych celowo, ale tak¿e wywo³uje wojny. Przyczynia
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siê ku temu du¿a koncentracja zasobów tego surowca na Bliskim Wschodzie w pañstwach
arabskich. Od tej ropy w³aœciwie uzale¿niony jest ca³y Œwiat. Dlatego te¿ o wp³ywy
polityczne i gospodarcze w tym obszarze ca³y czas toczy³y siê i nadal tocz¹ siê zakulisowe
starania pañstw importerów ropy naftowej ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Od czasu do
czasu te „pokojowe zmagania” przeistaczaj¹ siê w otwarte konflikty zbrojne, jak miêdzy
innymi wojna o Suez w 1956 roku, wojna arabsko-izraelska w 1967 roku, czy te¿ wojna
egipsko-izraelska w 1973 roku.

Wœród krajów arabskich eksporterów ropy naftowej te¿ nie by³o i nie ma jednoœci,
a w³aœciwie panuje rywalizacja kto pewniej i lepiej potrafi rozgrywaæ kart¹ naftow¹.
Nie pomog³o powo³anie w 1960 roku OPEC, który sam sta³ siê aren¹ wewnêtrznej ry-
walizacji.

W 1980 roku wybuch³a wojna Iraku z Iranem, w gruncie rzeczy o przywództwo w naf-
towym regionie. Nastêpnie w 1990 roku Irak zbrojnie zaatakowa³ Kuwejt i tym samym sta³
siê potentatem naftowym równym Arabii Saudyjskiej. W tej sytuacji miêdzynarodowe si³y
pod przywództwem Ameryki wypar³y wojska irackie z Kuwejtu. Ale wojna nie zosta³a
zakoñczona wyeliminowaniem Husajna, co zreszt¹ doprowadzi³o 10 lat póŸniej do nastêpnej
wojny tak naprawdê miêdzy Ameryk¹ a Irakiem z udzia³em miêdzynarodowych si³, równie¿
z Polski. Ta wojna formalnie zakoñczona trwa nadal i nie wró¿y rych³ego rzeczywistego
zakoñczenia. Faktycznie chodzi o swobodny dostêp do zasobów ropy naftowej, formalnie
natomiast idzie o wprowadzenie systemu demokratycznego w Iraku i walkê z miêdzy-
narodowym terroryzmem.

Ka¿dy kryzys, który obejmowa³ Bliski Wschód wywo³ywa³ na rynkach œwiatowych
wzrost cen ropy naftowej, a czêsto jej niedostatek. Tak jest i obecnie. Dostêpnoœæ do
ropy naftowej zosta³a utrzymana, poniewa¿ s¹ znaczne jej zasoby poza Bliskim Wscho-
dem (m.in. Rosja, Afryka, Basen Morza Kaspijskiego oraz Basen Morza Pó³nocnego).
Natomiast utrzymuj¹ce siê na wysokim poziomie ceny ropy (oko³o 70 USD/bary³kê) maj¹
swoje ró¿ne przyczyny tak¿e i w chêci osi¹gniêcia jak najwiêkszych zysków przez jej
eksporterów.

Powszechnie wiadomo, ¿e ropa naftowa kiedyœ siê skoñczy. Na pytanie jak d³ugo
mo¿emy jeszcze z niej korzystaæ nie ma odpowiedzi. Jedno jest pewne i oczywiste, ¿e zale¿y
to tak¿e od nas samych, czy bêdziemy sk³onni do racjonalnej gospodarki rop¹ naftow¹.
Zasoby ropy naftowej zgromadzone na Ziemi tworzy³y siê w z³o¿onych procesach termo-
dynamicznych i geologicznych przez setki milionów lat. Natomiast mog¹ one byæ szybko
wyeksploatowane je¿eli nie bêdzie siê racjonalnie nimi gospodarowa³o.

Wystêpowanie ropy naftowej

Ropa naftowa jest jednym z najbardziej uniwersalnych surowców mineralnych. Jest
wykorzystywana nie tylko w energetyce w której odgrywa czo³ow¹ rolê, ale tak¿e jest
cenionym surowcem przemys³u chemicznego.
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Z³o¿a ropy naftowej najczêœciej wystêpuj¹ razem ze z³o¿ami gazu ziemnego w wielu ob-
szarach na Œwiecie. Problem gazu ziemnego by³ przedmiotem odrêbnej publikacji (Ney 2006).
Zosta³y one ukszta³towane przed milionami lat. Ropa powsta³a z materii organicznej w trakcie
z³o¿onych procesów generacyjnych w okreœlonych warunkach temperatury i ciœnienia.

Wspó³czeœnie równie¿ tworz¹ siê z³o¿a ropy naftowej, ale w czasie geologicznym, co nie
ma znaczenia dla naszej cywilizacji.

Pierwsze z³o¿a ropy naftowej zosta³y odkryte w po³owie XIX wieku w obszarach
górskich m.in. Karpaty. Appalachy, Kaukaz) i przez jakiœ czas jeszcze na pocz¹tku XX w.
panowa³ pogl¹d, ¿e ropa naftowa wystêpuje tylko w antyklinach obszarów fa³dowych. By³a
to tak zwana fa³dowa teoria pochodzenia i wystêpowania ropy naftowej, co bardzo ogra-
niczy³o zarówno iloœæ jej zasobów, jak i jej rozprzestrzenienie.

W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku nast¹pi³y odkrycia z³ó¿ ropy równie¿
w obszarach platformowych i w tak zwanych obszarach przejœciowych, które rzuci³y nowe
œwiat³o na rozprzestrzenienie z³ó¿ ropy na œwiecie. Rych³o okaza³o siê, ¿e odkrywane z³o¿a
na platformach i w obszarach przejœciowych miêdzy platformami a obszarami sfa³dowanymi
s¹ znacznie wiêksze od z³ó¿ w obszarach fa³dowanych.

W drugiej po³owie XX wieku nast¹pi³y odkrycia du¿ych zasobów ropy naftowej w tak
zwanych strefach szelfowych mórz i oceanów. Dziœ ponad 30% wydobywanej na Œwiecie
ropy pochodzi z tych obszarów, w których gruboœæ pokrywy ska³ osadowych przekracza
czêsto 10 tys. metrów. Obszary te czêsto le¿¹ w strefach subdukcji p³yt oceanicznych
i kontynentalnych.

Dziœ ju¿ prowadzi siê wiercenia w morzach na g³êbokoœci 1500 metrów i przewiduje siê,
¿e g³êbokoœæ ta bêdzie przekraczana.

Wszystko to poszerza mo¿liwoœci poszukiwania i odkrycia nowych obszarów ropo-
noœnych oraz nowych z³ó¿ ropy w znanych ju¿ obszarach roponoœnych.

Œwiatowy przemys³ naftowy, który po wielu transformacjach ukszta³towa³ siê w postaci
miêdzynarodowych i rzadziej narodowych spó³ek, jest obecnie jednym z najsilniejszych
ekonomicznie przemys³ów.

Udokumentowane zasoby ropy naftowej w skali Œwiata s¹ stosunkowo s¹ mniejsze od
pozosta³ych zasobów kopalnych surowców energetycznych (tab. 2).
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TABELA 2. Œwiatowe zasoby (rezerwy) kopalnych surowców energetycznych [mld toe]1

TABLE 2. The world reserves of fossil fuels [thousand million toe]

Wyszczególnienie
Rezerwy (Zasoby
udokumentowane)

Struktura rezerw
[%]

Wystarczalnoœæ rezerw
[lata]

Ropa naftowa 163,6 16,4 41

Gaz ziemny 179,8 17,9 65

Wêgiel 656,3 65,7 155

Ogó³em 999,7 100,0 —

1 Opracowano na podstawie BP Statistical Review of World Energy 2006



Tak zwana wystarczalnoœæ zasobów rozumiana jako pokrycie obecnie udokumento-
wanymi ich zasobami popytu na te surowce, ale przy bie¿¹cym ich zu¿yciu wynosi od 40 lat
dla ropy naftowej, do 155 lat dla wêgla. Nie ma to jednak wiêkszego praktycznego znaczenia
poniewa¿, z jednej strony odkrywane s¹ nowe zasoby, ale równie¿ wzrasta ich zu¿ycie.
Tak wiêc wskaŸnik (R/P) mo¿e byæ traktowany jako orientacyjny, który mówi nam o dniu
dzisiejszym, ale nie oddaje rzeczywistej przysz³oœci. Je¿eli wskaŸnik ten przez d³u¿szy czas
uk³ada siê na mniej wiêcej tym samym poziomie to znaczy, ¿e mamy zrównowa¿on¹
gospodarkê danymi surowcami miêdzy przyrostem zasobów a wydobyciem. Dla ropy
naftowej wskaŸnik ten utrzymuje siê na poziomie 38—40 ju¿ od pocz¹tku lat dziewiêæ-
dziesi¹tych ubieg³ego stulecia (tab. 3). Znaczy to, ¿e w tym okresie wzrost zu¿ycia ropy
rekompensowany by³ udokumentowaniem nowych jej zasobów.

Ropa naftowa w znacz¹cej iloœci jej zasobów (od 100 mln ton) wystêpuje w 55 krajach.
Natomiast wydobycie ropy naftowej prowadzone jest w prawie 100 krajach œwiata. Jednak
znacz¹ce jej iloœci (powy¿ej 50 mln ton rocznie) wydobywa siê w 50 krajach. Dane te
dotycz¹ sytuacji w 2005 roku, która zmienia siê z up³ywem lat. W jednych krajach zasoby
ropy naftowej koñcz¹ siê, w innych — w których dotychczas nie by³o stwierdzonych z³ó¿
ropy s¹ odkrywane jej nowe zasoby. Wreszcie jest grupa krajów, w których sukcesywnie
równolegle do eksploatacji odkrywane s¹ nowe z³o¿a. O tych krajach mo¿na powiedzieæ, ¿e
s¹ to kraje „wiecznie” roponoœne.

Rzadko kiedy z³o¿a wystêpuj¹ pojedynczo. Na ogó³ wystêpuj¹ one w obrêbie basenów
sedymentacyjnych, które w historii geologicznej by³y nawet wielokrotnie przebudowywane.
Czêœæ basenów roponoœnych jest wyraŸnie kontynentalna (np. zag³êbie zachodniosybe-
ryjskie), ale s¹ te¿ baseny typowo morskie.

Przyk³adem jest tu Basen Morza Pó³nocnego. S¹ równie¿ liczne baseny l¹dowo-morskie,
przyk³adem mo¿e byæ basen Faja de Oro w Meksyku, w którym z³o¿a ropy naftowej znajduj¹
siê na l¹dzie i w zatoce Meksykañskiej, czy te¿ basen delty Nigru w Afryce.
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TABELA 3. Udokumentowane zasoby (rezerwy) ropy naftowej i ich wystarczalnoœæ

TABLE 3. The world documented reserves of crude oil and theirs sufficiency
(reserves to production ratios)

Lata
Zasoby

[mld ton]
Wydobycie
[mld ton]

Wystarczalnoœæ zasobów R/P
[lata]

1950 25 0,523 47

1960 44 1,052 41

1970 72 2,275 31

1980 92 2,975 30

1990 121 3,175 38

2000 142 3,613 40

2005 163 3,895 41
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TABELA 4. Zasoby i wydobycie ropy naftowej w g³ównych obszarach jej wystêpowania w latach
1996—2005

TABLE 4. Reserves and production of crude oil by regions in the years 1996 and 2005

Obszary (kraje) Lata
Zasoby Wydobycie

mln ton 5 do 96% mln ton 5 do 96%

Bliski Wschód
1996 91,6

110,5
983,3

122,8
2005 101,2 1 208,1

w tym: Arabia Saudyjska
1996 35,8

101,4
446,3

117,9
2005 36,3 526,2

Iran
1996 12,7

148,8
186,6

107,4
2005 18,9 200,4

Rosja
1996 6,7

152,2
301,1

156,0
2005 10,2 470,0

Basen Morza
Kaspijskiego

1996 2,4
275,0

44,1
227,6

2005 6,6 100,4

w tym: Kazachstan
1996 1,1

490,9
23,0

273,9
2005 5,4 63,0

Basen Morza
Pó³nocnego

1996 2,5
80,7

294,6
82,0

2005 2,1 241,7

w tym: Norwegia
1996 1,5

86,6
154,7

89,3
2005 1,3 138,2

Anglia
1996 0,2

250,0
129,7

65,3
2005 0,5 84,7

Afryka Pó³nocna
1996 5,7

126,3
177,2

115,1
2005 7,2 204,0

w tym: Libia
1996 3,9

130,7
68,6

116,7
2005 5,1 80,1

Algeria
1996 1,2

125,0
59,3

145,8
2005 1,5 86,5

Afryka Œrodkowa
1996 4,3

186,0
174,2

151,1
2005 8,0 263,3

w tym: Nigeria
1996 2,1

228,5
105,0

119,4
2005 4,8 125,4

Angola
1996 0,7

171,4
35,4

172,8
2005 1,2 61,2

Ameryka Po³udniowa
1996 11,3

130,0
313,0

112,0
2005 14,7 350,6

w tym: Wenezuela
1996 9,3

123,6
162,2

95,4
2005 11,5 154,7

Brazylia
1996 0,7

228,5
40,2

210,7
2005 1,6 84,7

Ameryka Pó³nocna
1996 11,5

67,8
660,2

97,3
2005 7,8 642,5

w tym: USA
1996 3,7

97,3
382,1

81,2
2005 3,6 310,2

Bliski Wschód
i Oceania

1996 5,7
94,7

366,2
104,2

2005 5,4 381,7

w tym: Chiny
1996 3,3

66,6
158,5

114,0
2005 2,2 180,8

Indie
1996 0,6

133,3
36,3

99,7
2005 0,8 36,2

Australia
1996 0,2

250,0
26,9

86,6
2005 0,5 23,3



Nale¿y przewidywaæ, ¿e w miarê doskonalenia technik poszukiwania i eksploatacji z³ó¿
bituminów na morzach, a zw³aszcza opanowywania coraz to wiêkszych g³êbokoœci wody do
2—3 km, bêd¹ odkrywane nowe z³o¿a i baseny roponoœne na morzach i oceanach.

W tabeli 4 zestawiono w formie syntetycznej g³ówne obszary obecnego wystêpowania
i wydobycia ropy naftowej. Równoczeœnie w ka¿dym z tych obszarów podano przyk³adowo
dane któregoœ z naftowych krajów.

Niekwestionowanym najbardziej zasobnym obszarem w ropê naftow¹ s¹ kraje arabskie
Bliskiego Wschodu (tab. 4). Znajduje siê tam 61% znanych zasobów ropy naftowej. Obszar
ten daje 31% wydobycia œwiatowego ropy. W latach 1996—2005 mo¿na odnotowaæ tam
niewielki bo 3,2% spadek udzia³u w zasobach œwiatowych ropy naftowej, ale natomiast tam
wyst¹pi³ pewien wzrost udzia³u w wydobyciu tego surowca wynosz¹cy 1,9%. W Blisko-
wschodnim obszarze wydobycia ropy udokumentowane zasoby ropy naftowej wynosz¹
obecnie 101,2 mld ton i maj¹ tendencje umiarkowanego wzrostu. Na 10 najbogatszych
krajów w ropê naftow¹ a¿ 5 krajów znajduje siê w tym regionie (tab. 5).

Bliski Wschód jest te¿ najwiêkszym eksporterem ropy naftowej, w 2005 r. eksport ropy
i jej produktów wyniós³ tam 982 mln ton.

Ten najbogatszy obszar w ropê naftow¹ jest równoczeœnie silnie politycznie zdesta-
bilizowanym i nie ma szans na jego stabilizacjê poniewa¿ u podstawy tej destabilizacji le¿¹
wzglêdy etniczne i religijne. Paradoksem jest równie¿ fakt, ¿e du¿e zasoby ropy naftowej,
które znajduj¹ siê w tym obszarze te¿ s¹ przyczyn¹ destabilizacji, poniewa¿ krzy¿uj¹ siê
i wspó³zawodnicz¹ w tym obszarze ró¿ne wp³ywy zewnêtrzne g³ównie pañstw najwiêk-
szych konsumentów ropy naftowej.
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TABELA 5. Kraje o najwiêkszych zasobach ropy naftowej w 2005 r.

TABLE 5. Countries of the highest reserves of crude oil in 2005

Kraj Zasoby [mld ton] Udzia³ w Œwiecie [%]

Arabia Saudyjska 36,3 22,0

Iran 18,9 11,5

Irak 15,5 9,6

Kuwejt 14,0 8,5

Zjednoczone Emiraty Arabskie 13,0 8,1

Wenezuela 11,5 6,6

Rosja 10,2 6,2

Kazachstan 5,4 3,3

Libia 5,1 3,3

Nigeria 4,8 3,0

Razem 134,7 82,3

Œwiat 163,6 100,0%



Nie widzê mo¿liwoœci zbudowania w pañstwach tego obszaru ustrojów demokratycz-
nych w zrozumieniu europejskim. Problemy tego obszaru sa ciekawe i z³o¿one. Wychodz¹
one poza ten artyku³.

Po spadku wydobycia ropy naftowej, który wyst¹pi³ w Rosji w pierwszym okresie
transformacji tego kraju i rozpadzie ZSRR nastêpuje odbudowa przemys³u naftowego
wyra¿aj¹ca siê wzrostem wydobycia ropy i wzrostem udokumentowanych jej zasobów
(tab. 4). Rosja jest najwiêkszym powierzchniowo krajem w Œwiecie co powoduje, ¿e
geologicznie sk³ada siê z wielu geostruktur o odmiennej budowie.

Wœród pañstw o najwiêkszych zasobach ropy naftowej Rosja zajmuje siódme miejsce
(tab. 5). Je¿eli byœmy pominêli kraje Bliskiego Wschodu to w zasobach wyprzedza Rosjê
tylko Wenezuela. Ale Rosja to równie¿ kraj w du¿ym stopniu naftowo jeszcze nie zbadany.
Rosyjskie zasoby ropy naftowej mog¹ wzrosn¹æ jeszcze znaczenie, zarówno na l¹dzie jak
i w obrêbie mórz. Prognozy przyrostu zasobów rzêdu nawet kilkunastu mld ton tego surowca
dotycz¹ zarówno Syberii szczególnie wschodniej ale równie¿ szelfu od Morza Barensa na
Zachodzie do Morza Czukockiego na wschodzie. W tej strefie ju¿ zosta³y odkryte z³o¿a
bituminów, a poza tym uzyskano obiecuj¹ce wstêpne rezultaty. Jednak Rosja jeszcze nie
dysponuje urz¹dzeniami i aparatur¹ do badañ i wierceñ na morzach o g³êbokoœci wody
powy¿ej 1000 metrów. Dlatego zanosi siê tu na wspó³pracê z firmami zachodnimi.

W dalszym ci¹gu perspektywicznym obszarem l¹dowym jest zachodnie obrze¿enie
Morza Kaspijskiego. W sumie Rosja bêdzie w przysz³oœci wa¿nym i tak¿e bezpiecznym
dostawc¹ ropy naftowej szczególnie do Europy Zachodniej, a tak¿e do krajów Azji.

Z Rosj¹ s¹siaduje Basen Morza Kaspijskiego. Tam te¿ znajduje siê historyczne Baku,
niegdysiejsze centrum rosyjskiego przemys³u naftowego. Udokumentowane zasoby w tym
obszarze wynosz¹ 6,6 mld ton ale jest to dopiero pocz¹tek. Na terenie Morza Kaspijskiego
odkrywane s¹ obecnie nowe g³êbiej zalegaj¹ce z³o¿a ropy, ale g³ówny przyrost zasobów
uzyskano na l¹dzie w Kazachstanie w strukturach, które wystêpuj¹ w pó³nocnym i wschod-
nim obrze¿eniu Morza Kaspijskiego. W ostatnim dziesiêcioleciu Kazachstan sta³ siê zna-
cz¹cym krajem naftowym zwiêkszaj¹c zasoby o 4,3 mld ton, a wydobycie ropy w 2005 r.
osi¹gnê³o ju¿ 63 mln ton. To te¿ jest obszar z którego ropa naftowa ma szanse pop³yn¹æ do
krajów Europy Œrodkowej, a tak¿e i Zachodniej.Perspektywy na odkrycie w tym basenie
nowych nawet du¿ych z³ó¿ ropy zosta³y potwierdzone geologicznymi wynikami otworów
rozpoznawczych.

Inn¹ pozycjê na œwiatowej mapie ropogazonoœnoœci ma Basen Morza Pó³nocnego.
Odkrycie ropy naftowej w tym basenie nast¹pi³o dopiero w 1969 roku zarówno w czêœci
angielskiej, jak i norweskiej. Nastêpnie nast¹pi³y odkrycia w innych sektorach Morza
Pó³nocnego, g³ównie w sektorze duñskim i holenderskim. Jednak nie by³y to z³o¿a du¿e.
Od kilkunastu lat przyrost zasobów ropy nie pokrywa jej wydobycia. W ostatnim dzie-
siêcioleciu nast¹pi³ wyraŸny spadek zarówno zasobów ropy, jak i jej wydobycia. Nale¿y
przewidywaæ, ¿e znane zasoby ropy w tym morskim basenie skoñcz¹ siê do roku 2015
chyba, ¿e nast¹pi¹ odkrycia nowych znacz¹cych z³ó¿. Je¿eli to nast¹pi to raczej w pó³nocnej
czêœci basenu. W lepszej sytuacji wydaje siê byæ Norwegia, która ma do dyspozycji szelf
Morza Norweskiego, w którym stwierdzono ju¿ pewne objawy ropy naftowej, a nawet
ma³e z³o¿a.
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Ropa naftowa z Morza Pó³nocnego jest eksploatowana g³ównie przez Norwegiê do
krajów Zachodniej Europy. Gdyby nie nast¹pi³y w bliskich latach nowe odkrycia w Basenie
Morza Pó³nocnego oraz na szelfie Morza Norweskiego, to Kraje Unii Europejskiej bêd¹
musia³y zatroszczyæ siê o znaczny dodatkowy import ropy z innych obszarów. Tak¹ ewen-
tualnoœæ nale¿y obecnie braæ pod uwagê.

Pó³nocnoafrykañski obszar wystêpowania ropy naftowej ci¹gnie siê od Algieru na Za-
chodzie do Egiptu w³¹cznie. W Egipcie ropê naftow¹ rozpoczêto wydobywaæ ju¿ w 1911 roku.
Zasoby ropy w Egipcie w du¿ym stopniu zosta³y ju¿ wyeksploatowane. Obecnie wynosz¹
one 0,5 mld ton przy wydobyciu prawie 40 mln ton. Jednak jeszcze stale odkrywa siê tam
z³o¿a ma³e i œredniej wielkoœci. Natomiast w Libii i Algerii przyrost zasobów ropy w ostat-
nim dziesiêcioleciu by³ znacz¹cy, pomimo du¿ego wzrostu wydobycia (tab. 4). Afryka
Pó³nocna jest wa¿nym eksporterem ropy do po³udniowo-zachodniej Europy. Znaczenie jej
jako eksportera ropy bêdzie wzrasta³o szczególnie w sytuacji postêpuj¹cej destabilizacji na
Bliskim Wschodzie. Równie¿ nale¿y oczekiwaæ, ¿e w zachodniej i œrodkowej czêœci tego
obszaru bêd¹ odkrywane nowe zasoby ropy naftowej.

W ostatnich kilkudziesiêciu latach odkryto z³o¿a ropy w szeregu krajach Œrodkowo-
-Zachodniej Afryki. Szczególnie zasobne w ropê okaza³y siê byæ szelfy w obrêbie delty
Nigru i Konga, gdzie dosz³o do odkrycia du¿ych z³ó¿ ropy zarówno na l¹dzie jak i szcze-
gólnie na morzu. Udokumentowane zasoby ropy w obszarze Œrodkowej Afryki w skali
œwiatowej s¹ znacz¹ce. Istniej¹ realne dalsze perspektywy odkrycia nowych nawet du¿ych
z³ó¿.

Rozwojowi górnictwa naftowego w omawianym obszarze przeszkadzaj¹ niesnaski a na-
wet walki plemienne. Niemniej obszar naftowy Afryki Œrodkowej bêdzie w miarê lat
zyskiwa³ na znaczeniu œwiatowym rynku ropy naftowej. Eksport ropy z tego obszaru zasili
zarówno Uniê Europejsk¹, jak i Stany Zjednoczone.

Du¿ym obszarem naftowym jest Ameryka Po³udniowa. W tym obszarze w³aœciwie
mamy dwa regiony naftowe. W regionie pó³nocnym do którego nale¿¹ takie kraje naftowe
jak Wenezuela, Kolumbia, Ekwador, Peru, Trynidad i Tobago, najwiêksze zasoby ropy
naftowej posiada Wenezuela, które wynosz¹ 11,5 mld ton co stanowi 7,0% zasobów
œwiatowych. Z t¹ wielkoœci¹ zasobów Wenezuela plasuje siê na siódmym miejscu wœród
dziesiêciu krajów o najwiêkszych zasobach (tab. 5). Ten kraj ma tak¿e najwiêksze wy-
dobycie w skali ca³ej po³udniowej Ameryki, które w 2005 roku wynosi³o 154,7 mln ton
(tab. 4). Z t¹ wielkoœci¹ wydobycia. Wenezuela znajduje siê na siódmym miejscu
w Œwiecie (tab. 6).

W regionie œrodkowym ropa naftowa wystêpuje g³ównie w Brazyli i Argentynie. Naj-
wiêksze z³o¿a w Brazyli znajduj¹ siê na szelfie oceanu Atlantyckiego. Przewiduje siê
odkrycie dalszych du¿ych z³ó¿ w g³êbszej czêœci szelfu. Aktualnie w Brazyli ze z³ó¿
podmorskich pochodzi ponad 65% wydobywanej ropy naftowej.

W Argentynie prace poszukiwawcze rozpoczêto jeszcze w pocz¹tkach XX wieku. Brali
w nich udzia³ polscy specjaliœci naftowi. Szelf w Argentynie ma bardzo dobr¹ ocenê jako
obiekt do poszukiwañ naftowych. Dotychczas jednak nie rozwiniêto zakresu poszukiwañ
stosownie do prognostycznych ocen. Jedynie oko³o 25% zasobów ropy znajduje siê w z³o-
¿ach podmorskich. Rozwiniêcie poszukiwañ w tak zwanym Basenie Magellana pomiêdzy

476



wybrze¿em Patagonii, Ziemi Ognistej i Wyspami Falklandzkimi mo¿e uczyniæ z Argentyny
potentata naftowego.

W Ameryce Po³udniowej dotychczas nie rozwiniêto w nale¿ytym zakresie poszukiwañ
naftowych w l¹dowych basenach geologicznych. Czêœæ tych obszarów znajduje siê w s³abo
dostêpnych czêœciach d¿ungli. Mo¿na jednak oceniaæ Po³udniow¹ Amerykê jako bardzo dobr¹
perspektywê dla odkrycia w przysz³oœci znacz¹cych z³ó¿ ropy zarówno na l¹dzie, jak i szcze-
gólnie na po³udniowo-amerykañskiej szelfie Oceanu Atlantyckiego. Pewne iloœci ropy nafto-
wej wydobywa siê tak¿e w Chile zarówno ze z³ó¿ l¹dowych jak i morskich w Ziemi Ognistej.

Ameryka Pó³nocna, a zw³aszcza Stany Zjednoczone s¹ kolebk¹ górnictwa naftowego na
pó³kuli Zachodniej. Tu w Pensylwanii w 1859 roku odwiercono pierwszy w Œwiecie otwór
poszukiwawczy, który da³ produkcje ropy naftowej.

W tym¿e roku w Karpatach Polskich istnia³o ju¿ wydobycie ropy naftowej, ale z kopa-
nych studni. W tym czasie pozyskiwanie ropy naftowej metod¹ studni mia³o równie¿ miejsce
w Rumunii i Azerbejd¿anie, który wtedy nale¿a³ do Rosji.

Górnictwo naftowe, a tak¿e i przetwórstwo ropy naftowej bardzo szybko rozwinê³o siê
w Ameryce tak¿e ju¿ w latach siedemdziesi¹tych XIX w. istnia³ w tym kraju nowoczesny
jak na te lata przemys³ naftowy. W 1860 roku w Pensylwanii wydobyto ju¿ 450 tysiêcy
bary³ek a w roku 1862 ju¿ trzy miliony (D. Yergin 1996). W nastêpnych latach eks-
ploatowano ropê naftow¹ tak¿e w innych obszarach Stanów Zjednoczonych. W 1901 r.
odkryto ropê w Teksasie, a 1905 r. w Oklahomie.

USA przez d³ugi okres czasu by³y liderem zarówno w œwiatowym wydobyciu, jak
i próbce ropy naftowej. W pozosta³ych krajach Ameryki Pó³nocnej rozpoczêto przemys³owe
wydobycie ropy w Kanadzie w 1862 r. i w Meksyku w 1901 roku.
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TABELA 6. Kraje o najwiêkszym wydobyciu ropy naftowej w 2005 r

TABLE 6. Countries of the highest crude oil production in 2005

Kraj Wydobycie [mln ton] Udzia³ w œwiatowym wydobyciu [%]

Arabia Saudyjska 526,2 13,5

Rosja 470,0 12,1

USA 310,2 8,0

Iran 200,4 5,1

Meksyk 187,1 4,8

Chiny 180,8 4,6

Wenezuela 154,7 3,9

Kanada 145,2 3,7

Norwegia 138,2 3,5

Kuwejt 130,1 3,3

Razem 2 442,9 62,7

Œwiat 3 895,0 100,0%



Udokumentowane obecnie zasoby ropy naftowej w tym obszarze wynosz¹ 7,8 mld ton,
co w stosunku do zasobów œwiatowych stanowi 5% (tab. 4). W tym w Kanadzie znajduj¹ siê
zasoby ropy w iloœci 2,3 mld ton i w Meksyku 1,9 mld ton.

W ostatnim dziesiêcioleciu w Ameryce Pó³nocnej nast¹pi³ wyraŸny spadek zasobów, co
by³o spowodowane znacznym wyeksploatowaniem z³ó¿ w latach poprzednich i stosunkowo
ograniczonymi ich poszukiwaniami na nowych terenach. Dotyczy to g³ównie Meksyku
i Stanów Zjednoczonych.

Nale¿y odnotowaæ, ¿e w 1968 roku odkryto z³o¿a ropy naftowej na Alasce. Natomiast
w Kanadzie w latach 1996—2005 nast¹pi³ wzrost zasobów o 1,5 mld ton.

USA maj¹ odkryte znaczne zasoby ropy naftowej w iloœci oko³o 2 mld ton ale w chro-
nionej czêœci Alaski poza z³o¿ami, które s¹ eksploatowane i na razie nie ma zgody na ich
eksploatacjê. Na szelfie morza Beauforta, który przylega do Alaski od pó³nocnego-wschodu
mo¿na spodziewaæ siê odkrycia du¿ych z³ó¿ ropy. Ostatnio zosta³o potwierdzone odkrycie
w Zatoce Meksykañskiej, która od lat jest znanym zag³êbiem naftowym, gigantycznych
z³ó¿ ropy o zasobach ocenianych na oko³o 2 mld ton. Jest to potwierdzenie pogl¹du
geologów amerykañskich, którzy przewiduj¹, ¿e w g³êbokiej czêœci Zatoki Meksykañskiej
znajduj¹ siê du¿e zasoby ropy naftowej.

Równie¿ Kanada ma du¿e mo¿liwoœci odkrycia nowych znacz¹cych z³ó¿ ropy. W perspek-
tywach naftowych trzeba równie¿ uwzglêdniæ olbrzymie zasoby bitumitów, które znajduj¹ siê
w piaskach i ³upkach roponoœnych. Zasoby s¹ oceniane na kilkanaœcie mld ton ropy.

Tak wiêc w sumie zasoby ropy naftowej, które znajduj¹ siê w ró¿nej formie w Ameryce
Pó³nocnej zapewniaj¹ jej wydobycie na d³ugie lata.

Ze wzglêdu na bardzo du¿e zu¿ycie ropy naftowej przez Stany Zjednoczone, które
w 2005 roku wynosi³o 944,6 mln ton przy wydobyciu w³asnym wynosz¹cym 310,2 mln ton,
nie ma takich szans, aby kraj ten zaspokoi³ swoje potrzeby z w³asnych z³ó¿ ropy. Nie
wystarczy import ropy z Kanady i Meksyku USA musz¹ siêgaæ po ropê z Bliskiego Wschodu
i innych obszarów.

Obszar Dalekiego Wschodu i Oceani jest wyraŸnie silnie zró¿nicowany pod wzglêdem
naftowym. Jest to te¿ obszar wyraŸnie deficytowy je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ pokrycia
potrzeb na ropê naftow¹. W tym obszarze s¹ dwa bardzo zaludnione kraje Chiny i Indie
o bardzo niskim zu¿yciu ropy naftowej. Obydwa te kraje, a zw³aszcza Chiny maj¹ szybki
wzrost gospodarczy wymagaj¹cy wzrostu zu¿ycia energii, a zw³aszcza ropy naftowej. Za-
soby ropy naftowej w tym obszarze sa stosunkowo ma³e w stosunku do potrzeb. Wprawdzie
w niektórych krajach tego obszaru w ostatnim dziesiêcioleciu, jak np. w Indiach i Australii
nast¹pi³ pewien wzrost zasobów ropy, ale jest on ma³y w stosunku do potrzeb. Rysuje siê
jeszcze mo¿liwoœæ odkrycia z³ó¿ ropy naftowej zarówno w Australii na l¹dzie i na szelfach,
a tak¿e w Nowej Zelandii. Obydwa te kraje obecnie musz¹ importowaæ ropê naftow¹.
Równie¿ Chiny i Indie s¹ wzrastaj¹cym importem ropy. Natomiast najwiêkszym importerem
ropy w tym obszarze jest Japonia, która w 2005 roku importowa³a 258 mln ton.

Corocznie wzrasta równie¿ zu¿ycie ropy naftowej w pozosta³ych krajach tego obszaru
szczególnie tych o du¿ym wzroœcie.

Analizuj¹c udokumentowane zasoby ropy naftowej w Azji i Oceanii mo¿na przewidy-
waæ odkrycie nowych zasobów na l¹dzie i na szelfach. Takie mo¿liwoœci w szczególnoœci
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dotycz¹ szelfu w pó³nocno-zachodnich Indiach na morzu Arabskim, gdzie ju¿ wydobywa
siê ropê.

Obiecuj¹cym jest te¿ szelf w Pakistanie, którego d³ugoœæ wynosi 600 km, a szerokoœæ
dochodzi do 140 km. Istniej¹ równie¿ mo¿liwoœci odkrycia nowych z³ó¿ na szelfie za-
chodnio bengalskim oraz na kontynencie delty Gangesu i Bramaputry.

Pomimo wieloletniego wydobywania ropy z morza i z l¹du w Indonezji na Jawie, Sumatrze
i Borneo oraz w Tajlandii w dalszym ci¹gu s¹ mo¿liwoœci odkrycia nowych jej zasobów.

W Chinach istniej¹ regiony o du¿ych perspektywach naftowych, w niektórych z nich
ju¿ odkryto z³o¿a ropy. Takim rejonem s¹ Zachodnie Chiny granicz¹ce z Kazachstanem
i Kirgistanem. Nastêpne rejony to istniej¹ce zag³êbie ropy Daging, w którym wydobywa siê
obecnie oko³o 50 mln ton ropy. Istniej¹ realne perspektywy na rozszerzenie tego zag³êbia.
Perspektywy ropy naftowej s¹ równie¿ prawie w ca³ym pasie Wschodnich Chin. Tradycyjne
z³o¿a w Mand¿urii zosta³y ju¿ znacznie wyeksploatowane. Dalsze perspektywy wi¹¿¹ siê
z szelfami mórz ci¹gn¹cych siê po wschodniej stronie Chin. Tam na szelfie mórz ¯ó³tego
i Po³udniowochiñskiego eksploatuje siê ju¿ ropê naftow¹.

Nale¿y tu równie¿ wspomnieæ o roponoœnej strefie zarówno z³ó¿ l¹dowych, jak i pod-
morskich nale¿¹cych do Rosji, która od pó³nocy obejmuje Morze Beringa, Kamczatkê,
Morze Ochockie, Sachalin i ku po³udniowi podchodzi w Morze Japoñskie.

Ku po³udniowi w tej strefie znajduj¹ siê morza ¯ó³te i Po³udniowochiñskie.
Pomimo wzrostu wydobycia ropy, Chiny ze wzglêdu na istniej¹ce du¿e zaludnienie oraz

znaczne tempo wzrostu bêd¹ musia³y importowaæ ropê naftow¹, aby zapewniæ dalszy swój
rozwój.

Z dokonanego przegl¹du poszczególnych obszarów roponoœnych Œwiata i mo¿liwoœci
dalszych odkryæ zasobów ropy naftowej wy³ania siê umiarkowanie optymistyczny obraz.
Jednak¿e przy za³o¿eniu, ¿e gospodarka zasobami ropy bêdzie prowadzona racjonalnie.

Wystarczalnoœæ zasobów ropy naftowej

Aby spróbowaæ odpowiedzieæ na to pytanie nale¿y najpierw oceniæ iloœæ ropy naftowej,
któr¹ wydobyto dotychczas, to znaczy do 2005 roku w³¹cznie. Ocena taka jest trudna,
poniewa¿ nie ma kompletnej statystyki wydobycia ropy naftowej. Wiarygodne dane s¹
dopiero od 1950 roku choæ te¿ wielkoœci z poszczególnych Ÿróde³ siê ró¿ni¹, ale nie jest
to ró¿nica du¿a.

Niektóre kraje jak np. Rosja, a póŸniej ZSRR w okresie miêdzywojennym nie podawa³y
danych do œwiatowej statystyki wydobycia ropy. A jeszcze inne kraje nie prowadzi³y
lub prowadzi³y fragmentarycznie statystykê wydobycia.

Tak¿e koncerny naftowe czêsto nie podawa³y wydobycia ropy traktuj¹c te dane jako
swoj¹ tajemnice. Tak wiêc ocena iloœci wydobytej dotychczas ropy naftowej obok danych
statystycznych wykorzystuje równie¿ ró¿ne metody ocen, tak¿e i te opieraj¹ce siê o eks-
trapolacje.
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Z moich obliczeñ i szacunków wynika, ¿e œwiatowe wydobycie ropy naftowej od
1859 roku do 2005 r. wynios³o 145 555,8 mln ton (tab. 7).

Je¿eli chodzi o XX wiek to od 1901 r. do 1950 r. wydobyto tylko 10 220,6 mln ton, zaœ
w drugiej po³owie XX w. wydobyto a¿ 117 292,9 mln ton. Natomiast wydobycie w drugiej
po³owie XIX w wynios³o jedynie oko³o 170 mln ton, ale by³y to przecie¿ lata powstawania
w Œwiecie przemys³u naftowego. G³ówny impuls do zwiêkszania wydobycia ropy naftowej
pochodzi³ od rodz¹cego siê przemys³u samochodowego i g³ównie generowany by³ w Sta-
nach Zjednoczonych.

Przytoczone tu dane na temat wydobycia ropy naftowej s¹ prawie zgodne z wyliczeniami
i ocenami jakie znajduj¹ siê w „Regional Petroleum Geology of the World” wydanej
w latach (1994—1995), Berlin-Studgart pod redakcj¹ H. Kulke. Oceniono w tej pracy,
¿e wydobycie ropy naftowej od pocz¹tku jej eksploatacji do 1980 roku wynios³o oko³o
100 mld ton.

W stosunku do moich obliczeñ jest to wiecej o 5,9 mld ton. Œwiatowa statystyka
wydobycia ropy naftowej ma du¿e braki, a podawane dane przez poszczególne oœrodki
nie s¹ jednoznaczne. Je¿eli siê to uwzglêdni, to ró¿nica miêdzy moimi obliczeniami danymi
w omawianym podrêczniku jest ma³a i w tej skali nieistotna.

Dla odpowiedzi na jaki czas wystarczy ropy na Œwiecie wa¿ne jest okreœlenie jej zu¿ycia,
które w skali globalnej równa siê jej wydobyciu.
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TABELA 7. Dotychczasowe wydobycie w Œwiecie ropy naftowej

TABLE 7. The up to now World production of crude oil

Lata [mln ton] Wzrost do poprzednich lat [%]

do 1900 180,0 —

1901—1910 319,1 177,2

1911—1920 780,0 244,4

1921—1930 2 070,0 265,3

1931—1940 2 530,7 124,5

1941—1950 4 520,8 178,6

1951—1960 8 853,0 195,8

1961—1970 16 630,2 187,8

1971—1980 29 027,0 174,5

1981—1990 29 252,1 100,7

1991—2000 33 530,6 114,6

2001—2005 17 862,3 111,31)

do 2005 145 555,8 —

1) W stosunku do lat 1991—1995



Opracowano kilka prognoz zu¿ycia energii pierwotnej w Œwiecie. Wszystkie one prze-
widuj¹ wzrost jej zu¿ycia w pierwszej po³owie XXI wieku.

W 1998 roku zosta³a opublikowana tak zwana globalna perspektywa energetyczna
(Global Energy Perspectives) opracowana na zlecenie Œwiatowej Rady Energetycznej
(WEC) przez Miêdzynarodowy Instytut Stosowanej Analizy Systemowej (IIASA). Wed³ug
tej pracy udzia³ ropy naftowej w energii pierwotnej w 2050 roku kszta³tuje siê w zale¿noœci
od za³o¿onego wariantu od 8,0 mld ton w wariancie wysokiego wzrostu do 2,5 mld ton
w wariancie rozwoju ekologicznego. Autorzy prognozy preferuj¹ wariant poœredni, tak
zwany wariant zalecany w którym udzia³ ropy w energii pierwotnej wynosi 4,0 mld ton
(IIASA); WEC, 1998).

Nastêpna szersza prognoza zosta³a opracowana jako uzupe³nienie wczeœniejszych opra-
cowañ Œwiatowej Rady Energetycznej pod znamiennym tytu³em „Living in One World”

(WEC 2001). Wed³ug tego opracowania w 2050 roku udzia³ ropy naftowej w bilansie energii
pierwotnej powinien siê kszta³towaæ na poziomie 3,8 mld ton.

Kolejn¹ prognoz¹ jest opracowanie wykonane przez zespó³ w ramach Unii Europejskiej
wg. którego w 2010 r. zu¿ycie ropy naftowej ma wynieœæ 4,2 mld ton, w 2020 roku 5,2 mld ton
a w 2030 r. 5,9 mld ton. Równoczeœnie w tej prognozie przewidziano, ¿e udokumentowane
zasoby ropy naftowej bêd¹ ros³y do 162,5 mld ton w 2010 roku, a nastêpnie bêd¹ spada³y
do 139,1 mld ton w 2030 roku (UE 2003).

Pozosta³e opracowania prognozuj¹ zu¿ycie ropy naftowej na podobnym poziomie.
Jak wiadomo, zasoby ropy naftowej wynosz¹ obecnie 163,6 mld ton (tab. 2). S¹ to

zasoby, które zosta³y odkryte i udokumentowane w obszarach, które sa obecnie uznane
za roponoœne.

Wed³ug przeprowadzonej analizy regionalnych, a nawet georegionalnych basenów sedy-
mentacyjnych w których wystêpuj¹ niezbêdne warunki dla wytwarzania, a nastêpnie zaku-
mulowania w potencjalnych z³o¿ach ropy zarówno na l¹dzie jak i w akwenach morskich,
realne zasoby ropy s¹ znacznie wiêksze od tych obecnie udokumentowanych.

Krótki przegl¹d tych perspektywicznych basenów zosta³ uprzednio przedstawiony. Zna-
ne obecnie w œwiecie baseny roponoœne zajmuj¹ oko³o 65% potencjalnych obszarów
w których warunki dla wystêpowania z³ó¿ ropy naftowej zosta³y uznane za dobre i bardzo
dobre.

W Ameryce Pó³nocnej s¹ to obszary po³o¿one w zachodniej czêœci Kanady oraz na
szelfie morza Beforta, Morza Karskiego, a tak¿e i w basenach w œrodkowej czêœci Kanady.
WyraŸne perspektywy odkrycia nowych z³ó¿ s¹ nadal w licznych basenach œrodkowej czêœci
Stanów Zjednoczonych. Ostatnie odkrycia du¿ych z³ó¿ w Zatoce Meksykañskiej œwiadcz¹
o dalszych perspektywach naftowych w tym obszarze i to zarówno w USA jak i Meksyku.
Liczne baseny sedymentacyjne perspektywiczne naftowo rozci¹gaj¹ siê na szelfie Pacyfiku
i na kontynencie od Alaski do Meksyku. Eksploatowane obecnie obszary naftowe Stanów
Zjednoczonych i Kanady z pewnoœci¹ tak¿e kryj¹ jeszcze nieznane dotychczas z³o¿a ropy.

W Po³udniowej Ameryce na niedostêpnych obszarach d¿ungli znajduj¹ siê s³abo roz-
poznane baseny osadowe, które z pewnoœci¹ zawieraj¹ z³o¿a ropy. Znaczne perspektywy
naftowe zwi¹zane s¹ z szelfami zarówno oceanu Atlantyckiego jak i Spokojnego oraz
kontynentu po obu stronach Po³udniowej Ameryki.
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Na Oceani zarówno w Australii jak i w innych krajach wyspiarskich, a szczególnie
w Indonezji zarówno na l¹dach jak i szczególnie na szelfach mórz s¹ wyraŸne perspektywy
odkrycia nowych z³ó¿.

W Chinach, szczególnie w ich wschodniej czêœci, ale równie¿ w Chinach wewnêtrznych
a tak¿e na szelfach mórz po ich wschodniej stronie s¹ dalsze perspektywy odkrycia nowych
z³ó¿ oraz basenów roponoœnych.

W Indiach wysok¹ perspektywê maj¹ szelf Morza Arabskiego oraz delta Gangesu.
W Rosji interesuj¹ce s¹ baseny rozwiniête na Wschodniej Syberii, oraz wyspa Sachalin

i pó³wysep Kamczatka. Z akwenów morskich Morze Ochockie, Morze Beringa, oraz od
pó³nocy peryferie morza Oceanu Arktycznego.

W zachodniej Europie dalsze perspektywy naftowe nale¿y wi¹zaæ z Morzem Barensa
oraz z Morzem Norweskim. Zasoby ropy naftowej bêdzie mo¿na jeszcze udokumentowaæ na
g³êbszych partiach Morza Pó³nocnego.

W Afryce Pó³nocnej powa¿niejsze odkrycia z³ó¿ ropy naftowej mo¿na wi¹zaæ z pustyn-
nymi obszarami Libii i Algerii.

W Afryce Œrodkowo-Wschodniej pocz¹wszy od Sudanu w kierunku po³udniowo-
-wschodnim znajduje siê kilka basenów sedymentacyjnych w których ju¿ odkryto z³o¿a
ropy ale brak jest jeszcze georegionalnego rozpoznania. Natomiast du¿e z³o¿a ropy
naftowej znane i eksploatowane s¹ miêdzy innymi w Republice Konga, Nigerii oraz
w Angolii. Szczególnie perspektywiczne s¹ obszary du¿ej delty Konga oraz delty Nigru,
gdzie ju¿ eksploatuje siê ropê naftow¹. Nale¿y rozszerzyæ poszukiwania na ca³y szelf
Oceanu Atlantyckiego ci¹gn¹cy siê wzd³u¿ wybrze¿a Afryki.

Zag³êbie Naftowe na Bliskim Wschodzie, z którego pozyskuje siê 31% ropy naftowej
i na którym jej udokumentowane zasoby stanowi¹ 61% zasobów œwiatowych, jest jeszcze
dobr¹ szans¹ dla odkrycia nowych z³ó¿. Z oceny wynika, ¿e mog¹ tam byæ odkryte nowe
z³o¿a nawet o zasobach kilkudziesiêciu mld ton.

Perspektywicznym obszarem dla odkrycia nowych zasobów jest jeszcze Basen Morza
Kaspijskiego wraz ze znaczn¹ czêœci¹ otaczaj¹cego go l¹du g³ównie od strony pó³nocnej
i wschodniej. Obecnie w tym obszarze udokumentowane jest 6,6 mld ton ropy. W przy-
sz³oœci mo¿e byæ nawet kilkanaœcie miliardów ton.

Dla oceny iloœci ropy naftowej, która mo¿e jeszcze zostaæ udokumentowana w œwiecie
nale¿a³o przeprowadziæ nastêpuj¹ce rozumowanie:

Obecnie udokumentowane zasoby ropy naftowej wynosz¹ 163 mld ton i znajduj¹ siê one
na obszarze obejmuj¹cym 65% potencjalnych obszarów perspektywicznych dla z³ó¿ ropy naf-
towej. Prawie we wszystkich tych obszarach prowadzona jest obecnie eksploatacja ropy nie-
kiedy nawet od kilkudziesiêciu lat, a nawet jest kilka takich obszarów o ponad 100-letniej eks-
ploatacji. Niekiedy jest to eksploatacja wtórna. Powierzchnia wszystkich obszarów na których
znane s¹ eksploatowane z³o¿a ropy wynosi oko³o 65% wszystkich potencjalnych obszarów dla
wystêpowania ropy naftowej. Na tych obszarach jest obecnie udokumentowane 163 mld ton
ropy, a ju¿ wydobyto z tych obszarów 145 mld ton ropy. A zatem ³¹czne minimalne zasoby
ropy w tych obszarach które zosta³y wydobyte i te do wydobycia wynosz¹ 308 mld ton.

Do dyspozycji poszukiwañ naftowych pozosta³y jeszcze obszary o powierzchni oko³o
35% ca³kowitej powierzchni perspektywicznej dla poszukiwañ. Je¿eli przyj¹æ, ¿e nowe
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obszary bêd¹ charakteryzowa³y siê tak¹ sam¹ roponoœnoœci¹ jak znane, to do dyspozycji
w przysz³oœci bêdzie jeszcze 107 mld ropy naftowej. Tak wiêc obok 163 mld udo-
kumentowanych zasobów ropy, bêdzie 107 mld ton zasobów do odkrycia, jako zasoby
perspektywiczne.

OdpowiedŸ na pytanie na ile wystarczy naszej cywilizacji ropy naftowej bêdzie zale¿a³o
nie tylko od iloœci zasobów, ale tak¿e — a nawet przede wszystkim od tego, ile tej ropy
bêdziemy zu¿ywali, bo to decyduje o wielkoœci wydobycia.

W dziesiêcioleciu 1996—2005 wzrost zu¿ycia ropy by³ na poziomie 15%. By³ to okres
znacznego zwiêkszenia zu¿ycia ropy w Chinach, Indiach, Arabii Saudyjskiej oraz w kilku
innych krajach (tab. 8). S¹ to na ogó³ kraje o bardzo niskim zu¿yciu ropy na jednego
mieszkañca ale równoczeœnie szybko siê rozwijaj¹ (tab. 8).

Mo¿na przewidywaæ, ¿e w krajach uprzemys³owionych (rozwiniêtych) zu¿ycie ropy
naftowej bêdzie mala³o, natomiast bêdzie ros³o w krajach o du¿ym tempie wzrostu, czyli
nast¹pi pewna redystrybucja w zu¿yciu ropy naftowej.
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TABELA 8. Kraje o najwiêkszym i najmniejszym wzroœcie (a nawet spadku)
zu¿ycia ropy naftowej w latach 1996—2005

TABLE 8. Countries of the highest and the lowest increase (or even decrease)
of oil consumption in the years 1996—2005

Kraj Wzrost [%] Zu¿ycie na osobê w tonach 2004 r.

Najwiêkszy wzrost

Chiny

Indie

Arabia Saudyjska

Singapur

Hiszpania

Wenezuela

Holandia

Indonezja

Polska

Tajlandia

188,3

142,6

140,8

139,2

134,2

133,6

132,6

130,4

127,3

121,6

0,237

0,110

3,248

9,071

1,775

1,007

2,851

0,245

0,559

0,677

Najmniejszy wzrost

Niemcy

Japonia

W³ochy

Argentyna

Anglia

Rosja

Turcja

Francja

Korea Po³udniowa

Australia

88,4

90,8

91,6

98,5

98,8

99,9

100,6

102,3

104,0

110,5

1,498

1,891

1,556

0,477

1,357

0,890

0,446

1,566

2,178

1,930

Œwiat 115,0 0,595



Najwiêcej ropy zu¿ywaj¹ Stany Zjednoczone, w latach 1996—2005 wzrost jej zu¿ycia
wynosi³ 108,1 mln ton, a w wymiarze procentowym by³o to 112%. W 2005 r. USA zu¿y³y
944,6 mln ton ropy naftowej. W tym¿e dziesiêcioleciu nale¿y odnotowaæ spadek zu¿ycia
ropy w kilku krajach, jak Niemcy, Japonia, W³ochy i innych (tab. 8). W krajach tych od
kilku lat prowadzi siê programy oszczêdnoœci zu¿ycia energii co skutkuje zmniejszonym
zu¿yciem tak¿e ropy naftowej.

Je¿eli potwierdz¹ siê prognozy co do przyrostu zasobów ropy naftowej, to Œwiat po-
winien mieæ zapewnione zaopatrzenie w ropê naftow¹ do 2050 roku i jeszcze na dalsze lata
pozostanie oko³o 60 mld ton.

Nale¿y wspomnieæ o du¿ych zasobach ropy naftowej znajduj¹cej siê w piskach i ³upkach
roponoœnych. Przewa¿nie jest to ropa ciê¿ka, trudna w przeróbce i uszlachetnianiu, a tak¿e
droga jest eksploatacja tej ropy. Rezerwy ropy naftowej mo¿liwe do odzyskania z tych
ska³ s¹ szacowane na 250 mld ton. Mo¿na równie¿ przewidywaæ, ¿e realizowane obecnie
w œwiecie programy naukowo-wdro¿eniowe, jak np. opracowanie metody i instalacji do
pozyskiwania wodoru, a zw³aszcza program amerykañski finansowany kwot¹ 2,5 mld USD,
przynios¹ wymierne rezultaty do 2030 roku.

Podjêta w Œwiecie produkcja paliw silnikowych z okreœlonej biomasy te¿ odci¹¿y paliwa
naftowe od zaopatrzenia transportu i indywidualnych pojazdów samochodowych.

Bardzo wa¿ne s¹ programy oszczêdnoœci paliw silnikowych, które podejmowane s¹
w niektórych krajach.

Tak wiêc przy rozumnej polityce gospodarczej Œwiat mo¿e w tym wieku, a byæ mo¿e
tak¿e i w dalszej przysz³oœci mieæ pozytywnie rozwi¹zany problem zaopatrzenia w ropê
naftow¹ i niekonwencjonalne paliwa silnikowe.

Wnioski

Na zakoñczenie chcia³bym przedstawiæ pewne problemy w formie wniosków, które
winny byæ podjête w celu efektywniejszej gospodarki rop¹ naftow¹ jako wa¿nym ale
równoczeœnie nieodnawialnym surowcem energetycznym. Wnioski dotycz¹ zarówno prob-
lematyki w skali œwiatowej, jak i odniesieniu do Polski.
� Na podstawie przeprowadzonej analizy znanych i perspektywicznych obszarów ro-

ponoœnych mo¿na sformu³owaæ opiniê, ¿e znane i perspektywiczne konwencjonalne
zasoby ropy naftowej pozwol¹ na zaspokojenie realnych potrzeb na ten surowiec na co
najmniej pierwsz¹ po³owê XXI wieku.

� Wymaga to jednak wprowadzenia przez wszystkie kraje, a szczególnie przez najwiêkszych
konsumentów ropy naftowej oszczêdnej i zrównowa¿onej gospodarki tym surowcem.

� Zwraca siê uwagê na koniecznoœæ intensyfikacji prac geologiczno-poszukiwawczych
w znanych i perspektywicznych obszarach dla poszukiwañ ropy naftowej. Powinno siê
d¹¿yæ, aby jak najd³u¿ej mo¿na by³o utrzymaæ zrównowa¿enie ubytku zasobów ropy
naftowej nowo udokumentowanymi jej zasobami.
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� Nale¿y uefektywniæ i rozszerzyæ badania i prace wdro¿eniowe w zakresie nowej me-
todyki nowych technik poszukiwania i dokumentowania zasobów ropy, jak i jej eksplo-
atacji ze szczególnym uwzglêdnieniem problematyki z³ó¿ morskich. Nale¿y podnieœæ
wspó³czynnik wykorzystania z³ó¿.

� W skali œwiatowej i lokalnej nale¿y radykalnie zmniejszyæ zanieczyszczenie œrodo-
wiska rop¹ naftow¹ i ropopochodnymi ze szczególnym uwzglêdnieniem obszarów
morskich.

� W skali miêdzynarodowej nale¿y rozszerzyæ badania i prace rozwojowe nad pozyski-
waniem paliw z biomasy, efektywnych i ekologicznych metod otrzymania paliw z wêgla,
a tak¿e pozyskiwania ropy naftowej z piasków i ³upków bitumicznych.

� Nale¿y siê liczyæ, ¿e w perspektywie bli¿szej i dalszej ceny ropy naftowej bêd¹ ros³y
i mog¹ byæ bliskie 100—120 USD za bary³kê. Choæ nie mo¿na wykluczyæ takiej sytuacji,
¿e ropa nie bêdzie nadmiernie dro¿a³a, poniewa¿ na Bliskim Wschodzie jej eksport
stanowi podstawê bie¿¹cych bud¿etów pañstw.

� Unia Europejska winna pilnie wynegocjowaæ zasady wspólnej polityki energetycznej
i wprowadziæ je do u¿ytku bo tylko t¹ drog¹ mo¿na bêdzie zapewniæ bezpieczeñstwo
energetyczne jej cz³onków.

� Polska winna zadbaæ o wieloletnie umowy na dostawê ropy naftowej przestrzegaj¹c
zasadê dywersyfikacji importu.

� Nale¿y w Polsce opracowaæ i wdro¿yæ program racjonalnej i oszczêdnej gospodarki rop¹
naftow¹ i jej pochodnymi.

� Ostatnie odkrycia w Polsce z³ó¿ wêglowodorów s¹ umiarkowanie obiecuj¹ce. Nale-
¿y w obszarach perspektywicznych rozszerzyæ zakres poszukiwañ dbaj¹c o ich efek-
tywnoœæ.

� Widzi siê koniecznoœæ urealnienia i wprowadzenie do prac naukowo-wdro¿eniowych
problematyki pozyskiwania paliw p³ynnych z wêgla oraz biomasy. Efektywn¹ metod¹
by³oby wejœcie Polski z t¹ problematyk¹ do wspó³pracy miêdzynarodowej.
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Roman NEY

Crude oil reserves

Abstract

The reserves of crude oil in main geographical regions are presented in the paper. The role of oil in
energy mix of the world since the beginning of its exploitation till now is also presented.

The analysis of prospects for new oil reserves discovery and exploration is given with emphasize
put on the seas and oceans areas.

It is stated that 145 thousand millions tonnes of crude oil have been exploited in the history of oil
exploitation till the end of 2005. The area of sedimentary basins, where the crude oil reserves have
been found constitutes 65% of the total areas of lands and seas that are prospective for discovery of
new oil-bearing structures where the minimal oil reserves might be at the level of 107 thousand million
tonnes. All together, not taking into account the oil that may be recovered from oil shales and oil sands,
it is evaluated that the available amounts for the world will be 165 thousand million tonnes of oil in
already documented reserves and 107 thousand million tonnes in perspective areas.

From the above stated is seems that assuming the increased oil consumptions in the years to come,
the conventional oil reserves should be sufficient at least for the first half of the 21-st century.

KEY WORDS: oil reserves, oil occurrence, crude oil


