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A világ kőolaj földtana a 21. század küszöbén 

Petroleum Geology in the 21st Century 
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(11 ábra, 5 táblázat) 

Abstract 
The keywords of the 2 1 s t century's petroleum geology are globalisation and technology. 

Multi-national companies with strong financial background are and will be able to conduct 
successful exploration and production activity at any part of the world. The technology provides 
the background to enhance and/or improve the profitability of these projects. Thus the tough 
competition in the field of technology is the modern variant of waging a war for the petroleum 
resources to be discovered. 

The recently known, proven reserves of the oil and gas are a symmetrically distributed throughout 
the Globe. The Middle-East and the former Soviet Union possess more than 60% of the known 
recoverable oil and gas reserves. Since no significant new development in understanding the major 
processes of the generation, migration, accumulation of oil and gas is expected and no competitive 
alternative energy resources are seen on the horizon, it is reasonable to predict that the oil and 
gas keeps on retaining their leading role in the world energy market. 

The considerably fast technological progress in the field of exploration and production, however, 
makes it probable that the growing demands for oil and gas will be met as appropriate. Frontier 
areas (like Republic of Chad, Republic of Niger, deep sea regions of Equatorial Guinea, Republic 
of Angola, Republic of Gabon, as well as the Northern Atlantic of Ireland) among others will 
involve new or extended producing petroleum provinces. At the same time a systematic application 
of the new exploration technologies with special regards to the 3D seismic surveying of the areas 
adjacent to the producing fields will add upside reserves to the existing fields. Not with standing 
the low oil price environment at the end of the century, the strategically thinking companies did 
not drop the idea of developing technology for utilising the giant tar sand and viscous oil reserves 
of Western Canada and Venezuela. 

The 2 1 s t century will be the century of the extensive application of the high technology, but not 
without the professionally thinking earth scientists, who are able to integrate the unbelievably 
huge data bases generated by the new high-tech tools. It means that the 21st century keeps on 
being that of the positively thinking human brain assisted by the sophisticated technology. 

Bevezetés 

Amióta a világgazdaság színpadán a kőolaj- és a földgáz (akkor még petró
leum) megjelent állandóan napirenden van a kérdés: mit hoz a jövő, meddig 
elegendőek a világ petróleum tartalékai és ezek hogyan oszlanak meg a jelenben 
és a jövőben a világ különböző régiói között. Az előrejelzések sosem jósoltak 
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hosszabb időt a világ kőolajkészleteinek, mint az elkövetkező 40-50 év. Termé
szetesen ezek a becslések mindig szubjektívek. A jelen tanulmány szerzője 
sem tud ez alól kibújni, és figyelmezteti a jóhiszemű olvasót, hogy az itt közölt 
előrejelzéseket így kell értelmezni. A még kitermelhető kőolaj és földgázkész
letek nagysága nagymértékben meghatározza azt, hogy milyen irányban és mi
lyen mértékben fejlődik a felkutatásukra, kitermelésükre hivatott földtudo
mány, a kőolajföldtan. 

Méltán nevezi Daniel YERGYN (1992) a 20. századot a "kőolaj évszázadának". 
A kőolajjal kezdődött a modern iparosodás és az olajipar vált ennek a fellen
dülésnek egyik vezető erejévé. A kőolaj és a földgáz olyan termék is azonban, 
amely elválaszthatatlanul összefonódott a világpolitikai és világhatalmi játsz
mákkal, és megváltoztatta az egyének életét. Kialakult a "szénhidrogén függő 
ember" aki napi életében még akkor sem akar lemondani a szénhidrogének 
nyújtotta kényelemről (automata gázfűtés, autózás, interkontinentális röpkö
dés) ha tudja, hogy felelőtlen kezekben a szénhidrogének veszélyt jelenthetnek 
a környezetre. 

A tények 

Az 1997. októberében Pekingben megtartott 15. Kőolaj Világkongresszus jel
szava a "Globalizáció és Technológia" voltak. Korunk varázsszava a sokszor 
sokféle értelemben használt "globalizáció" ezúttal valóságos jelentésének meg
felelő tartalmat takar: azt jelenti, hogy megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkező 
cégek a világ bármely részén, székhelyüktől óriási távolságokra is sikeres kutató 
és termelő műveleteket folytathatnak. Ennek politikai, jogi, gazdasági és tech
nikai lehetőségei adottak. 

Míg a globalizáció a gazdasági lehetőségeket foglalja össze a technológia 
azt a korunkban hihetetlen mértékben felgyorsult műszaki fejlődést, amelyet 
az elmúlt 20 esztendő (nem kis mértékben hadi- és űripari megrendeléseken 
alapuló) informatikai forradalma váltott ki. A kőolaj- és földgázkutatásban és 
termelésben résztvevő cégek gazdaságossági alapon működő, nyereségre, tö
rekvő egymással versengő vállalkozások. A technológia így a versengés első 
számú eszköze, amellyel a modern kor olajháborúját megvívják. 

Miután az egyes országok méreteikben és gazdasági fejlettségükben lénye
gesen eltérnek egymástól, másfelől a globalizáció szupranacionális vállalatok, 
vállalat birodalmak kialakulásával jár, nincs értelme országonként vizsgálnunk 
merre tart a világ kőolaj-földtana. Sokkal okosabban tesszük, hajói elkülöníthető 
politikai, gazdasági régiókra bontjuk fel a világot. Úgy foglalkozunk Nyugat-
Európa, Közép- és Kelet-Európa, valamint a volt Szovjetunió tagállamai térsé
gével, a Közel-Kelettel, Afrikával, Észak és Dél-Amerikával, valamint Ázsia és 
a Csendes óceáni (Pacifikus) térség alkotta (óriási) földrajzi egységgel. 

Mielőtt a világ kőolaj- és földgáz készleteinek taglalásába fogok, meg kívá
nom jegyezni, hogy összhangban a Kőolaj Világkongresszusok (WPC) Műszaki 
Bizottságának, és az Olajmérnökök (Nemzetközi) Társulatának (SPE) ajánlása-
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ival, e tanulmányban az alábbi mértékegységeket és kitermelhető készlet ka
tegóriákat használom: 

a készleteket az olajipari gyakorlat szerint hordóban és köblábban adjuk 
meg a nemzetközi szakirodalommal való könnyebb egybevethetőség érdekében 
(lm 3 =6,3 hordó olaj = 35,3 köbláb gáz); 

bizonyított készleteknek tekintjük azt a kőolaj és földgáz mennyiséget, 
amely a számítás időpontjában érvényes árakon és termelési költségszint mel
lett, elfogadható valószínűséggel gazdaságosan kitermelhető. A termeltethető-
séget kútvizsgálatok, vagy vizsgálati analógiák közvetlenül alátámasztják; 

valószínű készletek: a gazdaságos kitermelhetőség bizonyossága kisebb, a 
termeltethetőség közvetlenül nem bizonyított; 

lehetséges készletek: a gazdaságos kitermelhetőség kevéssé valószínű. A le
hetséges készletek a földtani viszonyok extrapolálásából valószínűsíthetők a 
már felfedezett mezők gyengén feltárt részein; 

felfedezésre váró, (spekulatív vagy potenciális) készletek: fúrással nem bi
zonyított, a földtani modell alapján feltételezhető készletek. 

(A valószínű és lehetséges készletek összességükben legalább kétszeresét, más 
interpretáció szerint háromszorosát jelentik a ma ismert bizonyított szénhidro
génkészleteknek. Technikai, gazdaságossági okokból azonban ma még nem te
kinthetők bizonyítottan kitermelhetőnek, ezért ezekkel a világgazdaság pénz
ügyi szakemberei nem számolnak.) 

A világ bizonyítottan kitermelhető' kőolaj készlete (la,b ábra) 1998. január 
1-i állapot szerint 1020 milliárd hordó (160 milUárd m 3) olaj, amelyből 676 mil
liárd hordó azaz kétharmad rész a Közel-Keletre esik. 153 millió hordó, azaz 
közel 15% Észak és Dél-Amerika olajtartaléka, 7% Afrika, 6% a volt Szovjetunió 
és Közép-Kelet-Európa, és mindössze 2% az egyik legnagyobb fogyasztó, Nyu
gat-Európa részesedése. Ázsia szintén a nagy fogyasztók közé tartozik, első
sorban a fejlett Délkelet-ázsiai térség országai révén, de csak a készletek 4%-át 
birtokolja (Indonézia, Malajzia, Nyugat-Ausztrália). 

A világ bizonyítottan kitermelhető' földgázkészletének (1998. január 1.) 
megoszlása valamivel kiegyensúlyozottabb, mint a kőolajé. Az 5000 billió köb
láb (azaz 150 billió normál m 3) bizonyított földgáztartalék 40%-a Szovjetunió 
és utód államai, valamint Közép és Kelet-Európa térségére esik. 34%-ban ré
szesedik a Közel-Kelet, elsősorban Irán és Qatar (2a,b ábrák). A többi régió, 
Észak és Dél-Amerika kivételével, kevesebb mint 10%-ot birtokol. 

A bizonyítottan kitermelhető készletek és az éves kitermelés arányát (3. ábra) 
összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a világ kó'olaj készletellátottsága 1971 
és 1996 között 30-40 év között ingadozott. A jelenlegi helyzet szerint a világ 
ismert és bizonyítottan kitermelhető kőolajkészlete még kb. 40 évre elegendő. 

A földgázkészletek ennél jóval hosszabb idóliorizontú olajipari tevékeny
séget sejtetnek. A bizonyítottan kitermelhető készletek a mai fogyasztás mellett 
még legalább 70 évre elegendőek, annak ellenére, hogy a földgázfogyasztás 
dinamikus növekedése várható, elsősorban a fejlődő országokban. Az ipari fej
lődés és a földgáz fogyasztás között ugyanis lineáris a kapcsolat: a gyengén 
iparosodott országokban a földgáz felfedezések jó részét nem állítják termelés-
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be, mivel a földgáz lényegesen beruházás igényesebb termék mint a kőolaj, ha 
azt számoljuk mennyit kell befektetnünk ahhoz, hogy a forrásoktól a felhasz
nálókig eljuttassuk a terméket. Úgy ezekben az országokban a termelő kőolaj-
és földgázmezők aránya 3:1, 2:1, míg az USA-ban ugyanez az arány 1:1. A 
fogyasztás növekedését a feltárt és még termelésbe nem állított földgázmezők, 
valamint az új felfedezések ellensúlyozni fogják. A 70 év tehát óvatos becslés. 

A kihívások 

A nyersanyagvagyon felkutatása mindig kockázatos tevékenység volt és az 
is marad. Háromféle kockázattal számolunk, ezek közül egy teljesen kívül esik 
a földtan hatáskörén (politikai kockázat), egy teljes egészében a földtan téma
köre (földtani kockázat), míg a gazdasági kockázat megoszlik a gazdasági, po
litikai és földtani ismeretekkel rendelkező szakemberek között. 

Ami a gazdasági kalkulációkat illeti annak kiinduló alapja a jövőbeni olajár 
minél pontosabb előrejelzése annak érdekében, hogy a befektető el tudja dön
teni, hogy meghatározott időtávon belül (ez többnyire 15-30 év) hogyan jár 
jobban, ha pénzét bankban helyezi el, vagy lényegesen nagyobb hozam remé
nyében kőolaj- és földgázkutatási programokban teszi kockára. Ezért a kőolaj
földtan jövőbeni fejlődésére meghatározó hatással vannak a gazdasági körül
mények. Nagy nyomás nehezedik a szakemberekre, hogy megtalálják azokat 
az előfordulásokat, amelyek a mai ismereteink és előre jelezhető gazdasági vi
szonyok mellett - ez utóbbit legegyszerűbben az egy hordónyi olaj ára tükrözi 
- gazdaságosan letermelhetők. A gazdaságos kitermeléshez természetesen a fel
fedezésen túl megfelelő technológia is szükséges, amely a termelési költségek 
csökkentése révén lehetővé teszi a gazdálkodást, az olajárak váratlan esése ese
tén a pénzügyi rugalmasságot. 

A 4. ábra bemutatja, hogy 1996-os USD-ban számolva hogyan változott egy 
hordó kó'olaj ára 1861 és 1998 között. A vizsgált időszak legelejét az 1861-től 
1878-ig terjedő időszakot, valamint a végét, az 1973-tól 1986-ig terjedő időszakot 
leszámítva egy hordó kitermelt nyersolaj eladási ára 10 és 25 dollár között 
ingadozott. Vélhető, hogy a 20. század első felének nagy ipari fellendülései -
a két háborús konjuktúra mellett - az alacsony olajárnak is köszönhetők. A 
70-es évek vége - 80-as évek eleje nagynak mondott olajválsága tulajdonképpen 
a 110 évvel előtti árakat hozta vissza reálértéken. 

Korunknál maradva, különösen emlékezetes mérföldkő az 1973-as első és 
még inkább a második, 1979-es olaj árrobbanás. Ezt hisztérikus jóslatok tömege 
követte, amelyet IVANHOE (1995) és DOWNEY (1996 pers. comm.) foglalt össze 
(5. ábra). Az utóbbi brilliáns szellemességgel mutatja be a máig ható következ
ményeket is. Pedig a prognózisok nem szakértelem híján lévő sarlatánok jós
latai, hanem az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának kiadott elő
rejelzései. Az esettörténet mindmáig klasszikus példája annak, hogy milyen, 
téves előrejelzésekből fakadó, addicionális gazdasági kockázatokkal lehet szá
molni a kőolaj- és földgázkutatásban. (A kézirat nyomdába kerülése idején, 
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1998 augusztusára az olajár történelmi mélyponton van - cca. 10-llUSD/hordó. 
A nagy termelők ugyanis hideg 1997-98-as telet, kereslet növelő, jelentős ipari 
növekedést jósoltak, ezzel szemben megéltük az évszázad leenyhébb telét az 
Északi féltekén, és jött a Délkelet-ázsiai országok gazdasági visszaesése.) 

A 5. ábra szerint tehát az 1980-as évek elején a szakértők úgy vélekedtek, 
hogy az olajár emelkedés tendenciája többé kevésbé folytatódik és 1998-ra 
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la, b ábra. A világ bizonyítottan kitermelhető kőolajkészlete 1998 január 1 

Fig. la, b. Proved crude oil reserves of the world, as per 01. 01. 1998 (after OGJ, 12. 19. 1997) 
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2a, b ábra. A világ bizonyítottan kitermelhető földgázkészlete 

Fig. 2a, b. Proved natural gas reserves of the world, as per 01. 01. 1998 (after OGJ, 12. 19. 1997) 

110-120 USD-t kell fizetnünk egy hordó olajért. Tehát, ha akkor valaki ezen az 
alapon tervezett, ma közel 100 USD-ral kap kevesebbet hordónként az eredeti 
elképzeléshez képest. 1982-ben a beruházó úgy kalkulálhatott, hogy 10 év múl
va majd 95 USD/hordó áron adja el termeivényét - helyette hordónként 20 
USD-t kapott. Az 1985-ös előrejelzést figyelembe véve úgy tervezhetett a be
fektető, hogy 1991-ben 85 USA dollárt fog kapni egy hordó olajért, valójában 
ennél 65 dollárral alacsonyabb lett a tárgyidőszaki olajár. 1998-ban pedig a 110-
120 USD helyett 14-15 USD/hordó árral kell megelégedniük a termelőknek. 
Felmerül a kérdés, minek tulajdonítható ez a kolosszális melléfogás. Az okok 
a következők: 
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3. ábra. Bizonyítottan kitermelhető készletek/éves termelés 

Fig. 3. Expected lifetime of the proved natural gas and crude oil reserves (= proved reserves/annual 
production); (after KJELL 1998) 
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4. ábra. Kőolajár, 1996-os USD 

Fig. 4. Temporal variation of the crude oil price 1861-1996, (in 1996 USD) (after Kiell 1998) 
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5. ábra. Kőolajár prognózisok 

Fig. 5. Crude oil price predictions (after IVANHOE 1995) 

- statikus gondolkodás, a tendenciák lineáris kivetítése, ami ez esetben az 
áremelést kezdeményező OPEC országok képviselte árkartell gazdaságpolitikai 
erejének töretlen emelkedését vetítette előre; 

- az OPEC-en kívül lévő termelő országok potenciáljának alábecslése; 
- a földtani kutatás és az ipari gyártástechnológiai kultúra fejlődési lehető

ségének alábecslése; 
- a kőolajföldtani gondolkodás koncepció váltásával szemben tanúsított bi

zalmatlanság, mely kétségbe vonta újabb jelentős kőolaj- és földgázkészletekkel 
rendelkező régiók belépését. 

(A politikai indíttatású szempontokat itt nem taglaljuk, ezek túlmutatnak a 
tanulmány keretein és sokkal mélyebb, nem földtani összefüggések feltárását 
kívánják meg, amelyekre jelen cikkben nincs lehetőség.) 

A kihívás másik megjelenési formája a többszörös aszimmetria, ami az aláb
biakban nyilvánul meg: 

- a már felfedezett és a még felfedezésre váró készletek földrajzi eloszlása; 
- fajlagos termelési mutatók régiónként; 
- a termelésnövelés lehetőségeinek költségei; 
- a résztvevők "játékereje". 
A 21. század kőolajföldtanának legnagyobb kihívása, hogyan lehet ellensú

lyozni a világ jelenlegi készletmegoszlásának aszimmetriáját. A világon 937 
üledékes provinciát tartunk számon. Ebből 406-ban bizonyítottan kitermelhető 
kőolaj/földgáz készletek vannak. Az aszimmetria abban nyilvánul meg, hogy 
az USA-n kívül eső 342 provincia 7%-a, azaz 24 provincia tartalmazza a kész-
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letek 80%-át, illetve 21%, azaz 72 provincia adja a kitermelhető készletek 90%-a 
(KLETT 1997). Ehhez társul a tény, hogy a termelők és a fő fogyasztók távol 
esnek egymástól. A fő fogyasztók, az iparilag fejlett országok, az importot a 
termelő országokba irányuló gép-, technológia- és szolgáltatás exporttal 
könnyedén kompenzálják. 
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6. ábra. Kőolajhozam régiónként, 1997 

Fig. 6. Daily crude oil production by regions, 1997 (after OG], 12. 19. 1997) 

A termelőkapacitásokat vizsgálva, az egyes régiók legfontosabb mutatói a 
következők: 

a kó'olajhozam 1000 hordó/nap-ban kifejezve 1997-ben a Közel-Keleten a 
legmagasabb: közel 20 millió hordó/nap. Ezt követi Észak és Dél Amerika 
együttesen 17 millió hordó/nappal. A többi 4 régió meglehetősen stabilan napi 
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7. ábra. A kőolajtermelő kutak száma régiónként, 1997 

Fig. 7. Number of oil producers by regions, 1997 (after OG], 12. 19. 1997) 
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2000 

Ny-Európa K-Európa + Közel-Kelet Afrika E-D Amerika Azsla/Paclfika Világ összesen OPEC 

OGJ, 1997. Dec. 29. 
8. ábra. Fajlagos kőolajtermelés régiónként, 1997 

Fig. 8. Oil well productivity by regions, 1997 (after OG], 12. 19. 1997) 

7 millió hordó körüli szinten mozog. (6. ábra), meghökkentően változó termelő 
kútszám mellett (7. ábra); 

a hordó/nap/kút hozamban kifejezett fajlagos kőolajtermelés régiónként 
(8. ábra) világosan utal arra, hogy a világ kőolajellátása a Közel-Kelet országai 
termelő kapacitásának szinten tartásán áll, vagy bukik: egy kút átlagosan közel 
2000 hordó olajat ad. Az Északi-tengert jelentő Nyugat-Európában ez az érték 
994 hordó/nap/kút, ezt követi Afrika 861 hordó/nap/kút hozammal. Az OPEC 
országok átlaga 758 hordó/nap/kút. É+D-Amerika 26 hordó/nap /kút hozam 
adata a gazdaságosság határán termelő mezők nagy számára utal. (OGJ, 1997. 
dec. 29). 

Itt kell megjegyeznem, hogy: 
- a statisztikák Észak- és Dél Ame

rikát említik, de ebbe beletartozik Kö
zép-Amerika is, a világ egyik legjelen
tősebb kőolajtermelőjével, Mexikóval; 

- Dél-Amerika jelentős termelőit 
(Brazília, Ecuador, Kolumbia) is figye
lembe véve nyilvánvaló, hogy a leg
kedvezőtlenebb fajlagos termelési 
paraméterek a két Észak-Amerikai 
óriás, az USA és Kanada kútjait jellem
zik. 

A régiókon belül, az egyes ország 
csoportokat (OPEC, nem-OPEC), illet
ve országokat vizsgálva három ténye
zőt veszünk górcső alá: 

1. táblázat -Table 1 

O P E C ORSZÁGOK NAPI ÁTLAGOS KÚTHOZAMA 

ORSZÁG 1 0 0 0 HORDÓ/NAP 

SAUD ARABIA 11 ,6 

IRÁN 9,5 

IRAK 7,7 

KUVAIT 4 

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK 2 

KATAR 2 

NIGÉRIA 1,2 

LIBIA 1,1 

ECUADOR 1 

ALGÉRIA 0,9 

GABON 0,9 

INDONÉZIA 0,5 

VENEZUELA 0,4 

STAUFFER, 1 9 9 4 NYOMÁN 



BÉRCZI I.: A világ kőolajfóldtana 167 

O P E C országok termelési költségei 

Ország USD/hordó 

Irak 1-2 
Irán 1-2,5 
Saud Arabia 1-3 
Kuvai t 2-3 ,5 

Abu Dhabi (szárazfold) 2 ,5-4 ,5 
Libia 3-6 
Venezuela 3-6 
Nigéria 3 ,5 -6 ,5 
Indonézia 5-9 
Abu Dhabi ( tenger) 6-19 ,5 
Gabon 7-15 

Stauffer, 1994 nyomán 

- a napi kőolaj termelést; 2- táblázat - Table 2. 
- a fajlagos termelési költségeket; 
- a hozamnövelés fajlagos költsé

gét. 
Újabb asszimmetriát fedezhetünk 

fel az OPEC országok napi kőolaj ter
melését vizsgálva (STAUFFER 1994) 
(l.táblázat). Látható, hogy az olajpiac 
kiegyensúlyozása szempontjából 
Szaúd-Arábia, Irán és Irak teljesít
ménye a leginkább meghatározó. Kü
lönösen kiemelkedik Szaúd-Arábia, 
amelynek termelési politikája a világ 
kőolajár rendszerének meghatározó 
szabályozó eleme. 

Az OPEC és nem-OPEC nagy termelők termelési költségszintjét 1994-es 
USD-árfolyamon összehasonlítva (2-3. 

3. táblázat -Table 3. táblázat) jól érzékelhető az OPEC or
szágok, ezen belül is az Arab (Perzsa) 
öböl térségének stratégiai fontossága. 
A térségen kívüli, nem-OPEC orszá
gok közül csak Mexikó és vala
mennyire Malajzia versenyképes e té
ren az Irak, Irán, Szaud Arábia, Ku
vait négyessel: termelési költségeik 5 
USD/hordó alatt maradnak. Alaszka 
és Oroszország kemény költség-gaz
dálkodással még úgy ahogy lépést 
tarthat velük. A fejlett ipari országok 
(Egyesült Királyság, Kanada, Norvé

gia, USA) vállalatai nem indokolatlanul tűnnek fel az olcsó országokban: ott
honi előfordulásaik kitermelése az 1990-es évek második felének olajárviszonyai 
mellett inkább stratégiai jelentőségű. (A kőolaj statisztikákban Alaszka teljesen 
eltérő kőolajföldtani- termelési viszonyai miatt az USA többi részétől elválaszt
va szerepel, szerző megjegyzése.) 

Különösen lehengerlő a Közel-Keleti kvartett fölénye, ha azt vizsgáljuk, mek
kora költségráfordítás szükséges 1996-os USA dollárban ahhoz, hogy a hozamot 
1 hordóval növeljék: Irak, Irán, Szaúd-Arábia vezeti a sort, ahol 1 hordó plusz 
olaj felszínre hozásához mindössze fél dollárnyi ráfordítás szükséges. Kuvait
ban 1,5 dollár. Líbia, Omán és Venezuela 3 és 5 dollárja még elviselhető, In
donézia, Oroszország 5-9 dollárig terjedő tartománya (4. táblázat) már afelé 
mutat, hogy a kézirat leadásakor uralkodó 13-15 USA dollár/hordó olajár mel
lett csak óvatosan lehet hozamnövelésben gondolkodni. Egyértelműen csak az 
olajimportra, illetve globális érdekeltségeik (külföldi leányvállalataik) termeié-

Nem OPEC országok termelési költségei 
Ország USD/hordó 

Mexikó 2-5 
Malajzia 3-5,5 
Oman 4-6 
Alaszka 6-9 
Oroszország 5-9 
Egyiptom 9-12 
Északi Tenger (UK) 12-20 
Norvégia 13-17 
USA (tengeri) 16-21 
Canada (Alberta tartomány) 19-24 
USA (szárazföld) 24-30 

Stauffer, 1994 nyomán 
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sére számíthatnak Norvégia és az 4. táblázat - Table 4. 
Egyesült Államok vállalatai, ha eladá
saikat gazdaságosan akarják növelni. 

Az aszimmetria harmadik fajtája 
az erőviszonyokban rejlik. A résztve
vők (a vertikálisan integrált multina-
cionáris óriás vállalatok, az integrált 
nemzeti olajvállalatok, a kis és közép
nagyságú integrált vagy a csak kuta
tásban és termelésben érdekelt, vagy 
a csak finomításban és kereskedelem
ben érdekelt olajcégek, a komplex olajipari szolgáltatásokat nyújtó szerviz cégek 
- Schlumberger, CGG, Werstern Atlas, PGS, Haliburton stb. - és a kisebb na
gyobb szakértői irodák sem egymással, sem különböző szinten működő ver
senytársaikkal nem mérhetők össze. Roppant tanulságos azonban, ha összeha
sonlítjuk néhány ország nemzeti össztermékét és néhány nagy olajvállalat éves 
forgalmát 1994-es árakon milliárd USA dollárban (5. táblázat) A következő párok 
tartoznak egy kategóriába: Oroszország és az Exxon, Norvégia és a Shell, British 
Petrol és Magyarország, Amoco és Nigéria. A roppant gazdag Norvégia nemzeti 
olajvállalata a Statoil a független Nepáli Királyság nemzeti össztermékének több 
mint négyszeresét forgalmazza egy évben. (Ne felejtsük el, hogy valamennyi 
példaként vett olajvállalat felöleli az olajipar teljes vertikumát, tehát a kutatást, 
termelést, finomítást, nagykereskedelmet, kiskereskedelmet egyaránt.) 

5. táblázat - Table 5. 

Erőviszonyok 
Ország GDP Társaság éves forgalom milliárd USD 
Oroszország 122 Exxon 117 
Norvégia 118 Shell 115 
Malajzia 60 British Petrol 42 
Magyarország 39 AMOCO 37 
Nigéria 37 Statoil 17 
Nepál 4 

Koncepció 

Milyen kőolajföldtani koncepcióval rendelkeznek tehát a különböző szintű 
vállalatok a 21. század hajnalán? 800 jelentó'sebb üledékes medencét ismerünk 
a világ 180 országában. Minden medencében még a legnagyobbak számára is 
lehetetlen jelen lenni. A vállalati filozófia szerint rangsorolni kell, eldönteni a 
fontossági sorrendet. Megfelelő pénzügyi háttér és stratégiai döntés kérdése, 
hogy egy cég nagy kockázatú, de felfedezés esetén nagy extra profittal kecseg-

Hozamnövelés fajlagos költségei 

Ország U S D / B B L 

Irak, Irán, Szaúd-Arábia 0,5 
Kuvait 1,5 

Abu Dhabi, Mexikó 2-4 

Líbia, Omán, Venezuela 3-5 

Indonézia, Oroszország 5-9 

Norvégia 12-16 
USA 2 5 - 3 5 

Stauffer, 1994 nyomán 
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tető területek felé orientálódik, vagy kis kockázatú, kicsi, de biztos eredményt 
ígérő, már megtalált felfedezések kifejlesztését jelentő programokba vág bele. 
Harmadik lehetőség, a szerény tőkeerejű, kis független cégekre jellemző meg
gondolás az ismert, jórészt letermelt mezők korszerű technológiával való újra 
kutatása, a még meglévő, de fel nem tárt és ki nem termelt készletek megtalá
lása. 

A kockázat megosztásában nagy jelentősége van a stratégiai szövetségeknek: 
kialakulnak olyan vállalat- csoportok, amelyek a világ több térségében közösen 
vállalnak kutatási programokat és osztoznak az eredményen. Italában ezek a 
vállalatok a technológiai fejlődés és innováció fő hajtóerői. A technológiai fej
lődés a gondolkodás megújulását is jelenti egyben: 

- a négy dimenziós petróleum rendszerekben való gondolkodást; 
- elmozdulást a kevésbé kutatott új szárazföldi régiók felé; 
- elmozdulást a régóta ismert területek komplikált (só rétegek, vulkánitok 

alatti) régiói felé; 
- a tengerek nagy vízmélységű területeinek meghódítását. 
Valamennyi vállalat törekszik technológiai előnyök megszerzésére és minél 

tovább tartó kihasználására, másfelől pedig arra, hogy az általa jól ismert stra
tégiai területekre koncentrálja kutatási termelési erőfeszítéseit. Kialakultak azok 
a standard eljárások (az ősföldrajzi modell megalkotásától a tektonikai, hőtör-
téneti, medence süllyedési modellen keresztül az anyakőzet lerakódás, - érés, 
- valamint a szénhidrogének migrációjának modellezéséig), melyek csökkentik 
a kutatási kockázatot (integrált medence analízis). A tárolók/csapdák kutatá
sának kulcseleme a felszíni geofizika, elsősorban a szeizmika területén tapasz
talt hihetetlen technológiai fejlődés az elmúlt néhány évben. A két dimenziós 
szeizmikus méréseket a szárazföldön, de elsősorban a tengeren felváltják a há
rom dimenziós mérések, amelyek a sebességtér sokkal pontosabb leképezését, 
a rétegtani, tektonikai, szerkezeti elemek pontosabb meghatározását teszik le
hetővé. Nem véletlen, hogy a 3D mérések részaránya az elmúlt 10 évben rob
banásszerűen növekedett (9-10. ábra). A korszerű technológia szívós és hozzá
értő alkalmazása a kutatásban azt eredményezte, hogy mind a szárazföldön, 
mind a tengeren az első kutatófúrások (wildcat) sikerességi átlaga az utóbbi 
10 évben már 20-30% között mozog. ( K j E L L 1 9 9 8 ) 

A felfedezett mezők átlagos nagyságát szemlélve (11. ábra) elfelejthetjük a 
pesszimista hittételt, amely szerint igazi óriás mezőket (melyek biztosan ki
termelhető készlete 500 milUó hordó feletti) már többé nem találunk a Földön. 
Márcsak azért is mert egyedül Líbiában az utóbbi 10 évben két ilyen nagyságot 
meghaladó mezőt fedeztek fel a világ kőolajtérképén korábban ismeretlen 
Murzuq medencében. 

Különösen a korszerű technológiák bevezetését megelőzően feltárt régi me
zők újra mérése roppant gazdaságos üzlet napjainkban. A gróningeni (Hol
landia) óriás mezőn pl. 130 milliárd m 3 -es készlet növekedéshez vezetett a 
szerkezet új, korszerű szeizmikával történt feldolgozása. (OELE 1 9 9 7 ) . Az óriási 
Ghawar antiklinális (Szaúd-Arábia: kezdeti kitermelhető készlet 200 milliárd 
hordó) szárnyain a 3D szeizmika segítségével további szatellit szerkezeteket 
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OGJ, 1997. Dec. 29. 
9. ábra. 2D mérések alakulása a világon, 1987-1996 

Fig. 9. 2D seismic surveys in the world, 1987 1996 (after OGJ, 12. 19. 1997) 

fedeztek fel, valószínűleg 100 millió hordó nagyságrendű további kitermelhető 
készletekkel. ( A L E X A N D E R & J E F F R E Y 1998). 

1998-ban a szakirodalom már tele van a 4D-s, tehát az idő múltával ugyan
azon vonalak mentén mért, ismételt szeizmikus felvételezések alkalmazásá
nak tapasztalataival. Ennek lényege az, hogy a mérésekből nyomon követhető 
a felszín alatti folyadékáramlás, a termelési és kisöprési hatásfok, így a módszer 
a megfelelő magas kihozatali tényező elérésének ma már nehezen nélkülözhető 
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OGJ, 1997. Dec. 29. 
10. ábra. 3D mérések alakulása a világon, 1987-1996 

Fig. 10. 3D seismic surveys in the world, 1987 1996 (after OGJ, 12. 19. 1997) 



OGJ, 1997. Dec. 29. 

11. ábra. Új mezők átlag mérete 

Fig. 11. Average size of the new discoveries, (after OG], 12. 19. 1997) 

alapja. Ez annál is fontosabb, mivel közel 7000 olyan mező van a világon, amely 
1970 óta vár arra, hogy termelésbe állítsák. Ezek össz kitermelhető készlete 
mintegy 100 milliárd/hordó kőolaj és 1000 billió m 3 földgáz. Ugyancsak a fej
lesztésre várnak Kanada és Venezuela gigantikus, 100 milliárd tonna nagyság
rendű bitumenes homokkő készletei. Természetesen ezek a mezőfejlesztések 
azért maradtak el, mert a mezők mérete, a beruházás nagysága nem tette le
hetővé gazdaságos termelésbe állításukat. Az olcsó és hatékony eljárások be
vezetése a termeléstechnikában, elsősorban a horizontális fúrás, a felcsévélhető 
termelőcső, a hatékonyabb perforáló eszközök, rétegkezelés, a nagy hatásfokú 
rétegrepesztések bevezetése jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
vállalatok a birtokukban lévő mezőkből a legnagyobb mennyiséget kitermeljék. 

Összefoglalás (Jövőkép) 

A mai tendenciák nem lineáris előrevetítése alapján megállapítható, hogy: 
- lényeges elvi újdonság a kőolaj keletkezését, migrációját, felhalmozódását 

tekintve a kőolaj földtan területén az elkövetkezendő évtizedekben, vagy akár 
évszázadban nem várható; 

- bizonyos, hogy miután alternatív energiaforrások gazdaságos formában 
továbbra sincsenek a láthatáron, a kőolaj és a földgáz a 21. században is még 
jó ideig elsőszámú energiaforrás lesz; 

- a kőolaj és földgáz közül a földgáz kerül előtérbe, annak minden üzleti 
és (geo-)politikai vonatkozásával. 

- A mai 76 millió hordó/nap olajtermelés szinten tartásához a régi mezők 
kimerülése miatt napi 3 millió hordó/nap új kapacitás belépésére van szükség. 
Ez származhat a régi területek szisztematikus revíziója eredményeként feltárt 
korábban is meglévő, de nem ismert készletekből; új termelő országok belépé-



272 Földtani Közlöny 128/1 

séból mint Csád, Niger Köztársaság, vagy a mélytengerek meghódításából (An
gola, Egyenlítői Guinea, Gabon, Írország partjai); 

- a technológia versenyfutás új fúrási és kitermelési technológiákat ered
ményez, de ugyanakkor megjelennek az új formájú integrált szolgáltató és ope
rátori, tehát kutató-termelő tevékenységet végző cégek különböző formái is; 

- az OPEC fajsúlya a jövőben lassan fog csökkenni, bár a Közel-Kelet mezői 
abba a stádiumba kerülnek, amikor a termelés fenntartása egyre több és egyre 
nagyobb beavatkozást igényel. A lassulás okai: új technológiák bevetésével új 
provinciák illetve a régi mezők mellett új szatellit előfordulások belépései; 

- folytatódik az olajár előrejelzés háború. A technológiai fejlődésben érde
keltek az alacsony olajár hosszú távon tartóssá válását jósolják, míg a nagy 
bevételre áhítozó termelő országok időről-időre új árrobbanással fenyegetnek 
2005 és 2010 között. 

Azaz a 21. század kőolajföldtanában a csúcstechnológiáé és az azt profesz-
szionális szinten működtető és az óriási földtudományi adathalmazt integráló 
emberi agyé a jövő. 

Hivatkozás - References 

ALEXANDER, D. W., JEFFREY, R. W. 1998: Geostatistical Integration of 3-D Seismic with Gravity and 
Wellbore Data to Identify and Estimate Additional Reserves in the Ghawar Field, Saudi Arabia 
- 3rd Middle East Geosciences Conference & Exhibition 

Cost of the Clean Air Act 1997: Oil & Gas Journal editorial; Vol. 95 No. 52. p. 17. 
IVANHOE, L. F. 1995: Future World Oil Supplies: There is a Finite Limit - World Oil Vol. 216, No. 

10, 77-88 . 
К J E L L , R. 1998: Perceptions of future, often flawed, shape plans and policies - Oil & Gas Journal 

Vol. 96 No. 8, 5 6 - 6 1 . 
K L E T T , T.R., AHLBRANDT, T. S., SCHMÖKER, J . W., DOLTON, G. L. 1997: Ranking of the world's oil and 

gas provinces by known petroleum volumes - USGS Open-File Report 97-463 152 p. OELE, J. 
A. 1997 : A Case History from the Northeast Netherlands Rotliegend Gas Province - 15. Kőolaj 
Világkongresszus 1. fórum előadása 

STAUFFER, T. R. 1994 : Trends in Oil Production Costs in the Middle East, Elsewhere - Oil and Gas 
J. Vol. 92, No. 12, 105-107. 

YERGIN, D. 1992: The prize - The epic quest for oil, money, and power - Published by Simon & 
Schuster New York 885 p. 


