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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Jerzy Zagórski1
Œwiat. Niskie ceny ropy naftowej,
a co za tym idzie ni¿sze ceny paliw, korzystnie wp³ywaj¹ na gospodarkê, jednak
dla przemys³u naftowego jest to radykalna
zmiana warunków dzia³ania. Ograniczanie zakresu inwestycji i rezygnacja z wielu projektów skutkuje zmniejszaniem stanu
zatrudnienia. Dotyczy to zarówno operatorów, jak i firm serwisowych oraz producentów statków, platform, sprzêtu, wyposa¿enia. Przyk³adem mo¿e byæ komunikat Shella o zmniejszeniu inwestycji o 7 mld USD jako odpowiedŸ na „przed³u¿aj¹ce siê
za³amanie koniunktury” i zapowiedŸ zwolnienia 6,5 tys.
pracowników. Podobne, niekiedy drastyczne ciêcia, wprowadzaj¹ inne firmy. W czerwcu br. Statoil og³osi³ informacjê o planach zwolnienia 1,5 tys. sta³ych pracowników
i ponad 500 konsultantów. W ci¹gu ostatnich dwóch lat
stan zatrudnienia norweskiego koncernu ju¿ zmniejszy³ siê
o 1340 osób i blisko 1000 konsultantów. Jeszcze wiêksza
jest skala oszczêdnoœci w firmie serwisowej Weatherford,
która zapowiedzia³a zamkniêcie 60 oœrodków us³ugowych
w Ameryce Pó³nocnej i zmniejszenie zatrudnienia pocz¹tkowo
o 10 tys. pracowników, a ostatecznie o 11 tys. zatrudnionych. ConocoPhillips zdecydowa³ o zwolnieniu 1000 osób
w zwi¹zku ze zmniejszeniem kosztów operacyjnych o 1 mld
USD. W Kanadzie Encana zamierza zwolniæ 1400 pracowników, co stanowi 1/3 stanu zatrudnienia. Francuski Technip zmniejsza swoj¹ flotê o 2 statki w tym roku i 2 w
nastêpnym oraz redukuje personel o 6 tys. osób. Brytyjska
Centrica planuje zwolnienie 6 tys. osób z ogólnej liczby
37,5 tys. zatrudnionych. Równie¿ maj¹ca swoj¹ siedzibê w
Wielkiej Brytanii firma Subsea 7 chce zmniejszyæ stan
zatrudnienia z 13 tys. pod koniec 2014 r. do 2,5 osób redukuj¹c jednoczeœnie wielkoœæ floty z 39 do 11 jednostek.
Transocean przesuwa odbiór dwóch ultrag³êbokowodnych
statków wiertniczych zamówionych w po³udniowokoreañskiej stoczni w Jurong o 2 lata i teraz ma to byæ II kwarta³
2019 r. i I kwarta³ 2020 r. Najwiêksza w Australii firma serwisowa WorleyParsons Ltd. poda³a, ¿e zmniejszenie sprzeda¿y us³ug w Ameryce Pó³nocnej, gdzie by³o ulokowane
50% zamówieñ, spowodowa³o koniecznoœæ zwolnienia 2 tys.
pracowników. Po utracie kontraktu najpierw na uk³adanie
gazoci¹gu South Stream, a póŸniej Turkish Stream w³oski
Saipem zapowiada redukcjê zatrudnienia o 8,8 tys. osób.
Ograniczenia nie dotycz¹ tylko firm naftowych, bo w maju br.
Siemens poinformowa³, ¿e po zmniejszeniu zamówieñ na
sprzêt i spadku przychodów o 4,9% w II kwartale br., zwolni 4,5 tys. pracowników. S¹ to tylko cz¹stkowe informacje,
spadek koniunktury wystêpuje we wszystkich regionach
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œwiata, jedynie na Bliskim Wschodzie ma ograniczony
zasiêg. Agencja Wood Mackenzie ocenia skalê inwestycji
planowanych przez najwiêkszych producentów ropy oraz
gazu i przesuniêtych na nastêpne lata na kwotê 200 mld USD
i skutki w postaci utraty pracy dla 200 tys. pracowników.
Nic wiêc dziwnego, ¿e komentatorzy i eksperci próbuj¹
wskazaæ procesy i zjawiska, które mog³yby zwiastowaæ
podwy¿ki cen ropy. Wiadomo, ¿e nie mo¿na liczyæ na
zmniejszenie wydobycia w Arabii Saudyjskiej i jej sprzymierzeñców z Bliskiego Wschodu. Ponadto na rynku mog¹
siê pojawiæ znaczne iloœci ropy z Iranu. Zarz¹dzaj¹cy funduszami hedgingowymi Astenbeck Capital Management
Andrew J. Hall zwraca uwagê na rosn¹cy popyt na ropê,
który w znacznym stopniu zmniejsza znaczn¹ nadwy¿kê
tego surowca na rynku wystêpuj¹c¹ w pierwszej po³owie br.
To o¿ywienie powinno siê utrzymaæ do koñca roku i trwaæ
w przysz³ym roku. Drugi optymistyczny g³os to wypowiedzi Garego Rossa, za³o¿yciela firmy konsultingowej PIRA
Energy Group, chocia¿ sugerowana przez niego zmiana nie
jest bliska. G. Ross uwa¿a, ¿e nadwy¿ka poda¿y ropy
wkrótce siê skoñczy, poniewa¿ produkcja Arabii Saudyjskiej dosz³a ju¿ do kresu swoich mo¿liwoœci, a nowe otwory
poszukiwawcze, rozpoznawcze i eksploatacyjne nie s¹ wiercone. W przypadku pojawienia siê zwiêkszonego popytu
na ropê w ci¹gu trzech miesiêcy by³oby realne zwiêkszenie
wydobycia o 136 tys. t/d, ale po wykonaniu dodatkowych
odwiertów w dalszym ci¹gu by³aby to tylko po³owa przyrostu wydobycia niezbêdnego do stabilizacji rynku, jak
szacuje Miêdzynarodowa Agencja Energetyczna. Zaburzenia mog¹ nadejœæ z ró¿nych stron, wystarczy przypomnieæ
Pañstwo Islamskie. Drugim czynnikiem jest redukcja nak³adów na inwestycje w przemyœle naftowym Ameryki
Pó³nocnej pod wp³ywem ropy kosztuj¹cej 50 USD za bary³kê,
czego skutkiem w niedalekiej przysz³oœci bêdzie zmniejszenie dostaw ropy. Spada te¿ wydobycie w Australii, na
Morzu Pó³nocnym, w Argentynie i Kolumbii. O ile odwrócenie tego trendu w USA i w Kanadzie bêdzie mo¿liwe stosunkowo szybko ze wzglêdu na potencja³ i strukturê organizacyjn¹, to w innych regionach nie nale¿y siê spodziewaæ
niezw³ocznej odbudowy produkcji ropy. Z tak sformu³owanej
prognozy zwiêkszenia zapotrzebowania na ropê G. Ross
wyci¹ga wniosek, ¿e w ci¹gu piêciu lat cena ropy wróci do
poziomu 100 USD za bary³kê. Ta perspektywa, choæ zachêcaj¹ca, mo¿e byæ zbyt odleg³a dla wielu mened¿erów
trac¹cych w obecnych warunkach ekonomiczne podstawy
funkcjonowania firm.
Dla przedsiêbiorstw, które istniej¹, roœnie jeszcze inne
zagro¿enie – ataki na systemy komputerowe. Wed³ug oceny
Symantec Corp., firmy specjalizuj¹cej siê w ochronie infor-
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matycznej, 43% firm z sektorów górnictwa i ropy, i gazu
by³o w 2014 r. obiektem ataków hakerów przynajmniej raz
w roku. Najbardziej znane to akcja grupy Anonymous –
„Operation Petrol” i próba infiltracji zak³adów sektora naftowego w Ameryce Pó³nocnej przez hakerów z Rosji, pod
nazw¹ „Sandworm” (piaskówka – gryzoñ pustynny). Szkody powstaj¹ m.in. podczas blokowania lub zak³ócania przetargów i kontraktów, uszkodzeniach sprzêtu, z powodu
przerw w dostawach energii czy wycieków ropy. Poza
fizyczn¹ ochron¹ obiektów, centrów obliczeniowych, dyspozytorni i instalacji energetycznych konieczne jest zapewnienie bezpieczeñstwa cybernetycznego. Nak³ady na
ten cel siêgaj¹ 500 mln USD rocznie, jednak powtarzaj¹ce
siê wiadomoœci o w³amaniach do sieci firmowych i rz¹dowych œwiadcz¹ o braku mo¿liwoœci pe³nego zabezpieczenia przed atakami. Symantec uwa¿a, ¿e zorganizowane
grupy hakerskie dzia³aj¹ w Rosji, Chinach, Korei Pó³nocnej i Iranie.
OPEC. Pod przewodnictwem rosyjskiego ministra
energetyki Aleksandra Nowaka 30 lipca br. w Moskwie
odby³o siê czwarte spotkanie OPEC-Rosja i dotyczy³o dialogu na temat energii. Dyskutowano o sytuacji na rynku
naftowym, przede wszystkim w aspekcie zmian krótkoterminowych, jak równie¿ perspektywy œrednio- i d³ugofalowej. W ocenie uczestników zrównowa¿enie rynku powinno nast¹piæ w 2016 r., co jednoczeœnie stworzy korzystniejsze warunki do inwestycji. W czasie obrad omawiano
równie¿ zagadnienia petrochemii i systemu podatkowego
w sektorze naftowym Rosji. W komunikacie OPEC nie ma
wzmianki o limitach wydobycia, ale sekretarz generalny
OPEC Abdalla Salem el-Badri na konferencji prasowej
powiedzia³, ¿e organizacja nie zamierza zmieniaæ wielkoœci wydobycia. Przed konferencj¹ media rosyjskie sugerowa³y, ¿e mo¿liwe jest obni¿enie obecnego limitu w wysokoœci 4,08 mln t/d ropy.
Polska. Orlen Upstream jest partnerem PGNiG SA w
programie pod nazw¹ „Bieszczady”, który przewiduje prowadzenie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych, a tak¿e
wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego na przedgórzu Karpat i w Karpatach fliszowych. Jest to obszar
o ³¹cznej powierzchni ponad 3,5 tys. km2 obejmuj¹cy 8 bloków koncesyjnych, w obrêbie których w latach 2008–2014
wykonano badania sejsmiczne oraz wiercenie Niebieszczany. Teraz, po wykonaniu prac analitycznych, planuje siê
dalsze poszukiwania w utworach fliszowych. Porozumienie PGNiG-Orlen Upstream przewiduje podzia³ udzia³ów
w projekcie w stosunku 51 : 49. Podobne porozumienie
dotycz¹ce wspólnych prac w niecce szczeciñskiej w rejonie Sierakowa obie firmy zawar³y w 2013 r.
Po³¹czenia krajowych sieci gazowniczych z systemami
s¹siednich pañstw maj¹ zasadnicze znaczenie dla bezpieczeñstwa dostaw gazu ziemnego i integracji z rynkiem Unii
Europejskiej. W naszym przypadku dotyczy to przede
wszystkim po³¹czenia Polska–Czechy. Zadanie „Stork II”
(Libhošt–Hat–Kêdzierzyn) ju¿ wczeœniej otrzyma³o dofinansowanie ze œrodków UE na prace projektowe i przygotowawcze w wysokoœci 1,5 mln EURO, teraz zatwierdzono
wsparcie na prace budowlane w wysokoœci 62,6 mln EURO.
Wykonawcami bêd¹ GAZ-SYSTEM SA i NET4GAS s.r.o.

Drugi projekt to gazoci¹g podmorski Baltic Pipe (Polska–Dania), w którym na prace przygotowawcze przeznaczono 0,4 mln EURO. Jego uczestnikami bêd¹ GAZ-SYSTEM i Energinet.dk. W za³o¿eniach, po³¹czenie to
ma stanowiæ czêœæ gazowego korytarza przesy³owego
Pó³noc–Po³udnie i umo¿liwiæ dostawy gazu z Norwegii
(po wybudowaniu gazoci¹gu Dania–Norwegia). Obecnie
projekt znajduje siê w fazie przedinwestycyjnej. Pocz¹tki
tej inicjatywy siêgaj¹ 2007 r.
Temat gazu z ³upków w popularnych mediach wystêpuje
zdecydowanie rzadziej, ale zainteresowa³ pos³ów z sejmowej komisji gospodarki, którym na pocz¹tku czerwca br.
wyjaœnieñ udziela³ g³ówny geolog kraju S³awomir Brodziñski. Postêp rozpoznania jest nadal niewystarczaj¹cy,
wiêkszoœæ wykonanych odwiertów to otwory pionowe, bez
odga³êzieñ poziomych, co wiêcej przeprowadzano w nich
niewiele zabiegów specjalnych pod k¹tem uzyskania produkcji gazu z ³upków. Minister Brodziñski uwa¿a, ¿e rezygnacja firm zagranicznych w poszukiwania gazu z ³upków
w Polsce wynika przede wszystkim z ograniczenia nak³adów na poszukiwania i wydobycie na œwiecie zwi¹zanego
z cenami ropy. Optymistyczne perspektywy mo¿na wi¹zaæ
z pracami nad w³asnymi technologiami wydobywania gazu
z ³upków dostosowanymi do polskich warunków.
W tej samej sprawie kilka dni póŸniej g³os zabra³ minister skarbu Andrzej Czerwiñski. Podtrzyma³ nadzieje na
uzyskanie dla kraju nowego Ÿród³a energii w postaci gazu
z ³upków, bo potwierdzono jego wystêpowanie, ale obecnie nie ma mo¿liwoœci uruchomienia produkcji w skali
przemys³owej. Uprzedza³, ¿e jest to perspektywa co najmniej dziêsiêciu lat. Nawi¹za³ te¿ do „rewolucji ³upkowej”
w USA zaznaczaj¹c, ¿e ma ona znacznie d³u¿sz¹ historiê.
Zarówno minister Czerwiñski, jak i minister Brodziñski
przypominali, ¿e czekamy na raport Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badwczego,
który ma byæ gotowy pod koniec roku, i w którym bêd¹
wykorzystane wyniki 70 najnowszych wierceñ.
Ukraina. Koncern Chevron, który od 2012 r. prowadzi³ poszukiwania gazu z ³upków, na pocz¹tku lipca br.
zdecydowa³ o przerwaniu prac i wycofaniu siê z Ukrainy
bez podania powodów. Badania by³y prowadzone w obwodach lwowskim i iwano-frankiwskim. Wed³ug szacunków
amerykañskich zasoby gazu w ³upkach siêgaj¹ 11 bln m3.
Po rezygnacji Chevronu, a wczeœniej Shella, na Ukrainie
poszukiwania kontynuuje ENI posiadaj¹ce pakiet kontrolny firmy Zapadgazinwest zakupiony w 2014 r. ENI zapowiada rozpoczêcie eksploatacji w br. Nie rezygnuje tak¿e
spó³ka Nadra Ukrainy SA, która prowadzi wiercenia
wspólnie z Exalo Drilling, spó³k¹ z Grupy PGNiG SA.
Wydatki na wiercenia s¹ wysokie – jeden odwiert kosztuje
od 5 do 8 mln USD.
Niemcy. Trzy firmy zamierzaj¹ podj¹æ poszukiwania
ropy i gazu w Brandenburgii. Prace bêd¹ zlokalizowane na
obszarze koncesji Lubben SW, w obrêbie której planuje siê
wykonanie dwóch wierceñ. Operatorem jest kanadyjski Central European Petroleum GmbH posiadaj¹cy 39% udzia³ów,
PGNiG SA ma ich 36%, a austriacki Rohöl-Aufsuchungs
AG – 25%. Dla PGNiG SA jest to realizacja strategii firmy
na lata 2014–2022, której jednym z elementów by³ zakup
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zagranicznych koncesji poszukiwawczo-wydobywczych
w celu zwiêkszenia wydobycia ropy i gazu.
Koncern BASF jest zainteresowany og³oszonym przez
Gazprom projektem zwiêkszenia zdolnoœci przesy³owej
gazoci¹gu Nord Stream poprzez budowê trzeciej i czwartej
nitki. Wyrazem tego by³o podpisanie 31 lipca br. przez
cz³onka zarz¹du BASF Hansa-Ulricha Engela i wiceprezesa Gazpromu Aleksandra Miedwiediewa listu intencyjnego o udziale w inwestycji Wintershall, spó³ki z holdingu
BASF. Wczeœniej zamiar uczestnictwa w projekcie zg³osi³
koncern E.ON.
Rosja. Termin rozpoczêcia eksploatacji gazowego
z³o¿a-giganta Sztokmanowskoje na Morzu Barentsa by³
ju¿ kilka razy przesuwany, wycofywali siê te¿ udzia³owcy.
Przyczyny opóŸnieñ to przede wszystkim koszt zagospodarowania z³o¿a i koniecznoœæ wdro¿enia nowych technologii dostosowanych do trudnych warunków arktycznych.
Po wprowadzeniu sankcji mo¿liwoœæ wspó³pracy technicznej zosta³a ograniczona. Teraz (24.06 br.) o rezygnacji
z uczestnictwa w inwestycji i sprzeda¿y posiadanych 25%
udzia³ów zakomunikowa³ Total. Francuski koncern uzyska³ od rz¹du zgodê na zaanga¿owanie tylko w trzech projektach w Rosji: Jama³, Chariaga i Termokarstowoje. Szef
Gazpromu, Aleksiej Miller na spotkaniu z prezesem Totalu
Patrickiem Pouyanne deklarowa³, ¿e po wznowieniu inwestycji na Morzu Barentsa Total bêdzie pierwsz¹ firm¹ zaproszon¹ do wspó³pracy.
Z powodu sankcji zagro¿ony jest równie¿ jeden z najwiêkszych projektów inwestycyjnych, jakim jest uruchomienie eksploatacji z³o¿a Ju¿no-Kirinskoje planowane na
rok 2018. Poprzednio ze wzglêdu na ograniczenia w eksporcie do Rosji technologii udostêpnienia z³ó¿ w warun-
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kach arktycznych z udzia³u w du¿ej inwestycji wspólnie
z Gazpromem zrezygnowa³ ExxonMobil. Obecnie sankcje
objê³y dostawy specjalistycznego sprzêtu do wydobycia
ropy i gazu na morzu przez koncern Shell. Zasoby z³o¿a
Ju¿no-Kirinskiego po³o¿onego na Morzu Ochockim w pobli¿u Sachalinu wynosz¹ 637 mld m3 gazu i 97 mln t ropy
oraz kondensatu. Po rozpoczêciu wydobycia gazu Gazprom
planowa³ zwiêkszenie produkcji w zak³adach skraplania
gazu ziemnego Sachalin-2, w których Shell ma 27,5%
udzia³ów.
Meksyk. Reforma sektora naftowego przyspieszy³a
rozpoznanie meksykañskiej czêœci Zatoki Meksykañskiej.
Comision Nacional de Hidrocarburos wyda³a norweskiej
firmie TGS zezwolenie na rozpoczêcie prac w ramach projektu „Gigante” obejmuj¹cego 181,5 tys. km profili sejsmicznych 2-D, oraz na badania grawimetryczne i magnetyczne. Pomiary bêd¹ wykonywane przez cztery statki sejsmiczne. Regionalna siatka profili pokrywa znaczn¹ czêœæ
zatoki, od zatoki Campeche a¿ do granicy sektorów i bêdzie
dowi¹zana do wczeœniejszych profili amerykañskich.
Wstêpna interpretacja strukturalna ma byæ dostêpna pod
koniec III kwarta³u br. Drugi du¿y projekt sejsmiczny dotyczy rejonu Jukatan-Campeche i bêdzie realizowany wspólnie przez firmy Spectrum i Schlumberger. Bêdzie to 44 tys.
km regionalnych profili sejsmicznych 2-D. Obydwa zdjêcia s¹ wykonywane w formule multi-client, tj. dokumentacji dostêpnej dla ró¿nych odbiorców.
ród³a: Bloomberg, cire.pl, Gazprom, GAZ-System,
Hart's E&P, Offshore, Oil & Gas Financial Journal,
Oil&Gas Journal, OPEC, PGNiG, Statoil, UNIAN,
vedomosti.ru, World Oil

