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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Jerzy Zagórski1
OPEC. D³ugo oczekiwane i z trudem
wynegocjowane spotkanie cz³onków
OPEC w sprawie ograniczenia dostaw
ropy naftowej, z udzia³em producentów
spoza organizacji (jak Rosja), które odby³o siê w Ad-Dauha w Katarze 17 kwietnia br., nie doprowadzi³o do porozumienia. Rozmowy trwa³y znacznie d³u¿ej ni¿
planowano, jednak pomimo ostrze¿eñ analityków rynku, ¿e brak uzgodnienia wspólnego stanowiska
doprowadzi do spadku cen, do konsensusu nie dosz³o.
Wbrew wczeœniejszym zapowiedziom nie stawi³a siê delegacja Iranu i niew¹tpliwie by³ to czynnik os³abiaj¹cy znaczenie kartelu.
Zapowiedziano ponowne podjêcie rozmów o zamro¿eniu limitów wydobycia ropy w czerwcu br. i w³aœciwie by³
to jedyny efekt konferencji. Na portalu OPEC nie zamieszczono komunikatu o spotkaniu 17 kwietnia br., a ju¿ 4 maja
odby³o siê w Wiedniu zebranie przedstawicieli grupy, które
by³o poœwiêcone przygotowaniu nastêpnej tury negocjacji.
W dalszym ci¹gu wœród delegatów s¹ rozbie¿noœci, niektórzy uwa¿aj¹, ¿e zamro¿enie limitów nie bêdzie potrzebne
wobec zmian zachodz¹cych na rynku. Miêdzynarodowa
Agencja Energetyczna ocenia, ¿e w drugiej po³owie roku
nast¹pi zrównowa¿enie popytu i poda¿y wskutek eliminowania mniejszych producentów spoza OPEC przez niskie
ceny ropy.
Mimo przewidywañ co do nastêpstw w postaci ruchów cen ropy, rynek zareagowa³ bardzo umiarkowanie.
O ile 15 kwietnia cena ropy w koszyku OPEC wynosi³a
38,05 USD za bary³kê, to 18.04 by³o to 36,58; 21.04 –
40,09; 29.04 – 42,70 i 11.05 – 40,20 USD/bar.
Natomiast gie³dy nowojorska i londyñska odpowiedzia³y na skutki katastrofalnego po¿aru lasów w prowincji
Alberta w Kanadzie. Ogieñ zagrozi³ mieszkañcom Fort
McMurray, g³ównego oœrodka eksploatacji ropy, i spowodowa³ ograniczenie produkcji. Cena ropy Brent 29 kwietnia br. osi¹gnê³a 47,67 USD/bar., ale po opanowaniu po¿arów w maju wróci³a do poziomu 44 USD.
Wynik spotkania w Ad-Dauha jest bardzo niekorzystny
dla Wenezueli, dla której podwy¿ka cen ropy by³aby szans¹ choæby chwilowego zahamowania kryzysu finansowego. Obecnie zagraniczne firmy wycofuj¹ siê z tego kraju
z powodu wstrzymania p³atnoœci za us³ugi. Decyzje o zawieszeniu dzia³alnoœci og³osi³y m.in. Schlumberger i Halliburton.
Europa. Powstanie konsorcjum do budowy gazoci¹gu
Nord Stream 2 nie powstrzyma³o protestów przeciwko tej
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inwestycji i dyskusji, w których kwestionuje siê jej celowoœæ. Taka debata odby³a siê na pocz¹tku kwietnia br. w
Global Energy Center, które jest organem Rady Atlantyckiej. Uczestnicy panelu byli podzieleni w opiniach co do
zagro¿eñ jakie gazoci¹g niesie dla Europy. Richard Morningstar, dyrektor Global Energy Center, wyrazi³ opiniê, ¿e
postêpowanie Rosji w ostatnich latach budzi uzasadniony
niepokój, wiêc nie mo¿na siê dziwiæ, ¿e tak wielu cz³onków UE sprzeciwia siê nowemu szlakowi dostaw gazu od
tego kontrahenta. Odmienne stanowisko zaj¹³ Friedbert
Pfluger, b. cz³onek rz¹du i deputowany do Bundestagu do
2006 r., argumentuj¹c, ¿e Nord Stream 2 jest takim samym
ruroci¹giem jak gazoci¹gi z Algierii lub Azerbejd¿anu.
„Gazoci¹g z Rosji do Niemiec nie jest spraw¹ europejsk¹” –
stwierdzi³ Pfluger. Inne zastrze¿enia dotyczy³y rzeczywistego zapotrzebowania UE na gaz – obecnie przepustowoœæ istniej¹cego gazoci¹gu Nord Stream i innych gazoci¹gów nie jest w pe³ni wykorzystana. Anders Asland,
doradca rz¹du ukraiñskiego i bia³oruskiego, uwa¿a, ¿e
dywersyfikacja dostaw by³aby ciosem dla Gazpromu,
którego wartoœæ rynkowa spad³a w ci¹gu paru lat z 360 mln
do 51 mln USD. Co wiêcej, nazwa³ Gazprom „straszn¹
firm¹”, która powinna byæ traktowana jako syndykat zorganizowanej przestêpczoœci, a udzia³ piêciu zachodnich
koncernów w tym przedsiêwziêciu nale¿y uznaæ za wysoce
naganny. Jednak zdaniem Pflugera, Gazprom jest wiarygodnym partnerem, który od 1991 r. zapewnia znaczn¹
czêœæ dostaw gazu do Europy. Konkluzja z dyskusji w Global Energy Center nie jest optymistyczna: udzia³owcy projektu Nord Stream 2 chc¹ utrzymywaæ biznesowe relacje
z Gazpromem i nie chc¹ byæ wci¹gani w problemy gospodarcze i polityczne Ukrainy. Jest to wa¿na sprawa dla europejskiego bezpieczeñstwa energetycznego, ale mniej wa¿na w porównaniu z wojn¹ w Syrii i pañstwem islamskim.
Jeszcze bardziej niekorzystnie rozpoczê³y siê 10 maja br.
obrady Parlamentu Europejskiego. Na wstêpie komisarz
ds. energii Arias Canete stwierdzi³ w imieniu komisji, ¿e
„...realizacja Nord Stream 2 mo¿e doprowadziæ do zmniejszenia roli innych korytarzy gazowych z Rosji do Unii
z eliminacj¹ gazoci¹gów przebiegaj¹cych przez terytorium
Ukrainy w³¹cznie, ale mimo to komisja nie mo¿e zbyt wiele uczyniæ, poniewa¿ jest to przedsiêwziêcie prywatne”.
Natomiast wiêkszoœæ deputowanych PE ocenia³a gazoci¹g
jako niepotrzebny, a nawet wrêcz szkodliwy dla Unii.
Polska. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
SA przedstawi³o w kwietniu br. aktualizacjê strategii firmy.
Najwa¿niejszym powodem s¹ zmiany na rynkach œwiatowych, w tym zmiany cen ropy i gazu. PGNiG SA zamierza
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pozostaæ g³ównym dystrybutorem gazu ziemnego, natomiast w sektorze wydobywczym bêdzie to d¹¿enie do
utrzymania czo³owej pozycji w kraju. Zak³ada siê wzrost
produkcji wêglowodorów w kraju i zagranic¹ do ok.
7,5–8,2 mln t równowa¿nika ropy naftowej. W zakresie
wydobycia krajowego bêdzie to utrzymanie poziomu
4,5 mln t równowa¿nika ropy naftowej. Zmiany w segmencie poszukiwañ i wydobycia okreœlono has³em „wzmocnienie i transformacja”. Decyzje podejmowane w najbli¿szych miesi¹cach poka¿¹ w jaki sposób bêdzie realizowana
transformacja, jaki bêdzie kierunek poszukiwañ zapewniaj¹cy przyrost zasobów, a tym samym utrzymanie zak³adanej wielkoœci wydobycia ropy i gazu w kraju. Do
rozwi¹zania tych zadañ planuje siê wykonanie w br. 56 wierceñ poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych. Trudna jest sytuacja spó³ek zale¿nych PGNiG SA,
które prowadz¹ dzia³alnoœæ us³ugow¹ w zakresie wiertnictwa i geofizyki, bo ograniczenie prac badawczych spowodowa³o znaczne zmniejszenie portfela zamówieñ.
Stan poszukiwañ gazu z ³upków oceni³a ostatnio Organizacja Polskiego Przemys³u Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW). Jest to wg niej nadal wczesny etap poszukiwañ i nie mamy odpowiedzi, jak du¿e s¹ zasoby, a przede
wszystkim jaka jest ich wartoœæ przemys³owa. Doln¹ granic¹ jest wydajnoœæ 50–100 tys. m3 gazu na dobê, a takiego

przyp³ywu nie uzyskano w ¿adnym otworze. Koszty poszukiwañ gazu z ³upków wynios³y dotychczas 3,2 mld PLN,
z czego 3/4 pokry³y firmy zagraniczne. Obecnie oczekuje
siê na wyniki wierceñ Wysin-2H i Wysin-3H w obrêbie
koncesji Stara Kiszewa.
Wed³ug danych Ministerstwa Œrodowiska z 31.03.2016 r.
jest 31 koncesji na poszukiwanie gazu z ³upków, w tym 9
polskich. Ogó³em w tym celu wykonano 72 otwory.
Wielka Brytania. Na podstawie rozporz¹dzenia Open
Government License prawie 40 tys. kmb profili sejsmicznych, map magnetycznych i grawimetrycznych oraz
danych z profilowañ otworowych wykonanych w
ubieg³ych latach na zamówienie rz¹du zostanie bezp³atnie
udostêpniona firmom poszukiwawczym. Materia³y dotycz¹ rowu Rockall i wyniesienia w œrodkowej czêœci
Morza Pó³nocnego. Poinformowa³a o tym kieruj¹ca urzêdem UK Oil and Gas Authority Deirdre Michie. W zamierzeniu ma to byæ zachêta do udzia³u w 29 rundzie
przetargowej na koncesje poszukiwawcze i wydobywcze
na Morzu Pó³nocnym.
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