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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Jerzy Zagórski1
Œwiat. Wyd³u¿enie okresu obowi¹zywania ograniczeñ w produkcji ropy
w OPEC postanowione 16 grudnia ub.r.
ma obowi¹zywaæ do 31 marca 2018 r.
Pocz¹tkowo panowa³a pe³na zgoda co do
przestrzegania tego terminu, a nawet jego
wyd³u¿enia, ale z czasem, gdy ceny ropy
w czerwcu i w lipcu spad³y do poziomu
45 USD za bary³kê, determinacja niektórych producentów wyraŸnie os³ab³a. Niew¹tpliwie ten
temat bêdzie dyskutowany na najbli¿szej konferencji
OPEC 30 listopada br., jednak komunikaty p³yn¹ce z Rosji
zapowiadaj¹ zamiar zwiêkszenia produkcji, a wiêc
odst¹pienie od obni¿onych limitów. Zreszt¹ wiadomoœæ
sekretariatu OPEC o poziomie produkcji ropy we wrzeœniu
potwierdza przekroczenie ustalonego limitu 4,42 mln t/d
i osi¹gniêcie produkcji 4,45 mln t/d. Wzrost nast¹pi³
g³ównie z powodu zwiêkszenia wydobycia ropy w Libii,
Nigerii i Iraku. Jednym z celów OPEC, poza oficjalnie
deklarowanym d¹¿eniem do zbilansowania rynku ropy,
by³o przeciwdzia³anie rozwojowi wydobycia ropy z ³upków
w USA. Jednak nowe informacje o rekordowej liczbie
nowych wierceñ i intensyfikacji wydobycia z wykorzystaniem szczelinowania w USA mog¹ oznaczaæ, ¿e znaczenie
ropy z ³upków i wp³yw jej dostaw na obni¿kê cen na rynku
jeszcze wzroœnie. W koñcu maja liczba wierceñ, w których
zakoñczono g³êbienie otworu, lecz nie wykonano operacji
dowiercania i uzbrojenia do eksploatacji, wynosi³a 5946.
S¹ to wiêc otwory, z których ju¿ w II po³owie 2017 r. lub w
2018 r. mo¿na uzyskaæ znaczny przyrost produkcji. Ponadto wydajnoœæ procesu wiertniczego znacznie siê poprawi³a,
co spowodowa³o obni¿kê kosztów wierceñ. Dotyczy to
tak¿e basenu permskiego, istotnego dla rozpoznania akumulacji wêglowodorów niekonwencjonalnych. Ten pozytywny scenariusz mo¿e byæ zak³ócony przez trudnoœci
z realizacj¹ zamówieñ na wykonanie szczelinowania w
krótkim okresie i w du¿ej iloœci otworów. Trzyletni kryzys,
jaki dotkn¹³ przemys³ naftowy, spowodowa³ m.in. redukcjê
miejsc pracy w firmach serwisowych na ca³ym œwiecie,
przekraczaj¹c¹ 330 tys. Odrobienie tych strat, odnowienie,
uzupe³nienie sprzêtu oraz wyposa¿enia wymaga czasu
i dotyczy to tak¿e ekip wykonuj¹cych szczelinowanie.
Innym czynnikiem hamuj¹cym prognozowany wzrost produkcji ropy z ³upków jest trend spadkowy w wierceniach.
W porównaniu z okresem maj–czerwiec br., we wrzeœniu
liczba wierceñ w USA zmniejszy³a siê o 6,3% (na œwiecie
ten spadek by³ jeszcze wiêkszy).
Szybki rozwój p³ywaj¹cych instalacji produkcyjno-przetwórczych dotyczy nie tylko jednostek FSRU
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(Floating Storage and Regasification Unit; Prz. Geol., 65:
417), lecz tak¿e statków FPSO (Floating Production,
Storage and Offloading). W 1999 r. na œwiecie u¿ytkowano 130 jednostek FPSO, w 2005 r. by³o ich 148, a obecnie
liczba FPSO zwiêkszy³a siê do 178 (tab. 1). Co wiêcej,
prognoza Annual Floating Production Systems Report
z paŸdziernika 2017 r. przewiduje 30-procentowy wzrost
zamówieñ na nowe jednostki. Zmieni³a siê lokalizacja koncentracji FPSO w poszczególnych regionach œwiata:
w 2005 r. 37 jednostek by³o zakotwiczonych w Afryce
Zachodniej, a 27 w Brazylii, to obecnie niemal 1/3 wszystkich znajduje siê w Brazylii. S¹ to 54 jednostki, podczas
gdy w Afryce Zachodniej rozmieszczono 43. Znaczna liczba FPSO (30) znajduje siê te¿ na Morzu Pó³nocnym. Nieustannie zwiêkszaj¹ siê mo¿liwoœci produkcyjne statków
FPSO. O ile w 2005 r. zdolnoœæ produkcyjna najwiêkszej
wówczas jednostki „Baobab Ivoirien” wynosi³a 9520 t/d
ropy i 2,1 mln m3/d gazu, a zbiorniki mog³y pomieœciæ
272 tys. t ropy, to obecnie statek „Sea Eagle” pracuj¹cy w
Nigerii mo¿e przetwarzaæ 81,6 tys. t/d ropy i 8,5 mln m3/d
gazu. FPSO „Glen Lyon” zakotwiczony na z³o¿u Schiehallion na Morzu Pó³nocnym produkuje 43,5 tys. t/d ropy
i 6,2 mln m3/d gazu. Powa¿nie wzros³y zdolnoœci magazynowe – jednostka P-57 nale¿¹ca do Petrobrasu mo¿e zgromadziæ w zbiornikach 345 tys. t ropy, niewiele mniejsze s¹
Tab. 1. Rozmieszczenie FPSO (wg Offshore, sierpieñ 2017)
Rejon
Brazylia

Liczba jednostek FPSO
54

Morze Pó³nocne – sektor brytyjski

21

Angola

16

Chiny

16

Nigeria

15

Australia

14

Malezja

10

Indonezja

9

Morze Pó³nocne – sektor norweski

9

Wietnam

9

Meksyk

5

Gwinea Równikowa

4

Indie

3

Ghana

3

Gabon, Kanada, Nowa Zelandia,
Tajlandia, Wybrze¿e Koœci
S³oniowej, Zatoka Meksykañska –
sektor USA

2

Egipt, Filipiny, Gujana, Iran,
Kongo, Libia, Mauretania, W³ochy
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zbiorniki FPSO „Saxi Batuque” wyczarterowanej przez
ExxonMobil do eksploatacji z³o¿a Kizomba – mieszcz¹
330 tys. t ropy. Jednoczeœnie wiêkszoœæ statków jest przystosowana do pracy w akwenach g³êbszych ni¿ 1000 m, co
znacznie rozszerza mo¿liwoœci ich wykorzystania w ró¿nych regionach. Ta cecha w po³¹czeniu z mobilnoœci¹
i elastycznoœci¹ w kszta³towaniu wyposa¿enia jednostki,
zale¿nie od warunków eksploatacji, pozwala na stosunkowo szybkie uruchamianie produkcji i ewentualne jej przerwanie oraz przeniesienie na inne z³o¿e w przypadku
spadku op³acalnoœci czy innych niekorzystnych okolicznoœci.
Zadaniem powo³anej w 2014 r. platformy wspó³pracy
przemys³u naftowego i gazowniczego Oil and Gas Climate
Initiative jest podejmowanie dzia³añ na rzecz obni¿enia
emisji gazów cieplarnianych. W ci¹gu najbli¿szych 10 lat
na inwestycje w tej dziedzinie zostanie przeznaczony
1 mld USD. W paŸdzierniku wybrano do realizacji trzy
projekty inwestycyjne. Pierwszy, wykonywany przez firmê Solidia Technologies, obejmuje obni¿enie emisji dwutlenku wêgla w produkcji cementu z wykorzystaniem CO2
do dojrzewania betonu zamiast wody. Firma Achates
Power Inc. z San Diego bêdzie rozwijaæ konstrukcje silników spalinowych o t³okach przeciwbie¿nych ograniczaj¹cych emisjê. Trzecia inwestycja (nie podano firmy
realizuj¹cej) dotyczy projektowania elektrowni zasilanej
gazem z wychwytywaniem i magazynowaniem CO2 na
skalê przemys³ow¹. Do Oil and Gas Climate Initiative
nale¿¹: BP, CNPC, ENI, Pemex, Reliance Industries, Shell,
Saudi Aramco, Statoil i Total.
Wielka Brytania. Koncern chemiczny Ineos zamierza
wykorzystaæ sukcesy produkcji gazu i ropy z ³upków w
USA oraz rozwijaæ swój oddzia³ Ineos Shale. Zadanie
powierzono nowemu dyrektorowi Ronowi Coyle, który
bêdzie musia³ przede wszystkim przezwyciê¿yæ opory brytyjskiej opinii publicznej niechêtnej wobec uzale¿nienia od
paliw kopalnych i obawiaj¹cej siê ewentualnych negatywnych skutków szczelinowania. Za poszukiwaniami i eksploatacj¹ z³ó¿ niekonwencjonalnych przemawiaj¹ takie
argumenty jak koniecznoœæ ograniczenia zu¿ycia wêgla
i przewidywane znaczne zwiêkszenie importu gazu wobec
malej¹cej produkcji krajowej – w 2035 r. import ma stanowiæ 80% zapotrzebowania. Jednak Partia Pracy i Liberalni
Demokraci domagaj¹ siê wprowadzenia zakazu szczelinowania. Ineos dysponuje najwiêksz¹ iloœci¹ koncesji poszukiwawczych w W. Brytanii, ³¹cznie jest to 4050 km2. Pod
koniec paŸdziernika br. odkupi³ od Total E&P Ltd. udzia³y
w 6 blokach koncesyjnych w East Midlands, przez co
ogólna powierzchnia posiadanych koncesji zwiêkszy³a siê
do 9410 km2. Ineos Shale planuje w najbli¿szym czasie
odwiercenie 25 otworów i wykonanie szczelinowania
hydraulicznego w 11 odwiertach. Poszukiwania z wykorzystaniem szczelinowania prowadz¹ w W. Brytanii tak¿e
Cuadrilla Resources Ltd. i Third Energy U.K. Gas Ltd.
USA. Oprócz dzia³añ na rzecz wycofania siê z ograniczeñ dotycz¹cych emisji metanu i rozbudowy elektrowni
wêglowych, administracja D. Trumpa zmienia politykê w
zakresie rozszerzenia iloœci koncesji poszukiwawczych
i wydobywczych na terenach federalnych. Otwarcie obszarów koncesyjnych w Zatoce Meksykañskiej w marcu
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2018 r. zapowiedzia³ sekretarz Departamentu Zasobów
Wewnêtrznych Ryan Zinke. Jest to najwiêksze rozszerzenie koncesji w historii USA obejmuj¹ce powierzchniê
311 200 km2 akwenów przylegaj¹cych do stanów Teksas,
Luizjana, Missisipi, Alabama i Floryda. Wed³ug szacunków Bureau of Ocean Energy Management wydobywalne
zasoby znajduj¹ce siê na tym obszarze wynosz¹ od 28,5 do
193 mln t ropy i 15,5–125 mld m3 gazu. Bloki koncesyjne
s¹ zlokalizowane w odleg³oœci 3–370 km od wybrze¿a,
g³êbokoœæ wody waha siê od 3 do 3385 m. Ze sprzeda¿y s¹
wy³¹czone koncesje znajduj¹ce siê na obszarze Narodowego Rezerwatu Morskiego Flower Garden Banks. Warunki
sprzeda¿y koncesji zawieraj¹ postanowienia o ochronie
wra¿liwych zasobów biologicznych i minimalizowaniu
negatywnego oddzia³ywania na gatunki podlegaj¹ce
ochronie. Równolegle tocz¹ siê przygotowania do rozpoczêcia poszukiwañ na obszarze arktycznego rezerwatu
przyrody na Alasce (ANWR). Wniosek procedowany
obecnie w Senacie dotyczy rejonu North Slope o powierzchni 7080 km2, podczas gdy ca³y obszar ANWR zajmuje powierzchniê 76,9 tys. km2. Rezerwat zosta³ objêty
szczególn¹ ochron¹ w 1980 r. Udostêpnienie tych stref dla
przemys³u naftowego ma przynieœæ korzyœci dla bud¿etu
federalnego w wysokoœci 1 mld USD. W senackiej komisji
energii i zasobów naturalnych, której przewodniczy Lisa
Murkowski, by³y gubernator Alaski, przeciwni poszukiwaniom s¹ przewa¿nie senatorzy z Partii Demokratycznej,
którzy podnosz¹ argumenty o wyj¹tkowym charakterze
i wartoœci ANWR oraz jego wra¿liwoœci na naruszenie
równowagi ekologicznej. Zwolennicy wydawania nowych
koncesji, w tym gubernator Alaski i niektórzy przedstawiciele grup Inuitów, rdzennych Kanadyjczyków i jedynych
sta³ych mieszkañców ANWR twierdz¹, ¿e zagospodarowanie zasobów ropy i gazu jest konieczne dla stanu Alaska,
a postêp w technologii wierceñ i eksploatacji wêglowodorów ogranicza szkody w ekosystemie.
Wydzia³ ochrony konsumentów prokuratury stanu Teksas otrzyma³ od klientów stacji benzynowych blisko 5500
skarg na nieuzasadnione podwy¿szenie cen paliw w czasie
huraganu Harvey. Urz¹d prokuratora zarejestrowa³ dotychczas 127 przypadków oszustw cenowych i zapowiedzia³,
¿e stacje bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ zaspokojenia roszczeñ
klientów wynikaj¹cych z zawy¿onych cen. W przeciwnym
przypadku sprawy bêd¹ kierowane do s¹du, gdzie grozi
grzywna w wysokoœci 20 tys. USD. Prokurator generalny
Ken Paxton zwróci³ uwagê na fakt, ¿e wiele oszustw wydarzy³o siê w rejonie Dallas–Fort Worth, w którym huragan
nie wyrz¹dzi³ ¿adnych szkód.
Chiny. W czasie wizyty prezydenta D. Trumpa w Pekinie, w obecnoœci prezydenta Xi-Jinpinga, podpisano wa¿n¹
umowê o budowie zak³adów LNG na Alasce. Stronami
umowy s¹: Alaska Gas Development Corp., stan Alaska,
China Petrochemical Corp. (Sinopec), CIC Capital Corp.
i Bank of China. Jest to ogromna inwestycja obejmuj¹ca
zak³ad oczyszczania i przeróbki gazu w pobli¿u Point
Thomson na wybrze¿u Morza Beauforta, gazoci¹g
d³ugoœci 1280 km i œrednicy 1100 mm, który biegnie na
po³udnie i transportuje gaz do zak³adów skraplania gazu na
pó³wyspie Kenai nad Zatok¹ Alaskañsk¹. Zak³ad bêdzie
mia³ trzy linie o zdolnoœci produkcyjnej 20 mln t skroplonego gazu rocznie. Gaz ziemny bêdzie pochodzi³ ze z³ó¿ w
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rejonie Prudhoe Bay. Budowa jest zaplanowana na lata
2018–2023, wysy³ka pierwszego ³adunku LNG ma
nast¹piæ w okresie 2023–2025. Odbiorc¹ skroplonego gazu
ziemnego bêdzie m. in. koncern Sinopec. Ca³kowity koszt
projektu szacuje siê na 43 mld USD.
Rosja. Na portalu arctic.ru pojawi³a siê wiadomoœæ
o próbie holowania góry lodowej w celu zmiany trasy jej
dryfu. W 2016 r. lodo³amacz „Kapitan Dranicyn” dokona³
na Morzu Karskim pierwszych eksperymentów z holowaniem góry lodowej o masie wielokrotnie przekraczaj¹cej
masê statku. We wrzeœniu br. Rosnieft poinformowa³a
o pomyœlnym wyniku holowania góry lodowej o masie
ponad 1 mln t u wybrze¿y Ziemi Franciszka Józefa, na
pograniczu Morza Barentsa i Morza Karskiego. Wielkoœæ
kry lodowej mo¿na oceniæ przez porównanie z gór¹, która
zatopi³a „Titanic” – tamta by³a 13 razy mniejsza. W operacji
bra³ udzia³ lodo³amacz „Kapitan Dranicyn”, statek badawczy „Akademik Tresznikow” i holowniki. Niekontrolowany dryf móg³ zagroziæ pobliskiej platformie wiertniczej.
Podobne sukcesy ma na swoim koncie kanadyjska
firma Atlantic Towing. W 2015 r. u ujœcia rzeki Œwiêtego
Wawrzyñca zmieniono kurs dryfuj¹cej góry lodowej o masie 2,1 mln t.
Wiertnictwo. Poszukiwania na obszarach arktycznych
rozwijaj¹ siê powoli, w dalszym ci¹gu silne s¹ sprzeciwy
organizacji ekologicznych przekonuj¹cych o wyj¹tkowo
powa¿nych zagro¿eniach dla œrodowiska naturalnego,
równie¿ skala trudnoœci technicznych i logistycznych jest
znaczna (spowodowa³a wycofanie siê w maju 2016 r.
Shella i ConocoPhillips z planów wierceñ na Morzu Czukockim i Beauforta). Jednak zasoby wêglowodorów znajduj¹ce siê za ko³em podbiegunowym s¹ na tyle wa¿ne,
¿e przygotowania do prac trwaj¹ i powstaj¹ kolejne roz-

wi¹zania maj¹ce umo¿liwiæ dostêp do nich. Tak¹ propozycjê przedstawi³a firma Hilcorp Alaska, która zamierza
realizowaæ na wodach federalnych projekt Liberty przewiduj¹cy wykonanie 16 wierceñ, w tym 5–8 otworów eksploatacyjnych. Wiercenia bêd¹ prowadzone ze sztucznej
wyspy usypanej ze ¿wiru, o powierzchni podstawy na dnie
morza 9,7 ha (g³êbokoœæ wody wynosi 6 m) i powierzchni
wiertni 3,6 ha. Transport w okresie zimowym zapewni droga lodowa, któr¹ bêdzie dostarczone ponad 63 mln m3 ¿wiru. Projekt Liberty jest zlokalizowany 24 km na wschód od
Prudhoe Bay i w okresie pe³nej zdolnoœci produkcyjnej
wydobycie wyniesie od 8100 do 9500 t/d ropy. Ropa
bêdzie przesy³ana na oddalony o 9 km l¹d podwodnym
ruroci¹giem w podwójnej otulinie, która stanowi zabezpieczenie przed wyciekiem, i zag³êbionym w dnie morskim w
celu unikniêcia uszkodzenia przez ruchomy lód. Hilcorp
Alaska planuje wydobycie 10–20 mln t ropy w okresie
15–20 lat. Rozpoczêcie projektu jest uzale¿nione od decyzji Departamentu Zasobów Wewnêtrznych, co do niedawna by³o niemo¿liwe ze wzglêdu na zakaz udzielania
koncesji na wodach arktycznych. Obecnie, gdy dla agend
rz¹dowych priorytetem jest niezale¿noœæ energetyczna forsowana przez D. Trumpa, sekretarz departamentu Ryan
Zinke mo¿e byæ sk³onny do zaaprobowania wniosku firmy
Hilcorp. Zastrze¿enia zg³asza dyrektor Wilderness Society,
przypominaj¹c o wycieku gazu w lutym br. z pomorskiego
gazoci¹gu w rejonie Cook Inlet, ca³kowicie zlikwidowanym dopiero w kwietniu. Wyciek nie spowodowa³ szkód
ekologicznych, ale Hilcorp zap³aci³ grzywnê w wysokoœci
200 tys. USD.
ród³a: AGDC, arctic.ru, Associated Press, Atlantic Towing,
Bloomberg, Hart’s E&P, Offshore, Oil & Gas Financial
Journal, Oil & Gas Journal, OPEC, Pennenergy, Rosnieft,
World Oil
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