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Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Jerzy Zagórski1
Œwiat. Historia statków do magazynowania i regazyfikacji skroplonego gazu
ziemnego (FSRU – Floating Storage and
Regasification Unit) rozpoczê³a siê w
2007 r., jest wiêc doœæ krótka. Jednak
zalety p³ywaj¹cych zak³adów produkcyjnych spowodowa³y szybki rozwój tej
specyficznej kategorii jednostek, zaprojektowanych dla przemys³u naftowego. Œwiadczy o tym
liczba FSRU bêd¹cych w u¿ytkowaniu i przewidzianych
do oddania do eksploatacji w najbli¿szych latach (tab. 1).
Podstawowym parametrem, który przemawia za FSRU,
jest ni¿szy koszt regazyfikacji. Wed³ug danych Miêdzynarodowej Unii Gazowniczej z 2016 r. œrednia wa¿ona kosztu
regazyfikacji na statku wynosi³a 78 USD za tonê gazu w
porównaniu z 334 USD za tonê w terminalu l¹dowym.
Drug¹ wa¿n¹ przewag¹ jest mobilnoœæ i elastycznoœæ
wykorzystania FSRU – mo¿na je lokowaæ w ró¿nych miejscach, zale¿nie do aktualnego zapotrzebowania, ³atwo
dopasowaæ ich zdolnoœæ produkcyjn¹ do lokalnych warunków. W Indonezji projektuje siê dostarczanie gazu na
wyspê Bali za pomoc¹ mniejszej jednostki FSRU. Bêdzie
ona zmieniaæ lokalizacjê i docieraæ do miejsc, w których
poprzednio nie by³o Ÿróde³ zaopatrzenia. Podobnie jak
FPSO, p³ywaj¹ce bazy produkcji wstêpnego oczyszczania,
magazynowania i prze³adunku ropy lub gazu, pierwsze
FSRU by³y przebudowanymi tankowcami, jednak obecnie
s¹ to specjalne jednostki zaprojektowane na potrzeby
regazyfikacji. Pojemnoœæ zbiorników wynosi najczêœciej
145 tys. m3, ale Fox Petroleum planuje wykorzystanie w
Indiach statku o pojemnoœci 330 tys. m3.
Tab. 1. Liczba statków FSRU na œwiecie (wg Energy Maritime
Associates, 2017)
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Zalety FSRU doceni³a Litwa, uruchamiaj¹c p³ywaj¹cy
terminal w K³ajpedzie i uzyskuj¹c niezale¿ne Ÿród³o
dostaw gazu, a niebawem podobne instalacje powstan¹ w
Kaliningradzie i Estonii (Prz. Geol., 65: 206). W Europie
FSRU zwiêkszy te¿ mo¿liwoœci wa¿nego terminalu chorwackiego na wyspie Krk na Adriatyku. Po zakotwiczeniu
statku i rozruchu FSRU moc produkcyjna wzroœnie w
2019 r. do 2 mld m3 gazu rocznie. Inny terminal wykorzystuj¹cy FSRU bêdzie funkcjonowa³ w Grecji w porcie
Aleksandropolis na Morzu Egejskim. Równie¿ na Morzu
Egejskim zosta³ wprowadzony do eksploatacji w tureckim
terminalu Cakmakli FSRU „GDF Suez Neptune” o pojemnoœci 145 tys. m3, przetwarzaj¹cy 21 mln m3 gazu dziennie.
Kilkanaœcie jednostek FSRU jest eksploatowanych w Azji
Po³udniowo-Wschodniej (Indie, Pakistan i Indonezja).
W Afryce terminale FSRU s¹ czynne w Ghanie, Wybrze¿u
Koœci S³oniowej i w Nigerii. W Ameryce £aciñskiej dostawy nowych statków zostan¹ zrealizowane w tym roku
(Brazylia) lub w przysz³ym (Urugwaj, Puerto Rico). W budowie FSRU specjalizuj¹ siê po³udniowokoreañskie stocznie: Samsung Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering i Hyundai Heavy Industries.
OPEC. Na spotkaniu w Wiedniu 10 grudnia 2016 r., na
którym ostatecznie zatwierdzono ograniczenia produkcji
ropy wprowadzone na 171. Konferencji OPEC, zapowiedziano te¿ mo¿liwoœæ przed³u¿enia okresu ich obowi¹zywania. Wstêpnie mówiono o szeœciu miesi¹cach. W maju
br., w okresie poprzedzaj¹cym 172. Konferencjê OPEC,
z wypowiedzi przedstawicieli Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu
i Iranu wynika³o, ¿e pozytywnie oceniaj¹ dzia³anie nowych
limitów i opowiadaj¹ siê za ich przed³u¿eniem. Nie by³o
wiêc zaskoczeniem, gdy uczestnicy 172. Konferencji,
która odby³a siê w Wiedniu 25 maja 2017 r., og³osili decyzjê o wyd³u¿eniu okresu ograniczenia wydobycia ropy
o 9 miesiêcy, pocz¹wszy od 1 lipca br. Uzasadnieniem by³
poziom cen satysfakcjonuj¹cy zarówno producentów, jak
i konsumentów oraz stabilna sytuacja na rynku naftowym.
Jednoczeœnie komitet nadzoruj¹cy przestrzeganie porozumienia podkreœli³ zaanga¿owanie krajów cz³onkowskich
OPEC w realizacji ustaleñ dotycz¹cych poziomu produkcji. Z ograniczeñ jest nadal wy³¹czona Libia, Nigeria i Iran,
ale ta informacja nie znalaz³a siê w oficjalnym komunikacie. Komitet bêdzie w dalszym ci¹gu monitorowa³ rozwój
sytuacji na rynku i w razie potrzeby przedk³ada³ odpowiednie rekomendacje radzie ministerialnej OPEC. Zwrócono
te¿ uwagê na znaczenie wspó³pracy z producentami spoza
OPEC, co znalaz³o swoje odbicie we wspólnej deklaracji
potwierdzaj¹cej ich udzia³ w zobowi¹zaniach obejmu-
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j¹cych zmniejszenie wydobycia. Grono cz³onków OPEC
powiêkszy³o siê do 14 pañstw, poniewa¿ na posiedzeniu w
Wiedniu przyjêto do organizacji Gwineê Równikow¹. Termin nastêpnej konferencji OPEC wyznaczono na 30 listopada br.
Komentatorzy oceniaj¹cy decyzjê koalicji 24 producentów ropy o ograniczeniu wydobycia zgadzaj¹ siê co do
tego, ¿e jest to du¿e osi¹gniêcie OPEC, co wiêcej, w odró¿nieniu od poprzednich krótkotrwa³ych porozumieñ tego
typu, funkcjonuje ju¿ przez pó³ roku, co jest sukcesem.
Ponadto jest to wyj¹tkowy przyk³ad zgodnego wspó³dzia³ania cz³onków OPEC i w³¹czenia do udzia³u równie¿
producentów spoza organizacji. Pozostaj¹ jednak w¹tpliwoœci, jak rozwinie siê sytuacja po 1 kwietnia 2018 r., czyli
po up³ywie terminu porozumienia, czy nie nast¹pi powrót
do intensywnej eksploatacji w ka¿dym z krajów produkuj¹cych ropê, a w konsekwencji spadek cen ropy (przypomnienie okresu 2014–2016). Redaktorzy Word Oil pytaj¹,
czy OPEC ma opracowan¹ d³ugoterminow¹ perspektywê
postêpowania i czy nadal bêdzie w stanie kontrolowaæ
wielkoœæ wydobycia. Drugim problemem jest rosn¹ce wydobycie ropy z ³upków w USA i jego wp³yw na obni¿kê
cen. Mo¿e to byæ czynnik zachêcaj¹cy cz³onków OPEC do
odchodzenia od œcis³ego przestrzegania warunków porozumienia, ¿eby zrekompensowaæ zmniejszenie przychodów.
Zwróci³ na to uwagê prezes Rosniefti Igor Sieczin.
W wyst¹pieniu na Miêdzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu 2 czerwca br. powiedzia³:
„Zmniejszenie produkcji w wyniku porozumienia krajów
OPEC i spoza OPEC mo¿e w du¿ym stopniu byæ zrekompensowane przez zwiêkszenie produkcji ropy z ³upków w
USA w po³owie 2018 r. Porozumienie, do którego najbardziej przyczyni³y siê Arabia Saudyjska i Rosja, da³o rynkowi pewn¹ ulgê, ale trudno s¹dziæ, ¿e s¹ to systematyczne
dzia³ania prowadz¹ce do d³ugofalowej stabilizacji”. Kolejnym wa¿nym elementem wp³ywaj¹cym na skutecznoœæ
podjêtych zobowi¹zañ jest trwa³oœæ sojuszu OPEC i Rosji
w zakresie dzia³añ dotycz¹cych stabilizacji cen ropy. Obecnie
strony deklaruj¹ nie tylko zamiar kontynuacji wspó³pracy
i wspó³dzia³ania, ale jej pog³êbienia. W oœwiadczeniach
sk³adanych przez sekretarza generalnego OPEC Mohammada Barkindo i ministra energii Aleksandra Nowaka po
spotkaniu w Moskwie 31 maja br. mówiono o sformalizowaniu partnerstwa w kierunku zapewnienia jego trwa³oœci
i sprawnego funkcjonowania. Maj¹ temu s³u¿yæ regularne
kontakty ministrów ds. ropy odbywaj¹ce siê dwukrotnie w
ci¹gu roku. Tematów do konsultacji prawdopodobnie nie
zabraknie, bo w wywiadzie dla agencji Bloomberg A. Nowak
rozwa¿a³ mo¿liwoœæ redukcji lub zwiêkszenia ograniczeñ
produkcji, jeœli bêdzie tego wymaga³a sytuacja rynkowa,
natomiast saudyjski minister energii Khalid Al Falih
dopuszcza tylko ewentualne przed³u¿enie ograniczeñ po
31 marca 2018 r.
Ceny ropy przed spotkaniem OPEC kszta³towa³y siê
powy¿ej 50 USD za bary³kê, w przeddzieñ konferencji za
ropê WTI nale¿a³o zap³aciæ 51,46 USD, a za ropê Brent
54,16 USD, 26 maja by³o to odpowiednio 48,72 USD/bar
i 51,23 USD/bar, 29 maja – 49,80 USD/bar i 52,15 USD/bar
i wreszcie 2 czerwca – 47,86 USD/bar i 50,15 USD/bar.
Polska. Wspó³praca PGNiG i Orlen Upstream rozpoczêta w 2016 r. przynios³a sukces w postaci wyników wier418

cenia Mi³os³aw-5K/H, w którym w piaszczystych utworach czerwonego sp¹gowca odkryto akumulacjê gazu
ziemnego. Wyniki pierwszych prób z³o¿owych s¹ dobre
i wskazuj¹ na mo¿liwoœæ eksploatacji z³o¿a. Jest to otwór
poziomy o g³êbokoœci pionowej 3650 m i g³êbokoœci pomiarowej 4500 m, przy czym d³ugoœæ odcinka poziomego
wynosi 400 m. Mi³os³aw-5K/H znajduje siê w obrêbie koncesji Kórnik–Œroda Wielkopolska na po³udniowy wschód
od Poznania. Operatorem koncesji jest PGNiG SA posiadaj¹ce 51% udzia³ów.
Z kolei w obrêbie koncesji Pniewy–Stêszew na pó³nocny zachód od Poznania PGNiG SA w styczniu br. rozpoczê³o wiercenie otworu poszukiwawczego Rokietnica-5H,
z zadaniem zbadania perspektywicznoœci utworów czerwonego sp¹gowca. W czerwcu br. poinformowano o przewierceniu w piaskowcach permu dolnego horyzontu
gazonoœnego, z którego po wykonaniu testów wydajnoœci
uzyskano przemys³owy przyp³yw suchego gazu o zawartoœci metanu 85%, co uzasadnia rozpoczêcie przygotowañ do
wydobycia gazu. Jest to równie¿ otwór poziomy o g³êbokoœci 3625 m i g³êbokoœci pomiarowej 4255 m, w tym
odcinek poziomy o d³ugoœci 400 m. PGNiG SA jest wy³¹cznym operatorem tej koncesji.
Rumunia. W 2016 r. pañstwowa spó³ka gazownicza
Romgaz odkry³a w okrêgu Buzau z³o¿e gazu Caragele,
okreœlane jako najwiêksze w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat.
Wykonano tam dwa wiercenia – Damianca 55 i Rosetti 77,
w których na g³êbokoœci ok. 4000 m stwierdzono wystêpowanie horyzontu gazonoœnego o mi¹¿szoœci 120 m w
wêglanowych utworach jury. Zasoby z³o¿a Caragele o rozci¹g³oœci 35 km oszacowano na 25–27 mld m3 gazu. Jeszcze w tym roku jest planowane odwiercenie 6 dalszych
otworów rozpoznawczych i rozpoczêcie eksploatacji w
2019 r. Produkcja gazu prowadzona przez Romgaz i kontrolowany przez ÕMV Petrom pokrywa wiêkszoœæ zapotrzebowania krajowego, jedynie 1/10 gazu pochodzi
z Rosji. Rumunia posiada zró¿nicowany miks energetyczny, obejmuj¹cy gaz wêgiel kamienny, hydroelektrownie,
energiê j¹drow¹ i Ÿród³a odnawialne. Jednak do roku 2023
bêdzie konieczne zamkniêcie elektrowni gazowych o ³¹cznej mocy 1800 MW i wêglowych o mocy 2400 MW
i zast¹pienie ich nowymi si³owniami. Zwiêkszenie wydobycia gazu po uruchomieniu wydobycia ze z³o¿a Caragele
poprawi wiêc niezale¿noœæ energetyczn¹. Wykorzystany
bêdzie te¿ nowobudowany gazoci¹g do Bu³garii (równie¿
z terminem ukoñczenia w 2019 r.), tworz¹cy po³¹czenie
obu krajów z Austri¹.
USA. Pierwsze decyzje prezydenta Donalda Trumpa
dotycz¹ce energii spotka³y siê z przychylnym przyjêciem
ze strony przemys³u naftowego. Spodziewano siê dalszych
rozstrzygniêæ i uregulowañ korzystnych dla bran¿y. Jednak
próby dotrzymania obietnic wyborczych spowodowa³y, ¿e
w projekcie bud¿etu na rok 2018 trzeba by³o znaleŸæ dodatkowe przychody na ich realizacjê i zaproponowano sprzeda¿ przesy³owych linii energetycznych w zachodnich stanach, otwarcie dla poszukiwañ chronionego obszaru Arctic
National Wildlife Refugee na Alasce i sprzeda¿ po³owy
ropy naftowej znajduj¹cej siê w Strategicznej Rezerwie
Naftowej (Strategic Petroleum Reserve). Szczególnie ta
ostatnia inicjatywa wywo³a³a ¿ywe reakcje, z jednej strony

Przegl¹d Geologiczny, vol. 65, nr 7, 2017

ze wzglêdu na zmniejszenie bezpieczeñstwa paliwowego
kraju (rezerwê strategiczn¹ ustanowiono w 1974 r. po kryzysie naftowym), z drugiej – z uwagi na skutki pojawienia
siê na rynku dodatkowych iloœci ropy i spadku cen. Obecnie w Strategicznej Rezerwie znajduje siê 93,5 mln t ropy
i do 2027 r. proponuje siê sprzeda¿ 36,7 mln t. Dla bud¿etu
na rok 2018 ma to byæ zysk w wysokoœci 500 mln USD.
Zapewne trudne bêdzie uzyskanie zgody Kongresu na rozpoczêcie wierceñ naftowych w cennych przyrodniczo rejonach Alaski. Od d³u¿szego czasu energicznie zabiega o to
republikañska senator z Alaski Lisa Murkowski. Równie¿
inny pomys³ na zasilenie bud¿etu federalnego przez likwidacjê udzia³u czterech stanów przylegaj¹cych do Zatoki
Meksykañskiej (Alabama, Luizjana, Missisipi i Teksas) w
op³atach koncesyjnych wnoszonych przez firmy naftowe
nie bêdzie ³atwy do wykonania. Ju¿ poprzednio próbowa³
to przeprowadziæ prezydent Barack Obama, jednak dzia³ania rz¹du zosta³y zablokowane przez w³adze stanowe
i zapewne podobna akcja powtórzy siê w tej kadencji.
Kuba. Australijska firma Melbana Energy Ltd. w sprawozdaniu z 24.04 br. informuje o rezultatach poszukiwañ
w 9. bloku koncesyjnym. Wykonano tam dwa wiercenia
Alameda 1 i Zapato, w których uzyskano przemys³owy przyp³yw ropy. Blok koncesyjny 9. o powierzchni 2380 km2
znajduje siê na pó³nocnym wybrze¿u Kuby, w pobli¿u najwiêkszego kubañskiego z³o¿a ropy Varadero o zasobach
geologicznych 1,5 mld t ropy. Teraz operator szacuje zasoby geologiczne w bloku 9. na 1,7 mld t, a zasoby wydoby-

walne na 86,6 mln t. W I pó³roczu 2018 r. zaplanowano
wykonanie dalszych dwóch wierceñ.
Gwinea Równikowa. Minister górnictwa, przemys³u
i energii Gabriel Obiang, nawi¹zuj¹c do odkryæ nowych
z³ó¿ ropy w Afryce, wezwa³ innych producentów ropy do
ochrony swoich zasobów i przy³¹czenia siê do OPEC.
„Gdyby w ci¹gu 10 lat ropa sta³¹ siê surowcem, którego
kraje rozwiniête nie potrzebuj¹ i chc¹ zamiast niej gazu
ziemnego, to co zrobi¹ kraje afrykañskie? Wa¿ne jest, aby
wiedzieæ, co robi¹ nasi bracia, nasi wiêksi bracia w regionie jak Nigeria i Algieria”. G. Obiang powo³a³ siê na prognozy Miêdzynarodowej Agencji Energetycznej przewiduj¹ce
wzrost zu¿ycia ropy naftowej w nastêpnych dwóch dekadach, ale z alternatywnym scenariuszem, w którym gaz
zast¹pi 1,8 mln t dziennego zapotrzebowania na ropê,
a samochody elektryczne zmniejsz¹ popyt o kolejne miliony ton. Organizacja taka jak OPEC jest niezwykle wa¿na
we wspieraniu producentów ropy do adaptacji w nowej rzeczywistoœci energetycznej. Minister zachêca³ do wst¹pienia
do OPEC, poniewa¿ jest to w³aœciwe miejsce do obrony
w³asnych zasobów.
Gwinea od 25 maja br. jest 14 cz³onkiem OPEC. Nale¿y do krajów afrykañskich ze znacz¹c¹ produkcj¹ ropy –
obecnie wydobywa ok. 36 tys. t/d i planuje zwiêkszenie tej
iloœci w ci¹gu 5 lat do 68 tys. t/d.
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