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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Jerzy Zagórski1
Œwiat. Zu¿ycie gazu na œwiecie w
2016 r. wzros³o o 1,6% w porównaniu
z rokiem poprzednim i jest to umiarkowany przyrost w zestawieniu z 2,5-procentowym przyrostem obserwowanym
w okresie ostatnich 10 lat. Na tym tle
wyró¿nia siê 6-procentowy wzrost w
Europie, stanowi¹cy potwierdzenie regionalnego trendu wzrostowego, poniewa¿ w 2015 r. zu¿ycie zwiêkszy³o siê o 4%. G³ównym powodem by³o wiêksze
zapotrzebowanie w sektorze wytwarzania energii, a tak¿e
o¿ywienie w przemyœle. Na wielkim rynku gazowym, jakim s¹ Chiny, 8-procentowy wzrost robi wra¿enie, ale œrednia z poprzedniej dekady wynosi³a 14%. Zu¿ycie gazu, po
okresie niewielkich ruchów, wzros³o wyraŸnie równie¿ w
Indiach i tam g³ównymi czynnikami by³y zmiany strukturalne oraz regulacje cen. W Rosji i krajach b. ZSRR wskutek spowolnienia gospodarczego obserwuje siê stagnacjê
zu¿ycia, jedynie spadki temperatury w IV kwartale 2016 r.
wywo³a³y krótkookresowy wzrost zapotrzebowania. W Ameryce Pó³nocnej zu¿ycie zwiêkszy³o siê nieznacznie, jednak
z perspektyw¹ wzrostu, poniewa¿ gaz zastêpuje w elektrowniach wêgiel kamienny. Czynnikiem hamuj¹cym zu¿ycie w gospodarstwach domowych by³a ³agodna zima.
Po stronie produkcji znaczn¹ rolê we wzroœcie odgrywaj¹ du¿e projekty inwestycyjne realizowane w Iranie,
Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Równie¿ uruchamianie kolejnych du¿ych zak³adów LNG
w Australii tworzy nowe kierunki dostaw i zwiêksza znaczenie tego regionu. W Rosji wzrost produkcji wyniós³
0,8%, przy wydatnym spadku w Turkmenistanie i Uzbekistanie. W Europie w Norwegii po wzroœcie w 2015 r. produkcja w ub.r. zwiêkszy³a siê o 0,5% do 116,7 mld m3, ale
prognozy s¹ optymistyczne, bo ten poziom powinien siê
utrzymaæ do roku 2021. W Wielkiej Brytanii dziêki wzrostowi o 3,5% wydobycie gazu osi¹gnê³o 38 mld m3. Niekorzystnym zjawiskiem jest spadek wydobycia u pozosta³ych
producentów, przy czym najwiêkszy wp³yw mia³o ograniczenie produkcji ze z³o¿a Groningen w Holandii. Zale¿noœæ Europy od zewnêtrznych Ÿróde³ gazu roœnie – w 2015 r.
by³o to 50%, w 2016 r. ju¿ 53%, w tym udzia³ Gazpromu
wynosi 33%. W Europie LNG nadal odgrywa niewielk¹
rolê, natomiast w obrocie miêdzynarodowym pojawili siê
nowi uczestnicy – Egipt, Jordania i Pakistan. Wystêpuj¹ce
poprzednio rozbie¿noœci cen gazu spot miêdzy Europ¹
i Azj¹ nie powinny siê powtórzyæ wskutek zwiêkszenia
dostaw LNG.
Prognoza popytu na gaz w perspektywie krótko- i œrednioterminowej wskazuje na umiarkowany wzrost, jednak¿e ni¿szy ni¿ w poprzedniej dekadzie. Czynniki
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decyduj¹ce to zwiêkszaj¹cy siê udzia³ Ÿróde³ odnawialnych oraz rywalizacja gazu i wêgla. Zmienia siê te¿ relacja
miêdzy zu¿yciem energii i wielkoœci¹ dochodu narodowego – potrzeba mniej energii do uzyskania okreœlonego
dochodu. Wed³ug danych organizacji CEDIGAZ w okresie
do 2021–2022 r. popyt bêdzie wzrasta³ co roku o 1,0–1,5%.
Polska. W Kopenhadze 9 czerwca br. zosta³ podpisany
list intencyjny pomiêdzy Dani¹ i Polsk¹ w sprawie wspó³pracy w dziedzinie infrastruktury gazowej. W dokumencie
sygnowanym przez premier Beatê Szyd³o i premiera Królestwa Danii Larsa LÝkke Rasmussena potwierdza siê
wsparcie dla projektu Gazoci¹gu Ba³tyckiego (Baltic Pipe)
i wskazuje, ¿e na podstawie studium wykonalnoœci po³¹czenie miêdzysystemowe Dania–Polska bêdzie korzystne
dla stron. Oba pañstwa oczekuj¹ pozytywnych rezultatów
procedury Open Season rozpoczêtej 6 czerwca br. i deklaruj¹ wsparcie dla Energinet.dk i GAZ-SYSTEM w realizacji projektu oraz ustanowienie stosownych ram prawnych
poprzez zawarcie umowy miêdzyrz¹dowej i zmianê odpowiednich przepisów prawa krajowego. Potwierdzaj¹ równie¿ chêæ kontynuowania wspó³pracy w celu podjêcia
ostatecznych decyzji w 2018 r. i zakoñczenia projektu do
koñca paŸdziernika 2022 r. Jest to kolejny krok w realizacji
projektu bezpoœrednich dostaw gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego do Danii i Polski, a tak¿e
potwierdzenie zaanga¿owania rz¹du duñskiego w tym przedsiêwziêciu. Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
przytoczono wypowiedŸ premiera Rasmussena, w której
wyrazi³ nadziejê, ¿e ten projekt zostanie zrealizowany
i bêdzie on korzystny dla Polski i Danii. Jest to jednoczeœnie potwierdzenie, ¿e terminy etapów projektu Gazoci¹gu
Ba³tyckiego podawane dotychczas przez stronê polsk¹ s¹
podtrzymane przez naszego partnera.
Na konferencji w Departamencie Energii USA 29 czerwca br. prezydent D. Trump oznajmi³ o zapocz¹tkowaniu polityki dominacji w dziedzinie energii, która ma zast¹piæ
politykê niezale¿noœci energetycznej. Zapowiedzia³ te¿ podjêcie dzia³añ nazwanych „z³ot¹ er¹” polityki energetycznej,
obejmuj¹cych o¿ywienie podupadaj¹cego sektora energii
nuklearnej i z³agodzenie ograniczeñ w zakresie eksportu
energii. W³aœnie to ostatnie zagadnienie by³o zapowiadane
jako jeden z tematów rozmów gospodarczych w czasie
wizyty prezydenta Trumpa w Polsce 6 lipca br. Istotnie,
o zakupach amerykañskiego gazu skroplonego mówili obaj
prezydenci w trakcie wspólnego wyst¹pienia na konferencji prasowej. Nawi¹zano do pierwszej dostawy LNG do
Œwinoujœcia 8 czerwca br., kiedy gazowiec „Clean Ocean”
dostarczy³ 162 tys. m3 skroplonego gazu ziemnego z terminalu Sabine Pass, nale¿¹cego do Cheniere Energy. By³a to
jednak transakcja typu spot (Prz. Geol., 65: 349), natomiast
w wypowiedziach obu stron by³a mowa o d³ugotermino-
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wych kontraktach. Podobnie wypowiada³ siê Piotr Naimski, pe³nomocnik rz¹du ds. strategicznej infrastruktury
energetycznej. Podkreœli³ d¹¿enie strony polskiej do oparcia nowych dostaw na stabilnej podstawie, a tak¹ form¹ s¹
kontrakty œrednio- i d³ugoterminowe. W komentarzach
prasowych zwraca siê jednak uwagê na fakt, ¿e umowy
wieloletnie maj¹ zalety, ale nie pozwalaj¹ na wykorzystanie zmiennoœci cen gazu na rynku i rosn¹cej poda¿y do
dokonywania zakupów na bardziej korzystnych warunkach. Piotr Naimski przypomnia³ jednoczeœnie, ¿e jest to
dopiero etap deklaracji prezydenta USA, natomiast przed
nami s¹ negocjacje na szczeblu firm, poniewa¿ to one podpisuj¹ kontrakty.
Dnia 21 czerwca br. Operator Gazoci¹gów Przesy³owych wstrzyma³ odbiór gazu dostarczanego gazoci¹giem
jamalskim z powodu obni¿enia parametrów surowca.
Oznacza³o to przerwê zarówno w imporcie ze wschodu, jak
i z zachodu za poœrednictwem rewersu wirtualnego. Dostawca, czyli Gazprom, nie uprzedzi³ wczeœniej o mo¿liwoœci wyst¹pienia zak³óceñ przesy³u, dopiero wieczorem
tego dnia poinformowano o „problemie technicznym
zwi¹zanym z jakoœci¹ gazu”. Nieoficjalnie wiadomo, ¿e
przyczyn¹ by³o znaczne zawodnienie gazu. Normalne
funkcjonowanie gazoci¹gu jamalskiego przywrócono
23 czerwca, wznowiono równie¿ gromadzenie zapasów
gazu ziemnego w podziemnych magazynach na sezon
zimowy 2017/2018. Wed³ug szacunków przez dwa i pó³
dnia przez punkt odbioru w Kondratkach nie odebraliœmy
35 mln m3 gazu.
Europa. Postulowane przez Senat USA rozszerzenie
sankcji przeciwko Rosji obejmuje te¿ sprzeciw wobec
budowy gazoci¹gu Nord Stream 2 i nawi¹zuje do negatywnej opinii Rady Atlantyckiej w tej sprawie. W rezolucji
Senatu znalaz³o siê stwierdzenie, ¿e inwestycja bêdzie
mia³a szkodliwy wp³yw na bezpieczeñstwo energetyczne
Unii Europejskiej. Tymczasem w po³owie czerwca br. g³os
zabrali niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar
Gabriel i kanclerz Austrii Christian Kern. We wspólnym
oœwiadczeniu zdecydowanie potêpili stanowisko amerykañskie, stwierdzaj¹c, ¿e dostawy energii dla Europy s¹ wewnêtrzn¹ spraw¹ europejsk¹ i Stany Zjednoczone nie mog¹
uczestniczyæ w rozwi¹zywaniu tego problemu, a sankcje
polityczne nie powinny byæ wi¹zane z interesami gospodarczymi. Zdaniem przedstawicieli Niemiec i Austrii blokowanie planów Gazpromu jest, jak to okreœlono, „niedopuszczaln¹ interwencj¹”. Jak widaæ, rz¹dy dwóch pañstw
cz³onkowskich Unii w³¹czy³y siê do kampanii poparcia
projektu Nord Stream 2, prowadzonej energicznie od
d³u¿szego czasu przez potencjalnych udzia³owców, tj.
BASF, Uniper, ÕMV, Engie i Shell. Prezes Engie Izabelle
Kocher oœwiadczy³a, ¿e wstrzymanie projektu Nord Stream 2 nie jest mo¿liwe, a sankcje s¹ sposobem faworyzowania gazu amerykañskiego. Przy braku zdecydowania
i konsekwencji Komisji Europejskiej w kwestii podporz¹dkowania gazoci¹gu Nord Stream 1 regulacjom III pakietu energetycznego, budowa drugiej nitki jest coraz
bardziej realna mimo sprzeciwu Polski, Ukrainy, S³owacji
i krajów nadba³tyckich.
Irlandia. Izba wy¿sza parlamentu zaaprobowa³a
uchwa³ê izby ni¿szej o zakazie stosowania szczelinowania
hydraulicznego w wierceniach poszukiwawczych za rop¹
478

i gazem na l¹dzie. W czasie debaty senator z Partii Zielonych zaproponowa³ te¿ poprawkê zobowi¹zuj¹c¹ rz¹d do
odmowy przed³u¿ania lub rozszerzania koncesji na poszukiwania ropy oraz gazu, ale zosta³a ona odrzucona. Obecnie w Irlandii nie prowadzi siê ¿adnych wierceñ. Tym
samym kraj ten do³¹czy³ do Francji, Niemiec i Bu³garii,
które wczeœniej wprowadzi³y taki zakaz. W Holandii wykonywanie zabiegów szczelinowania wstrzymano do 2020 r.
Iran. Krajowy rynek gazu jest trzecim co do wielkoœci
na œwiecie z rocznym zu¿yciem 200 mld m3. Oprócz tego
50 mld m3 gazu jest ponownie zat³aczane do z³ó¿ ropy w
celu intensyfikacji wydobycia. Produkcja gazu ziemnego
ma wzrosn¹æ dziêki wielkiej inwestycji nazywanej Faz¹ 11
zagospodarowania ogromnego z³o¿a South Pars. Sk³ada
siê ona z 30 otworów wiertniczych oraz 2 platform z g³owicami eksploatacyjnymi (koszt 2 mld USD) i zapewni wydobycie ponad 56 mln m3/d gazu. Gaz bêdzie przesy³any
dwoma nowymi gazoci¹gami podmorskimi do zak³adów
oczyszczania i przeróbki na l¹dzie. W nastêpnym etapie na
morzu zostan¹ zbudowane t³ocznie. Specyfika tego projektu polega na tym, ¿e jest to pierwszy miêdzynarodowy kontrakt, w którym National Iranian Oil Co. (NIOC) ma tylko
19,9% udzia³ów, zaœ wiêkszoœciowym udzia³owcem jest
Total (50,1%), reszt¹ dysponuje China National Petroleum
Co. (CNPC). Okres realizacji wynosi 20 lat z mo¿liwoœci¹
przed³u¿enia jeszcze na 5 lat. £¹czne nak³ady Totalu s¹
szacowane na 5 mld USD. Inna du¿a inwestycja to zak³ady
skraplania gazu o zdolnoœci produkcyjnej 10,5 mln t rocznie. Agencja Wood Mackenzie uwa¿a, ¿e teraz Iran rozpocznie eksport gazu do Iraku i do 2019 r. mo¿e to byæ
20 mld m3 gazu rocznie.
Arabia Saudyjska. Krajowe wydobycie gazu ziemnego w 2016 r. wynosi³o 84,9 mld m3 i w zestawieniu z t¹
informacj¹, wiadomoœæ o bliskim terminie rozpoczêcia
eksploatacji gazu z ³upków mo¿e byæ niespodziank¹, ale
jak widaæ uznano za celowe rozwiniêcie bardziej skomplikowanych sposobów eksploatacji jako wspomaganie konwencjonalnej produkcji. Pocz¹tkowo kraje Zatoki Perskiej
nie docenia³y znaczenia prze³omu technologicznego w
szczelinowaniu hydraulicznym i metodach ekstrakcji ropy
i gazu z ³upków, jakiego dokonano w USA, póŸniej jednak,
bez rozg³osu, rozpoczê³y prace nad wdro¿eniem nowych
metod. Aramco (Saudi Arabian Oil Co.) rozpoczê³o poszukiwania w 2011 r. i najbardziej obiecuj¹ce s¹ wyniki produkcyjne na z³o¿ach Midyan i Jalamid. W otworze
#3-Jalamid w czasie wstêpnego opróbowania zarejestrowano wydajnoœæ 342 tys. m3/d gazu. Wed³ug informacji
Aramco tylko ze z³o¿a Midyan mo¿na uzyskaæ produkcjê
2,1 mln m3/d gazu i 612 t/d ropy z kondensatem. Firma planuje w 2018 r. dostarczanie gazu w iloœci 5,6 mln m3/d do
zak³adów produkcji nawozów fosforowych Wa’ad Al-Shamal, docelowo ma to byæ 113 mln m3/d.
Rosja. Wiercenie najdalej wysuniêtego na pó³noc
otworu Centralno-Olginskaja-1 na Morzu £aptiewów rozpoczêto 3 kwietnia br. W po³owie czerwca br. Rosnieft
poinformowa³, ¿e po wykonaniu rdzeniowania w interwale
2305–2363 m uzyskano trzy rdzenie z du¿¹ zawartoœci¹
ropy z przewag¹ lekkich frakcji. Na podstawie wstêpnych
wyników operator og³osi³ odkrycie nowego z³o¿a ropy.
Wiercenie jest kontynuowane i badane s¹ kolejne horyzon-
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ty perspektywiczne. Jest to otwór kierunkowy zaprojektowany do g³êbokoœci 5 tys. m. Blok Chatanga w Kraju
Krasnojarskim ma powierzchniê 17 217 km2.
USA. W projekcie bud¿etu USA na 2018 r. na rozwój
sektora energetycznego planuje siê przeznaczyæ 791 mln
USD, w tym na wzmocnienie programów obejmuj¹cych
ropê naftow¹, gaz ziemny i wêgiel kamienny 189 mln USD
(o 24 mln wiêcej ni¿ w roku podatkowym 2017), na poszukiwania na morzu ³¹cznie z Zewnêtrznym Szelfem Oceanicznym 343 mln USD (wzrost o 7 mln USD) i na energiê
odnawialn¹ 78 mln USD. Zmiany dotycz¹ równie¿ bud¿etów agencji rz¹dowych zwi¹zanych z energi¹ i zagadnieniami klimatycznymi. Agencja Ochrony Œrodowiska
(EPA), najbardziej krytykowana i okreœlana przez prezydenta Trumpa jako „niszczyciel miejsc pracy”, dostanie
w przysz³ym roku 5,65 mld USD, o 31% mniej, Bureau of
Land Management bêdzie dysponowaæ bud¿etem 1,1 mld
USD, czyli zmniejszonym o 162,7 mln USD, równie¿ œrodki Energy Information Administration zosta³y zredukowane o 4 mln do 118 mln USD. Dla Bureau of Ocean Energy
Management przyznano 171 mln USD i jest to ten sam

poziom finansowania jak w br. Po serii katastrof zwi¹zanych
z transportem ropy, gazu i paliw postanowiono wzmocniæ
US Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, przyznaj¹c tej agencji 259 mln USD, o 10 mln wiêcej.
Zwiêkszono tak¿e bud¿et Bureau of Safety and Environmental Enforcement do 204,9 mln USD i Federal Energy
Regulatory Commission do 368 mln USD.
Po doniesieniach z marca br. o odkryciach na Alasce na
obszarze North Slope (#1-Horseshoe i #1A-Horseshoe)
nadesz³y nastêpne wiadomoœci, które potwierdzaj¹ wielkoœæ nowej akumulacji ropy. Operator, czyli Armstrong
Energy Corp., szacuje zasoby wydobywalne z³o¿a Horseshoe na 163 mln t lekkiej ropy. Ponadto poszerzono o 30 km
strefê podwy¿szonego potencja³u roponoœnoœci kredowej
formacji Nanushuk do rejonu Pikka. Mu³owce i piaskowce
rzeczno-deltowo-szelfowej formacji Nanushuk (alb–cenoman) osi¹gaj¹ mi¹¿szoœæ 2750 m. Wstêpna koncepcja
zagospodarowania z³o¿a przewiduje rozpoczêcie w 2021 r.
wydobycia w iloœci 16 300 t/d ropy.
ród³a: Armstrong Energy Corp., Bloomberg, Financial
Times, Hart’s E&P, Offshore, Oil & Gas Financial Journal,
Oil & Gas Journal, PGNiG, Rosnieft, World Oil
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