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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Grzegorz Makuch1
Œwiat. Wed³ug prognoz Rystad Energy w tym roku mo¿emy siê spodziewaæ
znacz¹cego wzrostu liczby projektów
morskich na œwiecie. Zostanie uruchomionych 100 nowych projektów offshore
o wartoœci 100 mld USD. W ub. roku uruchomiono na œwiecie 60 projektów tego
typu, a w 2016 r. 40. Rystad Energy informuje, ¿e 30 projektów zostanie rozwiniêtych w tym roku w Azji i tyle samo w Europie, gdzie s¹
prowadzone prace nad przebudow¹ z³o¿a Penguins (Wielka Brytania) i Neptun Deep (Rumunia). Do wzrostu liczby
projektów morskich przyczyni³y siê firmy naftowe, redukuj¹c koszty o blisko 50%.
Rosja. Gazprom dywersyfikuje trasy dostaw i rynki
zbytu oraz zwiêksza mo¿liwoœci eksportu gazu. Rozwija
infrastrukturê zarówno w kierunku europejskim (Nord
Stream 2, Turkish Stream), jak i chiñskim. Gazoci¹g Si³a
Syberii, którego budowa ma siê zakoñczyæ w przysz³ym
roku, wykonano w 75%. Umo¿liwi on Gazpromowi eksport
do Chin 38 mld m3 gazu rocznie przez 30 lat. Surowiec bêdzie pochodziæ ze wschodniej Syberii (z³o¿a Kowykta i Czajadinskoje). Gazprom i CNPC podpisa³y 4 lata temu umowê
na kolejny gazoci¹g – A³taj, o przepustowoœci 30 mld m3
rocznie, który ma bazowaæ na zasobach zachodniej Syberii.
Jednak nie przyst¹piono jeszcze do jego realizacji.
Rosyjska spó³ka jest aktywna tak¿e na rynku gazu skroplonego. Wspólnie z Royal Dutch Shell rozbudowuje projekt Sachalin II o trzeci¹ liniê produkcyjn¹. Prezes
Gazpromu Aleksiej Miller podczas spotkania z przedstawicielem koncernu Shell Maartenem Wetselaarem omówi³
tak¿e kolejny wspólny projekt – Baltic LNG, którego
przepustowoœæ ma wynieœæ 10 mln t. W 2017 r. Gazprom
i Shell podpisa³y porozumienie (MoU), maj¹ce na celu
budowê tego terminala eksportowego w Ust-£udze.
Pod koniec kwietnia 2018 r. prezes Gazpromu Aleksiej
Miller poinformowa³ opiniê publiczn¹ o zakoñczeniu
budowy pierwszej z dwóch linii gazoci¹gu Turkish Stream.
Prowadzi on z rosyjskiej miejscowoœci Russkaja (okolice
Anapa) do Lüleburgaz w Turcji. Przepustowoœæ tego gazoci¹gu wyniesie 31,5 mld m3/rok. Surowiec z pierwszej nitki
zakontraktowa³a Turcja, druga nitka gazoci¹gu jest dedykowana po³udniowej Europie, m.in. Grecji i W³ochom.
Kwestia dostaw gazu by³a w marcu przedmiotem rozmowy
A. Millera z ambasadorem W³och Pasquale Terracciano.
W 2017 r. W³ochy kupi³y 24 mld m3 rosyjskiego gazu i plasuj¹ siê obecnie na trzeciej pozycji poœród unijnych pañstw
importuj¹cych gaz z Rosji. G³ównymi parterami Gazpromu po stronie w³oskiej s¹ Eni i Edison. W marcu ub.r.
Gazprom podpisa³ z Eni porozumienie (MoU) o rozbudo-

wie korytarzy umo¿liwiaj¹cych dostawy gazu do pañstw
Europy, w tym W³och. A w czerwcu ub.r. Gazprom, Edison i grecka DEPA podpisa³y porozumienie ustanawiaj¹ce
trasê gazoci¹gu dostarczaj¹cego surowiec z Rosji przez
Turcjê do Grecji i W³och. Odby³y siê tak¿e rozmowy rosyjskiego giganta z w³oskim operatorem przesy³owym Snam.
Aleksiej Miller i Marco Alvera zgodzili siê, ¿e wraz ze
spadkiem wydobycia gazu ziemnego w pañstwach UE pula
gazu importowanego bêdzie ros³a. Do tego niezbêdne s¹
niezawodne szlaki importu gazu i wychodz¹c temu naprzeciw strony omówi³y mo¿liwoœci wspó³pracy, bior¹c pod
uwagê Turkish Stream i przysz³e nowe ruroci¹gi w regionie Morza Œródziemnego. Prezes Gazpromu w po³owie
maja odby³ tak¿e spotkanie z minister energetyki Bu³garii
Temenu¿k¹ Petkow¹. Rozmowa dotyczy³a potencjalnych
dostaw rosyjskiego gazu na rynek bu³garski gazoci¹giem
Turkish Stream. W ub.r. eksport rosyjskiego gazu do
Bu³garii wyniós³ 3,3 mld m3.
Gazprom prowadzi tak¿e dzia³ania na rzecz realizacji
gazoci¹gu Nord Stream 2. Pod koniec kwietnia br. odby³o
siê w Moskwie spotkanie prezesa Gazpromu Aleksieja
Millera z ambasadorem Austrii w Rosji Johanessem Eignerem. Strony omówi³y postêp w realizacji gazoci¹gu. W po³owie maja br., podczas spotkania A. Millera z prezesem
austriackiego OMV Rainerem Seelem rozmawiano na
temat prac nad kolejnymi nitkami tego gazoci¹gu. W ub.r.
OMV kupi³ od rosyjskiego koncernu 9,1 mld m3 gazu, co
oznacza wzrost o 50% w stosunku do 2016 r. (6,1 mld m3).
OMV jest g³ównym partnerem Gazpromu w Austrii i jednym z europejskich uczestników projektu Nord Stream 2,
obok francuskiego Engie, brytyjsko-holenderskiego Shella
i niemieckich firm Uniper i Wintershall. Z pocz¹tkiem
kwietnia Nord Stream 2 uzyska³ zgodê Finlandii na po³o¿enie odcinka gazoci¹gu o d³ugoœci 347 km w jej wy³¹cznej
strefie ekonomicznej. Jednak miesi¹c póŸniej Fundacja
ClientEarth Prawnicy dla Ziemi zaskar¿y³a tê decyzjê w
fiñskim s¹dzie administracyjnym, podnosz¹c w skardze
niew³aœciwie przeprowadzone badania oddzia³ywania na
œrodowisko. Zarazem fiñska firma Fortum d¹¿y do przejêcia akcji Unipro – rosyjsko-niemieckiej spó³ki córki Uniper. To przejêcie pozwoli³oby Finlandii poœrednio
uczestniczyæ w realizacji gazoci¹gu Nord Stream 2, którego Uniper jest jednym z inwestorów. Bardziej sceptyczna
wobec budowy gazoci¹gu jest Szwecja, która wraz z Dani¹
oczekuje od Brukseli zajêcia oficjalnego stanowiska w
sprawie podmorskiego projektu gazoci¹gu. Prezes polskiego Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek
Niechcia³ poinformowa³ 9 maja br. o postawieniu zarzutów
Gazpromowi i miêdzynarodowym firmom odpowiedzialnym za finansowanie gazoci¹gu Nord Stream 2. Premier
Danii Lars Lokke Rasmussen w wywiadzie prasowym
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powiedzia³, ¿e jego kraj nie mo¿e zapobiec budowie gazoci¹gu, a jedynie j¹ opóŸniæ. Z kolei wiceszef rosyjskiego
Gazpromu Aleksander Miedwiediew wspomnia³ o mo¿liwoœci budowy nowych gazoci¹gów dostarczaj¹cych gaz
do Europy i wymieni³ Nord Stream 3. W po³owie maja
Gazprom poinformowa³ na swojej stronie internetowej o
rozpoczêciu prac w Zatoce Greifswaldzkiej i uruchomieniu
piêciu pog³êbiarek, które maj¹ przygotowaæ tor dla dwóch
nitek gazoci¹gu. Prace rozpoczêto na mocy decyzji ze
stycznia 2018 r., wydanej przez niemiecki urz¹d górniczy
w Stralsundzie. Obok Niemiec tak¿e Finlandia wyda³a ju¿
wszystkie niezbêdne pozwolenia na budowê gazoci¹gu.
Fiñski port Kotka jest wykorzystywany w celach logistycznych. Warto odnotowaæ, ¿e w ub.r. Gazprom wykorzysta³
93% przepustowoœci Nord Stream, przesy³aj¹c do Niemiec
51 mld m3 gazu. Pierwsza nitka tego gazoci¹gu zosta³a uruchomiona w 2011 r., druga rok póŸniej. Gazprom informuje,
¿e w ci¹gu kilku lat przez gazoci¹g Nord Stream przes³ano
205 mld m3 gazu. Wolumen przesy³anego gazu wzrasta³
z roku na rok – od 11,5 mld m3 w 2012 r., po 24 mld m3 w
2013 r., 35 mld m3 w 2014 r., 39 mld m3 w 2015 r. i 44 mld m3
w 2016 r.
Rosja dba tak¿e o kontrakty z odbiorcami znacznie
mniejszych iloœci gazu. W kwietniu przedstawiciele
Gazpromu i S³owenii spotkali siê w Lublanie, by podpisaæ
kolejn¹ umowê. Piêcioletni kontrakt umo¿liwi dostawy do
S³owenii 0,6 mld m3 gazu rocznie. Poprzedni kontrakt
wygas³ 31 grudnia ub.r. Podczas podpisywania umowy
stronê rosyjsk¹ reprezentowali wiceprezes Gazpromu Aleksander Miedwiediew i dyrektor Gazprom Export Elena
Burmistrowa, a S³oweniê minister spraw zagranicznych
Karl Erjavec i prezes Geoplanu Lublana. Minister Karl
Erjavec powiedzia³ przy tej okazji, ¿e S³owenia i Rosja
maj¹ dobr¹ wspó³pracê pomimo z³o¿onoœci stosunków
miêdzynarodowych. W tym roku mija 40 lat od rozpoczêcia
dostaw rosyjskiego gazu do S³owenii. We wrzeœniu ub.r.
umowê z Gazpromem podpisa³ po³udniowy s¹siad – Chorwacja. Kontrakt na przesy³ 1 mld m3 gazu/rok bêdzie obowi¹zywa³ do 2028 r. Chorwacja jest te¿ coraz bli¿sza
podjêcia decyzji o budowie terminala LNG. Goran Francic
– dyrektor LNG Hrvatska, która opracowuje projekt przybrze¿nego terminala, powiedzia³, ¿e ostateczna decyzja
inwestycyjna zapadnie w czerwcu br. i wtedy to rz¹d wyda
pozwolenie na lokalizacjê i budowê infrastruktury. G. Francic poinformowa³ tak¿e, ¿e w miejsce pierwotnego projektu budowy terminala do importu LNG zostanie
zrealizowany plan kupna statku FSRU (Floating Storage
Regasification Unit) o przepustowoœci 2,6 mld m3/rok.
Jednak nierozwi¹zany spór pomiêdzy chorwack¹ spó³k¹
INA i wêgierskim MOL-em oraz brak stacji kompresowej
po chorwackiej stronie uniemo¿liwi ewentualny przesy³
gazu na Wêgry. David Koranyi z Atlantic Council jako
przyczynê nieporozumieñ podaje silne wp³ywy rosyjskie w
chorwackich i wêgierskich krêgach politycznych.
Norwegia. Odfjell Well Services podpisa³ ze Statoil
umowê (LoI) na wykonanie w ci¹gu 18 miesiêcy 6 odwiertów za kwotê 160 mln USD. Firmy nie poda³y miejsca
wiercenia. Odfjell zawar³ tak¿e umowê na wykonanie
odwiertu na Morzu Barentsa, 65 km na pó³nocny wschód
od z³o¿a Snohvit. Udzia³owcami koncesji s¹ Aker BP
(50%), Petoro (30%) i Lundin Norway (20%). Lundin Norway rozpoczyna tak¿e wiercenie 700-metrowego poziomego odwiertu w z³o¿u naftowym Alta na Morzu Barentsa,
odkrytym w 2014 r. Firma zdecydowa³a siê na kolejny
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otwór w celu zapewnienia zrównowa¿onej produkcji. Partnerami Lundin s¹ DEA Norge (30%) i Idemitsu Petroleum
Norge (30%). Dzia³ania firm na Morzu Pó³nocnym i
Morzu Barentsa mog¹ stanowiæ odbicie od spadkowej tendencji w produkcji ropy na szelfie norweskim. W marcu br.
wynios³a ona 1,9 mln bary³ek dziennie i by³a mniejsza od
produkcji lutowej o 46 tys. bary³ek i o 5% mniejsza w stosunku do tego, co zak³ada³ Norweski Dyrektoriat Naftowy.
Wed³ug norweskich urzêdników przyczyn¹ spadku produkcji s¹ problemy techniczne w niektórych rejonach
z³o¿owych. Wi¹¿e siê to tak¿e z brakami w infrastrukturze
i dlatego Statoil buduje dwa ruroci¹gi ³¹cz¹ce zasoby z³o¿a
Johan Sverdrup z magistral¹ Statpipe. Rury zostan¹ kupione od japoñskiej firmy Nippon Steel & Sumitomo Metal.
Planowane przejœcie do drugiej fazy eksploatacji z³o¿a
Johan Sverdrup nast¹pi za dwa lata. Wówczas produkcja
wyniesie 440 tys. b/d, a jej szczyt – z wynikiem na poziomie 660 tys. b/d – zostanie osi¹gniêty w 2022 r. Jednak eksperci coraz czêœciej mówi¹ o wyczerpuj¹cych siê z³o¿ach
ropy w Norwegii. W tym kontekœcie warto przypomnieæ
o reorientacji norweskiego giganta Statoil, który do 2030 r.
15–20% inwestycji przeznaczy na alternatywne Ÿród³a
energii i zapowiedzia³ zmianê nazwy na Equinor.
Wielka Brytania. BP zwiêksza moce przesy³owe i pracuje nad udostêpnieniem zasobów ze z³ó¿ Alligin i Vorlich,
oddalonych o 140 km od Szetlandów. Szczyt produkcji, tj.
30 tys. BOE/d, ma nast¹piæ w 2020 r. Operatorem obu z³ó¿
jest BP, posiadaj¹ce 50% udzia³ów w z³o¿u Alligin i
66% w z³o¿u Vorlich. Pozosta³e udzia³y nale¿¹ do Statoil.
Morze Œródziemne. Z powodu kolejnych gróŸb Ankary
pod adresem Nikozji i powtarzaj¹cych siê incydentów z
udzia³em marynarki wojennej, w Warnie, w Bu³garii,
zosta³o zorganizowane spotkanie prezydenta Turcji Recepa
Tayyipa ErdoÈana z przedstawicielami UE. Bruksela
opowiedzia³a siê po stronie Cypru i potêpi³a niedawn¹
ingerencjê Turcji w prace maj¹ce na celu wydobycie
wêglowodorów na po³udnie od wyspy. Turecki minister ds.
UE uwa¿a, ¿e Ankara nie mo¿e zaakceptowaæ takiego stanowiska UE. Prezes w³oskiego koncernu Eni Claudio
Descalzi nied³ugo po tym spotkaniu zapowiedzia³ kontynuacjê poszukiwañ u wybrze¿y Cypru, mimo sprzeciwu
Turcji. Eni odkry³a z³o¿e wêglowodorów na po³udniowy
zachód od wyspy. W celu lepszego oszacowania wielkoœci
jego zasobów nale¿y jednak wykonaæ kolejny otwór.
W³oska firma posiada udzia³y w 6 koncesjach na po³udnie
od Cypru, w trzech obszarach dzia³a w ramach konsorcjum
z koreañskim Kogas, a w dwóch z francuskim Total.
W³oska firma zainwestowa³a w poszukiwania ju¿ 855 mln
USD i zamierza kontynuowaæ prace wiertnicze przez najbli¿sze 20 miesiêcy. Cypryjski minister ds. energii Yiorgos
Lakkotrypis potwierdzi³ przeprowadzenie planowanych
odwiertów przez Exxon Mobil i Qatar Petroleum w drugiej
po³owie br. Du¿e znaczenie dla dalszych prac poszukiwawczych nie tylko Cypru, ale i Izraela, ma projekt podmorskiego gazoci¹gu East Med, ³¹cz¹cego z³o¿a izraelskie
i cypryjskie z Grecj¹. Na pocz¹tku maja br. dosz³o do spotkania prezydenta Cypru z premierami Izraela i Grecji, podczas którego strony omówi³y projekt gazoci¹gu. Umowa
na jego budowê ma byæ podpisana jeszcze w tym roku.
Gazoci¹g uzyska³ wsparcie UE i 34,5 mln EUR na sfinansowanie badañ technicznych. Przepustowoœæ gazoci¹gu ma
wynosiæ 8–12 mld m3 gazu. Szacowany koszt to 6 mld EUR,
a jego budowa ma potrwaæ 6–7 lat.
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Egipt. Pod koniec kwietnia Eni (60%), Rosnieft (30%)
i BP (10%) zwiêkszy³y wydobycie gazu z egipskiego z³o¿a
Zohr do 800 mln ft3 dziennie, a ju¿ na pocz¹tku maja do
1,2 mld ft3. Pod koniec br. dzienna produkcja ma wynieœæ
2 mld ft3, a w 2019 r. – 2,7 mld ft3. Z³o¿e Zohr odkryto w
2015 r., produkcjê uruchomiono w grudniu ub.r., a jego
zasoby s¹ szacowane na ok. 850 mld m3. Na pocz¹tku maja
w³oski koncern Eni poinformowa³ tak¿e o odkryciu basenu
Faghur na Pustyni Zachodniej w Egipcie. Odwiert o g³êbokoœci 5090 m znajduje siê na obszarze koncesji Southwest
Meleiha, w odleg³oœci 103 km od oazy Siwa. Eni jest jedynym udzia³owcem koncesji.
Turcja. W trzecim kwartale br. kanadyjski Valeura
Energy i Statoil planuj¹ rozpocz¹æ kolejne testy produkcyjne na z³o¿u w po³udniowo-zachodniej Turcji, które rozci¹ga siê od granic z Grecj¹ i Bu³gari¹ w kierunku
Istambu³u. Obie firmy pracuj¹ jednoczeœnie nad pod³¹czeniem otworu produkcyjnego Yamalik-1 (4196 m) do infrastruktury przesy³owej. Kanadyjska firma Valeura Energy
od 2013 r. prowadzi prace w po³udniowej czêœci Turcji.
Wspólnie ze Statoil poszukuje z³ó¿ wêglowodorów w blokach koncesyjnych Banarli i West Thrace. Oba te bloki
nale¿¹ do bardzo produktywnego basenu, w którym gaz
nagromadzi³ siê w zwiêz³ych formacjach zbiornikowych,
tworz¹c z³o¿a niekonwencjonalne (tight reservoir). Z dotychczasowych 8 odwiertów na obrze¿ach basenu ka¿dy
wykazywa³ du¿e nadciœnienie na g³êbokoœci poni¿ej 2500 m.
Indie. Po wprowadzeniu zasad przetargu inwestorskiego w celu poprawy rozpoznania geologicznych struktur
kraju podjêto decyzjê o uruchomieniu od paŸdziernika br.
centrum handlu gazem. Obie decyzje maj¹ na celu wzrost
produkcji gazu i zwiêkszenie udzia³u b³êkitnego paliwa w
miksie energetycznym z 6 do 15%. Nowe Delhi rozwija
tak¿e rynek petrochemiczny. Konsorcjum Ratnagiri&Petrochemicals (Indian Oil, Bharat Petroleum oraz Hindustan
Petroleum) podpisa³o z Saudi Aramco umowê (MoU) na
opracowanie i budowê kompleksu rafineryjno-petrochemicznego o przepustowoœci 60 mln t rocznie. Kompleks
ten bêdzie siê sk³ada³ z terminalu do odbioru surowca,
rafinerii, instalacji do krakingu oraz magazynów na ropê
i produkty naftowe, a jego wartoœæ wyniesie 44 mld USD.
Rafineria Rafnagiri&Petrochemicals w Maharashtra bêdzie
konkurencj¹ dla rafinerii obs³ugiwanej przez prywatn¹ firmê Reliance Industries.
Arabia Saudyjska. W celu rozwoju przemys³u petrochemicznego Arabia Saudyjska podpisa³a umowê z Total
na rozbudowê rafinerii SATORP (Saudi Aramco Total
Refineru & Petrochemicals – Aramco 62,5%, Total
37,5%), której obecne moce przerobowe wynosz¹ 440 tys.
bary³ek dziennie i uchodzi ona za jedn¹ z rafinerii o najwiêkszej wydajnoœci na œwiecie. Saudi Aramco podpisa³o
tak¿e umowê z kanadyjsk¹ SNC-Lavalin na budowê dodatkowych instalacji do oczyszczania gazu w Wasit na pó³noc
od Jubail Industrial. Zgodnie z programem Wizja 2030
Arabia Saudyjska zamierza zwiêkszyæ udzia³ gazu w krajowym miksie energetycznym.
Algieria. Konsorcjum, do którego nale¿¹ Sonatrach
(51%), Total (37,75%) i Cepsa (11,25%), uruchomi³o produkcjê gazu ze z³o¿a Timimoun w po³udniowo-zachodniej
Algierii. Eksploatacja bêdzie prowadzona za pomoc¹ 37

odwiertów, a gaz bêdzie przesy³any do Hassi R’mel i dalej
do Europy.
Chiny. Do 2020 r. planowane jest zwiêkszenie produkcji gazu z ³upków do 17 mld m3 – to znacznie poni¿ej
uprzednio zak³adanych 30 mld m3. Jednak produkcja gazu
ze z³ó¿ niekonwencjonalnych osi¹gnê³a w ci¹gu ostatnich
lat znacz¹cy postêp. Koszty odwiertów poszukiwawczych
spad³y o 40% w porównaniu do 2010 r. i o 20% w stosunku
do roku ubieg³ego. Globalny konsultant energetyczny
Wood Mackenzie podaje na przyk³adzie z³o¿a w Syczuanie
kwotê 7–7,5 mln USD za pionowy otwór z cementowaniem i czteroma odwiertami horyzontalnymi. W ramach
prac przeprowadzonych dotychczas w trzech du¿ych
basenach, tj. Fuling (Sinopec), Changning–Weiyuan (PetroChina) i Syczuan (Zhaotong), wykonano 600 otworów, a sumaryczny koszt inwestycji wyniós³ 5,5 mld USD. Analitycy z Wood Mackenzie pisz¹, ¿e w latach 2018–2020 zostanie wykonanych 725 odwiertów za kwotê ok. 5 mld USD.
Chiñskie firmy, rozwijaj¹c proces wiercenia, szczelinowania i produkcji, staraj¹ siê ³¹czyæ go z rodzim¹ technologi¹.
Nowa Zelandia. Rz¹d Jacindy Ardern og³osi³, ¿e nie
wyda nowych podmorskich koncesji poszukiwawczych.
Jednak postanowienie to nie dzia³a wstecz – wydane
uprzednio 22 pozwolenia bêd¹ obowi¹zywaæ, w³¹cznie z
prawem do wydobycia, przez 40 lat. Premier Nowej
Zelandii powiedzia³a, ¿e decyzja ta ma na celu ochronê
przemys³u i przysz³ych pokoleñ przed zmianami klimatycznymi. Zarazem ma ona umo¿liwiæ przejœcie kraju na
alternatywne Ÿród³a energii. Polityk opozycji Jonathan
Young przypomnia³, ¿e gaz ziemny zapewnia Nowej
Zelandii energiê elektryczn¹ i decyzja premier spowoduje
przejœcie, w perspektywie 10 lat, na energiê pochodz¹c¹
z wêgla. Obecnie w Nowej Zelandii funkcjonuje 31 koncesji na poszukiwania i eksploatacjê wêglowodorów, w tym 9
na l¹dzie. W przesz³oœci corocznie przeprowadzano procedurê przetargow¹, jednak zainteresowanie przemys³u koncesjami mala³o wraz ze spadaj¹c¹ cen¹ bary³ki ropy. W 2013 r.
udzielono 10 koncesji, a cztery lata póŸniej ju¿ tylko 1.
Australia. Zniesiono moratorium na szczelinowanie.
Terytorium Pó³nocne mo¿e zajmowaæ 7. miejsce na œwiecie pod wzglêdem wielkoœci zasobów gazu ziemnego w
formacjach ³upkowych i 6., jeœli chodzi o zasoby ropy naftowej. W basenie Beetaloo koncesje maj¹ australijskie firmy Origin Energy, Santos oraz Falcon Oil&Gas Australia.
Struktura basenu australijskiego jest podobna do rozpoznanej w basenach Marcellusa i Barnet Shale.
Kanada. Kanadyjski Zwi¹zek Us³ug Naftowych
(Petroleum Services Association of Canada) poinformowa³, ¿e w tym roku zostanie wykonanych 7400 otworów,
czyli o 500 mniej ni¿ pierwotnie zak³adano – w Albercie
zostanie wykonanych 3800 otworów zamiast 4000; w
Kolumbii Brytyjskiej 500, a nie 730; a w Saskatchewan
2840 a nie 2930 odwiertów. Tylko Manitoba wykona wiêcej ni¿ planowano, bo 255 odwiertów zamiast zak³adanych
230. Prognoza liczby odwiertów zosta³a przygotowana
przy za³o¿eniu, ¿e cena gazu wyniesie 1,75 USD za Mcf.
Rz¹d Kanady obj¹³ bran¿ê wêglowodorow¹ federalnymi
obostrzeniami dotycz¹cymi emisji metanu i zobowi¹za³
firmy notuj¹ce znaczne wydobycie gazu do kontrolowania
jego emisji. Celem wymienionych dzia³añ jest obni¿enie
emisji metanu do 2025 r. o 40–45% w stosunku do 2012 r.
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Przepisy wejd¹ w ¿ycie od 1 stycznia 2020 r. i bêd¹ obligowaæ do wykrywania i naprawiania nieszczelnoœci w infrastrukturze, kontroli szczelnoœci 3 razy do roku, corocznego
pomiaru emisji gazu z odpowietrzników sprê¿arek i wychwytywania gazu wydobywaj¹cego siê w trakcie procesu szczelinowania. Z rynku kanadyjskiego nale¿y jeszcze
odnotowaæ decyzjê Royal Dutch Shell o sprzeda¿y wszystkich swoich udzia³ów w Canadian Natural Resources za
3,3 mld USD. Po tej decyzji Shell bêdzie aktywny w prowincji Alberta tylko poprzez 10-procentowy udzia³ w produkuj¹cej ropê z piasków bitumicznych Athabasca Oil
Sands. W marcu ub.r. Shell sprzeda³ 60% udzia³ów w
Athabasca za kwotê 7,5 mld USD.
USA. Prezydent Donlad Trump podj¹³ 8 maja br. decyzjê o wycofaniu USA z porozumienia nuklearnego z Iranem. Postanowienie to spowodowa³o wzrost cen ropy na
rynkach œwiatowych i odbi³o siê silnym echem, zw³aszcza
na Bliskim Wschodzie i w Europie. Arabia Saudyjska,
Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie przyjê³y j¹ z zadowoleniem. Francja, Wielka Brytania i Niemcy, wed³ug
s³ów prezydenta Emmanuela Macrona: ubolewaj¹ z powodu tej decyzji. Rosja uzna³a tê decyzjê za bezpodstawn¹,
a Turcja za jednostronn¹ i powoduj¹c¹ niestabilnoœæ miêdzynarodow¹. Szefowa unijnej dyplomacji Federica
Mogherini oczekuje, ¿e pozostali sygnatariusze wci¹¿ bêd¹

respektowaæ porozumienie. Teheran ju¿ to zapowiedzia³,
oczekuj¹c ¿e pozosta³e strony umowy, czyli Wielka Brytania, Francja, Niemcy, ChRL i Rosja, tak¿e utrzymaj¹ porozumienie w mocy. Zachowanie warunków porozumienia
nuklearnego przez europejskich sygnatariuszy zwiêkszy
jednak rozziew w relacjach Europy z USA, który jest ju¿
znacz¹cy po zamro¿eniu rozmów o transatlantyckim partnerstwie w handlu i inwestycjach (TTIP), wycofaniu USA
z porozumienia paryskiego, wprowadzeniu i czasowym
zamro¿eniu ce³ na stal i aluminium oraz jednostronnym
wypowiedzeniu umowy z Iranem. Warto odnotowaæ, ¿e
zarówno polski Lotos jak i Orlen sprowadzi³y ³adunki ropy
z Iranu. Obie firmy podkreœlaj¹ jednak, ¿e ewentualne
zerwanie porozumienia nuklearnego i zamkniêcie irañskiego rynku ropy nie wp³ynie negatywnie na ich dzia³alnoœæ.
Warto przypomnieæ, ¿e tak¿e PGNiG jest zaanga¿owane
w Iranie. W listopadzie 2016 r. podpisa³o umowê (MoU)
z Pañstwowym Irañskim Koncernem Naftowym (NIOC)
na przeprowadzenie badañ geologicznych i ocenê z³o¿a
Sumar, le¿¹cego w zachodniej czêœci prowincji Kermanshah.
ród³a: PennEnergy, Oil&Gas 360, Oil&Gas Journal,
Oil&Gas Online, EnerCom, BOE Report, Wood Mackenzie, Rystad Energy, Gazprom, Rosnieft, Saudi Aramco,
Eni.

Z DZIA³ALNOŒCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ
Opracowania kartograficzne wyró¿nione w 2017 r.
przez Komisjê Opracowañ Geologicznych
Eliza Dziekan-Kamiñska1
W 2017 r. Komisja Opracowañ Kartograficznych, zgodnie z zarz¹dzeniem
dyrektora Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego z dnia 27 wrzeœnia 2017 r.,
zmieni³a nazwê na Komisja Opracowañ
Geologicznych (KOG). £¹cznie w 2017 r.
przed³o¿ono komisji do zaopiniowania
prawie 1200 arkuszy nastêpuj¹cych map:
Mapa Geoœrodowiskowa Polski II w skali 1:50 000,
plansza A – z³o¿a kopalin, wody, warunki pod³o¿a,
ochrona œrodowiska (409 arkuszy);
Mapa Geoœrodowiskowa Polski II w skali 1:50 000,
plansza B – naturalna bariera izolacyjna (405 arkuszy);
Mapa Osuwisk i Terenów Zagro¿onych Ruchami
Masowymi w skali 1: 10 000 (arkusze 13 gmin);
Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000
– pierwszy poziom wodonoœny – wystêpowanie i hydrodynamika (346 arkuszy);
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Szczegó³owa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000
(21 arkuszy po reambulacji).
Po wys³uchaniu opinii cz³onków komisji oraz recenzentów bior¹cych udzia³ w posiedzeniu pozytywnie oceniono prawie wszystkie opracowania kartograficzne
przedstawione do oceny. W wyznaczonym terminie autorzy zostali zobowi¹zani do wprowadzenia poprawek i uzupe³nieñ zaleconych przez komisjê.
Spoœród prac przed³o¿onych do rozpatrzenia zarówno
przez Komisjê Opracowañ Kartograficznych, jak i jej
nastêpczyniê – Komisjê Opracowañ Geologicznych wyró¿niono:
52 arkusze Mapy Geoœrodowiskowej Polski II w skali 1:50 000, plansza A – z³o¿a kopalin, wody, warunki
pod³o¿a, ochrona œrodowiska (tab. 1);
19 arkuszy Mapy Geoœrodowiskowej Polski II w skali 1:50 000, plansza B – naturalna bariera izolacyjna (tab. 2);
5 reambulowanych arkuszy Szczegó³owej Mapy
Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (tab. 3).

