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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Grzegorz Makuch1
Œwiat. Miêdzynarodowa Agencja
Energetyczna IEA (International Energy
Agency) w raporcie z lutego prognozuje,
¿e do 2023 r. œwiatowe zapotrzebowanie
na ropê wzroœnie o 6,9 mln b/d i bêdzie
wynosiæ 104,7 mln b/d. W ocenie agencji
znacz¹cy wzrost produkcji ropy zostanie
odnotowany g³ównie w krajach niezrzeszonych w OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). Przewodnicz¹cy IEA Faith
Birol powiedzia³, ¿e „zbli¿a siê druga fala amerykañskiej
produkcji z ³upków” i jest prognozowany du¿y wzrost
popytu na ropê w cenie 60 USD. Amerykañska produkcja
w 2019 r. bêdzie wiêksza od rosyjskiej, a za spraw¹ produkcji z permskiego basenu w Teksasie i Nowym Meksyku
do koñca 2023 r. mo¿e wzrosn¹æ do 12,1 mln b/d. Wzrost
produkcji ze z³ó¿ w formacjach ³upkowych jest szybszy ni¿
spadki wydobycia ze z³ó¿ konwencjonalnych. A wiele na
to wskazuje, ¿e tak¿e amerykañska produkcja gazu wzroœnie do 2023 r. o 1 mln BOE/d, osi¹gaj¹c wielkoœæ 4,7 BOE/d.
Wed³ug prognoz IEA sumaryczna produkcja ropy i gazu
w USA wyniesie w 2023 r. prawie 17 mln BOE/d. IEA
prognozuje wzrost produkcji ropy tak¿e w pañstwach
OPEC, ale znacznie wolniejszy, o wydajnoœci w 2023 r. na
poziomie 36,31 mln b/d i spadek udzia³u w œwiatowym
rynku z 40% do 35%. Produkcja pañstw spoza OPEC ma
wzrosn¹æ do 2023 r. o 5,2 mln b/d, czyli do 63,3 mln b/d.
Jeœli sprawdz¹ siê prognozy IEA, bêdzie to oznaczaæ
malej¹c¹ rolê OPEC i Rosji na rynku ropy. Pod koniec ub. r.
pañstwa zrzeszone w OPEC podjê³y decyzjê o zmniejszeniu w 2018 r. dziennej produkcji ropy o 1,8 mln b/d, celem
zlikwidowania zapasów i podniesienia cen tego surowca.
Ceny faktycznie zaczê³y rosn¹æ, co poprawi³o perspektywy i produkcjê pañstw niezrzeszonych w OPEC, zw³aszcza USA. W opinii agencji utrzymanie rosn¹cej produkcji
ropy ze z³ó¿ niekonwencjonalnych w USA spowoduje
ponowny wzrost nadwy¿ek ropy. Œwiatowy wzrost poda¿y
ma przekroczyæ wielkoœæ popytu w 2020 r., g³ównie za
spraw¹ USA, a tak¿e Norwegii, brazylijskich z³ó¿ podmorskich i kanadyjskich piasków bitumicznych. Dlatego
IEA prognozuje, ¿e w roku 2019 i 2020 pañstwa OPEC
zdecyduj¹ siê na dalsze ciêcia produkcji. Innymi s³owy
pañstwa OPEC i Rosja, decyduj¹c siê w 2017 r. na redukcjê
wolumenu produkcji, doprowadzi³y do oddania czêœci rynku pañstwom niezrzeszonym, w tym USA.
Szef IEA powiedzia³, ¿e drastyczny spadek zapotrzebowania USA na import ropy „wywrze g³êboki wp³yw na
geopolitykê energetyczn¹”. W 2017 r. udzia³ saudyjskiej
ropy w amerykañskim imporcie wynosi³ 943 tys. b/d i jest
to najni¿szy wynik od 1988 r., co najlepiej obrazuje skalê
przemian geopolitycznych. W ub.r. USA po raz pierwszy

od 1957 r. przesz³y równie¿ na pozycjê eksportera gazu
netto. Œwiadomy zachodz¹cych w œwiecie zmian król Arabii Saudyjskiej wys³a³ swego nastêpcê tronu Muhammada
ibn Salmana na trzy tygodnie do USA, gdzie ksi¹¿ê spotka³
siê m.in. z prezydentem Donaldem Trumpem. Warto
zaznaczyæ, ¿e pierwsze spotkanie prezydenta USA Franklina Roosevelta z królem Arabii Saudyjskiej odby³o siê 20
lutego 1945 r. na pok³adzie amerykañskiego okrêtu wojennego. Wówczas zawi¹zano sojusz USA i Arabii Saudyjskiej, którego fundamentem s¹ gwarancje wzajemnego
bezpieczeñstwa energetycznego i militarnego.
Optymistyczna prognoza IEA o rosn¹cym wydobyciu
opiera siê na za³o¿eniu wzrostu gospodarczego w Azji i odrodzeniu przemys³u petrochemicznego w USA. Jednak
decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wprowadzeniu ce³
na import stali i aluminium mo¿e uderzyæ w oba przyczynki wzrostu gospodarczego, poprzez negatywny wp³yw ce³
na handel i zu¿ycie paliw w sektorze morskim i transporcie
drogowym. Prezes Pioneer Natural Resources Tim Dove
uwa¿a, ¿e du¿e c³o na stal i aluminium bêdzie mieæ negatywny wp³yw na produkcjê ropy z formacji ³upkowych,
poprzez utrudniony w USA dostêp do stopów produkowanych w UE, a u¿ywanych w bran¿y wêglowodorowej.
Tak¿e Sara Ortwein, prezes XTO Energy, nale¿¹cej do
ExxonMobil, krytycznie wyrazi³a siê o wprowadzonych taryfach, mówi¹c, ¿e przemys³ naftowy i gazowy jest motorem
wzrostu gospodarczego i wszystko, co go ogranicza, nie
jest tym, czego ten przemys³ potrzebuje. Krótko przed
wejœciem w ¿ycie restrykcji handlowych D. Trump podj¹³
decyzjê o czasowym wy³¹czeniu UE i szeœciu innych
pañstw (Kanady, Meksyku, Australii, Argentyny, Brazylii
i Korei Po³udniowej) z programu ce³.
Du¿e znaczenie dla produkcji ropy na œwiecie ma
utrzymanie porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 r.
Wprowadzenie kontroli irañskiego programu w zamian za
zniesienie sankcji spowodowa³o obni¿kê cen ropy. Warto
odnotowaæ, ¿e co do wielkoœci Iran ma czwarte zasoby
ropy naftowej na œwiecie. Jednak Donald Trump ju¿ w
trakcie kampanii prezydenckiej w 2016 r. krytykowa³ porozumienie z Teheranem, twierdz¹c, ¿e nale¿y je naprawiæ
lub zerwaæ. W po³owie stycznia br. D. Trump po raz kolejny i – jak zaznaczy³ – ju¿ ostatni, wstrzyma³ na 120 dni
decyzjê o ponownym wprowadzeniu sankcji wobec Iranu,
daj¹c zarazem Waszyngtonowi i pañstwom UE czas na
„naprawê porozumienia”. Na dalszy los porozumienia
pomiêdzy Iranem a USA, Rosj¹, Wielk¹ Brytani¹, Francj¹,
Niemcami oraz Chinami bêdzie mia³a wp³yw dymisja ze
stanowiska sekretarza stanu Rexa Tillersona, który
usi³owa³ spe³niæ oczekiwania prezydenta Trumpa i dokonaæ zmian w porozumieniu. W opinii wiceministra
spraw zagranicznych Iranu Abbasa Aragcziego dymisja
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Tillersona i mianowanie na to stanowisko by³ego szefa
Centralnej Agencji Wywiadowczej Michaela Pompeo
przybli¿aj¹ USA do decyzji o wycofaniu siê z porozumienia i na³o¿enia sankcji na Teheran. Jednak Wielka Brytania, Francja i Niemcy nie zadeklarowa³y woli ponownego
wprowadzenia sankcji wobec Iranu. Brak spójnoœci
dzia³añ bez w¹tpienia zmniejszy rezonans ewentualnej
decyzji prezydenta Trumpa. Jeœli porozumienie zostanie
utrzymane mimo wycofania siê z niego USA, to nadal
mo¿liwy bêdzie eksport ropy naftowej przez Iran.
USA. Plan rozszerzenia zakresu wierceñ naftowych na
wodach przybrze¿nych USA napotyka na coraz wiêkszy
opór, szczególnie w stanach nadbrze¿nych, co jest spowodowane protestami spo³ecznymi i niewielkim zainteresowaniem firm, które wybieraj¹ mniej kontrowersyjne projekty.
Sekretarz spraw wewnêtrznych Ryan Zinke odby³ rozmowy z gubernatorami i wielu z nich zg³asza³o argumenty na
rzecz nierozwijania wydobycia. O wy³¹czenie z programu
wierceñ ubiega³o siê 12 stanów, w tym Alabama i Georgia,
ale Zinke uwzglêdni³ tylko apel Florydy. Zaproponowa³
tak¿e, by jego resort by³ partnerem firm wêglowodorowych,
które staraj¹ siê o koncesje na terenach federalnych. Doda³,
¿e administracja ograniczy przepisy i usprawni inspekcje w
celu zwiêkszenia liczby wierceñ. Powiedzia³, ¿e przewlek³e procedury s¹ nieamerykañskie i wydanie pozwolenia na rozbudowê infrastruktury energetycznej nie
powinno trwaæ d³u¿ej ni¿ dwa lata. Departament spraw
wewnêtrznych zajmuje siê dzier¿aw¹ terenów morskich
i zarz¹dza 1/5 gruntów USA, zarazem 20% wêglowodorów jest produkowanych na trenach podlegaj¹cych jurysdykcji tego departamentu. Dzia³ania R. Zinkego wpisuj¹
siê w zapowiadan¹ przez Donalda Trumpa „energetyczn¹
dominacjê USA w œwiecie”.
Kolejny sêdzia federalny odrzuci³ wysi³ki administracji D. Trumpa, zmierzaj¹ce do opóŸnienia wdro¿enia
regulacji ograniczaj¹cych emisjê metanu podczas produkcji wêglowodorów. Regulacje przyjête przez administracjê
poprzedniego prezydenta USA Baracka Obamy maj¹, w opinii sêdziego, zasadnicze znaczenie dla œrodowiska i zdrowia
publicznego. W paŸdzierniku ub.r. zapad³a pierwsza decyzja
nakazuj¹ca wdro¿enie przepisów.
Kanada. Tocz¹ce siê ju¿ od wielu miesiêcy renegocjacje Pó³nocnoamerykañskiego Uk³adu Wolnego Handlu
(NAFTA) oraz narastaj¹ca na rynku ropy i gazu konkurencja pomiêdzy USA a Kanad¹ zaczynaj¹ siê negatywnie
odbijaæ na inwestycjach w Kraju Klonowego Liœcia.
Wydatki na tê bran¿ê w br. wynios¹ 33,2 mld USD i bêd¹
ni¿sze o 12% od ubieg³orocznych. Najwiêksze spadki
odnotuj¹ prowincje: Alberta – o 12% (do 22,5 mld USD),
Nowa Funlandia i Labrador – o 31% (do 1,7 mld USD),
Kolumbia Brytyjska – o 8,7% (do 4,6 mld USD) i Saskatchewan – o 1% (do 3,9 mld USD). Trend ten w du¿ej
mierze wynika z braku rozwoju infrastruktury przesy³owej, a decyzja o jej rozbudowie nale¿y do rz¹du Kanady, który jednak odczuwa rosn¹c¹ presjê Waszyngtonu,
tak¿e w ramach renegocjacji z NAFTA. Kanadyjski Bank
of Nova Scotia alarmuje, ¿e dalsze opóŸnienia w konstrukcji ruroci¹gów przesy³owych (Keyston XL, rozbudowa
Trans Mountain i Line 3) bêd¹ powodowaæ zmniejszenie
wp³ywów do bud¿etu pañstwa o 15,6 mld USD rocznie.
Straty te mog¹ byæ mniejsze (o 7–10 mld USD/r), jeœli
zostanie rozwiniêty zastêpczy transport kolej¹. Przesy³
gazu boryka siê z podobnymi problemami. Australijska fir202

ma Woodside wycofa³a siê z projektu Grassy Point LNG na
zachodnim wybrze¿u Kanady. Terminal mia³ eksportowaæ
do 20 t gazu rocznie. Firma poinformowa³a, ¿e skupi siê na
projekcie Kitimat, w którym udzia³y posiada tak¿e
Chevron (50%). Terminal Kitimat ma licencjê na eksport
10 t gazu. Jednak wspó³udzia³owiec – amerykañski
Chevron – rozwa¿a mo¿liwoœæ sprzeda¿y udzia³ów w terminalu. Brak decyzji o po³¹czeniu odcinków gazoci¹gu w
Quebecu i Nowym Brunszwiku doprowadzi³ do wstrzymania rozwoju terminali eksportuj¹cych LNG tak¿e na
wschodnim wybrze¿u Kanady. Z kolei brak zgody
Kolumbii Brytyjskiej na rozbudowê ropoci¹gu Trans
Mountain, mimo pozytywnej decyzji National Energy
Board, utrudnia eksport ropy. Rozwój tego ropoci¹gu,
³¹cz¹cego z³o¿a Alberty via Kolumbia Brytyjska z Vancouver, umo¿liwi³by potrojenie przesy³anej iloœci surowca.
W listopadzie 2017 r. sytuacjê producentów ropy w Kanadzie skomplikowa³a tak¿e awaria ropoci¹gu Keyston w
Dakocie Po³udniowej. Wy³¹czenie tego ropoci¹gu z u¿ytkowania zmusi³o prowincjê Alberta do pe³nego wykorzystania powierzchni magazynowej i w efekcie powstania
spreadu pomiêdzy bary³k¹ ropy Western Canadian i U.S.
Crude na poziomie ponad 30 USD. Du¿a ró¿nica pomiêdzy
kursem sprzeda¿y i kupna naros³a mimo decyzji Alberty
o wprowadzeniu 20-procentowych ciêæ w produkcji.
By rozwi¹zaæ problem braków infrastruktury przesy³owej rz¹d Kanady zdecydowa³ siê powo³aæ Canadian
Energy Regulator, który bêdzie odpowiadaæ za rozwój
infrastruktury, zw³aszcza spornych konektorów ³¹cz¹cych
prowincje. Ale na efekty tej decyzji trzeba poczekaæ kilka
lat. Tymczasem amerykañsko-kanadyjskie relacje wêglowodorowe utrudnia tak¿e decyzja Waszyngtonu z grudnia
2017 r. o obni¿ce podatku dla przedsiêbiorców z 35 do
21%. Na tak¹ decyzjê rz¹d Kanady nie jest gotowy, o czym
poinformowa³ minister finansów. Zachêca jednak prowincje do wdra¿ania programów rozwojowych dla bran¿y
ropy i gazu. I tak prowincje Nowa Funlandia i Labrador
opublikowa³y plan, który obejmuje wykonanie 100 otworów poszukiwawczych z zamiarem podwojenia produkcji
wêglowodorów do 2030 r. Rada Rozwoju Przemys³u Ropy
i Gazu, powo³ana do koordynowania dzia³añ prowincji,
zapowiedzia³a, ¿e zamierza rozwin¹æ poszukiwania, zmodernizowaæ struktury zarz¹dzania, zapewniæ globaln¹ konkurencyjnoœæ bran¿y, poprawiæ ³añcuch dostaw i wspieraæ
innowacyjnoœæ (a wymienione cele zamierza osi¹gn¹æ w
ci¹gu 24 miesiêcy). W dalszych krokach do 2022 r. rada
opracuje szczegó³owe plany zagospodarowania z³ó¿
wêglowodorowych oraz harmonogram rozwoju wydobycia gazu i dywersyfikacji jego eksportu. W perspektywie
do 2030 r. postawiono sobie za cel wysok¹ komercyjn¹
produkcjê gazu, rozwój bran¿y serwisowej i stworzenie
„œwiatowej klasy klastra energetycznego”. Jednak na dalsze dzia³ania rz¹du prowincji na pewno wp³yw bêdzie
mia³a decyzja ExxonMobil, który sprzeda 19% udzia³ów w
podmorskim z³o¿u Terra Nowa. Znajduje siê ono w
odleg³oœci 350 km na po³udnie od Nowej Funlandii i Labradoru. Operatorem z³o¿a jest zale¿na od Suncon Energy
firma Petro-Canada, posiadaj¹ca 39% udzia³ów. Pozostali
akcjonariusze to Husky Oil i Murphy Oil Corporation. Z 30
otworów odwierconych w tym z³o¿u wydobyto ju¿ 400 mln
bary³ek ropy naftowej. Dyrektor ExxonMobil Darren
Woods powiedzia³, ¿e w ci¹gu najbli¿szych 5 lat firma
zamierza zainwestowaæ w USA 50 mld USD, by skorzystaæ z wprowadzonej w grudniu ub.r. obni¿ki podatków.
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Rosja. Rosyjska firma Zarubezhneft utworzy³a z Fana
Energy rosyjsko-irañskie konsorcjum. Jego celem jest
zwiêkszenie wydobycia z dwóch pól gazowych przy granicy z Irakiem. Wartoœæ umowy na produkcjê ze z³ó¿ Aban
i West Paidar ma wynieœæ 740 mln USD. Z kolei Novatek
podpisa³ umowê (MoU) z Saudi Aramco, dotycz¹c¹:
dostaw LNG, wspólnego rozwoju poszukiwañ i wydobycia,
a tak¿e technologii. Novatek eksploatuje gaz i kondensat w
Jamalsko-Nienieckim Okrêgu Autonomicznym. W grudniu 2017 r. uruchomi³ pierwszy z trzech planowanych
zak³adów produkcji LNG, o wydajnoœci 5,5 mln t/r. Przewodnicz¹cy zarz¹du Novateku Leonid Michelson poinformowa³, ¿e elementem strategii firmy jest szybkie
zwiêkszenie produkcji skroplonego gazu i pozyskanie partnerów miêdzynarodowych.
W lutym br. ExxonMobil og³osi³, ¿e rezygnuje ze
wspó³pracy z Rosnieftem w Arktyce. Mo¿e to oznaczaæ
koniec projektu Sachalin-1 LNG na Dalekim Wschodzie,
w którym udzia³y maj¹ ExxonMobil (30%), Sakhalin Oil &
Gas (30%, Japonia), ONGC Videsh (20%, Indie) i 2 spó³ki
córki Rosnieftu (Sakhalinmorneftegas-shelf i RN-Astra,
³¹cznie 20%). W opinii Samuela Lussaca z Wood Mackenzie decyzja ExxonMobil „stanowi formalny koniec d³ugofalowej strategii ExxonMobil dotycz¹cej eksploracji
Arktyki, która doprowadzi³a do odkrycia ogromnego z³o¿a
Pobeda w 2014 roku”. Na decyzjê ExxonMobil raczej niewielki wp³yw mia³o og³oszenie w styczniu br. przez departament skarbu USA czarnej listy, na której znaleŸli siê
przedstawiciele samozwañczych republik i kilku rosyjskich
firm, w tym Surgutnieftiegazu. Powodem zakoñczenia
wspó³pracy mo¿e byæ coraz trudniejsza sytuacja Rosnieftu
na rosyjskim rynku gazu. Miesi¹c temu komitet energetyczny przy rosyjskiej Dumie Pañstwowej odmówi³ koncernowi Igora Sieczina wydania zgody na eksport gazu w
formie skroplonej z planowanego terminalu LNG Peczora.
W œwietle tego postanowienia dalsze inwestowanie w
instalacjê do eksportu LNG, w które jest zaanga¿owany
Rosnieft, mo¿e nie byæ najlepsz¹ decyzj¹ biznesow¹. Nade
wszystko jednak relacje Rosji z Europ¹ i USA s¹ coraz bardziej napiête. Rexa Tillersona, by³ego szefa ExxonMobil,
zast¹pi³ na stanowisku sekretarza stanu USA by³y szef CIA
Mike Pompeo. Warto tak¿e przypomnieæ, ¿e od wrzeœnia
ub.r. we w³adzach Rosnieftu zasiada by³y kanclerz Niemiec
Gerhard Schröder i o dokooptowaniu go do grona dyrektorów zadecydowa³ raczej W³adimir Putin, a nie Igor Sieczin.
Konsekwencj¹ wycofania siê ExxonMobil ze wspó³pracy
bêdzie strata 200 mln USD i wczeœniej zainwestowanych
w poszukiwania na Morzu Karskim 700 mln USD.
Ukraina. W grudniu ub.r. Gazprom przegra³ z Ukrain¹
postêpowanie przed s¹dem arbitra¿owym w Sztokholmie
i zosta³ uznany za winnego zawy¿ania cen gazu i zobligowany do zwrotu 2,56 mld USD. Za niezgodne z prawem
trybuna³ uzna³ tak¿e wpisanie do umowy gazowej klauzuli
„bierz lub p³aæ” i obni¿y³ obowi¹zkow¹ kwotê wykupu
gazu przez Kijów do 4 mld m3 gazu rocznie. Prezes
Gazpromu Aleksiej Miller na pocz¹tku marca br. powiedzia³, ¿e kontrakt w nowym kszta³cie jest ekonomicznie
nieatrakcyjny i odmówi³ dalszych dostaw gazu Ukrainie.
Gazprom zwróci³ pieni¹dze za gaz zamówiony na
marzec i poinformowa³, ¿e rozpoczyna starania maj¹ce na
celu zakoñczenie dostawy gazu na Ukrainê. Ciœnienie
wejœciowe rosyjskiego gazu do magistrali Ukrainy zosta³o
ju¿ obni¿one poni¿ej parametrów zapisanych w umowie
tranzytowej. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zapew-

ni³ Brukselê, ¿e Kijów dostarczy do UE ca³y zamówiony
gaz. Zarazem wprowadzono na Ukrainie ograniczenia dla
krajowych odbiorców surowca.
W zwi¹zku z trudnoœciami w uzyskaniu od Gazpromu
nadp³aconych kwot za gaz placówki dyplomatyczne Ukrainy dosta³y polecenie okreœlenia aktywów rosyjskiej spó³ki
za granic¹ celem konfiskaty jej maj¹tku. Aktywa rosyjskiej
firmy na Ukrainie, o wartoœci 3,8 mln USD, ju¿ zosta³y
zajête. Równolegle do tych wydarzeñ toczy siê w Brukseli
i Waszyngtonie dyskusja nad kolejnymi nitkami Gazoci¹gu
Pó³nocnego. Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather
Nauert oœwiadczy³a, ¿e USA s¹ przeciwne budowie gazoci¹gu Nord Stream 2, a firmy zwi¹zane z tym projektem
mog¹ byæ „wystawione na amerykañskie sankcje”. Zarazem administracja prezydenta Trumpa t³umaczy powolne
tempo wdra¿ania ustawy o przeciwstawianiu siê wrogom
Ameryki poprzez sankcje (CAATSA) protestami pañstw UE,
w tym Niemiec i Austrii. Stanowisko USA pojawi³o siê dwa
tygodnie po prezentacji wiceprzewodnicz¹cego KE Marosza Szefczovicza, który podczas konferencji CERAWeek
w Houston broni³ decyzji Niemiec i UE w sprawie gazoci¹gu OPAL, odnogi Nord Stream. Powiedzia³, ¿e decyzja
o przyznaniu Gazpromowi prawa do 80% przepustowoœci
jest zgodna z prawem unijnym. Szefczovicz przypomnia³
równie¿, ¿e PGNiG i polski rz¹d zaskar¿y³y tê decyzjê do
Europejskiego Trybuna³u w Luksemburgu i decyzja mo¿e
zapaœæ w marcu lub kwietniu.
Niemcy. Firma Wintershall og³osi³a plan rozszerzenia
dzia³alnoœci podmorskiej w Brazylii. Jej dyrektor Mario
Mehren zapowiedzia³, ¿e po po³¹czeniu z rosyjskim DEA
firmy bêd¹ wspólnie wystêpowaæ w przysz³ych rundach
licencyjnych. Doda³, ¿e celem jego firmy jest pozyskanie
kolejnego wa¿nego obszaru po Norwegii, a brazylijska
linia brzegowa jest postrzegana jako jeden z najbardziej
obiecuj¹cych regionów naftowych na œwiecie. Wintershall
jest tak¿e otwarty na wspó³pracê z ExxonMobil i Statoil.
Obecnie firma posiada zasoby w Libii, na Morzu Pó³nocnym i w rosyjskiej czêœci Arktyki.
Morze Œródziemne. W po³owie lutego na Morzu Egejskim dosz³o do incydentu. Grecki statek stra¿y przybrze¿nej zosta³ uszkodzony przez tureck¹ ³ódŸ patrolow¹, której
za³oga próbowa³a wypchn¹æ greckie statki z wód okalaj¹cych kilka niezamieszka³ych wysepek na wodach spornych. Turcja blokuje równie¿ prace w³oskiej firmy Eni,
uniemo¿liwiaj¹c jej transport platformy wiertniczej na
miejsce planowanego wiercenia. W tym celu Ankara przeprowadza morskie manewry wojskowe. Turecki minister
energetyki zapowiedzia³, ¿e rz¹d nie pozwoli na jednostronn¹ decyzjê o wydobyciu wêglowodorów na po³udniowym wschodzie wyspy. Doda³, ¿e eksploatacja nie bêdzie
mo¿liwa a¿ do czasu zjednoczenia podzielonego etnicznie
Cypru. Szef Eni rozwa¿a mo¿liwoœæ wstrzymania prac do
czasu wycofania przez Turcjê okrêtów wojennych i transport platformy wiertniczej do Maroka, „daj¹c dyplomacji
czas na dzia³anie”. Z kolei prezydent Cypru zapowiedzia³,
¿e prace bêd¹ kontynuowane z po¿ytkiem dla wszystkich
mieszkañców wyspy. Œrodki finansowe pozyskane z wydobycia surowców maj¹ byæ wp³acone na fundusz i rozdysponowane po zjednoczeniu Cypru.
Grecja. Energean Oil&Gas bêdzie rozwijaæ prace w
greckiej strefie morskiej. Postawi m.in. dwie platformy i wykona 25 odwiertów na obszarze z³ó¿ Prinos, Prinos North
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i Epsilon. Inwestycje bêd¹ warte ok. 180 mln USD. Energean poinformowa³a, ¿e wyd³u¿enie porozumienia z odbiorc¹ ropy BP Oil International o cztery lata, czyli do 2025 r.,
zapewni niezbêdne œrodki finansowe na prace. Energean
rozbuduje tak¿e infrastrukturê do eksploatacji z³o¿a Katakolon. Wiercenia maj¹ siê rozpocz¹æ w tym lub najpóŸniej
w przysz³ym roku.
Libia. Total odkupi³ od Marathon Oil udzia³y w libijskim
z³o¿u Waha w basenie Sirte. Francuska firma ma 16,33%,
pozostali udzia³owcy to libijski National Oil Corp (59,18%),
ConocoPhillips (16,33%) i Hess (8,1%). Konsorcjum zamierza zwiêkszyæ dzienn¹ produkcjê z 30 do 40 tys. BOE/d
w 2020 r. Libia wci¹¿ nie powróci³a do produkcji sprzed
2011 r., z dziennym wydobyciem na poziomie 1,6 mln BOE.
Total posiada tak¿e udzia³y w podmorskiej koncesji Al Jurf
(37,5%), w Block ex-NC 115 (15%) i w Block ex-NC 186
(12%). Dzienna produkcja Total w Libii wynios³a w
zesz³ym roku 31,5 tys. BOE.
Izrael. Amerykañska firma Noble Energy podpisa³a
umowê na sprzeda¿ 42 mld m3 gazu z izraelskich pól
Tamara i Leviatan, których jest operatorem. Odbiorca gazu
Dolhinus Energy dostarczy surowiec do bran¿y przemys³owej i chemicznej. Dostawy gazu rozpoczn¹ siê z koñcem
2019 r., umowa bêdzie obowi¹zywaæ 10 lat, a jej wartoœæ
wyniesie 15 mld USD.
Arabia Saudyjska. Mimo hucznie dyskutowanych
planów sprzeda¿y 5% udzia³ów w Saudi Aramco na jednej z du¿ych œwiatowych gie³d (rozwa¿ano gie³dy w Nowym Jorku, Londynie, Hong Kongu, Singapurze i Tokio),
Arabia Saudyjska prawdopodobnie ograniczy siê do emisji
akcji tylko na gie³dzie Tadawul. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapad³a, ale na jej korzyœæ przemawiaj¹ chêæ zredukowania ryzyka prawnego i rosn¹ca cena bary³ki ropy,
która niweluje presjê ekonomiczn¹. Czêœæ administracji
i pracowników Aramco wci¹¿ optuje za równoleg³ym
notowaniem akcji na jednej z zagranicznych gie³d. Ponoæ
brane s¹ pod uwagê gie³dy w Nowym Jorku, Londynie i –
najbardziej prawdopodobna – w Hong Kongu. Do sprawy
sprzeda¿y czêœci udzia³ów w Aramco odniós³ siê krótko
dyrektor firmy Amin Nasser. Podczas CERAWeek powiedzia³, ¿e to rz¹d zdecyduje, kiedy i gdzie nast¹pi sprzeda¿
udzia³ów. Termin wprowadzenia Aramco na gie³dê przesuniêto o rok, tj. na 2019 r. Œrodki pozyskane z aukcji maj¹
zasiliæ fundusz, który bêdzie bud¿etem dla planu transformacji gospodarki „Wizja 2030”. Zak³ada on dywersyfikacjê Ÿróde³ dochodu kraju uzale¿nionego obecnie od
eksportu ropy naftowej. Podczas konferencji w Houston
Amin Nasser powiedzia³ równie¿, ¿e w ci¹gu najbli¿szych
25 lat œwiatowy przemys³ naftowo-gazowy bêdzie potrzebowa³ 20 bln USD, aby sprostaæ zapotrzebowaniu na
wêglowodory i zwiêkszyæ wspó³czynnik zast¹pienia
rezerw. Doda³, ¿e nowe inwestycje pojawi¹ siê, gdy ropa
bêdzie mog³a konkurowaæ z alternatywnymi Ÿród³ami
energii na tym samym poziomie i wed³ug tych samych
regu³. Zauwa¿y³, ¿e obecnie ok. 99% pojazdów pasa¿erskich u¿ywa silników spalinowych, dlatego trzeba kwestionowaæ b³êdne za³o¿enie dotycz¹ce tempa, w jakim
alternatywne technologie przejm¹ rynek. I mimo wzrostu
liczby pojazdów elektrycznych rynki petrochemiczne w
najbli¿szych dwóch dekadach bêd¹ wymaga³y znacz¹cych
inwestycji, by zapewniæ zapotrzebowanie na ropê.
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Zjednoczone Emiraty Arabskie. Za zgod¹ Najwy¿szej
Rady ds. Ropy Naftowej W³oskie Eni naby³o na pocz¹tku
marca od Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) 10%
udzia³ów w Umm Shaig & Nasr (za 575 mln USD) oraz 5%
w Lower Zakum (za 300 mln USD). Równolegle podpisano drug¹ umowê, na mocy której Eni odsprzeda³o 10%
udzia³ów w egipskiej koncesji Shorouk firmie Mubadala
Investment za 934 mln USD. Tydzieñ póŸniej francuski
Total podpisa³ 40-letni¹ umowê z Najwy¿sz¹ Rad¹ ds.
Ropy Naftowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich i za
kwotê 1,4 mld USD otrzyma³ 20% udzia³ów w z³o¿u gazu
Umm Shaig & Nasr i 5% w Lower Zakum. W tym ostatnim udzia³y maj¹ jeszcze indyjski ONGV Videsh i japoñski
INPEX. Nasr produkuje 300 tys. b ropy/d – wraz z Umm
Shaig potencja³ mo¿e wzrosn¹æ do 460 tys. b/d. W z³o¿u
tym znajduj¹ siê tak¿e du¿e zasoby kondensatu.
Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar rozszerzy³y
wspóln¹ koncesjê al-Bunduq w Zatoce Perskiej. Z³o¿e to,
zlokalizowane 200 km na pó³nocny zachód od Abu Dhabi
i 100 km na wschód od Dohy, jest eksploatowane od 1975 r.
W 2012 r. dzienne wydobycie wynosi³o 12 tys. bary³ek.
Infrastrukturê wydobywcz¹ rozbuduje konsorcjum sk³adaj¹ce siê z japoñskich firm United Petroleum Development
(spó³ka córka Cosmo Energy Exploration & Production),
JX Nippon Oil & Gas i Mitsui Oil Exploration. Surowiec
trafia na rynki azjatyckie, g³ównie do Japonii. Wspólna
decyzja o przed³u¿eniu koncesji jest warta podkreœlenia, bo
Katar od miesiêcy jest bojkotowany przez Bahrajn, Egipt,
Arabiê Saudyjsk¹ i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kraje
te wstrzyma³y wymianê handlow¹ i zamknê³y transport
drogami l¹dowymi, morskimi i powietrznymi, ³¹cz¹cymi
z Katarem. S¹siednie pañstwa zarzucaj¹ katarskiemu rz¹dowi
utrzymywanie zbyt bliskich relacji z Iranem i wspieranie
ekstremistów muzu³mañskich, w tym Bractwa Muzu³mañskiego. Mimo sporu Katar nie zdecydowa³ siê na wy³¹czenie
podmorskiego ruroci¹gu gazu, którym dostarcza surowiec
do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Indie. Oil & Natural Gas Corp. uruchamia wydobycie
gazu z pok³adów wêgla w zag³êbiu wêglowym Bokaro w
stanie Jharkhand. W pierwszej fazie prac firma zamierza
wykonaæ 30 odwiertów, w tym 8 kierunkowych. Otwory
poziome zostan¹ wykonane na g³êbokoœci 400–1400 m.
W planie zagospodarowania z³o¿a za³o¿ono wykonanie
140 odwiertów. W trzech blokach w stanie Jharkhand
(Bokaro, Jharia i North Karanpura) ONGC wykona ³¹cznie
350 otworów.
Pakistan. OMV sprzeda swoje aktywa w Pakistanie
firmie Dragon Prime Hongkong za 157 mln EUR. OMV
Pakistan posiada udzia³y w piêciu blokach: Sawan, Miano,
Latif, Gambat oraz Mehar, i jest operatorem czterech z nich.
Dzienna produkcja firmy w Pakistanie wynosi 4,81 mln m3.
Bangladesz. Planowane jest wykonanie trzech odwiertów poszukiwawczych na l¹dzie. W tym celu firma Bangladesh Exploration & Production Co. Ltd. (Bapex) podjê³a
wspó³pracê z azersk¹ firm¹ Socar. Socar posiada 51%
udzia³ów w projekcie, pozosta³e nale¿¹ do Bapex.
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