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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Grzegorz Makuch1
Œwiat. Miêdzynarodowe stowarzyszenie przemys³u gazu ziemnego Cedigaz og³osi³o w raporcie, ¿e wed³ug stanu
na 31.12.2017 r. udokumentowane œwiatowe rezerwy gazu ziemnego wzros³y w
ci¹gu roku o 0,9% (+ 1710 mld m3) i wynosz¹ 196,941 mld m3. Najwiêkszy
wzrost zasobów odnotowano na Bliskim
Wschodzie (+ 947 mld m3), co jest w
du¿ej mierze zas³ug¹ Iraku (+ 662 mld m3). W 2017 r.
wzros³a tak¿e globalna poda¿ gazu – o 3,7% w stosunku do
œredniej z 5 poprzednich lat. Wiêksz¹ poda¿ odnotowano
w krajach WNP (wzrost o 6,8%), Azji i Oceanii (4,1%)
oraz Afryki (8,6%). Rosyjska poda¿ wzros³a o 50 mld m3
(czyli o 8,3%), Iranu o 17 mld m3, Australii o 13 mld m3,
Chin o 11 mld m3, a Egiptu i Norwegii o 10 mld m3. Wed³ug
raportu Cedigazu w ub.r. po raz pierwszy od pocz¹tku
rewolucji ³upkowej spad³a produkcja gazu w USA. Mimo
to globalna produkcja gazu niekonwencjonalnego wzros³a
o 5,3% (tj. do 817 mld m3) i a¿ 85% tej produkcji przypad³o na USA i Kanadê. Globalne zu¿ycie gazu osi¹gnê³o
3640 mld m3. Oznacza to, ¿e wzros³o ono w 2017 r. o 3,3%
w stosunku do œredniego zu¿ycia z 5 poprzednich lat.
Najwiêkszy wzrost popytu odnotowano w Chinach
(a¿ o 15%), w Afryce (6,7%), na Bliskim Wschodzie
(4,8%) i Europie (4,8%). O 8,5% wzrós³ miêdzynarodowy
obrót gazem ziemnym przesy³anym gazoci¹gami i o 10,5%
gazem w formie skroplonej. G³ówny wp³yw na wzrost handlu gazem ruroci¹gami mia³a Europa (import z Rosji i Norwegii).
OPEC. Wed³ug Miêdzynarodowej Agencji Energii
(IEA) w gronie 12 pañstw cz³onkowskich OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries – Organizacja
Krajów Eksportuj¹cych Ropê Naftow¹) a¿ 71% mocy produkcyjnych i 91% wolnych mocy produkcyjnych przypada
na zaledwie 4 kraje – Arabiê Saudyjsk¹, Irak, Kuwejt i
Zjednoczone Emiraty Arabskie. Te 4 pañstwa zredukowa³y
wielkoœæ produkcji do 87%, podczas gdy pozosta³ych 8
pañstw produkuje na poziomie 97% swoich mo¿liwoœci, co
mo¿e powodowaæ spory w gronie OPEC + Rosja. Ponadto
obecna cena bary³ki ropy jest ju¿ satysfakcjonuj¹ca dla
g³ównych graczy OPEC i Rosji, a grupa pañstw niepocieszonych nie koniecznie ma odpowiedni¹ si³ê przebicia. Do
tej grupy na pewno zalicza siê Wenezuelê, która w kwietniu br. produkowa³a 1,42 mln b/d, czyli o 550 tys. bary³ek
mniej ni¿ zak³ada³a umowa OPEC + Rosja. Znak zapytania
pojawia siê tak¿e nad Iranem, po tym jak prezydent Donald
Trump wycofa³ USA z porozumienia z 2015 r. Wed³ug IEA
irañska produkcja w kwietniu br. wynosi³a 3,82 mln b/d,

a eksport 2,4 mln b/d. Tak¿e produkcja Angoli w kwietniu
br. spad³a do 1,5 mln b/d, czyli do najni¿szego poziomu od
marca 2014 r., co jest wynikiem braku odkryæ nowych pól.
W Nigerii produkcja wynios³a 1,59 mln b/d, a w Libii
980 tys. b/d. Produkcjê zwiêkszy³a za to Algieria.
Zatoka Perska. W maju br. Saudi Aramco podpisa³o
umowê z amerykañskim Halliburtonem na us³ugi szczelinowania hydraulicznego. Umowa ta œwiadczy o tym, ¿e
Saudi Aramco wci¹¿ nie mo¿e pokonaæ trudnoœci technologicznych napotykanych na etapie szczelinowania hydraulicznego w z³o¿ach ³upkowych. Prawdopodobne jest tak¿e,
¿e dotychczasowa produkcja wêglowodorów pochodzi
g³ównie ze z³ó¿ typu tight gas.
Bahrajn pracuje nad stworzeniem Funduszu Energetycznego w wysokoœci 1 mld USD. Ma on zapewniæ finansowanie projektu eksploatacji niekonwencjonalnego z³o¿a
ropy naftowej w obszarze morskim. Fundusz uzyska³ ju¿
wsparcie rz¹du i instytucji finansowych dzia³aj¹cych w
Bahrajnie. Z kolei Bahrajn Development Bank powo³a³
Fundusz Al Waha w celu przyci¹gniêcia do kraju inwestycji zagranicznych. Bank przeznaczy³ na to 100 mln USD.
Natomiast w Omanie Royal Dutch Shell i francuska firma
Total ³¹cz¹ si³y w celu zbadania obszaru Breater Barik w
l¹dowym bloku nr 6. Firmy podpisa³y ju¿ umowê (MoU)
z rz¹dem Omanu. Operatorem z³o¿a jest Shell, który ma
75% udzia³ów. Total zamierza siê te¿ zaanga¿owaæ w
Omanie w projekt bunkrowania statków paliwem LNG, by
w ten sposób zagospodarowaæ wydobyty wolumen gazu.
Iran. Total zrezygnowa³ z uczestnictwa w projekcie
SP11 na z³o¿u South Pars. Jest to efekt decyzji prezydenta
USA Donalda Trumpa, który 8 maja br. jednostronnie
og³osi³ wycofanie Stanów Zjednoczonych z porozumienia
JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action). Kierownictwo koncernu Total oœwiadczy³o, ¿e nie mo¿e naraziæ swojej firmy na amerykañskie sankcje w sytuacji, gdy banki
Stanów Zjednoczonych s¹ zaanga¿owane w 90% jej operacji finansowych. Ponadto 30% udzia³ów w firmie nale¿y
do amerykañskich inwestorów, a amerykañskie aktywa stanowi¹ równowartoœæ ponad 10 mld USD. Total prowadzi
rozmowy z w³adzami francuskimi i amerykañskimi na
temat warunków wycofania siê z irañskiego projektu i
ewentualnego przed³u¿enia terminu tej operacji do 4 listopada br. Wspó³udzia³owcem Totalu by³a w tym projekcie
PetroChina, która mo¿e przej¹æ udzia³y od francuskiego
koncernu. Dotychczasowe wydatki wynikaj¹ce z zaanga¿owania w projekt wynios³y 40 mln EUR. Zasoby z³o¿a
Po³udniowy Pars s¹ oceniane na 14 bln m3 gazu, co pozycjonuje je jako najwiêksze z³o¿e gazowe na œwiecie. W portfo-
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lio francuskiego koncernu miejsce Iranu zajmie Cypr.
Total zamierza rozszerzyæ poszukiwania gazu ziemnego na
po³udniowym wybrze¿u Cypru i wyst¹piæ o kolejne licencje na odwierty poszukiwawcze, w tym w bloku 8, gdzie
pracuje ju¿ w³oski koncern Eni. Minister energetyki Cypru
Yiorgos Lakkotrypis przyj¹³ decyzjê Totalu z du¿ym zadowoleniem.
Konsekwencje wycofania siê USA z porozumienia z Iranem nie omin¹ tak¿e Wielkiej Brytanii. Iranian Oil Co.,
spó³ka córka National Iranian Oil Co., posiadaj¹ca 50%
udzia³ów w z³o¿u gazowym Rhum w brytyjskiej czêœci
Morza Pó³nocnego, podjê³a decyzjê o zawieszeniu dalszych prac. BP, bêd¹ce wspó³udzia³owcem w tym przedsiêwziêciu, zwróci³o siê do amerykañskiego Biura ds. Kontroli
Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control
– OFAC) z proœb¹ o przed³u¿enie zgody na wspó³pracê,
która ma wygasn¹æ 30 wrzeœnia br. Warte odnotowania s¹
jednak dzia³ania innej angielskiej firmy – Pergas International Consortium. Szef Pergas Colin Rowley podpisa³
z dyrektorem National Iranian South Oil, w obecnoœci brytyjskiego ambasadora Roba Macaire’a, wstêpn¹ umowê
o wspólnym zagospodarowaniu z³o¿a ropy Keranj w po³udniowo-zachodnim Iranie. Umowa zosta³a podpisana
16 maja br., zatem 8 dni po wycofaniu siê USA z porozumienia z Iranem. Projekt ten wymaga miliardowej inwestycji, a œrednia produkcja ma wynieœæ 200 tys. b/d w
ci¹gu 10 lat. Irañskie media informuj¹, ¿e brytyjska firma
Pergas nie korzysta z kapita³u ani banków amerykañskich,
w zwi¹zku z tym ewentualne amerykañskie sankcje nie stanowi¹ dla niej zagro¿enia. Za to rosyjski £ukoil og³osi³
pod koniec maja br., ¿e w zwi¹zku z groŸb¹ na³o¿enia
amerykañskich sankcji wycofuje siê z projektów w Iranie.
£ukoil prowadzi³ rozmowy dotycz¹ce eksploatacji pól naftowych Abe Timur i Mansuri.
Wycofanie siê USA z porozumienia i powtórna izolacja
Iranu maj¹ du¿e znaczenie dla rynku gazu. Iran ma drugie co do wielkoœci zasoby gazu na œwiecie i jego produkcja w 2015 i 2016 r. plasowa³a siê na trzecim miejscu po
USA i Rosji. Wraz z rozwojem infrastruktury w ci¹gu kilku
lat móg³ siê staæ znacz¹cym graczem na rynku eksporterów
gazu.
Irak. Iracka Basra Oil Company (BOC) podpisa³a
umowê z amerykañsk¹ Kellog Brown and Root (KBR) na
rozwój eksploatacji pola naftowego Majnoon w Iraku.
KBR ma zapewniæ kompleksow¹ obs³ugê, w tym wsparcie in¿ynieryjne i us³ugi budowlane. Zasoby pola Majnoon,
le¿¹cego na po³udniu Iraku, 70 km na pó³noc od Basry, s¹
ogromne – wynosz¹ 38 mld bary³ek, a produkcja dzienna –
220 tys. bary³ek. Za³o¿ona w 1901 r. firma KBR w latach
1962–2007 nale¿a³a do koncernu Halliburton, a dziœ jest
licz¹cym siê dostawc¹ us³ug i aprowizacji dla amerykañskiego wojska.
Indie. Trwaj¹ przygotowania do uruchomienia drugiej
rundy przetargowej na 26 obszarów koncesyjnych, które
maj¹ zawieraæ 60 ma³ych pól wêglowodorowych. Na bloki
koncesyjne przed³o¿one do przetargu sk³ada siê 15 obszarów l¹dowych i 11 morskich (p³ytkich i przybrze¿nych),
obejmuj¹cych ³¹cznie 31 tys. km2 w 8 basenach sedymentacyjnych. Szacowane ³¹czne zasoby z³ó¿ wêglowodorów
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wynosz¹ 1,4 mld BOE. Przetarg odbêdzie siê w czerwcu
drog¹ elektroniczn¹, za poœrednictwem strony internetowej regulatora – Generalnej Dyrekcji Wêglowodorów
(Directorate General of Hydrocarbons – DGH). Koncesje
zostan¹ przyznane do koñca wrzeœnia br.
Chiny. Kanadyjski Husky Energy, w 70% kontrolowany przez miliardera Li Ka-Shinga z Hong-Kongu, wierci 2
otwory poszukiwawcze, by oceniæ potencja³ bloku 15/33
na Morzu Po³udniowochiñskim. W odwiercie usytuowanym
160 km na po³udniowy wschód od Hong Kongu ju¿ na
g³êbokoœci 80 m natrafiono na cztery strefy z³o¿owe o ³¹cznej
mi¹¿szoœci 70 m. Po zakoñczeniu fazy testowej jeszcze w
tym roku zostan¹ wykonane kolejne odwierty w z³o¿u i dwa
kolejne w pobliskim bloku 16/25. Husky Energy ma 100%
udzia³ów w obu blokach i na mocy umowy z CNOOC o podziale produkcji 51% przypadnie firmie kanadyjskiej, co
ma stanowiæ zwrot zainwestowanych kosztów. Firmy podpisa³y tak¿e umowê o wspó³pracy w ramach bloków 22/11
i 23/07 w Zatoce Tonkiñskiej.
Wietnam. Rosyjski Rosnieft rozpoczyna wiercenie w
podmorskim z³o¿u Lan Do w bloku 06.1, gdzie wysokoœæ
s³upa wody osi¹ga 160 m. Docelowa g³êbokoœæ otworu ma
wynieœæ 1200 m. Z³o¿e zostanie przy³¹czone do platformy
Lan Tay. Gaz i kondensat bêd¹ z niej przesy³ane dwufazowym gazoci¹giem Nam Con Son o d³ugoœci 370 km.
Rosnieft, bêd¹cy operatorem z³o¿a, wspó³pracuje z indyjskim ONGC (45%) i Petrovietnamem (20%). Rosyjski
koncern planuje tak¿e rozpoczêcie prac w rejonie podwodnego z³o¿a Phong Lan Dai (Dzika Orchidea), które znajduje siê w bloku 06.1 na podobnej g³êbokoœci wody.
Wiercenia w obu z³o¿ach bêdzie prowadziæ Japan Drilling.
Rosnieft uzyska³ tak¿e koncesjê na eksploatacjê bloku
05.3/11, który s¹siaduje z blokiem 06.1. Potencja³ wêglowodorowy w obszarze koncesyjnym tego bloku zosta³ ju¿
potwierdzony, a Rosnieft jest wy³¹cznym udzia³owcem w
tym przedsiêwziêciu.
USA. Firma Cheniere podjê³a decyzjê o budowie
trzech zak³adów do skraplania gazu dla terminalu do eksportu LNG Corpus Christi. Produkcja gazu w ka¿dym z
zak³adów wyniesie 4,5 mln ton. W maju br. Commodity
Futures Trading Commission (CFTC), niezale¿na agencja
nadzoruj¹ca rynek kontraktów terminowych i chroni¹ca go
przed nadu¿yciami, opublikowa³a raport, w którym podkreœla, ¿e wzrost eksportu amerykañskiego LNG mo¿e
powodowaæ wzrost cen gazu w USA poprzez wystawienie
rynku amerykañskiego na dzia³ania zagranicznych odbiorców gazu. Szacunki dotycz¹ce ewentualnego wp³ywu na
ceny krajowe wahaj¹ siê od 9 do 20%. CFTC prognozuje
jednak dalszy wzrost globalnego handlu gazem skroplonym
i utrzymanie trendu rosn¹cego eksportu z USA, co bêdzie
mia³o wp³yw na dotychczasowe praktyki regulacyjne. Prezes LNG Allies Fred Hutchison zakwestionowa³ tezê, jakoby wzrost eksportu mia³ doprowadziæ do podniesienia cen
na rynku krajowym. Powo³a³ siê przy tym na ceny gazu na
Henry Hub, które bez wzglêdu na wielkoœæ eksportu gazu
pozostaj¹ na poziomie 3–4 USD za MMbtu.
U.S. Energy Information Administration poda³a, ¿e
produkcja ropy w Zatoce Meksykañskiej w 2017 r. wyno-
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si³a œrednio 1,65 mln b/d i do 2019 r. utrzyma siê na rekordowo wysokim poziomie. Z kolei Departament Obrony
USA w maju br. poda³ do publicznej wiadomoœci, ¿e
wschodnia czêœæ Zatoki Meksykañskiej jest wa¿nym gwarantem utrzymania i rozwijania gotowoœci si³ zbrojnych
USA, dlatego dalszy rozwój produkcji ropy i gazu w Zatoce Meksykañskiej implikuje potrzebê wprowadzenia ograniczenia tej aktywnoœci i wy³¹czenia czêœci zatoki z prac
wiertniczych i eksploatacyjnych. Podsekretarz obrony,
przewodnicz¹cy Komisji S³u¿b Zbrojnych i Zasobów
Naturalnych Michael Griffin powiedzia³, ¿e ¿aden inny
obszar nie umo¿liwia armii USA odpowiednio szybkiego
podejmowania operacji wojskowych w pó³nocnej czêœci
Zatoki Perskiej i na obszarze indopacyficznym. Gdyby nie
wprowadzono odpowiednich ograniczeñ i rozszerzono
prace poszukiwawcze na wschód od linii misji wojskowej,
któr¹ uzgodni³y departamenty Obrony i Spraw Wewnêtrznych USA, to: zosta³aby utracona militarna elastycznoœæ w regionie – przestrzega³ Griffin. Oba departamenty potwierdzi³y wspóln¹ wolê mo¿liwie precyzyjnego
okreœlenia potencjalnych ropo- i gazonoœnych obszarów,
jak i tych niezasobnych w wêglowodory, które w pierwszej
kolejnoœci bêd¹ udostêpnione armii. Wspó³praca bran¿y
wêglowodorowej i armii w obszarze Zatoki Meksykañskiej
zosta³a uregulowana w 1983 r. porozumieniem pomiêdzy
departamentami. Strony podkreœlaj¹, ¿e po wprowadzeniu
odpowiednich ograniczeñ i ustaleñ pomiêdzy Departamentem Obrony i Spraw Wewnêtrznych w wielu obszarach
nadal mo¿e byæ prowadzona dzia³alnoœæ poszukiwawcza
i militarna.
Amerykañski Instytut Naftowy (American Petroleum
Institute – API) i 8 innych stowarzyszeñ z bran¿y ropy i gazu
wezwa³y prezydenta Donalda Trumpa do zwolnienia
bran¿y wêglowodorowej z op³at celnych za stal i aluminium.
Podkreœlaj¹, ¿e op³aty za handel stal¹ spowoduj¹ zatrzymanie rozwoju projektów infrastrukturalnych, co negatywnie
odbije siê na rozwoju rynku energii i zatrudnienia. W opinii
Kyle Isakower, wiceprezes API, zak³ócenie globalnego
³añcucha dostaw specjalnej jakoœci produktów stalowych
mo¿e destruktywnie wp³yn¹æ na rozwój transportu, rafinacji
i dystrybucji ropy i gazu, i ich zapasy, przez co zmniejszy
siê bezpieczeñstwo narodowe. By tego unikn¹æ, wypracowano mo¿liwy model zwolnieñ z op³at i przed³o¿ono go
do oceny Departamentowi Handlu Stanów Zjednoczonych.
W zaleceniach jest proponowane m.in. przeprowadzenie
oceny, czy amerykañscy producenci s¹ w stanie zaspokoiæ
popyt na zadowalaj¹cym poziomie oraz wy³¹czenie z op³at
celnych stopów nieprodukowanych w USA.
Wielka Brytania. Minister do spraw biznesu i energii
Greg Clark zapowiedzia³ usprawnienie w Anglii obs³ugi
wniosków dotycz¹cych eksploatacji gazu z ³upków oraz
szczelinowania hydraulicznego. W tym celu rz¹d brytyjski
opracuje w ci¹gu 2 lat zasady wsparcia w³adz lokalnych,
tak¿e finansowego, by te sprawniej procedowa³y tego typu
wnioski. Obecnie przedsiêbiorcy spotykaj¹ siê z du¿ym
oporem lokalnej administracji, dotycz¹cym g³ównie procesu szczelinowania. Minister powiedzia³, ¿e ostatnie decyzje w sprawie planowanego wydobycia gazu z ³upków s¹
rozczarowuj¹ce, zw³aszcza odnoœnie ustawowych 16 tygodni na dokonanie oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na

œrodowisko. I doda³, ¿e rz¹d oczekuje od w³adz zajmuj¹cych siê planowaniem, by przywi¹zywa³y wiêksz¹
wagê do korzyœci p³yn¹cych z wydobycia kopalin. Inicjatywa ministra G. Clarka dotyczy tylko Anglii – w Szkocji
i Irlandii Pó³nocnej obowi¹zuje moratorium na szczelinowanie hydrauliczne. Bob Tippee z Oil&Gas Journal przypomnia³, ¿e kiedyœ uzyskanie pozwolenia na odwiert w
Wielkiej Brytanii trwa³o 3 miesi¹ce, teraz nawet 3 lata,
podczas gdy w USA wystarcz¹ 4 tygodnie. Porówna³ tak¿e
koszty uzyskania pozwolenia na opróbowanie z³o¿a – i w
Anglii wynosz¹ one 1,5 mln GBP, a w USA 20 tys. GBP.
Na koniec doda³: dlatego Ameryka prê¿nie rozwija wydobycie gazu z ³upków i jest bliska osi¹gniêcia niezale¿noœci
energetycznej, podczas gdy w Wielkiej Brytanii nie ma tej
ga³êzi przemys³u, a kraj jest w coraz wiêkszym stopniu uzale¿niony od importu.
Szkocja. Po tym jak INEOS Shale wszed³ na œcie¿kê
s¹dow¹ w zwi¹zku z niemo¿noœci¹ przeprowadzenia
szczelinowania hydraulicznego na dwóch koncesjach miêdzy Glasgow i Edynburgiem, pojawia siê mo¿liwoœæ zniesienia przez rz¹d Szkocji moratorium na szczelinowanie.
W paŸdzierniku 2017 r. zakaz szczelinowania z 2015 r.
zosta³ przed³u¿ony na czas nieokreœlony. Przy tej okazji
minister energetyki Szkocji Paul Wheelhouse powiedzia³,
¿e: szczelinowanie hydrauliczne nie ma i nie bêdzie mia³o
miejsca w Szkocji. Dyrektor operacyjny INEOS Shale Tom
Pickiering oœwiadczy³, ¿e moratorium zwiêksza niepewnoœæ i niejednoznacznoœæ rz¹du Szkocji w zakresie polityki
wydobycia ropy i gazu.
Norwegia. Og³oszono przygotowania do nowej rundy
przetargowej na koncesje ws. eksploatacji ropy i gazu w
obszarach morskich. Termin sk³adania wniosków up³ywa 4
wrzeœnia br. Koncesje zostan¹ przyznane z pocz¹tkiem
2019 r. Firmy mog¹ siê ubiegaæ o obszary na Morzu Pó³nocnym, Norweskim i Barentsa. Poprzednia runda przetargowa zakoñczy³a siê uznaniem 103 wniosków (56 na Morzu
Barentsa i 47 na Morzu Norweskim).
Norweski Equinor (dawniej Statoil) przyst¹pi do trzeciej fazy eksploatacji z³o¿a ropy i gazu Troll w norweskiej
czêœci Morza Pó³nocnego, na platformie Troll A. Equinor
podpisa³ kontrakt z Aker Solutions na wykonanie 8 odwiertów udostêpniaj¹cych to z³o¿e do eksploatacji, opiewaj¹cy
na 160 mln USD. W ubieg³ym roku produkcja wynios³a
783 tys. BOE, z czego 81% stanowi³ gaz. Dziêki planowanym pracom norweski koncern spodziewa siê przed³u¿yæ
czas eksploatacji z³o¿a o 7 lat. W sk³ad konsorcjum eksploatuj¹cego z³o¿e wchodz¹ Equinor (30,58%), Petoro (56%),
Norske Shell (8,10%), Total E&P Norge (3,69%) i ConocoPhillips Scandinavia (1,62%).
Operuj¹cy w Norwegii niemiecki Wintershall Nova AS
przedstawi³ projekt zwiêkszenia wydobycia ropy ze z³o¿a
North Sea Nova, wczeœniej znanego jako Skarfjell. W projekcie tym za³o¿ono uruchomienie produkcji w 2021 r.
Ropa naftowa z North Sea Nova bêdzie przesy³ana ruroci¹giem do kompleksu Gjoa, oddalonego o 17 km od z³o¿a.
Rezerwy zosta³y udokumentowane w 2012 r. i s¹ szacowane na 77 mln bary³ek ropy. Licencja na produkcjê zosta³a
przyznana konsorcjum, w sk³ad którego wchodz¹ Winters-
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hall (35%), Spirit (20%), Capricorn Norge (20%), Edison
Norge (15%) i DEA (10%).
Rosja. W ramach Miêdzynarodowego Forum Ekonomicznego, które w maju br. zorganizowano w Petersburgu, szef Gazpromu Aleksiej Miller odby³ wiele spotkañ
z przedstawicielami firm europejskich. Komunikaty z tych
rozmów pojawi³y siê na stronie internetowej Gazpromu.
Z szefem niemieckiego Uniperu, Klausem Schaeferem, rozmawiano o dalszym wzroœcie importu rosyjskiego
gazu i obie strony podkreœli³y szczególn¹ wagê budowy
Nord Stream 2. Z prezesem niemieckiego koncernu Wintershall A. Miller omówi³ perspektywy wspó³pracy w sektorze
gazowym oraz kwestie zwi¹zane z Nord Stream 2 i zagwarantowaniem d³ugoterminowych i niezawodnych dostaw
gazu do Europy. Z prezesem niemieckiego Verbundnetz
Gas (VNG), Ulfem Heitmòllerem szef rosyjskiego koncernu omawia³ kwestie magazynowania gazu, w tym projekty
magazynów Jemgum i Katharina w Niemczech. Spotkanie
z szefem niemieckiego BASF-u dotyczy³o planowanego
gazoci¹gu Nord Stream 2 i wspólnych projektów wydobycia i przesy³u gazu. W trakcie spotkania z szefem austriackiego OMV, Rainerem Seelem, obie strony mia³y po³o¿yæ
nacisk na postêp projektu Nord Stream 2. Podczas spotkania z prezesem Royal Dutch Shell, Benem van Burdenem,
szef Gazpromu omówi³ kwestie gazoci¹gu Nord Stream 2
i przy okazji firmy podpisa³y tak¿e porozumienie
dotycz¹ce projektu terminalu Baltic LNG w Ust-£udze.
Shell jest tak¿e zaanga¿owany w projekt Sachalin 2. Po
spotkaniu z szefem fiñskiego Fortum, Pekkiem Ludnmarkiem, pojawi³ siê lapidarny komunikat, ¿e strony rozmawia³y o wspó³pracy w energetyce. Fiñska firma od ub.r.
podejmowa³a próby wykupiania udzia³ów w spó³ce Uniper. W czerwcu br. kupi³a 47% udzia³ów w Uniper i tym
samym fiñska firma sta³a siê jednym z uczestników
projektów Nord Stream 2, obok niemieckich firm Uniper
i Wintershall, francuskeigo ENGIE, austriackiego OMV
i brytyjsko-holenderskiego Royal Dutch Shell. Miller spotka³ siê tak¿e z szefem francuskiego Total, z którym omówi³
rozwój boliwijskiego kompleksu paliwowo-energetycznego i z³o¿a Incahuasi. Z przedstawicielem firmy Edison
szef Gazpromu rozmawia³ o postêpie prac nad gazoci¹giem Turkish Stream (trasa przebiega z Rosji do Turcji)
i Posejdon (z Grecji do W³och). Gazprom podpisa³ tak¿e
umowê z tureckim Botas na budowê l¹dowego odcinka
Turkish Stream. Za realizacjê l¹dowego odcinka bêdzie
odpowiadaæ TurkAim Gaz Tasima, a zarz¹dzaæ nim bêdzie
rosyjsko-tureckie joint venture (po 50%). Po spotkaniu z
dyrektorem holenderskiego operatora przesy³owego Gasunie na stronie Gazpromu pojawi³ siê komunikat o potrzebie
rozwoju infrastruktury przesy³owej gazu w pó³nocno-zachodniej Europie. Natomiast podczas rozmowy
Millera z szefem belgijskiego Fluxys (zajmuje siê transportem i magazynowaniem gazu, a tak¿e operuje na rynku
LNG) omówiono mo¿liwoœci rozwoju i dywersyfikacji
europejskich systemów przesy³u w zwi¹zku ze zmniejszaj¹cym siê rodzimym wydobyciem w Europie. Odby³o
siê tak¿e spotkanie szefa Gazpromu z wicepremierem
i ministrem gospodarki Luksemburga.
Podczas petersburskiego forum szef Gazpromu odby³
tak¿e kilka spotkañ z przedstawicielami Europy œrodkowej
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i po³udniowej, w tym z szefem MSZ Wêgier Peterem Szijjarto. Tematem rozmów mia³a byæ wspó³praca w sektorze
gazu, w tym dostawy surowca na Wêgry, jak i kierunki
rozwoju wêgierskiej infrastruktury przesy³owej. Miller
spotka³ siê te¿ z ministrem górnictwa i energetyki Serbii
Aleksandrem Anticiem. Rosyjski koncern poinformowa³,
¿e strony omówi³y rozwój sektora energetycznego w po³udniowo-wschodniej Europie, uwzglêdniaj¹c rosn¹ce
zapotrzebowanie na gaz. Miller mia³ tak¿e omawiaæ z ministrem energetyki Serbii projekt Turkish Stream. Z przedstawicielstwem serbskiego zak³adu Zagorsk Pipe Plant,
który produkuje elementy ruroci¹gów, rosyjski koncern
podpisa³ umowê o wspó³pracy naukowej i technicznej.
Podczas spotkania z prezydentem Mo³dawii strony mia³y
omówiæ wspó³pracê w sektorze energetycznym pomiêdzy
Gazpromem i Moldovgazem. W tym samym celu Miller
spotka³ siê tak¿e z przedstawicielem Po³udniowej Osetii
(od wojny w 2008 r. znajduje siê pod kontrol¹ Rosji). Szef
Gazpromu spotka³ siê z dyrektorem japoñskiego koncernu
Mitsui&Co – Tatsuo Yasunag¹. Rozmowy dotyczy³y
wspólnych projektów w obszarze gazu skroplonego, w tym
projektu Sachalin II, w którym Mitsui ma 12,5% udzia³ów.
Odby³o siê tak¿e spotkanie z przedstawicielami Japan
Bank for International Cooperation (JBIC). Tematem rozmów mia³o byæ potencjalne japoñskie zaanga¿owanie w
finansowe zabezpieczenie przysz³ych projektów Gazpromu.
Przy okazji forum Gazprom podpisa³ umowê z rosyjskim koncernem wojskowo-przemys³owym Almaz-Antey
na opracowanie substytutów importowanych dotychczas
urz¹dzeñ, s³u¿¹cych do podwodnego wydobywania wêglowodorów, skraplania gazu i jego przetwarzania. Z prezydentem republiki Tatarstanu prezes Gazpromu podpisa³
umowê na rozwój precyzyjnych technik obliczeniowych w
modelowaniu 1D i 3D. Gazprom zawar³ tak¿e umowê z rosyjskim koncernem Sever Group, dotycz¹c¹ przetwarzania
i skraplania gazu ziemnego, zagospodarowania z³ó¿ na
szelfie kontynentalnym i poprawy efektywnoœci przesy³u
gazoci¹gami liniowymi. Z przewodnicz¹cym rosyjskiej
izby przemys³owo-handlowej Miller podpisa³ umowê na
wspieranie krajowej produkcji zaawansowanych technologicznie substytutów importowanych produktów dla sektora gazowego. Gazprom zawar³ tak¿e umowê z kompleksem
chemicznym SIBUR, z niemieckim Siemensem na modernizacjê urz¹dzeñ wytwórczych, z rosyjsk¹ United Engine
Corporation na opracowanie technologii serwisowania turbin gazowych oraz z obwodem nowogrodzkim na rozwój
infrastruktury gazowej. Podczas forum w Petersburgu
Gazprom podpisa³ tak¿e umowê z francuskim ENGIE na…
restauracjê saloniku Lyons w Pa³acu Katarzyny w Carskim
Siole.
Od wielu lat forum ekonomiczne w Petersburgu by³o
okazj¹ dla rosyjskich koncernów, m.in. Gazpromu, Rosnieftu i £ukoilu, do zawierania kontraktów handlowych z firmami z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Japonii
– co nie nast¹pi³o w tym roku. Dla zachowania pozoru podpisano wiele umów z rosyjskimi firmami, co nastêpnie
zosta³o prze³o¿one na grafiki pokazuj¹ce wysokie wskaŸniki liczby zawartych kontraktów i kwot umów handlowych. Jednak mimo na³o¿onych sankcji przedstawiciele
rosyjskiej bran¿y energetycznej w dalszym ci¹gu utrzy-
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muj¹ mo¿liwie bliskie relacje z kontrahentami, prowadz¹
rozmowy na temat Nord Stream 2 i przygotowuj¹ grunt pod
przysz³¹ wspó³pracê.
Nord Stream 2. Foreign Policy informuje, ¿e USA s¹
coraz bli¿sze na³o¿enia sankcji na firmy europejskie
bior¹ce udzia³ w projekcie Nord Stream 2. Rzeczniczka
departamentu stanu, zapytana o na³o¿enie ewentualnych
sankcji na firmy europejskie, odpowiedzia³a, ¿e firmy pracuj¹ce w rosyjskim sektorze ruroci¹gów eksportowych
anga¿uj¹ siê w biznes, który niesie ryzyko sankcji. Autorzy
artyku³u przytaczaj¹ tak¿e opiniê doradcy ds. bezpieczeñstwa Johna Boltona, który postrzega gazoci¹g Nord Stream 2 jako zagro¿enie dla USA i bezpieczeñstwa
europejskiego. W Waszyngtonie coraz popularniejsza staje
siê teza, ¿e Nord Stream 2 pog³êbia zale¿noœæ Europy od
Rosji w czasie, gdy polityka Moskwy staje siê coraz bardziej niebezpieczna i nieprzewidywalna. A jedynym sposobem na zablokowanie, a raczej przesuniêcie w czasie
budowy Nord Stream 2, jest wprowadzenie przez USA
sankcji. Ewentualne amerykañskie sankcje dotknê³yby firmy niemieckie – Wintershall i Uniper, francuski koncern
ENGIE, brytyjsko-holenderski Royal Dutch Shell, fiñski
Fortum i austriacki OMV.
Dzieñ przed spotkaniem W³adimira Putina z Angel¹
Merkel, 17 maja br., przedstawicielka departamentu stanu
Sandra Oudkirk na spotkaniu z dziennikarzami w Berlinie
ostrzeg³a, ¿e ka¿da niemiecka firma zwi¹zana z budow¹
Nord Stream 2 mo¿e byæ nara¿ona na amerykañskie sankcje. Doda³a, ¿e USA by³yby zachwycone, gdyby projekt
nie doszed³ do skutku. Powiedzia³a te¿, ¿e Stany Zjednoczone u¿ywaj¹ tak du¿o perswazji, jak tylko mog¹, by
powstrzymaæ budowê tego gazociagu, ale Kongres USA
wyraŸnie upowa¿ni³ administracjê do nak³adania sankcji w
zwi¹zku z rosyjskimi projektami budowy ruroci¹gów, jeœli
zajdzie taka potrzeba. W opinii S. Oudkirk budowa Nrod
Stream 2 stanowi nie tylko zagro¿enie dla Ukrainy, ale
tak¿e dla wra¿liwego pod wzglêdem wojskowym regionu
Morza Ba³tyckiego i daje Rosji sposobnoœæ do instalacji
urz¹dzeñ do inwigilacji.
Podczas majowej rozmowy ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza z sekretarzem stanu USA
Mikiem Pompeo strona amerykañska nie wykluczy³a
mo¿liwoœci na³o¿enia sankcji na europejskie firmy uczestnicz¹ce w projekcie Nord Stream 2.
Jens Mueller, rzecznik prasowy Nord Stream 2, w rozmowie z Associated Press stwierdzi³, ¿e ruroci¹g nie mo¿e
byæ wykorzystywany do szanta¿u lub negatywnego
wp³ywu na jakikolwiek kraj, bo jest jedn¹ z wielu rur tranzytowych.
Kirsten Westphal z niemieckiego Instytutu Spraw Miêdzynarodowych i Bezpieczeñstwa powiedzia³a, ¿e firma
BASF – zaanga¿owana w projekt Nord Stream 2 – zu¿ywa
wiêcej gazu ni¿ ca³a Dania. Doda³a, ¿e rz¹d Angeli Merkel
postawi³ sobie za cel wy³¹czenie elektrowni j¹drowych do
2022 r. i równoczeœnie wzrost dostaw z alternatywnych
Ÿróde³ energii w miksie energetycznym Niemiec. Dlatego,
w opinii Westphal, jeœli ktoœ chce powa¿nie podchodziæ do
celów klimatycznych, to gaz jest prostym i wa¿nym
Ÿród³em energii.

W³adimir Putin 18 maja br., podczas wspólnej konferencji z kanclerz Angel¹ Merkel w Soczi powiedzia³, ¿e
dostawy gazu do Europy przez Ukrainê mog¹ zostaæ utrzymane nawet po uruchomieniu nowego, perspektywicznego
ruroci¹gu przy³¹czeniowego do Niemiec. Do bud¿etu
Ukrainy, z tytu³u tranzytu rosyjskiego gazu, wp³ywa
corocznie 2,3 mld USD. W tym kontekœcie Putin powiedzia³, ¿e jest gotowy zachowaæ tranzyt, jeœli to bêdzie mieæ
ekonomiczne uzasadnienie. Mo¿na to osi¹gn¹æ w rozmowach z Ukrain¹ i Rosja jest na nie gotowa.
Stosunek UE do Rosji i projektu gazoci¹gu Nord Stream 2 najlepiej oddaje majowa decyzja unijnej komisarz ds.
konkurencji Margrethe Vestager o nienak³adaniu na
Gazprom kary (w mo¿liwej wysokoœci do 10% rocznego
obrotu firmy) za ³amanie przepisów antymonopolowych
przez rosyjski koncern. Komisarz poinformowa³a, ¿e
Gazprom w zamian zobowi¹za³ siê do respektowania zasad
i przepisów obowi¹zuj¹cych w UE. Co ciekawe, w listopadzie ub.r. KE przedstawi³a nowelizacjê dyrektywy gazowej, zgodnie z któr¹ podmorskie odcinki ruroci¹gu, a zatem
tak¿e Nord Stream 2, na terytorium UE podlegaj¹ przepisom o dostêpie stron trzecich (Third Party Access – TPA).
Przeciwne tej nowelizacji s¹ w³aœnie Rosja i Niemcy i,
mimo ¿e prace nad dyrektyw¹ s¹ kontynuowane, to z³o¿enie projektu w ostatecznym kszta³cie jest odsuwane w czasie. Nowelizacjê mia³a przed³o¿yæ Radzie UE Bu³garia,
która sprawuje teraz prezydencjê, jednak prawdopodobnie
nie zd¹¿y tego zrobiæ przed up³ywem kadencji i przewodnictwo w Radzie UE przejmie po niej Austria, przychylna
projektowi Nord Stream 2. Zatem mo¿na siê spodziewaæ
dalszej gry na czas.
Podczas Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w
Warszawie, w maju br. premier Mateusz Morawiecki
powiedzia³: Dzisiaj Zgromadzenie Parlamentarne NATO
musi zadaæ sobie pytanie, czy wspólne bezpieczeñstwo nie
zostanie zagro¿one. Gazoci¹g Nord Stream 2 stanowi
zagro¿enie dla bezpieczeñstwa energetycznego i solidarnoœci Europy. Jest to czas, w którym nale¿y podkreœliæ za premierem Ukrainy – Nord Stream 2 to nowa broñ hybrydowa,
wymierzona w Uniê Europejsk¹, kraje Unii Europejskiej
i w NATO. Jednak szef NATO Jens Stoltenberg po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dud¹ powiedzia³, ¿e
pañstwa sojuszu s¹ podzielone, w zwi¹zku z czym NATO –
dzia³aj¹ce na zasadzie konsensusu – nie mo¿e zaj¹æ siê t¹
kwesti¹. Doda³ ponadto, ¿e sojusz i tak nie ma narzêdzi,
aby cokolwiek robiæ w kontekœcie takich projektów. W opinii szefa NATO poprawie bezpieczeñstwa energetycznego
sprzyjaj¹ inwestycje w odnawialne Ÿród³a energii, bo oznacza to mniej uzale¿nienia od importowanej energii – zaznaczy³ Stoltenberg.
Na pocz¹tku czerwca br. prezydent Andrzej Duda
goœci³ w Warszawie prezydenta Niemiec Franka-Waltera
Steinmeiera, a podczas wspólnej konferencji prasowej
powiedzia³, ¿e realizacja projektu Nord Stream 2 podwa¿y³aby bezpieczeñstwo Europy œrodkowo-wschodniej.
ród³o: Oil&Gas Journal, Oil&Gas 360, Oil and Gas
Newsletter, PennEnergy, Cedigaz, Reuters, Foreign Policy,
Gazprom, Pergas, Rosnieft, Energy Information Administration
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