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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Grzegorz Makuch1
Australia. Firma Origin Energy wraz
z brytyjsk¹ Falcon Oil & Gas rozpoczê³y
drugi etap prac w formacji ³upkowej w
basenie Beetaloo na Terytorium Pó³nocnym. Po zniesieniu moratorium na szczelinowanie firmy te postanowi³y powróciæ
do prac na nowo odkrytym z³o¿u Amungee i przeznaczyæ 65 mln USD na wiercenie jednego otworu pionowego i dwóch
poziomych i wykonanie szczelinowania hydraulicznego.
Falcon ma 70% udzia³ów w tej inwestycji, a Origin Energy
naby³ pozosta³e 30% od Sasola, w blokach EP 76, EP 98
i EP 117. Szacuje siê, ¿e na australijskim Terytorium
Pó³nocnym znajduj¹ siê siódme pod wzglêdem wielkoœci
zasoby gazu ziemnego na œwiecie i szóste zasoby ropy.
Struktura basenu jest podobna do rozpoznanych amerykañskich basenów Marcellus i Barnet Shale. W³adze stanu
przygotowa³y piêciopunktow¹ strategiê, która ma uczyniæ
z regionu œwiatowe centrum dystrybucji gazu. Plan zak³ada
zwiêkszenie produkcji gazu, rozwój bran¿y us³ug, budowê
potencja³u badawczego, wiêksz¹ produkcjê LNG (który
bêdzie eksportowany z terminalu Darwin) oraz zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego na wschodnim wybrze¿u Australii.
Obok eksportu skroplonego gazu ziemnego drug¹
mo¿liwoœci¹ zagospodarowania tego paliwa jest projekt
przesy³ania go z Terytorium Pó³nocnego na po³udniowy
wschód – do Nowej Po³udniowej Walii i na Terytorium
Wiktorii. Szef rz¹du Terytorium Pó³nocnego Michael Gunner powo³a³ grupê robocz¹ do spraw rozwoju wydobycia
gazu z formacji ³upkowej, do której nale¿¹: by³y szef rz¹du
Clare Martin, biznesmen Dick Guit i by³y premier Paul
Tyrrell. Bez wzglêdu na to, czy gaz z pó³nocy bêdzie przesy³any na po³udnie, czy eksportowany w postaci LNG,
niew¹tpliwie Terytorium Pó³nocne nie jest w stanie zaabsorbowaæ ca³ej wydobywanej iloœci surowca i brak rynków
zbytu jest obecnie g³ównym problemem producentów.
Z kolei rz¹d stanu Australia Po³udniowa opracowuje
projekt wprowadzenia 10-letniego moratorium na szczelinowanie hydrauliczne na swoim terytorium. Projekt moratorium wysun¹³ pose³ niezale¿ny Troy Blair. Australijskie
Stowarzyszenie ds. Produkcji i Eksploatacji Ropy Naftowej
(Australian Petroleum Production & Exploration Association
– APPEA) krytycznie odnios³o siê do propozycji tej ustawy.
Z kolei lider australijskiej opozycyjnej Partii Pracy Bill
Shorten przedstawi³ z pocz¹tkiem wrzeœnia strategiê kontroli eksportu gazu skroplonego. Zak³ada ona blokowanie
sprzeda¿y surowca za granicê, jeœli ceny gazu na rynku

wewnêtrznym przekrocz¹ punkt okreœlony przez Australijsk¹
Komisjê Konkurencji i Konsumentów (Australian Competition & Consumer Commission – ACCC). W grudniu ub.r.
ACCC ustali³a cenê referencyjn¹ za gigad¿ul miêdzy 6,55
USD a 9,93 USD. W opinii APPEA strategia Partii Pracy
mo¿e prowadziæ do odstraszenia inwestorów, co prze³o¿y
siê na wy¿sze ceny gazu. Rz¹dz¹ca obecnie w Australii
koalicja liberalno-narodowa tak¿e wprowadzi³a mechanizm, który umo¿liwia rz¹dowi interwencjê w przypadku
wyst¹pienia niedoboru gazu ziemnego na rynku krajowym.
Tymczasem Kevin Gallagher, dyrektor australijskiej firmy
Santos, powiedzia³, ¿e rozwój skraplania i dystrybucji LNG
jest w Australii zagro¿ony. Jest to wynik wzrostu ryzyka
inwestycyjnego i Gallagher przypomina, ¿e biznes wêglowodorowy w Australii w du¿ej mierze zasadza siê na inwestycjach zewnêtrznych. Do tej pory Australia mia³a opiniê kraju
stabilnego i przyjaznego dla inwestorów, jednak Gallagher
obawia siê, ¿e politycy nie poprzestan¹ na kontroli eksportu
czy wprowadzeniu regulacji cen, ale posun¹ siê a¿ po przymusowe zbycie legalnie nabytych aktywów, co ostatecznie
mo¿e zachwiaæ reputacj¹ Australii. Nale¿¹ca do Gallaghera
firma Santos jest operatorem w projekcie Gladstone LNG,
udzia³owcem w Darwin LNG i posiada 25% udzia³ów w projekcie Barossa, który ma zapewniæ surowiec dla terminali. Na
perspektywy inwestycyjne i produkcjê wêglowodorów w
Australii wp³ynê³a burzliwa zmiana na stanowisku premiera
kraju, która dokona³a siê w sierpniu br. W wyniku wyborów
lidera rz¹dz¹cej partii usuniêto z rz¹du Malcolma Turnbulla,
którego zast¹pi³ Scott Morrison. Jest to ju¿ szósta osoba na
stanowisku premiera Australii w ci¹gu ostatnich 11 lat.
Meksyk. Administracja nowego prezydenta kraju Andresa Manuela Lopeza Obradora d¹¿y do wprowadzenia
zmian prawnych daj¹cych pañstwowej firmie Pemex wiêcej autonomii w doborze partnerów. Za kadencji poprzedniego prezydenta we wspó³pracy z Kanad¹ dokonano
gruntownej przebudowy instytucji reguluj¹cej rynek wêglowodorowy, która finalnie zosta³a zapisana w konstytucji, co
w za³o¿eniu mia³o uchroniæ bran¿ê wêglowodorow¹ przed
perturbacjami wynikaj¹cymi ze zmian politycznych w kraju. Obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania zak³adaj¹ m.in. publiczny
przetarg na partnerstwo, co redukuje ryzyko wyst¹pienia
korupcji. Proces koncesyjny wymaga tak¿e wspó³pracy
ministerstwa finansów z krajowym organem regulacji rynku ropy, co jest krytykowane przez now¹ administracjê.
Warto jednak podkreœliæ, ¿e w konsekwencji przebudowy
systemu regulacji rynku wêglowodorów meksykañski system zosta³ nagrodzony przez Open Contracting Partnership
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i Natural Resource Governance Institute i uznany za wzorcowy model dla innych pañstw. Obrador wstrzyma³ jednak
przeprowadzenie kolejnej rundy przetargowej do czasu, a¿
nowa administracja przeanalizuje pod k¹tem oznak korupcji 107 dotychczas wydanych koncesji. Umowy zosta³y
zawarte z 35 meksykañskimi firmami i 38 zagranicznymi
graczami z 20 ró¿nych krajów i bêd¹ obowi¹zywaæ od 25
do 35 lat. Analiza tych umów mia³a trwaæ do koñca br., jednak doradca prezydenta Fluvio Ruiz Alarcon ju¿ po miesi¹cu powiedzia³, ¿e wszystkie wydane koncesje zostan¹
utrzymane w mocy. Eksperci podkreœlali, ¿e trudno bêdzie
dopatrzeæ siê nieprawid³owoœci w wydanych 107 koncesjach i Alarcon podziela tê opiniê. Natomiast otwarte pozostaje pytanie, czy i kiedy rundy przetargowe zostan¹
wznowione. Alarcon podkreœli³, ¿e nale¿y przeanalizowaæ
dotychczasowy model przyznawania koncesji i dopiero po
okreœleniu modelu najlepszego dla gospodarki zostan¹ rozpisane kolejne licytacje. Rundy przetargowe pierwotnie
zaplanowane w tym roku na wrzesieñ (koncesje na eksploatacjê z³ó¿ konwencjonalnych) i paŸdziernik (pierwsze
koncesje na bloki w formacjach ³upków ilastych) zosta³y
prze³o¿one na 14 lutego 2019 r. Francisco Monaldi z Rice
University’s Centre for Energy Studies podkreœli³, ¿e administracja prezydencka musi postêpowaæ bardzo ostro¿nie,
w przeciwnym razie firmy mog¹ z³o¿yæ pozwy s¹dowe
o naruszenie prawa w³asnoœci. Analitycy uwa¿aj¹, ¿e za
prezydentury Obradora firmy zagraniczne maj¹ wiêksz¹
szansê na eksploracjê po zawi¹zaniu kooperacji z narodowym Pemexem. Co siê zaœ tyczy formacji niekonwencjonalnych, to prace mog¹ zostaæ wstrzymane, bo prezydent
Obrador jest przeciwnikiem szczelinowania hydraulicznego. Wed³ug prognoz Wood Mackenzie Meksyk bêdzie
importowa³ gaz z USA co najmniej do 2040 r.
Afryka. Afryka Pó³nocna by³a pionierem rynku LNG.
Komercyjn¹ produkcjê gazu skroplonego jako pierwsza na
œwiecie rozpoczê³a Algieria, uruchamiaj¹c w 1964 r. terminal w Arzew. Nastêpnie w 1970 r. do³¹czy³a do niej
Libia, a w 1996 r. – Nigeria. Po blisko dekadzie zastoju
Afryka wraca do czo³ówki eksporterów skroplonego gazu
ziemnego, do grona których zamierzaj¹ do³¹czyæ Kamerun, Mozambik, Tanzania, Mauretania i Senegal. Wed³ug
Miêdzynarodowej Unii Gazowniczej w 2016 r. 13,5% globalnego eksportu LNG pochodzi³o z Afryki, przy wykorzystaniu 56% mocy istniej¹cej infrastruktury. Przyczyny
niskiego wolumenu eksportowanego surowca s¹ ró¿ne –
Libia zmaga³a siê z niepokojami wewnêtrznymi, Angola
by³a zmuszona do czêœciowej przebudowy terminalu, a w
Egipcie wzrós³ popyt na rynku wewnêtrznym i spad³a produkcja w konsekwencji rewolucji w 2011 r. Jednak Egipt
ju¿ zwiêkszy³ produkcjê i ma bardzo dobre perspektywy do
d³ugotrwa³ego rozwoju bran¿y gazowej. Po uruchomieniu
produkcji ze z³o¿a Zohr, rozbudowie infrastruktury
podmorskiego z³o¿a West Nile Delta i zwiêkszeniu
importu z izraelskich z³ó¿ Tamar i Lewiatan Egipt mo¿e
zostaæ regionalnym centrum gazu ziemnego. Minister ds.
ropy Egiptu Tarek El-Molla zapowiedzia³ uruchomienie
eksportu gazu w przysz³ym roku, a terminale eksportowe
w Idku i Damietta wróc¹ do pe³nej aktywnoœci.
W Nigerii po 11 latach oczekiwania Nigerian LNG uruchomi siódm¹ liniê produkcyjn¹ NLNG T7. Nowa linia
zwiêkszy moce przerobowe z obecnych 22 do 30 mln t
LNG. Do konsorcjum zarz¹dzaj¹cego terminalem LNG
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nale¿¹: Nigerian National Petroleum Corporation (49%),
Shell (25,6%), Total (15%) i Eni (10,4%), a pierwsz¹ liniê
produkcyjn¹ uruchomiono w 1999 r. Pojawi³a siê informacja, ¿e inwestorem mo¿e zostaæ China National Offshore
Oil Corporation (CNOOC), który zainwestowa³ ju¿ 14 mld
USD w projekty wêglowodorowe w Nigerii. We wrzeœniu
br. NNPC i CNOOC podpisa³y memorandum celem zbadania mo¿liwoœci wspólnych inwestycji. Firmy podejm¹ siê
modernizacji infrastruktury NNPC w Port Harcourt, który
znajduje siê niedaleko planowanej NLNG T7. Uruchomienie
kolejnej linii produkcyjnej wymaga nak³adu 4,3 mld USD.
Chiñski inwestor jest najbardziej prawdopodobny. ChRL
w ub.r. zdeklasowa³a Koreê Po³udniow¹ i sta³a siê po Japonii
drugim najwiêkszym importerem LNG na œwiecie. Wojna
celna z USA, która objê³a tak¿e skroplony gaz ziemny,
zmusza Pekin do szukania nowych dostawców LNG.
Nigeri¹ jest zainteresowany tak¿e ExxonMobil, który monitoruje rynek sejsmiki 3D w celu nabycia koncesji poszukiwawczych.
W Mozambiku amerykañska firma Anadarko Petroleum zainwestuje 2,5 mld USD w budowê terminalu do
skraplania gazu. Planowo zostanie on oddany do u¿ytku w
2023 lub 2024 r. i bêdzie produkowa³ 12,8 mln t LNG rocznie. Z kolei Senegal, Gambia, Gwinea-Bissau i Gwinea
przygotowuj¹ siê do zintensyfikowania poszukiwañ z³ó¿
wêglowodorów. Norweskie firmy TGS i PGS, wspólnie
z angielsk¹ GeoPartners, wykonaj¹ sejsmikê 3D na wodach na obszarze 11,5 tys. km2. Kraje te, obok Kamerunu,
Kongo-Brazzaville, Mauretanii, Senegalu i Mozambiku,
korzystaj¹ na prognozach wzrostu popytu na gaz skroplony, zw³aszcza w Azji. Zarazem Barclays, na bazie danych
Cedigaz, prognozuje niedobór LNG w 2021 r., w zwi¹zku
z czym ceny surowca bêd¹ dobr¹ podstaw¹ do inwestycji
w rozwój infrastruktury.
Hiszpania. Antonio Brufau, szef hiszpañskiej firmy
Repsol poinformowa³, ¿e gaz ziemny bêdzie stanowi³ filar
strategii firmy. Podkreœli³, ¿e surowiec ten spe³nia wszystkie oczekiwania spo³eczeñstwa i kluczowe cele energetyki,
do których nale¿¹: 1) bezpieczeñstwo dostaw, 2) konkurencyjne ceny, 3) produkcja energii charakteryzuj¹ca siê niskim
œladem wêglowym i 4) gwarancja powszechnego dostêpu
do energii. Brufau powiedzia³, ¿e gaz ziemny jest paliwem
czystym i idealnie pasuje do nowej generacji odnawialnych
Ÿróde³ energii. Doda³, ¿e w przysz³oœci gaz ziemny – w ró¿nej formie, skroplony i ten s³any gazoci¹gami – bêdzie mia³
znacz¹c¹ rolê w osi¹gniêciu celów stoj¹cych przed firm¹
Repsol. Ponadto Brufau podkreœli³, ¿e piêæ lat temu zrozumia³, jak wielk¹ spraw¹ jest gaz z ³upków i wci¹¿ jest pod
wra¿eniem amerykañskiego dynamizmu w mobilizowaniu
kapita³u, eksploracji i odkrywania nowych jego zasobów,
jak i prób uczynienia z USA œwiatowego eksportera gazu.
Wielka Brytania. Urz¹d ds. Ropy i Gazu (Oil & Gas
Authority – OGA) wdro¿y³ przepisy liberalizuj¹ce dostêp
do rdzeni, informacji z odwiertów, badañ geofizycznych,
danych sejsmicznych i produkcyjnych, modeli komputerowych oraz informacji o infrastrukturze i ruroci¹gach celem
intensyfikacji poszukiwañ ropy naftowej i gazu ziemnego.
OGA podkreœla, ¿e czêœæ z tych danych zostanie udostêpniona po raz pierwszy, a rozwój bran¿y wêglowodorowej
powinien przynieœæ Wielkiej Brytanii do 2035 r. dochód
brutto 140 mld GBP. Wed³ug prognoz OGA Wielka Bryta-
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nia jeszcze w tym roku odnotuje znacz¹cy wzrost liczby
nowych projektów wêglowodorowych. Urz¹d zatwierdzi³
ju¿ 9 projektów i wyda zgodê na kolejnych 21, powiedzia³
Gunther Newcombe – dyrektor OGA. Wœród inwestycji
zatwierdzonych w tym roku s¹ z³o¿a Penguins (Anglo-Dutch
Shell), West Brae (Marathon), Garten (Apache, Buzzard),
Ballindalloch (Total) i Ganet E (Shell). Z kolei brytyjska
Cuadrilla Resources powoli, ale skutecznie, posuwa na
przód swój projekt ³upkowy. We wrzeœniu otrzyma³a zgodê na drugie wiercenie horyzontalne i w paŸdzierniku
wykona³a dwa szczelinowania hydrauliczne na obszarze
koncesji w Lancashire. W pierwszym kwartale przysz³ego
roku ma dokonaæ oceny op³acalnoœci uzyskiwania gazu z
formacji ³upkowej.
Rosja. Minister energetyki Aleksander Nowak poinformowa³, ¿e s¹ prowadzone rozmowy dotycz¹ce budowy
gazoci¹gu Si³a Syberii 2, znanego wczeœniej jako A³taj.
Zak³ada on tranzyt 30 mld m3 gazu rocznie ze z³ó¿ Zachodniej Syberii do zachodnich Chin. Projekt bazuje na zasobach z okrêgu jamalsko-nienieckiego, jego d³ugoœæ bêdzie
wynosiæ 2700 km na terytorium Rosji i 54 km na terytorium Kazachstanu i Mongolii. Minister Nowak zapewni³ o postêpie w rozmowach pomiêdzy Gazpromem i China
National Petroleum Corporation (CNPC). Warunki techniczne konstrukcji ruroci¹gu i dostaw gazu zosta³y ju¿
uzgodnione, ale strony wci¹¿ nie zaakceptowa³y mechanizmu ustalania cen gazu. Po raz pierwszy publicznie o gazoci¹gu wspomnia³ W³adimir Putin w maju 2006 r., podczas
wizyty w Chinach. Z koñcem 2019 r. Gazprom ma ukoñczyæ realizacjê innego gazoci¹gu – Si³a Syberii 1. Umo¿liwi on tranzyt 38 mld m3 gazu rocznie do Chin ze z³ó¿
Czajanda i Kowykta we Wschodniej Syberii. W przysz³ym
roku Gazprom zamierza kontynuowaæ wiercenia w zawieraj¹cym gaz i kondensat z³o¿u Kowykta w regionie Irkucka. Dotychczas odwierci³ w nim 4 otwory produkcyjne.
Z³o¿e Kowykta odkryto w 1987 r. i Gazprom spodziewa siê
pozyskiwaæ z niego 25 mld m3 gazu rocznie, a ze z³o¿a
Czajanda – 35 mld m3. Analitycy podkreœlaj¹, ¿e Si³a Syberii 2 (A³taj) jest znacznie bardziej atrakcyjny ekonomicznie
ni¿ Si³a Syberii 1. Trasa gazoci¹gu A³taj przebiega w pobli¿u wybudowanego ju¿ ruroci¹gu z Zachodniej Syberii
do Nowosybirska, co znacz¹co zredukuje koszty projektu.
Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew zobowi¹za³
ministrów energetyki, rozwoju gospodarczego, finansów
i transportu do przygotowania propozycji zaanga¿owania
pañstwa w budowê terminalu prze³adunkowego LNG na
Pó³wyspie Kamczackim, który jest realizowany przez
prywatn¹ firmê Novatek. Z kolei Novatek ma przedstawiæ
studium wykonalnoœci terminalu. Na pocz¹tku wrzeœnia
Novatek i rz¹d podpisa³y umowê, zgodnie z któr¹ firma
zainwestuje 996 mln USD. Rz¹d – jak zapewni³ Miedwiediew – rozwa¿y mo¿liwoœæ przyznania ulg podatkowych.
Moce przerobowe terminalu maj¹ wynieœæ 20 mln t/r, a prace zostan¹ ukoñczone w 2022 lub 2023 r. Surowiec w
pierwszej kolejnoœci ma trafiaæ do Japonii i Korei
Po³udniowej.
Gazprom i Shell opóŸniaj¹ ostateczn¹ decyzjê inwestycyjn¹ dotycz¹c¹ projektu Sachalin 2, poniewa¿ wci¹¿ nierozwi¹zana pozostaje kwestia zagwarantowania dostaw
gazu. W 2013 r. pojawi³a siê informacja, ¿e Rosja mo¿e
zamroziæ inwestycjê w z³o¿e gazowe Sztokman na Morzu
Barentsa (szacowane nawet na 4 bln m3), poniewa¿ w

pobli¿u Sachalina odkryto równie gigantyczne z³o¿e, lecz
³atwiejsze w eksploatacji. Czas jednak pokaza³, ¿e eksploatacja z³o¿a Sztokman nie jest mo¿liwa (ze wzglêdów technicznych lub ekonomicznych), a owo gigantyczne nowo
odkryte z³o¿e równie¿ nie zapewni surowca kolejnemu terminalowi eksportowemu, co mo¿e byæ spowodowane
sankcjami na³o¿onymi na Rosjê po aneksji Krymu.
Novatek pracuje nad rozwojem terminalu do eksportu
gazu skroplonego Arctic LNG 2, który bêdzie bazowa³ na
zasobach z³o¿a Utrenneje z Pó³wyspu Gydañskiego (Arctic
LNG wykorzystuje zasoby z³o¿a Po³udniowy Tambej na
pó³wyspie Jama³). Novatek wykona 245–260 otworów w
z³o¿u Utrenneje, by zapewniæ produkcjê minimum 30 mld m3
gazu rocznie przez 15 lat. W maju br. Novatek zawar³ umowê sprzeda¿y 10% udzia³ów francuskiemu Total. Transakcja zostanie zamkniêta 31 marca 2019 r. By przyspieszyæ
prace nad projektem, Novatek zleci³ ju¿ duñskiej firmie
Ramboll przeprowadzanie badañ odnoœnie wp³ywu oddzia³ywania na œrodowisko budowanego terminalu Arctic
LNG 2. Projekt bêdzie realizowany przez konsorcjum,
do którego nale¿¹: rosyjskie Nipogaz i TechnipFMC
oraz niemiecki Linde (dostarczaj¹ce technologii), a tak¿e
w³oski Saipem i amerykañski Kellogg, Brown and Root
Corporation (odpowiedzialne za infrastrukturê).
Warto odnotowaæ, ¿e firma Ramboll jest te¿ zaanga¿owana w dywersyfikuj¹cy Ÿród³a gazu do Polski projekt
budowy podmorskiego gazoci¹gu Baltic Pipe – poprzez
podpisanie 3 sierpnia 2017 r. umowy z Gaz-System na
wykonanie prac analitycznych, badawczych i projektowych, niezbêdnych do uzyskania wymaganych pozwoleñ
na budowê tej linii. Trzeba mieæ nadziejê, ¿e wspó³praca z firm¹ Ramboll bêdzie siê lepiej uk³adaæ ni¿ z w³osk¹
firm¹ Saipem – g³ównym wykonawc¹ terminalu LNG w
Œwinoujœciu, który zakoñczy³ budowê ze znacznym opóŸnieniem, a media podkreœla³y wówczas bogat¹ historiê
wspó³pracy Saipem z rosyjskimi firmami w ramach konstrukcji gazoci¹gu Blue Stream, Nord Stream czy terminalu LNG na Sachalinie. Ramboll przygotowa³ te¿ ocenê
oddzia³ywania na œrodowisko projektu Nord Stream 1. Nie
zgadza³a siê z ni¹ Estonia i tak¿e Szwecja wnosi³a zastrze¿enia.
Iran. Prezydent Hassan Rouhani z³o¿y³ deklaracjê
o utrzymaniu wielkoœci eksportu ropy naftowej mimo
sankcji na³o¿onych przez USA. Doda³, ¿e ropa jest na
pierwszej linii konfrontacji i oporu. Mimo to eksport ropy
spad³ we wrzeœniu do 1,6 mln b/d w stosunku do 2,5 mln b/d
w kwietniu br. Kraj zmaga siê tak¿e z kryzysem walutowym, który doprowadzi³ do protestów. Parlament zacz¹³
kwestionowaæ sk³ad cz³onków zespo³u gospodarczego
Rouhaniego. Tymczasem problemy gospodarcze mog¹
dopiero nadejœæ, bo w listopadzie br. USA przesz³y do drugiej fazy sankcji, d¹¿¹c do redukcji eksportu Iranu do
poziomu zerowego. Szef National Iranian Oil Company
Ali Kador zapewni³ jednak, ¿e wszelkie próby redukcji
eksportu ropy do zera s¹ tylko blefem Donalda Trumpa,
który doskonale wie, ¿e jest to nieosi¹galne. Kador doda³,
¿e NIOC otrzymuje op³atê za ropê, a w razie trudnoœci zgodzi siê na p³atnoœci w euro. Minister spraw zagranicznych
Iranu Javad Zarif poinformowa³, ¿e Iran w dalszym ci¹gu
wysy³a ropê do Indii i transakcje z tym krajem s¹ rozliczane w rupiach – za które to Teheran kupuje produkty, w tym
¿ywnoœæ, od Delhi. Z kolei Pakistan potwierdzi³ swoje
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zainteresowanie budow¹ gazoci¹gu ³¹cz¹cego oba kraje.
Tak¿e pañstwa UE próbuj¹ utrzymaæ wspó³pracê gospodarcz¹ z Iranem. Francja, Niemcy i Wielka Brytania, które
s¹ sygnatariuszami porozumienia w sprawie irañskiego
programu nuklearnego, d¹¿¹ do utrzymania w mocy porozumienia i zarazem chc¹ unikn¹æ amerykañskich sankcji.
Ministrowie finansów tych pañstw podjêli decyzjê o powo³aniu instytucji finansowej – spó³ki celowej, która nie
bêdzie bazowa³a na œrodkach publicznych, a jej zadaniem
bêdzie obs³ugiwanie p³atnoœci w transakcjach z Teheranem. Inicjatywa powo³ania takiej spó³ki celowej mia³a
wyjœæ z Pary¿a, a instytucja ta bêdzie dostêpna dla przedsiêbiorstw z wszystkich pañstw UE. Tradycyjne banki unikaj¹ anga¿owania siê w interesy z Iranem, poniewa¿
obawiaj¹ siê reakcji Stanów Zjednoczonych. Sytuacjê
dodatkowo komplikuj¹ oskar¿enia USA pod adresem Iranu
o przeprowadzenie zamachu na konsulat w Basrze i ambasadê w Bagdadzie na pocz¹tku wrzeœnia. Z kolei w drugiej
po³owie miesi¹ca dosz³o do ataku terrorystycznego w Teheranie, w wyniku którego zginê³o 29 osób. Zastêpca dowódcy Korpusu Stra¿ników Rewolucji Islamskiej ostrzeg³ USA
i Izrael, by spodziewa³y siê odpowiedzi Iranu.
Katar. Pañstwo to jest niekwestionowanym liderem w
produkcji skroplonego gazu ziemnego i d¹¿y do ugruntowania swojej dominacji na rynku eksporterów tego paliwa.
W zwi¹zku z tym zamierza zwiêkszyæ produkcjê LNG
z obecnych 77 do 100 mln t/r od 2023 r. O prawo kupna
udzia³ów w planowanej rozbudowie infrastruktury ubiegaj¹ siê Royal Dutch Shell i francuski Total, a tak¿e ExxonMobil i ConocoPhillips, które przez ostatnie dwie dekady
wspó³pracowa³y z Quatar Petroleum nad rozbudow¹ infrastruktury gigantycznego z³o¿a gazu North Field. Dzisiaj
uzyskuje siê z niego ma³ym kosztem du¿¹ produkcjê gazu,
co daje Katarowi bardzo mocn¹ pozycjê na rynku. USA ani
Australia nie bêd¹ w stanie konkurowaæ z Katarem przez
wzgl¹d na niskie koszty produkcji gazu. Wyzwaniem
móg³by byæ Iran, który jest w³aœcicielem czêœci z³o¿a North
Field – w Iranie nazywanym South Pars – ale w zwi¹zku
z sankcjami na³o¿onymi przez prezydenta Trumpa Teheran
ma ograniczone mo¿liwoœci wydobycia i eksportu wêglowodorów.
Oman. Ten drugi co do wielkoœci producent skroplonego gazu ziemnego na Bliskim Wschodzie rozpocz¹³ rozbudowê terminalu do eksportu LNG, by utrzymaæ rosn¹c¹
krzyw¹ eksploatacji ze z³o¿a Khazzan. Obecnie produkcja
LNG wynosi 10 mln t rocznie i ma byæ zwiêkszona o ok. 10%
do 2021 r. Terminal Oman LNG nale¿y w 51% do rz¹du,
pozosta³e udzia³y posiadaj¹ British Royal Dutch Shell,
Total, portugalski Partex, a tak¿e firmy z Japonii i Korei
Po³udniowej. Za produkcjê odpowiadaj¹ BP i Oman Oil
Company Exploration & Production.
Arabia Saudyjska. Zrezygnowano z wprowadzenia
krajowego giganta naftowego Saudi Aramco na gie³dê i rozwi¹zano zespó³ doradców pracuj¹cych nad przygotowaniem oferty. Plan sprzeda¿y 5% udzia³ów og³osi³ w 2016 r.
ksi¹¿ê i nastêpca króla Mohammed ibn Salman ibn Abd
al-Aziz Al Su’ud. Udzia³y, poza gie³d¹ w Tadawul, mia³y
byæ notowane tak¿e na jednej z gie³d miêdzynarodowych
(rywalizowa³y gie³dy w Nowym Jorku, Londynie i Hong
Kongu). Jednak minister energii Khalid al-Falih zdemento658

wa³ informacje o odwo³aniu sprzeda¿y i zapewni³, ¿e rz¹d
pozostaje zaanga¿owany w pierwsz¹ ofertê publiczn¹ Saudi Aramco i dokona transakcji w wybranym przez siebie
momencie, gdy warunki bêd¹ optymalne. Aramco mia³o
wejœæ na gie³dê celem pozyskania œrodków i zasilenia
bud¿etu kraju, nadszarpniêtego nisk¹ cen¹ bary³ki ropy,
która w 2016 r. wynosi³a 35 USD, a dziœ oscyluje w okolicach 80 USD, co daje Saudom spory margines bud¿etowej
elastycznoœci. Wa¿ne jest tak¿e, ¿e œrodki pozyskane ze
sprzeda¿y udzia³ów mia³y byæ w czêœci przeznaczone na
innowacyjny program autorstwa ksiêcia Mohammeda
Wizja 2030, który zak³ada dywersyfikacjê gospodarki,
odejœcie od uzale¿nienia od petrodolarów, a tak¿e transformacjê energetyczn¹.
Wydaje siê, ¿e po zawieszeniu wprowadzenia Aramco
na gie³dê rodzina królewska i elita rz¹dz¹ca odetchnê³y
z ulg¹, bo sprzeda¿ udzia³ów wi¹za³aby siê z udostêpnieniem sporego pakietu informacji, jak np. wielkoœci zasobów ropy naftowej, co od samego pocz¹tku nastrêcza³o
najwiêcej k³opotów, a tak¿e systemu prowizji dla
cz³onków rodziny i elity rz¹dz¹cej. A rodzina Saudów jest
równie tajemnicza jak ca³e królestwo. Dlatego media sugeruj¹, ¿e za utr¹ceniem pomys³u wprowadzenia Aramco na
gie³dê stali bankierzy, wy¿si przedstawiciele Aramco,
doradcy króla, rodzina i przeciwnicy obozu reformatorskiego, którzy obawiali siê zapêdów 33-letniego ksiêcia
Mohammeda. Jest wysoce prawdopodobne, ¿e bez dostêpu
do œrodków finansowych planowane reformy i wdro¿enie
Wizji 2030 równie¿ zostan¹ od³o¿one na pó³kê.
Trudnoœci przysparza³ tak¿e wybór gie³dy – Donald
Trump lobbowa³ u króla Salmana za gie³d¹ nowojorsk¹,
z kolei Aramco preferowa³o gie³dê w Londynie, obawiaj¹c
siê ewentualnie kryzysu w zwi¹zku z rzekomym
powi¹zaniem Saudów z zamachem terrorystycznym z 11
wrzeœnia 2001 r. Jednak dwuletnia dyskusja nad wprowadzeniem Saudi Aramco na gie³dê mo¿e skutkowaæ obni¿eniem zaufania do tego koncernu, jak i kraju. Na to nak³ada
siê brutalne morderstwo saudyjskiego dziennikarza (posiadaj¹cego status rezydenta w USA), który by³ krytyczny
wobec Rijadu, a zw³aszcza ksiêcia Mohammeda ibn Salmana, dokonane w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Turcji.
Schlumberger. Firma Schearwater GeoServices, notowana na gie³dzie w Oslo, podpisa³a umowê kupna
WesternGeco, zale¿nej od Schlumbergera. Schearwater
zap³aci 600 mln USD za 10 wysokiej klasy statków sejsmicznych, 12 kompletnych zestawów do krakowania parowego i 2 statki zbiornikowe. Umowa obejmuje tak¿e
technologiê sejsmiczn¹ i infrastrukturê w Norwegii i Malezji. W ramach transakcji Schlumberger otrzyma tak¿e 15%
udzia³ów w Schearwater. W styczniu br. Schlumberger
og³osi³, ¿e zamierza wyjœæ z bran¿y akwizycji danych sejsmicznych ze wzglêdu na jej s³abe wyniki. Po zakoñczeniu
transakcji Schearwater bêdzie mieæ flotê 14 statków wraz
z oprzyrz¹dowaniem do wykonywania badañ sejsmicznych 3D i 4D.
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