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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Grzegorz Makuch1
Œwiat. W 2017 r. œwiatowe dzienne
zapotrzebowanie na ropê wynios³o 97,8 mln
bary³ek, co oznacza wzrost w stosunku do
poprzedniego roku o 1,5 mln bbl.
W 2018 r. cena ropy na œwiecie jest
prognozowana na ok. 60 USD za bary³kê
ropy Brent i 55 USD za WTI. Szacunki s¹
jednak uzale¿nione od wielkoœci produkcji ropy z ³upków (m.in. w USA) i konsekwencji porozumienia pomiêdzy OPEC i Rosj¹. Podane
kwoty s¹ median¹ cen wskazanych przez 27 analityków, do
których Bloomberg skierowa³ ankietê. Powo³uj¹c siê na
Goldman Sachs, Bloomberg informuje jednak, ¿e kraje
zrzeszone w OPEC, i nie tyko one, mog¹ wczeœniej ni¿
wielu ekspertów prognozuje pozbyæ siê nadwy¿ek ropy,
a zatem mo¿liwy bêdzie wzrost cen tego paliwa. Zrównowa¿enie siê rynku ropy mo¿e nast¹piæ w po³owie 2018 r.,
w wyniku konsensusu osi¹gniêtego przez OPEC i Rosjê,
który pozwoli³ przed³u¿yæ o 9 miesiêcy umowê o ciêcia
produkcji ropy, pierwotnie zawart¹ do marca 2018 r.
Wyd³u¿enie terminu ciêæ produkcji do koñca 2018 r. ma
doprowadziæ do likwidacji nadwy¿ki ropy na rynku. Z kolei
Reuters informuje, ¿e sekretariat OPEC w Wiedniu ju¿ pracuje nad scenariuszem produkcji po uregulowaniu siê cen.
Du¿e rozbie¿noœci s¹ wœród ekspertów odnoœnie prognoz
wydobycia ropy naftowej w USA. Energy Information
Administration oszacowa³a przysz³oroczn¹ produkcjê w
USA na 10 mln bary³ek ropy dziennie i w sprawozdaniu za
trzeci kwarta³ informuje, ¿e amerykañskie spó³ki naftowe
zabezpieczy³y produkcjê na 2018 r. w wysokoœci 1,2 mln
bary³ek dziennie po cenie œredniej wa¿onej 49,63 USD.
IHS Markit opublikowa³ informacje na temat basenu permskiego, z którego uzyskano w 2017 r. rekordow¹ iloœæ ropy –
815 mln bary³ek, przekraczaj¹c tym samym rekord z 1973 r.
(790 mln bbl). Pojawiaj¹ siê jednak opinie, ¿e do utrzymania
przez kolejnych kilka lat œwiatowej produkcji ropy i gazu na
obecnym poziomie konieczne bêdzie odkrycie nowych
du¿ych z³ó¿. Sonia Mladá Passos – starszy analityk norweskiej firmy Rystad Energy – poinformowa³a, ¿e 2017 r. by³
kolejnym rokiem, w którym na œwiecie odkryto rekordowo
ma³o konwencjonalnych z³ó¿ ropy i gazu. WskaŸnik
zast¹pienia rezerwy tych surowców wyniós³ tylko 11%
(³¹cznie dla gazu i ropy). Analitycy Rystad Energy podkreœlaj¹, ¿e w 2012 r. wspó³czynnik zast¹pienia wyniós³ 50%,
natomiast 100% po raz ostatni wyniós³ w 2006 r. – g³ównie
dziêki odkryciu gigantycznego z³o¿a Ga³kynysz w Turkmenistanie. Czo³ówkê krajów, w których w 2017 r. odkryto najwiêcej zasobów wêglowodorów, tworz¹ Senegal,
Meksyk i Gujana. W Senegalu firma Kosmos Energy
kontynuuje z sukcesem poszukiwania po odkryciu z³ó¿

Yakaar i Teranga. W Meksyku Talos Energy odkry³ z³o¿a
Zama i Ixachi, a w Gujanie ExxonMobil udokumentowa³
z³o¿a Payara, Turbot i Snoek. Tak ma³y wspó³czynnik
zast¹pienia rezerw jest oczywiœcie tak¿e efektem utrzymuj¹cych siê niskich cen ropy, które zmusi³y bran¿ê do ciêæ
wydatków na poszukiwania. Jednak wskaŸnik rezerw na
poziomie 11%, wraz z podtrzymaniem decyzji pañstw
OPEC i Rosji o utrzymaniu ciêæ produkcji ropy, mo¿e spowodowaæ w 2018 r. wzrost cen czarnego z³ota.
Bank Œwiatowy, chc¹c wyjœæ naprzeciw postanowieniom Porozumienia Paryskiego z 2016 r., poinformowa³,
¿e nie bêdzie finansowa³ wydobycia gazu i ropy po 2019 r.
Kontynuowane bêdzie natomiast wsparcie finansowe inwestycji ma³ych i œrednich w zakresie transportu i dystrybucji
gazu do u¿ytkowników koñcowych oraz wytwarzania
energii elektrycznej, zw³aszcza w rejonach dotkniêtych
energetycznym ubóstwem. Z uwagi na to, ¿e w niektórych
krajach gaz wci¹¿ odgrywa wa¿n¹ rolê w transformacji
energetycznej i zarazem ma najni¿szy poziom emisji dwutlenku wêgla poœród paliw kopalnych, Bank Œwiatowy
bêdzie wspiera³ gaz ziemny jako Ÿród³o energii wypieraj¹ce wêgiel i umo¿liwiaj¹ce przejœcie na jej odnawialne
Ÿród³a.
Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozuje, ¿e w ci¹gu najbli¿szych lat pañstwa bliskowschodnie odczuj¹ deficyt przychodów z produkcji ropy
naftowej, który mo¿e osi¹gn¹æ 320 mld USD, przy cenie
50 USD za bary³kê ropy. Przy czym a¿ 160 mld USD tego
deficytu ma przypaœæ Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonym
Emiratom Arabskim, Katarowi, Kuwejtowi, Omanowi i Bahrajnowi. Fundusz zachêca eksporterów z Bliskiego Wschodu do znalezienia nowego Ÿród³a dochodów. Warto jednak
pamiêtaæ, ¿e ju¿ w 2015 r. MFW prognozowa³ mo¿liwe
bankructwo Arabii Saudyjskiej, które mia³o nast¹piæ w
ci¹gu 5 lat. Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie usi³uj¹ ratowaæ bud¿ety poprzez wprowadzenie piêcioprocentowego podatku VAT, którego dotychczas w tych
krajach siê nie p³aci³o. Nade wszystko jednak rodzina Saudów zamierza w 2018 r. sprzedaæ kilka procent udzia³ów
Saudi Aramco. Podczas wizyty w listopadzie ub.r. prezydent Donald Trump zaproponowa³ królowi Arabii Saudyjskiej rozwa¿enie wejœcia Saudi Aramco na Nowojorsk¹
Gie³dê Papierów Wartoœciowych lub NASDAQ. Londyn,
Nowy Jork, Hong Kong, Singapur, Tokio i Toronto tak¿e
zachêcaj¹ Saudów, by to na ich gie³dach, poza arabsk¹
Tadawul, by³o notowane Aramco. Saudowie prawdopodobnie pocz¹tkowo sprzedadz¹ 5% udzia³ów, co i tak
przyniesie zysk oceniany na 100 mld USD, poniewa¿
Rijad szacuje wartoœæ Saudi Aramco na 2 bln USD. Inni
analitycy wskazuj¹ wartoœæ od 1 do 10 bln USD. Spekuluje
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siê, ¿e Chiny, bêd¹ce drugim co do wielkoœci konsumentem ropy na œwiecie, zaktywizuj¹ swoje firmy (China
Investment Corporation, Sinopec, PetroChina, Industrial
and Commercial Bank of China, China International Capital Corporation) do kupna udzia³ów w Aramco. Mo¿e to
zachêciæ Saudów do wprowadzenia firmy na gie³dê w Azji,
gdzie nie napotka drobiazgowej kontroli dokumentów.
Gie³dowy debiut Aramco bêdzie równoznaczny z detronizacj¹ dotychczasowego gie³dowego lidera, Apple, wartego
550 mld USD. Aramco ma zapasy 261 mld bary³ek ropy,
czyli dziesiêæ razy wiêksze ni¿ amerykañski gigant ExxonMobil.
Bliski Wschód. W 2019 r. Liban rozpocznie produkcjê ropy i gazu na morzu – zapowiedzia³ minister energii
i wody Libanu Cesar Abi Khalil. Rz¹d da³ zielone œwiat³o
wierceniom poszukiwawczym w dwóch blokach koncesyjnych na Morzu Œródziemnym, w tym w bloku spornym
z Izraelem. Minister, zgodnie z zapowiedzi¹, zatwierdzi³
decyzjê o przyznaniu koncesji na blok 4 i 9 konsorcjum
sk³adaj¹cemu siê z Eni, Total i Novateku. Runda przetargowa by³a pierwotnie zaplanowana na 2013 r. Przesz³o czteroletnie opóŸnienie tej transakcji umo¿liwi³o Cyprowi i Izraelowi dok³adniejsz¹ eksploracjê dna morskiego. W tym
czasie Izrael, Cypr, Grecja i W³ochy rozpoczê³y rozmowy
na temat eksportu gazu. W lipcu 2017 r. rz¹dy pañstw podpisa³y wstêpn¹ umowê (MoU) na budowê gazoci¹gu podmorskiego East Med o d³ugoœci 2100 km. Projekt gazoci¹gu
znajduje siê na liœcie projektów wspólnego zainteresowania
(Project of Common Interest, PCI). Gaz zostanie dostarczony z podmorskich z³ó¿ Leviatan, Tamar (Izrael) i Afrodyta (Cypr). Minister energii Izraela Yuval Steinitz
powiedzia³, ¿e z³o¿e Leviatan to zaledwie czubek góry
lodowej. Komisja powo³ana do oszacowania zasobów w
wy³¹cznej strefie morskiej Izraela okreœli³a je na 1 bln m3
gazu ziemnego. Surowiec mia³by p³yn¹æ planowanym
gazoci¹giem East Med z Izraela przez Cypr i Kretê do
Grecji, a stamt¹d gazoci¹giem IGI Poseidon do W³och.
Elio Ruggeri, szef IGI Poseidon, powiedzia³, ¿e ze wzglêdu
na nadpoda¿ gazu w Europie i jego niskie ceny inwestycja
ta mo¿e zostaæ zrealizowana ok. 2025 r. Przepustowoœæ
gazoci¹gu ma wynieœæ 20 mld m3 rocznie (inne Ÿród³a
wskazuj¹ na 12–16 mld m3). Steinitz doda³, ¿e jest tak¿e
planowane porozumienie z Turcj¹ i Egiptem. W listopadzie
ub.r. w³oska firma Eni rozpoczê³a dwoma wierceniami
poszukiwania gazu na Cyprze. Pierwszy otwór bêdzie
wykonany w po³udniowo-zachodniej czêœci wyspy wspólnie z francuskim Total, drugi w po³udniowo-wschodniej
z koreañskim Kogas. Przy tej okazji prezes Eni Claudio
Descalzi powiedzia³, ¿e Cypr to naturalny most do Europy
i niepowodzenia ich nie zniechêcaj¹, bowiem firma odwierci³a 11 otworów na wodach Egiptu i dopiero w 12 odwiercie odkryto z³o¿e Zohr – najwiêksze udokumentowane
dotychczas na Morzu Œródziemnym, dwukrotnie wiêksze
od izraelskiego z³o¿a Leviatan. W grudniu 2017 r. Eni rozpoczê³a produkcjê ze z³o¿a Zohr, w którym posiada 60%
udzia³ów i jest jego operatorem. Rosyjski Rosnieft z 30
procentami i BP PCL z 10 procentami s¹ pozosta³ymi
udzia³owcami. Claudio Descalzi powiedzia³, ¿e z³o¿e to
pozwoli uczyniæ Egipt eksporterem gazu.
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USA. Departament Spraw Wewnêtrznych po raz trzeci
opóŸni³ publikacjê w Federalnym Rejestrze regulacji przygotowanych przez administracjê Baracka Obamy, które
maj¹ na celu redukcjê emisji metanu podczas produkcji
ropy i gazu. Urzêdnicy nowej administracji prezydenckiej
twierdz¹, ¿e proponowane normy s¹ zbyt rygorystyczne
i by³yby nadmiernie uci¹¿liwe dla przemys³u, dlatego
zamierzaj¹ poddaæ je analizie. Szacunkowa wartoœæ rocznej emisji metanu do atmosfery ma wynosiæ 330 mln USD.
Jednak 8 firm o miêdzynarodowym zasiêgu (BP, Eni,
ExxonMobil, Repsol, Shell, Statoil, Total i Wintershall)
zobowi¹za³o siê do redukcji emisji metanu w projektach
gazowych i podpisa³o w tej sprawie „Zasady przewodnie”.
Przedsiêbiorstwa energetyczne zachêcaj¹ inne podmioty
uczestnicz¹ce w ³añcuchu dostaw gazu ziemnego – od producentów do konsumentów koñcowych – do naœladowania. Zobowi¹zanie to zosta³o podjête w ramach szeroko
zakrojonych wysi³ków przemys³u, zmierzaj¹cych do
utrzymania wa¿nej roli gazu w energetyce.
Prezydent USA Donald Trump mianowa³ Kevina
McIntyre’a na przewodnicz¹cego Federalnej Komisji
Regulacji Energetyki (Federal Energy Regulatory Commission, FERC), agencji reguluj¹cej przesy³ i hurtow¹
sprzeda¿ energii, gazu i ropy. FERC kontroluje tak¿e projekty po³¹czeñ miêdzystanowych, terminali LNG i hydroenergetyki. Nominacja McIntyre’a przywraca agencji
kworum i mo¿liwoœæ podejmowania decyzji. Przypuszcza
siê, ¿e pierwszym zadaniem FERC bêdzie wsparcie bran¿y
wêglowej i upadaj¹cej ga³êzi energii atomowej.
Wysi³ki D. Trumpa, by rezerwy Alaski umo¿liwi³y
USA dominacjê energetyczn¹, przynosz¹ umiarkowane
rezultaty. Departament Spraw Wewnêtrznych oferowa³
sprzeda¿ koncesji wêglowodorowych w National Petroleum Reserve Alaska o ³¹cznej powierzchni 41 700 km2.
Jednak zainteresowanie firm wzbudzi³o zaledwie 7 bloków
koncesyjnych o ³¹cznej powierzchni 324 km2, za kwotê
1,16 mln USD. Wszystkie oferty z³o¿y³y wspólnie ConocoPhillips i Anadarko Petroleum. Stowarzyszenia proekologiczne sprzeciwiaj¹ siê rozszerzaniu obszaru wierceñ na
teren rezerwatu zlokalizowanego na zachód od Prudhoe Bay
i na Arctic National Wildlife Refuge w pó³nocno-wschodniej Alasce (ANWR). Twierdz¹ przy tym, ¿e administracja
Trumpa usi³uje w ten sposób zrekompensowaæ bud¿etowi
federalnemu 1,5 bln USD, które w wyniku przegl¹du legislacji podatkowej zostan¹ u przedsiêbiorców. Nieprzypadkowo w najwiêkszej od czasów prezydenta Ronalda Reagana
zmianie podatkowej znalaz³ siê zapis umo¿liwiaj¹cy wiercenie w ANWR. Dyrektor Oil and Gass Association na
Alasce powiedzia³, ¿e do sk³adania ofert zniechêci³o prawo
podatkowe – 7 razy zmieniane w ci¹gu ostatnich 12 lat.
Wczeœniej w³oska firma Eni uzyska³a zgodê na wykonanie
czterech odwiertów w amerykañskiej czêœci wód arktycznych na Morzu Beauforta. Wiercenia mia³y siê rozpocz¹æ
w grudniu ub.r. ze sztucznej wyspy Spy – 3 km od Prudhoe
Bay. Bêd¹ to pierwsze odwierty od czasu poszukiwañ Royal Dutch Shell w 2015 r. na Morzu Czukockim. Zastój by³
spowodowany decyzj¹ poprzedniego prezydenta USA
Baracka Obamy, w której zakazano poszukiwañ wêglowodorów na Oceanie Arktycznym. Sekretarz spraw wewnêtrznych Ryan Zinke poinformowa³ w styczniu 2018 r., ¿e
National Petroleum Reserve-Alaska, Morze Beauforta i wy-
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³¹czna strefa morska mog¹ ³¹cznie zawieraæ 17,6 mld
bary³ek ropy. USGS poda³o, ¿e na l¹dzie mo¿e znajdowaæ
siê 8,7 mld bary³ek ropy, w strefie morskiej zaœ 8,9 mld bbl.
Negocjacje w sprawie nowego porozumienia Pó³nocnoamerykañskiego Uk³adu o Wolnym Handlu (NAFTA)
mog¹ doprowadziæ do zniwelowania barier gospodarczych,
co pozytywnie wp³ynie na handel wêglowodorami pomiêdzy Kanad¹, USA i Meksykiem, a tak¿e wprowadzi system
budowy szybkich po³¹czeñ transgranicznych. Jednak negocjacje te mog¹ obraæ odwrotny kierunek i doprowadziæ
do upadku uk³adu. Karen Harbert, prezes US Chamber of
Commerce Global Energy Institute twierdzi, ¿e ten drugi
scenariusz jest tylko taktyk¹ negocjacyjn¹ obran¹ przez
administracjê D. Trumpa. Zintegrowany energetycznie
pó³nocnoamerykañski rynek by³by odporniejszy na wstrz¹sy
zewnêtrze i bez w¹tpienia mniej zale¿ny od cen i niestabilnych Ÿróde³, tym niemniej nie mo¿na wykluczyæ, ¿e prezydent Trump zrealizuje swoje groŸby i rozpocznie proces
wychodzenia USA z NAFTA, co poci¹gnê³oby za sob¹
ogromne konsekwencje nie tylko dla Ameryki Pó³nocnej.
Eksperci podkreœlaj¹, ¿e koszty zwi¹zane ze wspó³zale¿noœci¹ rynków energetycznych Meksyku, USA i Kanady s¹
znacznie mniejsze ni¿ ryzyko wynikaj¹ce z izolacji. Pod
koniec stycznia zakoñczy³a siê szósta, z siedmiu planowanych rund negocjacyjnych pomiêdzy Kanad¹, USA i Meksykiem.
26 stycznia 2018 r. Departament Skarbu USA opublikowa³ listê osób i firm objêtych sankcjami w zwi¹zku z konfliktem na Ukrainie i rosyjsk¹ okupacj¹ Krymu. Na liœcie
tej, opracowanej przez Departament Kontroli Aktywów
Zagranicznych w Departamencie Skarbu USA (OFAC),
znajduje siê 21 osób i 9 firm zaanga¿owanych w przekazanie na Krym 4 turbin gazowych wyprodukowanych przez
Siemensa, w tym m.in. Jewgienij Grabczak, Andrej Czerezow i Witkor Perewalow oraz firmy Technopromexport
LLC i PJSC Power Machines. Lista zawiera tak¿e nazwiska
osób piastuj¹cych stanowiska ministrów w samozwañczych
republikach okupuj¹cych czêœæ Ukrainy. Sankcjami objêto
tak¿e osoby powi¹zane z eksportem wêgla z terytorium
kontrolowanego przez separatystów oraz rosyjsk¹ firmê
Evro Polis, œwiadcz¹c¹ ochronê syryjskich pól naftowo-gazowych w zamian za 25-procentowe udzia³y w wydobyciu.
OFAC zidentyfikowa³ tak¿e 12 spó³ek, w których Surgutnieftiegaz ma 50% udzia³ów. Firmy te zosta³y dodatkowo
wci¹gniête na listê sankcji sektorowych z 2014 r. Steven T.
Mnuchin, sekretarz Departamentu Skarbu USA, poinformowa³, ¿e nowe sankcje s¹ elementem wywierania presji
na Moskwê, by ta wype³ni³a swoje zobowi¹zania wynikaj¹ce z porozumieñ miñskich. Podkreœla tak¿e, ¿e s¹ one
spójne z decyzj¹ UE z grudnia 2017 r., przed³u¿aj¹c¹ sankcje na³o¿one na Rosjê. W wyniku sankcji wprowadzonych
przez USA jakakolwiek w³asnoœæ osób lub firm objêtych
kar¹, znajduj¹ca siê na terytorium lub pod jurysdykcj¹
USA, jak i interesy prowadzone w ich imieniu, musz¹
zostaæ zablokowane. Sankcje nie dotycz¹ projektu Nord
Stream 2, co jest warte odnotowania w œwietle wizyty
sekretarza stanu USA Rexa Tillersona w Polsce i spotkañ
z najwa¿niejszymi przedstawicielami Polski, podczas których omawiano tak¿e kwestie energetyczne, projekty
dywersyfikacji dostaw surowców do Europy i po³¹czeñ
miêdzysystemowych. Sekretarz stanu USA podczas swojej
wizyty w Warszawie powiedzia³, ¿e Polska i Stany Zjednoczone s¹ przeciwne budowie Nord Stream 2, który podko-

puje bezpieczeñstwo i stabilnoœæ energetyczn¹ Europy,
zapewniaj¹c Rosji jeszcze jedno narzêdzie upolitycznienia
energetyki.
Dania. Duñski MÝller-M³rsk zapowiedzia³ wspólne
inwestycje z Royal Dutch Shell na Morzu Pó³nocnym,
maj¹ce na celu wyd³u¿enie cyklu produkcyjnego z³o¿a
Tyra – najwiêkszego gazowego z³o¿a Danii na Morzu
Pó³nocnym, którego produkcja mia³a zostaæ wygaszona w
2018 r. Jednak Total, przejmuj¹c w sierpniu 2017 r. firmê
MÝller-M³rsk za 7,45 mld USD, podj¹³ decyzjê o inwestycji w intensyfikacjê produkcji z tego z³o¿a. Koszt tej inwestycji wyniesie 3,4 mld USD. MÝller-M³rsk, zarz¹dzaj¹c
z³o¿em Tyra, reprezentuje konsorcjum Danish Underground Consortium (Shell, Chevron). Prezes MÝller-M³rsk
Gretchen Watkins powiedzia³a, ¿e produkcja ze z³o¿a Tyra
zostanie wstrzymana w listopadzie 2019 r. i ponownie uruchomiona w 2022 r., gdy zostanie zakoñczona przebudowa
infrastruktury wydobywczej. Dziêki tej operacji Total stanie siê drugim co do wielkoœci produkcji operatorem na
Morzu Pó³nocnym, a Dania regionalnym hubem gazowym
dla operacji w Danii, Norwegii i Holandii.
Francja. Francuski parlament uchwali³ prawo zakazuj¹ce poszukiwañ i produkcji ropy i gazu od 2040 r. Ustawa wchodzi w ¿ycie w styczniu 2018 r., na jej mocy nowe
koncesje na poszukiwanie i wydobycie wêglowodorów nie
bêd¹ wydawane, a obowi¹zuj¹ce nie bêd¹ ju¿ przed³u¿ane.
Jest to jednak niewiele znacz¹cy gest, bowiem krajowa
produkcja wêglowodorów stanowi 1% francuskiej konsumpcji. Zarazem warto przypomnieæ, ¿e Total naby³ akcje
duñskiego koncernu MÝller-M³rsk.
Niemcy. BASF i LetterOne podpisa³y list intencyjny w
sprawie po³¹czenia swoich przedsiêbiorstw naftowo-gazowych. W grudniu 2017 r. og³osi³y, ¿e rozwa¿aj¹ po³¹czenie
spó³ek córek: Wintershall Group i DEA Deutsche Erdöel
AG. Po po³¹czeniu firma mia³aby siê nazywaæ Winteshall
DEA i by³aby jedn¹ z najwiêkszych w Europie firm poszukiwawczo-wydobywczych. Jeœli transakcja dojdzie do
skutku to w Wintershall DEA nast¹pi podzia³ udzia³ów:
67% dla BASF i 33% dla LetterOne. Dyrektor po³¹czonej
firmy bêdzie wskazany przez BASF, a zastêpca przez LetterOne. W najbli¿szych miesi¹cach firmy maj¹ rozpocz¹æ
negocjacje. Transakcj¹ ma nie byæ objêty pion transportu
gazu firmy Wintershall, który zostanie wydzielony i nastêpnie przekazany w postaci akcji do BASF, zwiêkszaj¹c
tym samym pulê akcji tej firmy w po³¹czonej Wintershall
DEA. W 2018 r. suma produkcji ropy po³¹czonych firm
mo¿e wynieœæ 590 tys. bary³ek ekwiwalentu ropy naftowej
(BOE). Potwierdzone rezerwy w z³o¿ach wynios³yby po
tym maria¿u 15 mld BOE, a stosunek rezerw do produkcji –
10 lat. Warto przypomnieæ, ¿e DEA by³a czêœci¹ niemieckiej firmy RWE, która zosta³a sprzedana rosyjskiemu funduszowi Michai³a Fridmana LetterOne w marcu 2015 r. za
5,1 mld EUR. DEA mia³a koncesje w Niemczech, Norwegii, Danii, Egipcie, Algierii, Meksyku i Polsce. Ale to koncesje na Morzu Pó³nocnym, u wybrze¿y Wielkiej Brytanii,
przysporzy³y najwiêcej trudnoœci w procesie transakcji w
2015 r. Ostatecznie Brytyjczycy wymusili na LetterOne
decyzjê o sprzeda¿y aktywów na Morzu Pó³nocnym, po
tym jak sekretarz energii Ed Davey zagrozi³ cofniêciem
75
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wszystkich koncesji wydobywczych RWE Dea na brytyjskich wodach Morza Pó³nocnego.
Norwegia. W 24 rundzie przetargowej Norwegia
przedstawi³a 102 bloki koncesyjne, z których 9 znajdowa³o
siê na Morzu Norweskim, pozosta³e na Morzu Barentsa.
75 licencji przyznano 34 firmom, spoœród 39 aplikuj¹cych.
Wœród nich by³o konsorcjum sk³adaj¹ce siê z Repsol Norge
(operator, 61,111%), LOTOS Exploration and Production
Norge AS (22,222%) i OKEA AS (16,667%), które przed³o¿y³o rz¹dowi Norwegii nowy projekt zagospodarowania
z³o¿a Yme. Pole Yme zosta³o odkryte w 1987 r. przez Statoil i by³o eksploatowane w latach 1996–2001, po czym
zosta³o zamkniête z powodu spadku rentownoœci. Próbê
rewitalizacji z³o¿a podjê³o konsorcjum z kanadyjskim operatorem Talisman Energy, jednak w wyniku wadliwej konstrukcji platformy nie dosz³o do uruchomienia produkcji.
W 2015 r. Repsol, po przejêciu firmy Talisman Energy,
zosta³ nowym operatorem z³o¿a Yme. W planie zagospodarowania z³o¿a za³o¿ono wykorzystanie 9 istniej¹cych odwiertów i wykonanie kolejnych 6. Rozpoczêcie prac ma
nast¹piæ w 2020 r. i w ci¹gu 10 lat daæ ekwiwalent 65 mln
bary³ek ropy. Konsorcjum bêdzie rozwijaæ produkcjê ze
z³o¿a Yme przy u¿yciu nowego modelu g³owicy wiertniczej. Koszt inwestycji, wraz z now¹ platform¹, wyniesie
960 mln USD. Poprzednia platforma zosta³a usuniêta i zez³omowana, poniewa¿ w wyniku b³êdów konstrukcyjnych
stanowi³a zagro¿enie. Istniej¹ce ruroci¹gi zostan¹ ponownie wykorzystane.
Z kolei konsorcjum VNG Norge AS (30%), Point
Resources AS (45%) i Faroe Petroleum Norge AS (25%)
przed³o¿y³o projekt zagospodarowania z³o¿a Fenja na
Morzu Norweskim. Le¿y ono w odleg³oœci 120 km od Kristiansund. Jego wydobywalne zasoby s¹ szacowane na
ekwiwalent 100 mln bary³ek ropy. Produkcja ma siê rozpocz¹æ w 2021 r. i jest planowana na 16 lat.
Norweski Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Naftowego
(Petroleum Safety Authority Norway) poinformowa³, ¿e Eni
Norge mo¿e przywróciæ produkcjê ze z³o¿a Goliat. Eksploatacjê tego z³o¿a rozpoczêto w 2016 r., jednak z powodu
usterek aparatury czasowo wstrzymano.
Wielka Brytania. Mimo amerykañskich sankcji i klimatu niesprzyjaj¹cego rozwojowi wspó³pracy z Rosj¹
Wielka Brytania zamówi³a w grudniu ub.r. ³adunek gazu
skroplonego z tego kraju. W³adimir Putin osobiœcie nacisn¹³ guzik, rozpoczynaj¹c ³adowanie statku i inicjuj¹c tym
samym pracê zak³adu skraplaj¹cego Jama³ LNG. Przy tej
okazji powiedzia³, ¿e terminal zapewni przysz³oœæ Rosji
i jej gospodarce. Jama³ LNG nale¿y do Novateku (50,1%),
francuskiego Total (20%), chiñskich CNPC (20%) i Funduszu Jedwabnego Szlaku (9,9%). Jego obecne moce
skraplaj¹ce to 10 mln t/r z mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia ich do
16,5 mln t/r. Gaz pochodzi ze z³o¿a Po³udniowy Tambej,
którego zasoby s¹ szacowane na 926 mld m3. Tankowiec
obs³uguj¹cy Jama³ LNG ma klasê arktyczn¹ Arc7, co umo¿liwia mu p³ywanie przez ca³y rok bez pomocy lodo³amaczy. Statek nazywa siê Christophe de Margerie – na czeœæ
by³ego prezesa firmy Total, który zgin¹³ na lotnisku Wnukowo pod Moskw¹ w paŸdzierniku 2014 r. Dostawa rosyjskiego gazu skroplonego mia³a trafiæ do Wielkiej Brytanii,
gdzie skokowo wzros³o zapotrzebowanie na gaz. By³ to
efekt zwy¿ki cen energii w Anglii, spowodowanej wybu76

chem na wêŸle gazowym w Baumgarten w Austrii (12
grudnia 2017 r.) i równoczesn¹ awari¹ ruroci¹gu Forties na
Morzu Pó³nocnym (11 grudnia). Podczas rutynowej kontroli ruroci¹gów biegn¹cych po dnie morza okaza³o siê, ¿e
w strefie przybrze¿nej dosz³o do pêkniêcia rury stanowi¹cej element rozleg³ej infrastruktury Forties Pipeline
System, ³¹cz¹cej Wielk¹ Brytaniê ze z³o¿ami ropy i gazu na
Morzu Pó³nocnym. W wyniku awarii Apache Corp. czasowo wstrzyma³ produkcjê ze z³o¿a. INEOS, która kupi³a
Forties Pipeline od BP, zgodnie z zapowiedzi¹ szybko upora³a siê z usterk¹. Mimo ¿e amerykañskie sankcje nie by³y
ukierunkowane na dostawy gazu, ale na dostêp Novateku
do zachodnich rynków kapita³owych, tym niemniej transakcja zakupu LNG z Rosji spowodowa³a falê dyskusji w
mediach angielskich. W jej efekcie Anglia odsprzeda³a gaz
francuskiej firmie Engi, która prze³adowa³a go na swój tankowiec i wys³a³a do USA (Nowa Anglia).
Gor¹c¹ atmosferê dyskusji tocz¹cej siê wokó³ dostawy
gazu z Rosji podniós³ sekretarz obrony Anglii Gavin
Williamson, informuj¹c opiniê publiczn¹ z koñcem stycznia
br., ¿e Rosja szpieguje dostawy energii do Wielkiej Brytanii.
WB ma cztery nitki gazoci¹gów, ropoci¹gów i linii przesy³aj¹cych energiê elektryczn¹, których trasa biegnie po
dnie morza. Wszystkie wymienione po³¹czenia s¹ poddawane analizie przez Rosjê, która – wed³ug sekretarza obrony Wielkiej Brytanii: bez u¿ycia ³odzi i l¹dowania na
wybrze¿u mo¿e zadaæ wielki ból Wielkiej Brytanii […],
niszcz¹c gospodarkê, rozrywaj¹c infrastrukturê, powoduj¹c tysi¹ce ofiar œmiertelnych i tworz¹c totalny chaos w
kraju. By³y szef marynarki wojennej Wielkiej Brytanii
Alan West powiedzia³, ¿e jest absolutnie pewien, ¿e Rosja
szuka dojœcia do infrastruktury krytycznej. Szef Narodowego Centrum Bezpieczeñstwa Cybernetycznego Ciaran
Martin poinformowa³, ¿e ju¿ w ubieg³ym roku Rosja przeprowadzi³a ataki na brytyjski sektor energetyczny.
Zmiany wprowadzone w angielskim systemie podatkowym zosta³y z zadowoleniem przyjête przez bran¿ê wêglowodorow¹. Umo¿liwi¹ one przekazanie czêœci historii
podatkowej zwi¹zanej ze z³o¿em kupuj¹cemu. Docelowo
ma to zwiêkszyæ roczne wp³ywy do bud¿etu o 70 mln funtów i wyd³u¿yæ produkcjê z wybranych podmorskich z³ó¿
od 5 do10 lat.
Rosja. W celu intensyfikacji wydobycia w latach
2018–2027 Rosnieft wykona 2400 odwiertów w z³o¿u
Samotlora, co ma siê prze³o¿yæ na produkcjê 50 mln ton
ekwiwalentu ropy. To gigantyczne z³o¿e ropy zosta³o
odkryte w Zachodniej Syberii w 1969 r. i od tego czasu
wykonano w nim 19 000 otworów. Rosyjski rz¹d wyrazi³
zgodê na obni¿enie podatku wydobywczego o 600 mln USD
w ci¹gu najbli¿szych 10 lat. Rosnieft poinformowa³ tak¿e,
¿e wspólnie z BP bêd¹ rozwijaæ wydobycie ropy i gazu w
Jama³o-Nienieckim Okrêgu Autonomicznym, ze z³o¿a szacowanego na 880 mld m3 gazu. Rosnieft ma w projekcie
51% udzia³ów, a BP 49%. W tym samym okrêgu inna
rosyjska firma – Novatek – uzyska³a koncesjê poszukiwawcz¹ na 25 lat. Novatek szacuje, ¿e w obszarze koncesji
mo¿e siê znajdowaæ ekwiwalent 4 mld bary³ek ropy.
Rosja wzmacnia wspó³pracê z Iranem. Prezes Gazpromu Aleksiej Miller oraz wiceminister do spraw ropy naftowej i zarazem dyrektor National Iranian Oil Company
(NIOC) Ali Kardor podpisali plan dzia³añ, w ramach którego
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Gazprom zrealizuje: studium koncepcyjne w odniesieniu
do wdra¿ania zintegrowanych projektów w zakresie produkcji, przesy³u i przetwarzania wêglowodorów, w tym
petrochemii. Gazprom i NIOC podpisa³y tak¿e porozumienie
(memorandum of understanding) maj¹ce na celu wspólne
prace nad zbadaniem mo¿liwoœci realizacji projektów LNG
w Iranie i w krajach trzecich, a tak¿e wspó³pracê w poszukiwaniu i wydobywaniu wêglowodorów w Iranie oraz w
budowie gazoci¹gu z Iranu przez Pakistan do Indii.
Afryka Pó³nocna. W³oska firma Eni, która posiada
udzia³y w koncesji El Jadida, rozszerzy³a swoj¹ aktywnoœæ
w Maroku, obejmuj¹c podmorsk¹ koncesjê Tarfaya na
wydobycie ropy naftowej. W po³udniowo-zachodniej
Algierii konsorcjum utworzone przez Sonatrach (40%),
Repsol (29,25%), Dea Deutsche Erdöel (19,5%) i Edison
(11,25%) uruchomi³o produkcjê gazu z 4 spoœród 6 z³ó¿ w
kompleksie Reggane Nord. Cz³onkowie konsorcjum
zak³adaj¹, ¿e produkcja ze z³ó¿ Azrafil Sud-Est, Kahlouche, Kahlouche Sud, Tiouliline, Sali i Reggane bêdzie
prowadzona do 2041 r. Wykonano 23 odwierty poszukiwawczo-rozpoznawcze. Obecnie wydobywany surowiec
pochodzi z 10 otworów produkcyjnych.
Chiny. W obszarze Xinjiang Uygur Chiny zaoferuj¹ w
trzeciej rundzie przetargowej piêæ koncesji poszukiwawczych w Basenie Tarim, obejmuj¹cych ³¹cznie 9 tys. km2.
Oferenci musz¹ byæ zarejestrowani w Chinach, a ich aktywa musz¹ wynosiæ minimum 15 mln USD. W przeciwieñstwie do poprzednich koncesji te bêd¹ wystawiane na okres
5 lat, a nie 3.
Brazylia. We wrzeœniu 2017 r. ExxonMobil i Petrobas
naby³y wspólnie w 14 rundzie przetargowej Narodowej
Agencji ds. Ropy Naftowej Brazylii 6 bloków koncesyjnych
na szelfie. W listopadzie ub.r. operuj¹ce w Brazylii konsorcjum Libra Petraleo Brasileiro SA (Petrobas 40%, Total
20%, Royal Duch Shell 20%, CNOOC 10%, CNPC 10%)
og³osi³o uruchomienie produkcji z odkrytego w 2010 r.
podmorskiego z³o¿a Libra, usytuowanego w odleg³oœci
180 km od brzegu Rio de Janeiro. Obecnie uzyskuje siê z niego
50 tys. bary³ek dziennie i 4 mln m3 gazu. W grudniu Statoil
og³osi³ nabycie za 2,9 mld USD 25% udzia³ów w brazylijskim z³o¿u Roncador, które zosta³o odkryte w 1996 r. Z³o¿e
to jest oddalone o 125 km od Rio de Janeiro i w ca³oœci
nale¿y do Petrobas. Z kolei 15 grudnia brazylijski Petrobras podpisa³ porozumienie z ExxonMobil dotycz¹ce oszacowania mo¿liwoœci wspó³pracy we wszystkich sektorach
³añcucha produkcji ropy i gazu w Brazylii i poza ni¹. Koncern ten przyj¹³ na lata 2017–2021 strategiê budowania
sojuszy, skutkuj¹c¹ podzia³em ryzyka, zwiêkszon¹ zdolnoœci¹ inwestycyjn¹ i rozwojem know-how.
Argentyna. Podczas pi¹tej rundy przetargowej Statoil
naby³ koncesjê Bajo del Toro Este w Argentynie, zajmuj¹c¹ ponad 133 km2. Jako operator otrzyma on 90%
udzia³ów, natomiast 10% przypadnie argentyñskiej firmie
Gas y Petróleo del Neuquén. Koncesja Bajo del Toro Este
graniczy z Bajo del Toro na zachodzie i obie zosta³y wytyczone w basenie Neuquén (zachodnia Argentyna). Statoil
zobowi¹za³ siê do wykonania jednego odwiertu poszuki-

wawczego. Czteroletni okres obowi¹zywania koncesji
bêdzie liczony od 2018 r.
Australia. Wydobycie gazu z ³upków jest bezpieczne
dla œrodowiska i ludzi pod warunkiem œcis³ego przestrzegania i skrupulatnego egzekwowania norm œrodowiskowych i dobrych praktyk wiertniczych. Taka konkluzja
znalaz³a siê w 466-stronicowym raporcie, który zosta³ opublikowany po rocznych badaniach prowadzonych przez
10-osobowy zespó³ interdyscyplinarny. Badania rozpoczêto w grudniu 2016 r., po wdro¿eniu przez w³adze Terytorium Pó³nocnego Australii moratorium na szczelinowanie.
W ci¹gu roku sporz¹dzono cz¹stkowe raporty dotycz¹ce
wp³ywu szczelinowania na wodê, grunt, emisjê gazów cieplarnianych, zdrowie publiczne, rdzenn¹ ludnoœæ, jej kulturê i gospodarkê. Autorzy sprawozdania podkreœlaj¹, ¿e
¿adna dzia³alnoœæ nie jest pozbawiona ryzyka, którym to
jednak mo¿na zarz¹dzaæ dziêki przestrzeganiu odpowiednich standardów. Wskazuj¹ na zasadnoœæ gromadzenia
danych dotycz¹cych œrodowiska przed rozpoczêciem wydobycia gazu z ³upków, potrzebê przestrzegania œwiatowych
norm in¿ynieryjnych odnoœnie budowy, konserwacji i likwidacji odwiertów, a tak¿e rozwój i wdra¿anie nowych
technologii. Wed³ug autorów dokumentu niezbêdne jest
prowadzenie kompleksowego monitoringu i raportowanie
procesu wydobycia gazu z ³upków w czasie rzeczywistym,
wraz z publiczn¹ kontrol¹ udostêpnianych danych, a tak¿e
zapewnienie niezale¿noœci organu regulacyjnego tak, by
agencja odpowiedzialna za wydobycie nie by³a powi¹zana
z organem regulacyjnym. W odniesieniu do wód podziemnych autorzy raportu stwierdzaj¹, ¿e nie ma zagro¿eñ dla
zdrowia, bowiem metan w wodzie w stê¿eniu 10–28 mg/dm3
jest nietoksyczny. Maj¹c jednak na uwadze troskê o œrodowisko i zdrowie komisja rekomenduje, by wydobycie gazu
z ³upków poprzedzano przygotowaniem numerycznego
modelu przep³ywu wód podziemnych. Firmy wydobywcze
powinny monitorowaæ stan wód w lokalnych zbiornikach,
zw³aszcza w czasie szczelinowania. Zu¿yta p³uczka i zwierciny powinny byæ przetrzymywane w zamkniêtych zbiornikach, a nie przygotowanych do tego otwartych basenach.
Ewentualne baseny z p³uczk¹ nale¿y wyœcieliæ geomembran¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ infiltracjê p³ynów do pod³o¿a.
Zespó³ ekspercki stwierdza na koniec, ¿e ocena i monitoring powinny byæ prowadzone w ca³ym cyklu produkcji,
przy czym prace poszukiwawcze i rozpoznawcze mog¹
byæ rozpoczynane równolegle z procesem gromadzenia
danych i przygotowywaniem oceny œrodowiskowej. W raporcie skupiono siê g³ównie na basenie Beetaloo, poniewa¿
jest to najbardziej prawdopodobny obszar wystêpowania
gazu w formacjach ³upkowych w Australii. Rozwój wydobycia w tej strukturze jest planowany na 5–10 lat. Raport na
temat œrodowiskowych aspektów wydobycia gazu z ³upków
w styczniu by³ konsultowany, a w marcu ma byæ przyjêty
przez rz¹d.
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