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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Grzegorz Makuch1
OPEC. Pod koniec ub.r. OPEC i Rosja podjê³y decyzjê o przed³u¿eniu ciêæ
produkcji ropy naftowej na 2018 r.
Prze³o¿y³a siê ona na wy¿sze ceny ropy,
które wzmocni³y tak¿e nowych graczy,
w tym USA. W zwi¹zku z tym w czerwcu
br. pañstwa OPEC i Rosja ponownie rozwa¿¹ zasadnoœæ utrzymania ciêæ produkcji. Jeœli do tego czasu równowaga
pomiêdzy poda¿¹ i popytem zostanie osi¹gniêta, dalsza
redukcja produkcji nie bêdzie kontynuowana. Arabia Saudyjska liczy na stabilizacjê cen ropy na poziomie 70 USD,
kilka pañstw, w tym Iran, oczekuje utrzymania ceny 60 USD
za bary³kê, która stanowi – w ich opinii – przeszkodê do
dalszego wzrostu produkcji z formacji ³upkowych. Maklerzy gie³dowi przewiduj¹ odmienny scenariusz i oczekuj¹ w
po³owie br. decyzji o wyd³u¿eniu ciêæ produkcji na 2019 r.
Równoczeœnie do tych dzia³añ Arabia Saudyjska i Rosja
pracuj¹ nad d³ugoterminowym, historycznym porozumieniem. Dotychczasowe umowy pañstw OPEC i Rosji mog¹
byæ zast¹pione jedn¹ umow¹ na 10–20 lat. Ksi¹¿ê Arabii
Saudyjskiej, Mohammed bin Salman powiedzia³, ¿e Rijad
i Moskwa osi¹gnê³y konsensus w kwestiach zasadniczych,
pozostaje jeszcze doprecyzowanie szczegó³ów. Ewentualne wieloletnie porozumienie mog³oby prze³amaæ cykle
koniunkturalne charakterystyczne dla rynku ropy naftowej. Wieloletnia umowa by³aby tak¿e rewolucyjn¹ zmian¹
geopolityczn¹ – Arabia Saudyjska od lat 40. XX w. jest
zwi¹zana ze Stanami Zjednoczonymi. Waszyngton utrzymywa³ tym samym dominuj¹c¹ pozycjê militarn¹ w regionie Zatoki Perskiej, a Arabia Saudyjska mia³a status
pañstwa uprzywilejowanego. Rijad w dalszym ci¹gu chce
utrzymania swojej pozycji, dlatego ksi¹¿ê Arabii Saudyjskiej w marcu br. z³o¿y³ wizytê w USA. W jej trakcie podpisano osiem porozumieñ (MoU) pomiêdzy Saudi Aramco
i amerykañskimi firmami (Schlumberger, GE, Halliburton,
Honeywell, MC Dermott, Weatherford i NABORS). Priorytetowo potraktowano umowê Saudi Aramco i Rowan
Companies dotycz¹c¹ produkcji i projektowania platform
wiertniczych.
USA. W 2017 r. dzienny eksport ropy by³ prawie dwukrotnie wiêkszy ni¿ w 2016 r. i wynosi³ 1,1 mln bary³ek.
W ubieg³ym roku wzros³o tak¿e grono odbiorców amerykañskiej ropy – z 27 do 37 pañstw. Najwiêcej ropy kupuje
wci¹¿ Kanada, mimo ¿e jej udzia³ w amerykañskim eksporcie spad³ z 61% w 2016 r. do 29%. Z kolei eksport do
Chin niemal siê podwoi³ – wzrós³ do 202 tys. bary³ek
dziennie i tym samym Pañstwo Œrodka zajê³o drugie miejsce w rankingu, wyprzedzaj¹c Wielk¹ Brytaniê i Holandiê.
USA eksportowa³o ropê tak¿e do W³och, Francji i Hiszpanii. Indie importowa³y w 2017 r. 22 tys. bary³ek amerykañ1

skiej ropy dziennie Na rosn¹cy eksport wp³ynê³o zniesienie w 2015 r. ograniczeñ handlu i rozwój infrastruktury
przesy³owej. W 2017 r. rozbudowano tak¿e ropoci¹gi w
regionie basenu permskiego na po³udniu kraju.
Rynek LNG. Brytyjsko-holenderski koncern Royal
Dutch Shell prognozuje na najbli¿sze lata niedobór poda¿y
skroplonego gazu ziemnego. Od 2000 r. liczba krajów
importuj¹cych LNG zwiêkszy³a siê czterokrotnie, a liczba
eksporterów – dwukrotnie. W 2017 r. popyt na skroplony
gaz ziemny wyniós³ 293 mln t i w stosunku do ub.r. wzrós³
o 29 mln t. Z puli nowego zapotrzebowania a¿ 17 mln t
przypad³o na Azjê. Najwiêkszym œwiatowym importerem
pozostaje w dalszym ci¹gu Japonia. W ubieg³ym roku liczba spotowych transakcji przekroczy³a na œwiecie 1100 –
wzrost ten notowano g³ównie w USA i Australii. Podczas
gdy odbiorcy celuj¹ w umowy krótkoterminowe, dostawcy
chêtnie podpisuj¹ umowy d³ugoterminowe. Rynek LNG
ewoluuje i odchodzi od projektów politycznych w kierunku czysto handlowych. Dlatego amerykañscy dostawcy,
jeœli chc¹ pozyskaæ europejskie rynki, bêd¹ musieli u¿ywaæ narzêdzi ekonomicznych – takie opinie dominowa³y
podczas marcowej konferencji w Waszyngtonie. W opinii
Amosa Hochsteina, wiceprezesa Tellurian USA, dalszy
wzrost produkcji w basenie permskim na granicy Teksasu
i Nowego Meksyku wymaga jednak rozwoju infrastruktury. Dyrektor Magnolia LNG Greg Vesey podkreœli³, ¿e
ceny amerykañskiego gazu skroplonego bêd¹ odzwierciedlaæ notowane na Henry Hub, co pozwoli skutecznie konkurowaæ na rynku europejskim.
Nord Stream 2. Na pocz¹tku marca miêdzynarodowa
organizacja Atlantic Council zorganizowa³a konferencjê
na temat Gazoci¹gu Pó³nocnego. W opinii Sandry Oudkirk
z Biura Zasobów i Energii w Departamencie Stanu USA
gazoci¹g ten nie zwiêkszy wolumenu gazu przesy³anego
do Europy, ale pozwoli transportowaæ gaz z pominiêciem
Ukrainy i utrwali zale¿noœæ od rosyjskiego gazu kilku kluczowych dla USA pañstw sojuszniczych. Dla Douglasa
Hengla z German Marshall Fund oddzielenie aspektu ekonomicznego od geopolitycznego nie jest mo¿liwe i kolejne
nitki gazoci¹gu stanowi¹ czêœæ wiêkszego planu, maj¹cego
na celu os³abienie UE. Doda³, ¿e Nord Stream 2 to kwestia
europejskiego bezpieczeñstwa energetycznego i próba wbicia klina pomiêdzy USA i Ukrainê z jednej strony, a Niemcy i europejskich sojuszników z drugiej. W opinii Andersa
slunda z Atlantic Council’s Eurasia Center kolejne nitki
Nord Stream to ju¿ nie jest element geopolityki, lecz wojny
ekonomicznej, której celem jest Ukraina. Kilka dni po tej
konferencji 28 republikanów i 11 demokratów w liœcie do
sekretarza skarbu i zastêpcy sekretarza stanu USA wezwa³o
administracjê prezydenck¹ do zablokowania budowy
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gazoci¹gu Nord Stream 2 przy u¿yciu ustawy o sankcjach
wobec adwersarzy ameryki (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act – CAATSA). Senatorowie
podkreœlili, ¿e kolejne nitki gazoci¹gu po dnie Morza
Ba³tyckiego przeciwdzia³aj¹ europejskim wysi³kom na
rzecz dywersyfikacji Ÿróde³ gazu i czyni¹ pañstwa europejskie bardziej podatnymi na rosyjsk¹ presjê. Dlatego najlepszym sposobem zagwarantowania stabilnego wzrostu
gospodarczego Europy bêdzie wspieranie inwestycji na
rzecz dywersyfikacji Ÿróde³ energii, dostawców i tras. Podkreœlili, ¿e obowi¹zuj¹ca ustawa CAATSA umo¿liwia
na³o¿enie sankcji na podmioty wspieraj¹ce monopolistyczne dzia³ania Gazpromu. Sekretarz skarbu Steven Mnuchin
6 kwietnia oœwiadczy³, ¿e rosyjski rz¹d anga¿uje siê w wiele z³oœliwych dzia³añ na ca³ym œwiecie, w tym kontynuuje
okupowanie Krymu i pod¿ega do przemocy we wschodniej
Ukrainie, dostarcza re¿imowi Assada materia³ów i broni,
[…] próbuje podkopaæ zachodnie demokracje poprzez
z³oœliwe dzia³ania cybernetyczne. Rosyjscy oligarchowie
i elity czerpi¹ce zyski z tego skorumpowanego systemu nie
bêd¹ ju¿ wiêcej separowani od konsekwencji destabilizacyjnych dzia³añ ich rz¹du. Administracja Donalda Trumpa skorzysta³a z uprawnieñ, jakie daje ustawa CAATSA,
i wprowadzi³a 6 kwietnia nowe sankcje, obejmuj¹ce 12
spó³ek, 7 oligarchów i 17 urzêdników pañstwowych. Tak¿e
osoby spoza USA mog¹ zostaæ ukarane za u³atwianie transakcji tych osób lub firm. Na liœcie znaleŸli siê m.in.: prezes
Gazpromu Aleksiej Miller, dyrektor Surgutnieftiegaz Wladimir Bogdanow, g³ówny udzia³owiec Sibur – Kirill Szamalow, w³aœciciel Rusal – Oleg Deripaska, sekretarz Rady
Bezpieczeñstwa FR Niko³aj Patruszew, prezes Rosyjskiego
Instytutu Studiów Strategicznych Michai³ Fradkow oraz
dowódca Gwardii Narodowej Wiktor Zo³otow. Oprócz
sankcji na³o¿onych na osoby wyznaczono tak¿e 12 firm
kontrolowanych przez osoby objête sankcjami, m.in.:
B-Finance, Basic Element, Grupa E+, EuroSibEnergo,
Rusal, Russian Machines, Grupa GAZ i Agroholding Kuban
– wszystkie kojarzone z Deripask¹. Gazprom Burenie
i NPV Engineering Open – kontrolowane przez Igora
Rotenberga (syna Arkadija, przyjaciela Putina), Ladoga
Menedzhment – nale¿¹ca do Shalamowa, Renova Group –
kontrolowana przez Wiktora Wekselberga i Rosoboroneksport, na której czele stoi Siergiej Czemiezow.
Rosja. Sankcje wprowadzone przez USA szybko spowodowa³y znacz¹ce spadki wartoœci gie³dowej firm, przez
co 50 najbogatszych Rosjan, tak¿e tych nie znajduj¹cych siê
na liœcie, straci³o w ci¹gu tylko jednego dnia 12 mld USD.
Kreml, by temu przeciwdzia³aæ, rozwa¿a wykup przez pañstwowe koncerny czêœci udzia³ów w prywatnych firmach
lub wprowadzenie ulg podatkowych. Brana jest tak¿e pod
uwagê mo¿liwoœæ stworzenia rajów podatkowych na wyspie Oktiabrskij w obwodzie kaliningradzkim i na wyspie
Russkij k. W³adywostoku i przeniesienie tam siedzib firm.
Lukoil, drugi co do wielkoœci producent ropy w Rosji,
wyprzedzi³ pod wzglêdem wartoœci rynkowej koncerny
Rosnieft i Gazprom. W po³owie stycznia akcje Lukoil by³y
warte 69,24 mld USD. Z koñcem marca wartoœæ rynkowa
tej firmy osi¹gnê³a 3,32 bln rubli (57,6 mld USD). W tym
czasie wartoœæ Gazpromu wyceniono na 3,31 bln rubli,
a Rosnieftu na 3,24 bln rubli.
Rosyjski Rosnieft i w³oski koncern ENI odkry³y z³o¿e
wêglowodorów niedaleko Krymu na szelfie Morza Czarnego, w obszarze koncesji Czarnomorze Zachód, w której
rosyjska spó³ka ma 66,67% udzia³ów, a ENI pozosta³e.

Wedle pierwszych szacunków z³o¿e zawiera 500 mln t ropy.
W³oska firma po wykonaniu odwiertu o g³êbokoœci 5265 m
wycofa³a siê jednak z dalszej wspó³pracy i odcumowa³a
platformê wiertnicz¹ Scarabeo-9.
Morze Pó³nocne. W ci¹gu 12 miesiêcy firmy zainwestuj¹ 5 mld funtów w nowe projekty wêglowodorowe na
Morzu Pó³nocnym. Perspektywy dla nowych projektów
wydaj¹ siê byæ najlepsze od 2013 r. Utrzymuj¹ca siê przez
kilka lat niska cena ropy wymusi³a poprawê wydajnoœci.
Spowodowa³o to spadek jednostkowych kosztów operacyjnych o po³owê w stosunku do 2014 r. Zarazem firmy
generuj¹ najwy¿sze od kilku lat przep³ywy finansowe.
Eksploatacja brytyjskiego szelfu kontynentalnego wytworzy³a w 2017 r. przep³ywy pieniê¿ne o wartoœci ok. 5,5 mld
GBP. W 2018 r. wydobycie wêglowodorów z basenu Morza
Pó³nocnego ma wzrosn¹æ o 5%, a w ci¹gu ostatnich 5 lat
zwiêkszy³o siê o 20%. Ni¿sze koszty produkcji i jej rosn¹ca
wielkoœæ sprawi¹, ¿e wp³ywy podatkowe za ten rok wynios¹ 1 mld GBP. Jednym z najwiêkszych projektów rozwojowych bêdzie z³o¿e Penguins, nale¿¹ce do Royal Dutch
Shell, znajduj¹ce siê na pó³nocny wschód od Szetlandów.
Prezes Oil & Gas UK Deirdre Michie przestrzega przed
zbytnim optymizmem i podkreœla, ¿e bran¿a potrzebuje
wiêcej odwiertów poszukiwawczych.
Amerykañska firma Apache udokumentowa³a z³o¿e
ropy naftowej na Morzu Pó³nocnym. Produkcja z tego
z³o¿a ma ruszyæ w przysz³ym roku. Ropa znajduje siê w
jurajskim piaskowcu, w bloku 9 i jest ju¿ czwartym odkryciem firmy w morskim obszarze Beryl w ci¹gu ostatnich
3 lat. Strategia Apache zak³ada eksploracjê i rozwój produkcji w pobli¿u ju¿ obs³ugiwanych z³ó¿, co pozwala redukowaæ czas niezbêdny do uruchomienia projektów. Andy
Samuel z urzêdu ds. ropy i gazu podkreœli³, ¿e konsekwentny rozwój badañ 3D pozwala firmie Apache odkrywaæ
nowe z³o¿a i zarazem pe³niej wykorzystaæ potencja³ brytyjskiego szelfu.
W pobli¿u pól Morvin i sgard na Morzu Norweskim,
gdzie istnieje infrastruktura przesy³owa, austriackie OMV
odkry³o zasoby gazu i kondensatu w obszarach dwóch pól
– Hades i Iris. Wed³ug wstêpnych danych z³o¿e Hades
zawiera 20–115 mln BOE, a Iris 20–130 mln BOE. Jest to
pierwszy projekt OMV zrealizowany wed³ug za³o¿eñ HPHT
(High Pressure High Temperature – wysokie ciœnienie wysoka temperatura). Koncesja nale¿y do konsorcjum OMV
(30%), Statoil (30%), Faroe Petroleum Norge (20%) i Spirit
Energy Norge (20%). Z kolei niemiecki Wintershall 115 km
na po³udniowy zachód od z³o¿a Aasta Hansteen odkry³ trzy
kolumny gazu przedzielone strefami piaskowców. Wedle
wstêpnych szacunków zasoby z³o¿a wynosz¹ 7–19 mld m3
gazu i 1–3 mln m3 kondensatu. G³êbokoœæ wody w miejscu
odwiertu wynosi 1219 m, a d³ugoœæ otworu 3819 m.
Morze Œródziemne. Royal Dutch Shell negocjuje z Delek Drilling 15-letni kontrakt na zakup 6 mld m3 gazu rocznie ze z³o¿a Afrodyta (Grecja). Obie firmy posiadaj¹
udzia³y w z³o¿u, wynosz¹ce odpowiednio 35% i 30%,
pozosta³e nale¿¹ do Houston Noble Energy. Koszt rozbudowy infrastruktury wydobywczej i przesy³owej wyniesie
od 2,5 do 3,5 mld USD. Delek ma tak¿e 45,3% udzia³ów w
z³o¿u Lewiatan (Izrael), z których 39,7% nale¿y do Noble
Energy, a pozosta³a czêœæ do Ratio Oil Exploration. Surowiec z tego z³o¿a mo¿e byæ elementem transakcji. Shell
kupuje gaz dla swojej instalacji eksportuj¹cej LNG w Idku.
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Arabia Saudyjska. W marcu br. rozpoczêto produkcjê
gazu z ³upków. Khalid Al Abdulqader, odpowiedzialny w
Aramco za pion surowców niekonwencjonalnych, zapowiedzia³, ¿e produkcja w basenie North Arabia osi¹gnie
docelowy poziom z koñcem tego roku. Depozyt gazu ma
byæ porównywalny z amerykañskim Eagle Ford. Aramco
wykonuje odwierty tak¿e w niekonwencjonalnych z³o¿ach
gazu South Ghawar i Jafurah. Eksperci podkreœlaj¹, ¿e
Aramco stoi przed wieloma wyzwaniami. W USA prace
nad technologi¹ szczelinowania hydraulicznego trwa³y
wiele lat, nim dostosowano j¹ do tamtejszych warunków
geologicznych. Produkcja jest rozwijana tak¿e przez
znacz¹c¹ liczbê firm, co wymusza konkurencjê i procentuje dzisiaj ni¿szymi kosztami serwisowania. Tymczasem
minê³o ju¿ 10–15 lat od rozpoczêcia wspó³pracy Saudi
Aramco z firmami ExxonMobil, Chevron, Eni, Repsol,
Total, Shell oraz Lukoil i czêœæ z nich wycofa³a siê z prowadzenia dalszych prac. Kolejnym problemem mo¿e byæ
ograniczony dostêp do wody potrzebnej do szczelinowania. Aczkolwiek Bahrajn ka¿dego dnia wstrzykuje 15 mln
bary³ek odsalanej wody, by wyprodukowaæ 10 mln bary³ek
ropy. Do prac serwisowych wynajêto koncerny Schlumberger, Baker Hughes i Weatherford. Produkcja gazu pozwoli³aby Arabii Saudyjskiej zmniejszyæ krajowe zu¿ycie ropy
i tym samym zwiêkszyæ jej eksport lub rozwin¹æ sektor
petrochemiczny. W ci¹gu 10 lat Arabia Saudyjska zainwestuje 300 mld USD w wydobycie gazu ziemnego.
Bahrajn. Na szelfie morskim odkryto najwiêksze w
historii kraju z³o¿e ropy naftowej (o zasobach 80 mld
bary³ek) i g³êboko po³o¿one z³o¿e gazu (40 mld m3). Serwisuj¹cy prace Halliburton uzyska³ zgodê na kolejne dwa
odwierty. National Oil & Gas Authority oczekuje, ¿e produkcja zostanie uruchomiona w ci¹gu 5 lat.
Irak. Ministerstwo do spraw ropy chce przyci¹gn¹æ
do kraju zagraniczne firmy poszukiwawczo-wydobywcze. W tym celu og³osi³o przetarg na 11 bloków w pobli¿u
granicy z Iranem i Kuwejtem. Podczas konferencji, w której wziê³o udzia³ 13 firm miêdzynarodowych, ministerstwo
przedstawi³o interesariuszom wprowadzone zmiany prawne. Rz¹d w Bagdadzie chce zwiêkszyæ wydobycie ropy
naftowej z 4,35 do 5 mln b/d. Dochody z wydobycia ropy
naftowej generuj¹ 90% przychodów do bud¿etu pañstwa.
W 2017 r. minister ds. ropy Jabbar Luaiby poinformowa³
o wzroœcie potwierdzonych rezerw ropy ze 143,1 mld
bary³ek do 153 mld bary³ek.
W marcu japoñski Itochu odkupi³ od Royal Dutch Shell
spó³kê córkê Shell Iraq za 550 mln USD. Shell Iraq posiada
19,6% udzia³ów w z³o¿u naftowym West Qurna, które produkuje 400 tys. bary³ek ropy dziennie. Pozosta³e udzia³y w
konsorcjum posiadaj¹ ExxonMobil (32,7%), PetroChina
(32,7%), Petramina (10%) i Oil Exploration (5%).
Indie. Od lipca ub.r. Indie rozwijaj¹ program tzw. przetargu inwestorskiego. Zgodnie z jego zasadami firma mo¿e
w dowolnym momencie z³o¿yæ wniosek na wybrany przez
siebie blok koncesyjny na obszarze nieobjêtym poszukiwaniem lub wydobyciem. Za zebranie wniosków koncesyjnych odpowiada Generalna Dyrekcja ds. Wêglowodorów
(Directorate General of Hydrocarbon – DGH), podlegaj¹ca
ministerstwu ropy naftowej i gazu ziemnego. DGH dwa
razy do roku og³asza przetarg. Nastêpnie koncesje trafiaj¹
do firm, które z³o¿y³y wniosek, chyba ¿e w trakcie postêpowania przetargowego inna firma uzyska³a 5-punktow¹
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przewagê nad firm¹ inicjuj¹c¹. Na punktacjê sk³adaj¹ siê
m.in. proponowany zakres prac poszukiwawczych, w tym
sejsmika 2D i 3D, liczba deklarowanych otworów i zaoferowany pañstwu procentowy udzia³ w wydobywanym
surowcu. Celem wdro¿enia przetargu inwestorskiego jest
zbadanie ogromnego, nierozpoznanego obszaru i doprowadzenie do zwiêkszenia produkcji wêglowodorów. Premier
Indii Narendra Modi za cel obra³ obni¿enie importu ropy
z 80% do 67% w 2022 r. i o po³owê do 2030 r. Do koñca
marca br. do Generalnej Dyrekcji ds. Wêglowodorów trafi³y wnioski na 55 bloków, obejmuj¹cych 59,2 tys. km2,
w tym 41 wniosków z³o¿y³y pañstwowa firma Oil and
Natural Gas Corporation i prywatna Cairn India.
Chiny. W 2017 r. produkcja gazu w Chinach wynios³a
147 mld m3 i by³a wiêksza o 8,5% w stosunku do 2016 r.
Zu¿ycie gazu wzros³o o 15%, czyli do 237 mld m3/rok.
Szacuje siê, ¿e w tym roku produkcja gazu wzroœnie o kolejne 8%, czyli o 12 mld m3, przy jednoczesnym wzroœcie
zapotrzebowania o 12,5% – do poziomu 270 mld m 3.
W ubieg³ym roku wzrós³ tak¿e import gazu i to o 28%,
w tym 38 mln t w formie skroplonej. Tym samym ChRL w
œwiatowym rankingu importerów gazu skroplonego uplasowa³a siê na drugim miejscu, wyprzedzaj¹c Koreê
Po³udniow¹. ChRL posiada 13 terminali do importu LNG.
W latach 2013–2016 wskaŸnik ich wykorzystania wynosi³
ok. 50%, w 2017 r. wzrós³ do 69%. W 2020 r. zostanie uruchomiony gazoci¹g Si³a Syberii z Rosji do Chin, o przepustowoœci 38 mld m3/rocznie. Chiny maj¹ bardzo ma³e
mo¿liwoœci magazynowania gazu (na poziomie zaledwie
3% ca³kowitego zu¿ycia surowca), co rekompensuj¹ importem skroplonego gazu ziemnego i w³asnym wydobyciem.
Obecnie trzy najwiêksze baseny gazowe Chin, czyli Ordos
na pó³nocy, Tarim na pó³nocnym zachodzie i Syczuan na
po³udniowym zachodzie, zapewniaj¹ 90% produkcji kraju.
Pañstwowa firma PetroChina zwiêkszy³a produkcjê z pola
Changding (basen Ordos) do 36,9 mld m3, ale nast¹pi³o to
po 18 latach prac. Basen Tarim ma najwiêksze zasoby, jednak boryka siê z problemami du¿ej g³êbokoœci i brakiem
wody. W Syczuanie wydobycie prowadzi Sinopec ze z³o¿a
Puguang i amerykañski Chevron z Luojiazhai, ale gaz z obu
z³ó¿ wymaga odsiarczania. Z³o¿e w Fuing, na po³udniowy
zachód od Chongquin, znajduje siê w formacji ³upkowej
o najlepszych parametrach. Operatorem z³o¿a jest Sinopec
i planuje zwiêkszyæ wydobycie z 6 do 10 mld m3 w 2020 r.
Wzrost produkcji gazu z formacji ³upkowych wiceprezes
firmy Ma Yongsheng warunkuje przyznaniem przez rz¹d
celowego wsparcia finansowego. Rosn¹ce zapotrzebowanie na gaz w ChRL wynika w du¿ej mierze z polityki Pekinu, d¹¿¹cego do redukcji zu¿ycia wêgla i zast¹pienia go
gazem. W ch³odniejszych, pó³nocnych prowincjach roœnie
zastosowanie gazu tak¿e do celów grzewczych, co ma na
celu redukcjê zanieczyszczenia powietrza.
Podczas marcowej sesji parlament Chin zamierza³
powo³aæ Ministerstwo Energii, które mia³o zast¹piæ obecny Pañstwowy Urz¹d do spraw Energii, podleg³y Pañstwowej Komisji Rozwoju i Reform. Jednak nie dosz³o do
utworzenia nowej instytucji, mimo ¿e by³a to ju¿ kolejna
próba powo³ania ministerstwa – ze znacz¹cym bud¿etem
i zasobami ludzkimi. Planowane ministerstwo mia³o nadzorowaæ struktury chiñskiej energetyki, zw³aszcza proces
redukcji wêgla w miksie energetycznym, który dziœ odpowiada za 60% produkowanej energii.
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Meksyk. Wzrasta wydobycie wêglowodorów w rejonie Zatoki Meksykañskiej. W trakcie trzeciej rundy przetargowej przyznano 12 z 16 wytypowanych koncesji. Bloki
znajduj¹ siê w basenach Burgos, Tampico-Misantla i Veracruz. W sumie obejmuj¹ one powierzchniê 26 300 km2.
Kryteriami przetargu koncesyjnego by³y procent zysku operacyjnego oferowanego pañstwu, zakres prac i dodatkowa
premia gotówkowa. Przyjêto, ¿e gdy oferenci wykonaj¹ 9
otworów, pañstwo otrzyma premiê w kwocie 124 mln USD,
a procent operacyjnego zysku mo¿e wynieœæ 8,6 mld USD.
Bior¹c pod uwagê op³aty koncesyjne i podatki od wydobycia surowców, pañstwo otrzyma 72% wartoœci projektów.
Umowy przewiduj¹ tak¿e progresywn¹ strukturê fiskaln¹
i w przypadku wysokich cen surowców szacowany zysk
pañstwa wzroœnie do 78%. Koncesje uzyska³y m.in. Lukoil, Eni (blok 28), Pemex (blok 29), DEA, Premier Oil,
Sapua Exploration (blok 30), Pan American (blok 31), Total
i Pemex (bloki 32, 33), Total, BP i Pan American (blok 34),
Shel i Pemex (blok 35), Capricon Energy i Citla Energy
(blok 15), Pemex, DEA, CEPSA (bloki 16, 17), Pemex
i CEPSA (blok 18), Repsol (bloki 5, 12) oraz Premier Oil
(bloki 11, 13).
Meksyk rozwija tak¿e poszukiwania gazu z ³upków.
Meksykañski koncern Petróleos Mexicanos i amerykañski
Lewis Energy podpisa³y umowê na poszukiwanie gazu w
formacjach ³upkowych z³o¿a Olmos w stanie Coahuila na
pó³nocy Meksyku. Firmy zak³adaj¹, ¿e odkryj¹ kontynuacjê basenu Eagle Ford, zawieraj¹cego jedno z najwiêkszych z³ó¿ gazu ³upkowego w Stanach Zjednoczonych. Do
2021 r. nak³ady inwestycyjne maj¹ wynieœæ 617 mln USD.
W marcu odby³a siê te¿ kolejna runda przetargowa na
bloki koncesyjne w amerykañskiej czêœci Zatoki Meksykañskiej. O koncesje na wodach federalnych wyst¹pi³y 33
firmy. Najwiêcej ofert zg³osi³y BP (27 ofert), Chevron (24)
i Shell (16). Bureau of Ocean Energy Management poinformowa³o, ¿e zysk z przetargu wyniós³ prawie 125 mln USD.
By³ to ju¿ drugi przetarg zrealizowany w ramach programu
rozwoju wydobycia ropy i gazu z szelfu na lata 2017–2022.
Zak³ada on przeprowadzanie corocznie 2 rund przetargowych przez 5 lat.
Argentyna. Inwestorzy zagraniczni s¹ zachêcani do
aktywnoœci w sektorze wêglowodorów niekonwencjonalnych. W tym celu rz¹d usi³uje poprawiæ transparentnoœæ
i przewidywalnoœæ biznesu. Wprowadzono system dop³at
do rozwoju eksploatacji z³ó¿ niekonwencjonalnych i zarazem zaprzestano dop³at dla konsumentów gazu, co spowoduje wzrost cen surowca. Rz¹d w Buenos Aires podkreœla,
¿e zasoby gazu w formacjach ³upkowych ustêpuj¹ tylko
amerykañskim. Du¿e z³o¿a znajduj¹ siê w prowincji
Neuquen w formacji Vaca Muerta i na ich bazie do 2025 r.
produkcja wêglowodorów ma siê potroiæ. Obecnie trwa
rozbudowa infrastruktury wydobywczej z 3 z³ó¿ w prowincji Neuquen, a niebawem obejmie ona kolejne 4 z³o¿a.
Rebranding. Norweski Statoil zmieni nazwê na Equinor.
Nowa nazwa sk³ada siê z dwóch cz³onów – equality (symbolizuj¹cego równoœæ) i nor (odwo³uj¹cego siê do norweskich korzeni firmy). Zmiana nazwy jest zewnêtrznym
przejawem nowej strategii. Statoil zamierza zwiêkszyæ
inwestycje w alternatywne Ÿród³a energii do poziomu
15–20% w 2030 r. Akcjonariusze bêd¹ g³osowaæ nad
zmian¹ nazwy firmy w maju br., ale najwiêkszy udzia-

³owiec, rz¹d Norwegii, ju¿ wyrazi³ zgodê. Statoil od wielu
lat stanowi gospodarczy fundament Norwegii. Oko³o 20%
norweskiego PKB pochodzi z wydobycia i sprzeda¿y ropy
naftowej i gazu ziemnego spod dna morskiego. Produkcjê
wêglowodorów uruchomiono na pocz¹tku lat 70. XX w.,
wraz z rozwojem techniki podmorskich wierceñ. Na bazie
ekonomicznego sukcesu bran¿y wêglowodorowej Statoil
zbudowa³ fundusz narodowy, który przekroczy³ ju¿ kwotê
1 bln USD. Gwarantuje on stabilny rozwój gospodarki i dobrobyt przysz³ych pokoleñ. W listopadzie ub.r. fundusz
og³osi³ chêæ sprzeda¿y wszystkich swoich aktywów wêglowodorowych, wycenianych na 35 mld USD. Argumentem
na rzecz zbycia udzia³ów ma byæ zbyt du¿a zale¿noœæ kraju
i funduszu od surowców i zmiennych cen ropy.
Statoil nie jest pierwsz¹ firm¹ energetyczn¹, która zdecydowa³a siê na zmianê strategii i nazwy. W ubieg³ym roku
duñska firma Danish Oil and Natural Gas (Dong Energy)
zmieni³a nazwê na rsted, rezygnuj¹c z konotacji z rop¹
i gazem. Firma zdecydowa³a siê wzmocniæ rozwój energii
z farm wiatrowych.
Na pocz¹tku 2016 r. niemiecki E.ON, w wyniku zmian
na rynku energii, spowodowanych transformacj¹ energetyczn¹ Energiewende, wydzieli³ aktywa zwi¹zane z wytwarzaniem energii (elektrownie j¹drowe, wêglowe, gazowe,
wodne) w ramach spó³ki Uniper. Szef E.ON Johannes
Teyssen deklarowa³, ¿e firma skupi siê na alternatywnych
Ÿród³ach energii, dystrybucji (Nord Stream 2) i produktach
koñcowych. Pomys³ oddzielenia aktywów energetyki konwencjonalnej od Ÿróde³ alternatywnych i dystrybucji skopiowa³ drugi niemiecki koncern RWE, który zmieni³ nazwê
na Innogy. W 2015 r. równie¿ Gaz de France Suez zmieni³
nazwê na Engie. I tym razem firma informowa³a, ¿e zmiana
nazwy jest podyktowana wdro¿eniem nowej filozofii firmy, która wynika z zachodz¹cych zmian w bran¿y energetycznej. Dyrektor firmy Gérard Mestrallet powo³ywa³ siê
wówczas na dekarbonizacjê, rozwój odnawialnych Ÿróde³
energii i wzrost efektywnoœci energetycznej. Wschodz¹ce
s³oñce w logo firmy ma symbolizowaæ nowy dzieñ w œwiecie energii.
Siêgaj¹c dalej, w 2001 r. firma British Petroleum zmieni³a nazwê na Beyond Petroleum i logo na zielono-¿ó³te
s³oñce z odchodz¹cymi od niego promieniami. Tym razem
rebranding nie zakoñczy³ siê sukcesem, poniewa¿ po kilku
latach promocji alternatywnych Ÿróde³ energii firma
sprzeda³a aktywa w energetyce wiatrowej i powróci³a w
2011 r. do nazwy BP. Firma ta siêga korzeniami a¿ do 1908 r.
i Anglo-Persian Oil Company, przemianowanego w 1935 r.
na Anglo-Iranian Oil Company i dopiero w 1954 r. na British Petroleum.
Jeszcze d³u¿sz¹ historiê ma ExxonMobil. W 1909 r.
w wyniku pozwu z³o¿onego w ramach antymonopolowej
ustawy Shermana firma Standard Oil, nale¿¹ca do rodziny
Rockefellerów, zosta³a podzielona na mniejsze spó³ki.
Z biegiem lat sta³y siê one podwalin¹ pod firmy bêd¹ce
dziœ potentatami rynku ropy i gazu. I tak Standard Oil of
New Jersey zosta³ przemianowany na Exxon, a Standard
Oil of New York to póŸniejsze Socony, a nastêpnie Mobil.
Dzisiejszy Chevron równie¿ siêga korzeniami do „córek”
potentata na rynku ropy, do Standard Oil of California i Standard Oil Kentucky.
ród³a: Oil & Gas, Reuters, Penn Energy, BOE Report,
OSW, Federal Energy Regulatory Commission, Departament Skarbu USA, Atlantic Council, Bloomberg, Apache,
Shell, Dziennik Gazeta Prawna, Arab News
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