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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Grzegorz Makuch1
USA. Wed³ug prognoz Energy Information Administration do 2020 r. USA
stan¹ siê trzecim eksporterem gazu skroplonego na œwiecie, plasuj¹c siê za
Australi¹ i Katarem, a przed Malezj¹.
W 2016 r. amerykañski eksport LNG
wyniós³ 14,158 mln m3 dziennie, a w
ubieg³ym roku ju¿ 54,934 mln m3 dziennie. £adunki wysy³ane w 2017 r. z terminalu Sabine Pass w Luizjanie trafi³y do 25 pañstw.
Odbiorcami a¿ 53% skroplonego gazu eksportowanego
przez USA by³y zaledwie 3 kraje: Meksyk (20%), Korea
Po³udniowa (18%) i Chiny (15%). Wzrost eksportu LNG
umo¿liwi³o uruchomienie nowego terminalu do przesy³u
gazu – Cove Point w Maryland. Jest to drugi terminal po
Sabine Pass w Luizjanie, a kolejne 4 terminale zostan¹
udostêpnione w ci¹gu 2 lat w Georgii, Luizjanie i Teksasie.
IHS Markit opublikowa³ raport, w którym prognozuje
wzrost produkcji gazu w USA w tym roku o 10% i a¿ o 60%
w ci¹gu 20 lat. Natomiast zdolnoœæ eksportu gazu ma dwukrotnie wzrosn¹æ za 5 lat. Wed³ug prognozy udzia³ gazu w
miksie energetycznym USA do 2040 r. wzroœnie z 1/3 do
niemal po³owy. Autorzy raportu podsumowuj¹ tak¿e 10 lat
rewolucji ³upkowej. W latach 2007–2017 produkcja gazu
wzros³a w USA o ponad 40% – w tym samym czasie ceny
gazu spad³y o 2/3.
Beneficjentem rosn¹cej produkcji gazu i eksportu LNG
jest tak¿e Polska. W czerwcu Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo podpisa³o porozumienie z amerykañskimi
firmami Sempra Energy i Venture Global LNG na dostawy
³¹cznie 4 mln t skroplonego gazu rocznie przez 20 lat.
Zawarte kontrakty maj¹ poprawiæ pozycjê negocjacyjn¹
PGNiG z Gazpromem, jak i perspektywy finansowe obu
amerykañskich projektów. Dostawy maj¹ byæ realizowane
od 2022 i 2023 r., gdy w Zatoce Meksykañskiej zostan¹
zbudowane terminale do eksportu LNG. Zgodnie z formu³¹
zakupu FOB (free on board) za transport odpowiada
nabywca, a zakontraktowany przez Polskê surowiec
mo¿e byæ przedmiotem dalszego obrotu. Docelowo projekt firmy Sempra Energy, tj. terminal Port Arthur zlokalizowany w Teksasie, bêdzie siê sk³adaæ z dwóch linii
dostarczaj¹cych sumarycznie 11 mln t LNG rocznie. Venture Global LNG chce za³adowaæ pierwsze metanowce
w terminalu Calcasieu Pass w 2022 r., a w terminalu
Plaquemines w 2023 r. Obie instalacje zostan¹ zbudowane w Luizjanie. Instalacja Calcasieu Pass bêdzie
mia³a moc eksportow¹ wielkoœci 10 mln t LNG rocznie,
a Plaquemines LNG – 20 mln t LNG rocznie. Venture
Global zgromadzi³o do tej pory 525 mln dolarów do
realizacji obu inwestycji.

Podczas szczytu NATO w Brukseli sekretarz energii
USA Rick Perry rozmawia³ z przedstawicielami europejskiego przemys³u gazowego. W spotkaniu tym wzi¹³ udzia³
prezes PGNiG Piotr WoŸniak.
IHS Markit prognozuje tak¿e wzrost produkcji ropy
naftowej w USA. W latach 2018–2023 wydobycie ropy
naftowej z basenu permskiego ma ulec podwojeniu i wynosiæ 5,4 mln bary³ek na dobê. Bêdzie to wiêkszy uzysk
ni¿ dzienna produkcja ka¿dego z pañstw zrzeszonych w
OPEC (poza Arabi¹ Saudyjsk¹). Dostawy ropy naftowej
z basenu permskiego USA maj¹ znacz¹cy wp³yw na œwiatowy wzrost poda¿y. Analitycy IHS ocenili, ¿e trend ten
zostanie wzmocniony, a produkcja z tego basenu obejmie
za kilka lat 60% wzrostu poda¿y. By osi¹gn¹æ tak du¿y
wzrost wydobycia, w latach 2018–2023 firmy naftowe wykonaj¹ 41 tys. odwiertów i zainwestuj¹ ³¹cznie 308 mld USD.
Raport przygotowano przy za³o¿eniu, ¿e bary³ka ropy
bêdzie kosztowaæ 60 USD.
Wyzwania zwi¹zane z niedopasowaniem infrastruktury transportowej do szybkiego wzrostu produkcji powoduj¹ opóŸnienia w wykonaniu czêœci odwiertów. Scott
Sheffield, prezes Pioneer Natural Resources Chairman
poinformowa³ w czerwcu br., ¿e z powodu braku mo¿liwoœci przes³ania surowca do paŸdziernika wiertacze bêd¹
zmuszeni zamkn¹æ kilka odwiertów. Analitycy IHS podkreœlili, ¿e przygotowuj¹c prognozê realistycznie podeszli
do zagadnienia infrastruktury.
Amerykañskie firmy dostrzeg³y problem w¹skich garde³ w infrastrukturze przesy³owej i w lipcu br. Exxon
Mobil wraz z Plains All American Pipeline podpisa³y umowê (LoI) w sprawie budowy ropoci¹gu ³¹cz¹cego basen
permski z wybrze¿em Zatoki Meksykañskiej. Bêdzie on
przesy³aæ 1 mln bary³ek ropy naftowej na dobê.
Z kolei Interstate Natural Gas Association of America
(INGAA) informuje, ¿e do 2035 r. USA i Kanada bêd¹
musia³y zainwestowaæ w rozwój infrastruktury ³¹cznie
791 mld USD. INGAA podkreœla, ¿e c³a na stal i aluminium, które wprowadzi³ prezydent Donald Trump, zwiêkszy³y koszty rozbudowy infrastruktury i utrudni³y proces
jej rozwoju. Okaza³o siê bowiem, ¿e 75% wysokiej jakoœci
stali niezbêdnej do budowy ruroci¹gów pochodzi z importu, poniewa¿ rodzimy przemys³ nie jest w stanie zapewniæ
odpowiednio du¿ej poda¿y. Dlatego firmy z³o¿y³y ju¿ 15 tys.
wniosków o zwolnienie z op³at celnych za import stali i aluminium.
Kanada. Kraj Klonowego Liœcia zmaga siê z podobnymi trudnoœciami co USA. Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP) opublikowa³o raport, z którego
wynika, ¿e do 2035 r. Kanada bêdzie w stanie zwiêkszyæ
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produkcjê ropy naftowej o 1,41 mln b/d, pod warunkiem,
¿e zwiêkszy przepustowoœæ ruroci¹gów. Ca³kowita produkcja ropy wzros³aby z 4,19 mln b/d do 5,6 mln b/d.
CAPP oczekuje, ¿e roczna produkcja ropy z piasków bitumicznych wzroœnie w tym czasie z obecnych 2,46 mln do
4,19 mln b/d, mimo spadku inwestycji w tê ga³¹Ÿ przemys³u z 34 mld CAD w 2014 r. do 12 mld CAD w 2017 r.
Produkcja ropy konwencjonalnej w zachodniej czêœci Kanady zmieni siê nieznacznie – wzroœnie do 2035 r. z 1,33 mln b/d
do 1,49 mln b/d. Jednak rozwój kanadyjskiego przemys³u
naftowego jest uzale¿niony od budowy nowych ruroci¹gów.
Zatoka Meksykañska. Royal Dutch Shell przyst¹pi³
do pierwszej fazy eksploatacji podmorskiego z³o¿a ropy
naftowej w rejonie Kaikias w Zatoce Meksykañskiej – na
rok przed planowanym terminem. Kaikias jest czêœci¹
basenu Mars-Ursa, oddalonego o 201 km od Luizjany. Planowane dzienne wydobycie ma wynieœæ 40 tys. b/d, zasoby
wydobywalne oceniono na 100 mln bary³ek. Shell odkry³
z³o¿e Kaikias w 2014 r., wystêpuje ono w 2 blokach,
MC-811 i MC-812, a decyzja inwestycyjna zapad³a w po³owie 2017 r. Shell posiada w projekcie 80% udzia³ów,
pozosta³ych 20% nale¿y do MOEX North America – jest to
spó³ka córka Mitsui Oil Exploration.
Brazylia. Zakoñczono czwart¹ rundê podzia³u zysku
z eksploatacji przybrze¿nych koncesji wêglowodorowych.
Wed³ug danych Narodowej Agencji Ropy Naftowej, Gazu
Ziemnego i Biopaliw (National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels – ANP) firmy rozdzieli³y miêdzy siebie
kwotê 802 mln USD i podpisa³y porozumienia dotycz¹ce
podzia³u dalszych zysków, wynosz¹cych 188 mln USD.
Podzielono zyski z wydobycia prowadzonego w trzech
obszarach: Tres Maria, Uirapuru (basen Santos) i Dois
Irmaos (Campos). Premiê za eksploatacjê bloku Tres Maria
otrzyma³y: Petroleo Brasileiro (Petrobras) 30%, Chevron
Brasil 30% i Shell Brasil 40%. Podzia³ zysków z eksploatacji Uirapuru przedstawia siê nastêpuj¹co: Petrobras 30%,
Petrogal Brasil 14%, Statoil Brasil Oil & Gas 28% i ExxonMobil Brasil 28%. Natomiast z eksploatacji z³o¿a Dois
Irmaos 45% zysków trafi³o do Petrobras, 25% do Statoil
Brasil i 30% do BP Energy. We wszystkich 3 wymienionych obszarach Petrobras pe³ni rolê operatora. Na wrzesieñ
zaplanowano pi¹ta rundê podzia³u zysku z produkcji na
obszarach Saturno, Tita, Pau-Brasil i Sudoeste de Tartaruga Verde.
Austria. Rosyjski Gazprom i austriacki OMV œwiêtowa³y 50-lecie wspó³pracy. Umowê na dostawy gazu ziemnego z zachodniej Syberii do Baumgarten Sojuznefteexport
podpisa³ z Osterreichische Mineralolverwaltung (OMV)
1 czerwca 1968 r. Pocz¹tkowy wolumen przesy³anego gazu,
142 mln m3, urós³ z biegiem lat do 9,1 mld m 3 w 2017 r.
W ci¹gu 50 lat Austria sprowadzi³a z Rosji 218 mld m3
gazu ziemnego. Przy okazji okr¹g³ej rocznicy strony podpisa³y kolejny kontrakt, wyd³u¿aj¹c termin dostaw gazu
z 2028 r. do 2040 r. Dokument podpisano w obecnoœci prezydenta Rosji W³adimira Putina i kanclerza Austrii Sebastiana Kurza. Podczas wizyty w Moskwie austriackiemu
kanclerzowi towarzyszy³a minister ds. zrównowa¿onego
rozwoju i turystyki Margaret Schramboeck, która tak¿e
spotka³a siê z szefem Gazpromu Aleksiejem Millerem.
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Szef OMV Rainer Seele podkreœli³ znaczenie gazu dla polityki zmierzaj¹cej do redukcji emisji dwutlenku wêgla. Gaz
w miksie energetycznym Austrii zajmuje ok. 23%. Warto
przypomnieæ, ¿e w maju br. OMV wymieni³ z Gazpromem
38,5% aktywów na norweskim szelfie w zamian za 25% w
rosyjskim z³o¿u Urengoj. Rz¹d Norwegii publicznie skrytykowa³ tê decyzjê, ale nie zablokowa³ wymiany aktywów.
Niemcy. W lipcu br. ambasador Niemiec w Rosji
Ròdiger von Fritsch z³o¿y³ wizytê szefowi Gazpromu.
Strony omówi³y podczas spotkania stan i perspektywy
wspó³pracy w sektorze gazowym. Nacisk po³o¿ono na strategiczne aspekty wspó³pracy rosyjsko-niemieckiej w ca³ym
³añcuchu dostaw, w tym na rozbudowê systemów przesy³owych, które dostarczaj¹ gaz do Europy. W ubieg³ym
roku Niemcy sprowadzi³y z Rosji 53,4 mld m 3 gazu, tj.
o 3,6 mld wiêcej ni¿ w roku 2016. Do 19 czerwca br.
Gazprom dostarczy³ ju¿ do Niemiec 28,2 mld m 3 gazu –
co stanowi wzrost o 13,1% w stosunku do tego samego
okresu 2017 r.
Norwegia. Equinor podpisa³ z amerykañskimi firmami
kontrakty na us³ugi serwisowe warte 30 mld koron norweskich. Na ich podstawie Baker Hughes Norge, Halliburton
i Schlumberger Norge zapewni¹ kompleksowe us³ugi
wiertnicze na wiêkszoœci pól eksploatowanych przez norwesk¹ firmê Equinor. Umowy bêd¹ obowi¹zywaæ przez 4
lata z mo¿liwoœci¹ piêciokrotnego przed³u¿enia na okres
2 lat. Transakcje te zapewni¹ miejsca pracy dla 2 tys. osób
– na 17 platformach stacjonarnych i 8 mobilnych. Nowo
podpisane kontrakty zast¹pi¹ umowy wygasaj¹ce 31 sierpnia br.
Norweski Dyrektoriat ds. Ropy Naftowej (Norwegian
Petroleum Directorate – NPD) zaapelowa³ do firm wêglowodorowych o intensyfikacjê prac na Morzu Barentsa, by
zrekompensowaæ spadki produkcji. W przeciwnym razie w
po³owie 2020 r. Norwegia drastycznie zmniejszy eksport
surowców. NPD szacuje, ¿e dotychczas wyeksploatowano
45% zasobów rozpoznanych na norweskim szelfie kontynentalnym i wci¹¿ mo¿na wydobyæ pozosta³ych 55% zasobów. Tê optymistyczn¹ wizjê przysz³oœci psuje jednak
informacja, ¿e a¿ 2/3 niewydobytych zasobów znajduje siê
na Morzu Barentsa. Jest ono ch³odniejsze i dalej po³o¿one,
co generuje koszty, a ponadto czêœæ wód graniczy z rosyjskimi, co stwarza dodatkowe problemy.
Dzia³aj¹ca na Morzu Pó³nocnym i Barentsa Eni Norge
po³¹czy³a siê z Point Resources AS (wczeœniej Exxon Mobil
Exploration and Production Norway) i pod nowym szyldem V¯r Energi firmy zainwestuj¹ w bran¿ê wêglowodorow¹ 8 mld USD w ci¹gu 5 lat. Po³¹czone aktywa obu firm
obejmuj¹ koncesje z ³¹czn¹ dzienn¹ produkcj¹ 180 tys.
BOE. Do 2023 r. firma zamierza zwiêkszyæ produkcjê do
250 tys. BOE.
Rosja. W obecnoœci prezydentów Francji i Rosji koncerny Total i Novatek podpisa³y porozumienie. Na jego
mocy francuski Total odkupi³ od Novateku za 2,55 mld USD
10% udzia³ów w terminalu do eksportu gazu skroplonego
Arctic LNG 2. Docelowa moc przerobowa terminalu
wyniesie 19,8 mln t LNG rocznie. Terminal bêdzie siê
sk³adaæ z trzech linii produkcyjnych, zainstalowanych w
Zatoce Obskiej (uruchomienie pierwszej zaplanowano na
2023 r., trzeciej na 2026 r.). Projekt bêdzie bazowa³ na
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surowcu pochodz¹cym z pola Utrenneje, które ma zawieraæ 1 582 mld m3 gazu i 65 mln t kondensatu. Total ma
tak¿e 20% udzia³ów w Jama³ LNG i 19% w Novateku.
Obie strony wyrazi³y gotowoœæ do zwiêkszenia udzia³ów
Totalu w projektach na Pó³wyspach Jama³ i Gydañskim –
o kolejne 10–15%.
W czerwcu br. prezydent Rosji W³adimir Putin patronowa³ kolejnej umowie zawartej przez Novatek. Wraz z prezydentem Korei Po³udniowej Moon Jae-in uczestniczy³ w
podpisaniu przez Novatek i Korea Gas Corporation
(KOGAS) porozumienia dotycz¹cego wspó³pracy w bran¿y LNG. Firmy maj¹ zbadaæ mo¿liwoœæ przyst¹pienia
po³udniowokoreañskiej spó³ki do budowy terminalu Arctic
LNG 2, odbioru skroplonego gazu z tego portu oraz budowy terminalu prze³adunkowego na Kamczatce. W opinii
szefa Novateku Leonida Michelsona rynki azjatyckie s¹
priorytetowym celem projektów LNG, poniewa¿ region ten
jest najszybciej rosn¹cym rynkiem zbytu gazu ziemnego,
a Korea Po³udniowa jest obecnie jednym z najwiêkszych
importerów LNG. Z pocz¹tkiem lipca br. Novatek poinformowa³, ¿e dwa tankowce klasy Arc7 – W³adimir Rusanow
i Eduard Toll – ukoñczy³y trasê wiod¹c¹ przez Pó³nocn¹
Drogê Morsk¹, stanowi¹c¹ fragment Przejœcia Pó³nocno-Wschodniego, które ³¹czy Europê z Pacyfikiem. Tankowce z ³adunkami gazu skroplonego wys³ano z terminalu
Jama³ LNG do chiñskiego portu Jiangsus Rudong. Czêœæ
trasy pokryt¹ lodem tankowce pokona³y bez wsparcia
lodo³amaczy w 9 dni.
W strategii do 2035 r. Novatek zak³ada rozwiniêcie
produkcji gazu skroplonego do 70 mln t rocznie. Jeœli firma
zrealizuje zak³adany plan, to wyroœnie na lidera na rosyjskim i regionalnym rynku LNG. W grudniu 2017 r. Novatek uruchomi³ pierwsz¹ liniê produkcyjn¹ (5,5 mln t) do
skraplania gazu w ramach projektu Jama³ LNG na
Pó³wyspie Jamalskim (koszt realizacji projektu wyniós³
27 mld USD). Kolejne dwie linie Novatek zamierza oddaæ
do u¿ytku w tym roku. Sumaryczna moc obu nitek wyniesie 16,5 mln t. Do 2019 r. koncern ten planuje wybudowaæ
czwart¹ liniê produkcyjn¹, o mocy 1 mln t. Rozwój firmy
na rynku LNG odbywa siê przy znacz¹cym wsparciu
Kremla. Novatek a¿ przez 12 lat od uruchomienia terminalu Jama³ LNG bêdzie zwolniony z podatku od produkcji
oraz op³at eksportowych. Konsorcjum Jama³ LNG objêto
tak¿e preferencyjnym opodatkowaniem dochodowym w
wysokoœci 13,5%, do czasu, a¿ ³¹czna produkcja osi¹gnie
250 mld m3 skroplonego gazu, acz nie d³u¿ej ni¿ na 12
lat. Udogodnienia prawne i fiskalne przynosz¹ po¿¹dany
efekt i Novatek rozwija produkcjê LNG. Przejawem ekspansji rosyjskiej firmy na rynku gazu skroplonego jest
wys³any w czerwcu br. pierwszy w historii ³adunek LNG
do Hiszpanii. Surowiec pochodzi³ z terminalu Jama³ LNG,
a odbiorc¹ by³a hiszpañska Gas Natural Fenosa. Do portu
Mugardos trafi³o 170 tys. m3 skroplonego gazu. £adunek
zosta³ przes³any statkiem Fedor Litke o klasie lodowej
Arc7. 25-letni kontrakt pomiêdzy Novatekiem i Gas Natural Fenosa zak³ada sprzeda¿ 2,5 mln t LNG rocznie. Wczeœniej Novatek zawar³ tak¿e 24-letni kontrakt z francuskim
Totalem na dostawy 4 mln t gazu rocznie, 20-letni kontrakt z PetroChina na dostawy 3 mln t rocznie i 20-letni
kontrakt z Gazprom Marketing & Trading Singapore na
dostawy 3 mln t do Indii.

Chiny. Stan ukoñczenia Gazoci¹gu Si³a Syberii z Rosji
do Chin oceniono 8 lipca br. na 84,4%. Gaz bêdzie przesy³any na podstawie umowy (MoU) z 2014 r., w której ustalono, ¿e dostawy wynios¹ 38 mld m3 rocznie przez 30 lat,
pocz¹wszy od grudnia 2019 r. W 2016 r. Gazprom i CNPC
zawar³y kolejny kontrakt na podziemne magazynowanie
i wytwarzanie energii z gazu w Chinach. Prezes Gazpromu
i szef China National Petroleum Corporation (CNPC) Wang
Yilin omówili projekt podczas lipcowego spotkania.
Morze Kaspijskie. Rosyjski £ukoil i kazachski KazMunayGa utworzy³y spó³kê poszukiwawcz¹ na terenie
Kazachstanu. Konsorcjum negocjuje z rz¹dem tego kraju
warunki przyznania podmorskiej koncesji Zhenis, która
znajduje siê w odleg³oœci 180 km od Aktau i 80 km od brzegu, na g³êbokoœci wody 75–100 m. Z kolei norweski Equinor (dawniej Statoil) podpisa³ z azerskim SOCAR umowê
powo³uj¹c¹ spó³kê, która zagospodaruje podmorski obszar
Karabagh na Morzu Kaspijskim. W ramach zatwierdzonego harmonogramu prac firma wykona w br. odwiert i do
2021 r. zainstaluje platformê. Z³o¿e znajduje siê 120 km na
wschód od Baku. Zagospodarowanie kolejnego z³o¿a na
Morzu Kaspijskim bêdzie prowadzone wspólnie przez
Azerbejd¿an i Iran. Prezydenci obu krajów podpisali w lipcu umowê reguluj¹c¹ kwestie wydobycia ze wspólnego
obszaru. Strony nie ustali³y nazwy z³o¿a. Prace, które
wymagaj¹ nak³adów 10 mld USD, bêd¹ prowadziæ Chazar
Exploration & Production i SOCAR. Uruchomienie eksploatacji ma nast¹piæ w ci¹gu 3–4 lat.
Irak. Firma Basznieft, spó³ka córka Rosnieft, odkry³a
z³o¿e ropy w po³udniowo-zachodniej czêœci Iraku, w bloku 12, na g³êbokoœci 4277 m. Blok 12 obejmuje 7680 km2
i jest oddalony o 80 km od As-Samawah.
Turcja. Prezydenci Turcji i Azerbejd¿anu otworzyli
Gazoci¹g Transanatolijski (Tran Anatolian Pipeline –
TANAP), który wraz z Gazoci¹giem Po³udniowokaukaskim (South Caucasus Pipeline – SCP) tworzy Po³udniowy
Korytarz Gazowy, transportuj¹cy surowiec z Azerbejd¿anu
przez Gruzjê do zachodniej granicy Turcji. W przysz³oœci
azerbejd¿añski gaz pop³ynie Gazoci¹giem Transadriatyckim (Tran Adriatic Pipeline – TAP) przez Grecjê i Albaniê
do po³udniowych W³och. Prezydent Recep Tayyip
ErdoÈan powiedzia³, ¿e to historyczny krok. Z kolei Ilham
Alijew okreœli³ gazoci¹g mianem energetycznego Jedwabnego Szlaku. W uroczystoœci uczestniczyli prezydenci
Ukrainy i Serbii, a tak¿e wicesekretarz ds. energii USA
Sandra Oudkirk, która zapewni³a o wsparciu projektu
przez Waszyngton. Gazoci¹g w pierwszej fazie bêdzie
przesy³a³ 16 mld m3 gazu rocznie, od 2023 r. tranzyt
wzroœnie do 23 mld m 3, a w 2026 r. – do 31 mld m3.
Region po³udniowo-wschodniej Europy zostanie jednak
zdominowany przez surowiec rosyjski, przesy³any przez
Turkish Stream. Konstrukcjê pierwszej nitki tego ruroci¹gu ukoñczono 30 kwietnia br. Przygotowania do budowy drugiej nitki Turkish Stream Gazprom rozpocz¹³ 20
czerwca br.
Morze Œródziemne. Izrael zachêca firmy poszukiwawczo-wydobywcze do wziêcia udzia³u w drugiej rundzie przetargowej na cztery nowe bloki koncesyjne, która
odbêdzie siê pod koniec br. lub z pocz¹tkiem przysz³ego.
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Michael Gardosh – szef Departamentu Geologii i Geofizyki
Ministerstwa Energii Izraela – podczas wizyt w Houston w
USA i w Calgary w Kanadzie spotka³ siê z przedstawicielami firm energetycznych i przekonywa³ ich do wziêcia
udzia³u w przetargu. Bloki koncesyjne, oferowane w przetargu, opisywa³ jako obszary wysoce perspektywiczne,
które dotychczas nie by³y eksploatowane. Koncesje wystawione w drugiej rundzie przetargowej bêd¹ obowi¹zywaæ
przez 7 lat. W ci¹gu 3 lat od przyznania koncesji koncesjobiorcy bêd¹ zobowi¹zani do wskazania operatora i podjêcia prac.
W 1999 r. Izrael nie produkowa³ jeszcze gazu ziemnego, lecz w dekadê doprowadzi³ do uniezale¿nienia siê od
importu tego surowca. Dziœ Izrael posiada ogromne z³o¿e
gazu Leviatan i du¿e Tamar, a tak¿e œredniej wielkoœci z³o¿a
MariB, Noa, Shimshon, Dalit, Karish i Doelphin. W 2013 r.
opracowano politykê eksportu gazu z nowo odkrytych z³ó¿.
Gaz bêdzie przesy³any do Egiptu, Jordanii, Turcji i po³udniowej Europy. Jednak w pierwszej kolejnoœci Izrael
zwiêkszy krajowe zu¿ycie surowca. Ju¿ dziœ 65% produkowanej energii uzyskuje siê ze spalania gazu, a docelowo ma
to byæ a¿ 90%. W 2014 r. wiêkszoœæ znacz¹cych odkryæ, do
których nale¿¹ z³o¿a Leviatan i Tamar, udokumentowa³a
amerykañska firma Noble Energy.
Egipt. W³oskie Eni odkry³o z³o¿e gazu Noor w obszarze wód przybrze¿nych Egiptu. Specjaliœci szacuj¹, ¿e
jego zasoby s¹ trzykrotnie wiêksze od zasobów z³o¿a Zohr
(850 mld m3). Eni nie komentuje tej informacji, ale w ci¹gu
dwóch miesiêcy ma rozpocz¹æ wiercenia w tym rejonie.
Algieria. Abdelmoumen Ould Kaddour – szef algierskiego koncernu Sonatrach – og³osi³, ¿e poszukuje inwestorów zagranicznych w celu rozwiniêcia wydobycia gazu
ze z³ó¿ niekonwencjonalnych, w tym uwiêzionego w formacjach ³upkowych. Powiedzia³, ¿e prowadzi rozmowy ze
wszystkimi du¿ymi firmami w celu zachêcenia ich do rozwijania poszukiwañ w Algierii. Sonatrach d¹¿y do zwiêkszenia produkcji krajowej zarówno ze wzglêdu na wzrost
krajowego zu¿ycia gazu, jak i na to, ¿e tranzyt gazoci¹gami
do Europy oraz mo¿liwoœci eksportu LNG, nie s¹ w pe³ni
wykorzystywane.
OPEC. Czerwcowy szczyt OPEC+ zakoñczy³ siê
kolejnym porozumieniem reguluj¹cym wielkoœæ wydobycia ropy naftowej. Kraje zrzeszone w organizacji postanowi³y zwiêkszyæ wydobycie o 1 mln b/d, ale przez wzgl¹d
na trudnoœci czêœci pañstw, w tym np. Wenezueli i Iranu,
realny wzrost wydobycia wyniesie 600 tys. b/d. Warto
dodaæ, ¿e dotychczasowe ustalenia przyjmowane przez
OPEC+ nie by³y w pe³ni wdra¿ane przez strony, w tym
Rosjê, która obni¿ony poziom wydobycia, zadeklarowany
w 2016 r., osi¹gnê³a dopiero w sierpniu 2017 r.
Watykan. Papie¿ Franciszek zorganizowa³ dwudniowe seminarium z udzia³em przedstawicieli bran¿y wêglowodorowej. W spotkaniu wziêli udzia³ prezesi Eni, BP,
ExxonMobil i Equinor (dawniej Statoil), a tak¿e naukowcy
i menad¿erowie funduszy inwestycyjnych. Podczas rozmów Papie¿ Franciszek powiedzia³, ¿e d¹¿enie do przejœcia na mniej zanieczyszczaj¹ce Ÿród³a energii jest
wyzwaniem epokowym. Przestrzega³ te¿ przed d¹¿eniem
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do prób dalszego zaspokajania œwiatowych potrzeb energetycznych ze Ÿróde³ konwencjonalnych, bo to mo¿e
zniszczyæ cywilizacjê. Pochwali³ prezesów koncernów za
uwzglêdnienie ryzyka zmian klimatu w strategiach planowania biznesu. Zwróci³ jednak uwagê, ¿e kontynuuj¹ oni
poszukiwania i wydobycie paliw kopalnych mimo porozumienia klimatycznego zawartego w Pary¿u, które wyraŸnie
wzywa do zachowania wiêkszoœci paliw kopalnych pod ziemi¹. Papie¿ Franciszek podkreœli³, ¿e cywilizacja wymaga
energii, ale energia nie mo¿e niszczyæ cywilizacji. Dlatego
zaspokojenie potrzeb energetycznych wszystkich ludzi na
planecie powinno siê odbywaæ w sposób unikaj¹cy tworzenia nierównowagi œrodowiskowej, powoduj¹cej zwiêkszenie zanieczyszczeñ, które s¹ szkodliwe dla rodziny tak
teraz, jak i w przysz³oœci. Przypomnia³ te¿ swój apel, wyra¿ony w encyklice Laudato Si, o politykê energetyczn¹
ukierunkowan¹ na zapobieganie katastrofalnym zmianom
klimatu i przejœcie na alternatywne Ÿród³a energii. Taka
polityka mo¿e otworzyæ szansê na lepszy dostêp do energii
krajów mniej rozwiniêtych, a tak¿e spowoduje dywersyfikacjê Ÿróde³ energii i wp³ynie na promowanie zrównowa¿onego rozwoju. Podsumowuj¹c dwudniowe spotkanie
Franciszek podkreœli³, ¿e da³o ono uczestnikom szansê
ponownego przeanalizowania starych za³o¿eñ oraz zdobycie nowych perspektyw i wezwa³ do planowania d³ugofalowej, globalnej strategii na rzecz zapewnienia bezpieczeñstwa
energetycznego wraz z precyzyjnymi zobowi¹zaniami, by
stawiæ czo³a wyzwaniu wynikaj¹cemu ze zmian klimatu.
Redukcja emisji CO2. Norweski Equinor rozwija
nowoczesne, przyjazne œrodowisku technologie produkcji
wêglowodorów. Pracuje m.in. nad projektem dostarczania
energii z wnêtrza Ziemi do platform wiertniczych, które
obecnie s¹ zasilane przez turbiny gazowe. Platformami,
które by³yby zasilane w ten ekologiczny sposób, s¹ Troll C
i centrum terenowe Sleipner, obs³uguj¹ce platformê Gudrun na Morzu Pó³nocnym. Efektem projektu ma byæ redukcja emisji dwutlenku wêgla o 600 tys. t rocznie. Energi¹
pochodz¹c¹ z wnêtrza Ziemi maj¹ byæ te¿ zasilane platformy Johan Svedrup, Gina Krog i Martin Linge, co sumarycznie pozwoli zredukowaæ emisjê CO2 o 1,3 mln t
rocznie. Ambicj¹ Equinor jest utrzymanie pozycji w gronie
liderów wœród producentów ropy i gazu, stosuj¹cych najbardziej ekologiczne metody eksploatacji z³ó¿ wêglowodorów.
Tak¿e w³oskie Eni postawi³o sobie za cel redukcjê emisji dwutlenku wêgla podczas produkcji wêglowodorów.
Szef Eni Claudio Desclazi zapowiedzia³ ukoñczenie do
koñca tego roku strategii, która uwzglêdni redukcjê emisji
CO2, zarówno do powietrza, jak i gleby.
Jednak Ben van Beurden szef Royal Dutch Shell
powiedzia³, ¿e postawienie sobie za cel znacz¹cej redukcji
dwutlenku wêgla by³oby dla firmy zbyt ryzykowne. Doda³,
¿e stwierdzenie, jakoby Shell przyj¹³ pewne cele w tym
zakresie, jest przedwczesne i firma wpierw musi w³aœciwie
realizowaæ swoje cele pierwszorzêdne, a dopiero potem
mo¿e siê zdaæ na ³askê wyzwañ prawnych.
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