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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Grzegorz Makuch1
Redukcja emisji gazów cieplarnianych. Dyrektor BP Bernard Looney
og³osi³ powo³anie funduszu Upstream
Carbon Fund o wartoœci 100 mln USD,
który bêdzie stanowiæ finansowe wsparcie 3-letniej strategii, maj¹cej na celu
redukcjê emisji metanu w ca³ym ³añcuchu dostaw ropy i gazu. BP skupi siê na
rozwoju technologii, wykorzystaniu cyfryzacji i lepszym zarz¹dzaniu metanem. Bjorn Otto Sverdrup
z Equinor poinformowa³, ¿e firma obni¿y³a emisjê dwutlenku wêgla do po³owy œredniej œwiatowej z produkcji
bary³ki ropy i d¹¿y do dalszej redukcji o 15–20% do 2030 r.
Z kolei Royal Dutch Shell wyznaczy³ sobie za cel obni¿enie emisji dwutlenku wêgla o 2–3% do 2021 r. w stosunku
do 2016 r. Realizacjê tego celu powi¹zano z wynagrodzeniem kadry kierowniczej. Chevron zobowi¹za³ siê zmniejszyæ emisjê o 25–30% do 2023 r. – zgodnie z zaleceniami
porozumienia paryskiego. Wyznaczony cel obejmuje ca³e
portfolio dzia³alnoœci firmy, a wskaŸnik realizacji dzia³ania
zostanie uwzglêdniony w premiach pracowników.
Jednoczeœnie œwiatowe zapotrzebowanie na energiê
wzros³o w ub.r. o 2,3% – przy czym a¿ 70% wzrostu zapotrzebowania przypad³o na surowce kopalne (w tym 45% na
gaz). Wzros³a tak¿e globalna emisja dwutlenku wêgla –
o 1,7%.
Natomiast Philip Lambert, szef Lambert Energy Advisory, w przemówieniu wyg³oszonym podczas konferencji
w Lozannie przypomnia³, ¿e zas³ug¹ surowców kopalnych
jest podnoszenie regionów i pañstw z ubóstwa. Lambert
podkreœli³, ¿e zwiêkszenie wykorzystania paliw kopalnych
od 1970 r. pozytywnie wp³ynê³o na d³ugoœæ i jakoœæ ¿ycia.
Doda³, ¿e wci¹¿ brakuje niezawodnego, niedrogiego i alternatywnego Ÿród³a energii dla ropy, gazu i wêgla, dlatego
odchodzenie od tych surowców jest nieetycznym spychaniem
miliardów ludzi w ubóstwo. Lambert wskaza³, ¿e pierwsza
faza transformacji energetycznej kosztowa³a 4 bln USD
i uzyskano 3% energii ze Ÿróde³ odnawialnych w skali
œwiata. Dalsze zastêpowanie energii konwencjonalnej
przez tzw. odnawialn¹ mo¿e nast¹piæ tylko na drodze bezprecedensowej interwencji nieliberalnego rz¹du w swobody obywateli. Niewiele firm produkuj¹cych energiê ze
Ÿróde³ odnawialnych przetrwa³oby, gdyby mia³y ponosiæ
koszty wynikaj¹ce z niestabilnoœci dostaw i do tego
musia³y funkcjonowaæ bez wsparcia rz¹dowego i dop³at
doliczanych do rachunków u¿ytkowników. Na koniec
powiedzia³, ¿e ruch sprzeciwiaj¹cy siê wydobyciu kopalin
uderza w potencjalnie najszybsz¹ i najtañsz¹ œcie¿kê
redukcji dwutlenku wêgla, to jest gaz.

Wielka Brytania. W ub.r. na brytyjskim szelfie kontynentalnym odwiercono zaledwie 8 otworów. Po raz pierwszy od 1965 r., gdy odkryto pierwsze z³o¿e ropy, wykonano
mniej ni¿ 10 wierceñ na szelfie. Oil & Gas Authority
(OGA) bezp³atnie udostêpni³o 130 terabajtów danych
(m.in. z 12 500 otworów i 5000 badañ sejsmicznych) celem
zintensyfikowania prac poszukiwawczych. Wed³ug wyliczeñ Oil & Gas UK (OGUK) do 2035 r. nale¿y zainwestowaæ 200 mld GBP (265 mld USD), by pozyskaæ now¹ generacjê produkcji ze z³ó¿ w brytyjskiej czêœci Morza
Pó³nocnego. Tymczasem szacunkowy koszt realizacji rozpoczêtych projektów wyniesie do 2035 r. zaledwie 110 mld
GBP. Firmy wêglowodorowe zaplanowa³y na najbli¿sze
lata prace na kwotê 10 mld GBP, ale by odkryæ nowe z³o¿a,
nale¿y jeszcze sfinansowaæ inwestycje poszukiwawcze
kosztuj¹ce ok. 80 mld GBP. W ub.r. wydatki na Morzu
Pó³nocnym wynios³y 5 mld GBP, to o 12% mniej ni¿ w
2017 r. W tym roku maj¹ wzrosn¹æ do 5,5 mld GBP, by w
2020 r. ponownie spaœæ. UKOG podkreœla, ¿e w ub.r. odnotowano cztery znacz¹ce odkrycia: Garten (Apache), Glendronach (Total), Agar-Plantain (Azinor-Catalyst) i Glengorm
(CNOOC). W zwi¹zku z tym ocenia, ¿e prace na brytyjskich wodach daj¹ szansê na utrzymanie produkcyjnoœci na
Morzu Pó³nocnym. Z kolei Onshore Oil & Gas (UKOOG),
koordynuj¹ca prace na l¹dzie, informuje, ¿e Wielka Brytania dysponuje du¿ymi zasobami gazu w formacjach ³upkowych i ten potencja³ mo¿e umo¿liwiæ wyeliminowanie
importu gazu na pocz¹tku lat 30. UKOOG zaznacza, ¿e
zagospodarowanie tych zasobów wymaga³oby odwiercenia 100 otworów pionowych i 40 bocznych. Tymczasem
prace s¹ prowadzone na niewielk¹ skalê i tylko w Anglii,
poniewa¿ Walia, Szkocja i Irlandia wprowadzi³y moratorium na szczelinowanie lub s¹ w trakcie oceny jego
wp³ywu na œrodowisko. W prace wiertnicze w formacjach
³upkowych s¹ zaanga¿owane Cuadrilla Resources, IGas
Energy, Third Energy i Ineos, które czêsto musz¹ przerywaæ szczelinowanie przez wzgl¹d na rygorystyczne limity
dopuszczalnych wstrz¹sów (0,5 magnitudy).
Zapotrzebowanie na gaz w Wielkiej Brytanii jest stabilne i roœnie. W ub.r. wynios³o 81,96 mld m3, a w 2017 r.
79,34 mld m3. Ponad po³owê gazu Wielka Brytania importuje, a produkcja w³asna spada. W styczniu br. National
Grid, po raz pierwszy od 2010 r., wyda³ ostrze¿enie o niewystarczaj¹cym wolumenie surowca i dokonano kilku
zakupów spotowych ³adunków LNG, w tym rosyjskiego
LNG w lutym i marcu br.
Douglas Murray z Wood Mackenzie jest mniejszym
optymist¹ ni¿ przedstawiciele UKOG i twierdzi, ¿e za 2–3
lata produkcja gazu zacznie maleæ, a w ci¹gu 10 lat spadnie
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o po³owê. Dodatkowo sytuacjê komplikuje zamkniêcie
pod koniec 2017 r. magazynu gazu Rough o pojemnoœci
3 mld m3 – jedynego du¿ego magazynu gazu w Wielkiej
Brytanii. Nape³niany latem zapewnia³ on poda¿ gazu w
zimie, podczas skokowego wzrostu zapotrzebowania.
Oxford Institute for Energy Studies podkreœla, ¿e
krótkoterminowo zwiêkszy siê wolumen LNG sprowadzanego z Rosji i USA, natomiast d³ugoterminowo –
uwzglêdniaj¹c spadek produkcji w³asnej i wzrost udzia³u
OZE – prognoza pozostaje niejasna. Z kolei Rystad Energy
prognozuje, ¿e w 2019 r. zapotrzebowanie na gaz ziemny
wyniesie ok. 77 mld m3, w kolejnym roku – 75,37 mld m3,
a do 2040 r. spadnie do 57,76 mld m3.
Norwegia. W ub.r. w³adze Norwegii odnotowa³y
zak³ócenia sygna³u GPS ³¹cznie przez okres szeœciu tygodni. Dochodzi³o do tego w okrêgu administracyjnym Finnmark, najbardziej wysuniêtym na pó³noc, od po³udnia
granicz¹cym z Finlandi¹, a od wschodu z Rosj¹. Norweska
policja informuje, ¿e sygna³ zag³uszaj¹cy by³ wysy³any
z Rosji i o ile w ub.r. zak³ócenia by³y skorelowane w czasie
z æwiczeniami wojskowymi, o tyle 9 i 10 stycznia br.
zak³ócano ruch helikopterów w trakcie wierceñ prowadzonych przez Equinor w rejonie GjÝk¯sen na Morzu Barentsa
– w bloku 857, który graniczy z rosyjskim sektorem morskim.
Niemcy. Udzia³ Rosji jest niezbêdny w transformacji
energetycznej i strategii odejœcia od wêgla, powiedzia³ szef
Wintershall Mario Mehren podczas dorocznej konferencji
prasowej. Doda³, ¿e Niemcy nie osi¹gn¹ zadeklarowanych
celów klimatycznych przed 2020 r., a emisja dwutlenku
wêgla prawie w ogóle nie spad³a w porównaniu z 2009 r.,
mimo dotacji i inwestycji w tzw. odnawialne Ÿród³a energii. Dalsze wycofywanie wêgla spowoduje, ¿e do wytwarzania energii konieczne bêdzie zu¿ywanie wiêkszej iloœci
gazu, dlatego zbudowanie kolejnej nitki Gazoci¹gu Pó³nocnego bêdzie odgrywaæ wa¿n¹ rolê w zabezpieczeniu dostaw
gazu do Europy. Wed³ug Mario Mehrena Europa nie mo¿e
wycofaæ siê z wêgla i zachowaæ konkurencyjnoœci bez
Rosji, a gaz przesy³any ruroci¹giem jest tañszy ni¿ LNG.
Wintershall partycypuje w kosztach budowy Nord
Stream 2. Ponadto 1.05.2019 r. dosz³o do fuzji tej firmy
z rosyjsk¹ DEA, nale¿¹c¹ do LetterOne. Po fuzji firma
Wintershall DEA jest najwiêksz¹ prywatn¹ firm¹ poszukiwawczo-wydobywcz¹ w Europie – 67% udzia³ów nale¿y
do BASF (spó³ki matki Wintershall), a pozosta³e do rosyjskiego akcjonariusza. W lutym br. KE wyrazi³a zgodê na
fuzjê, a w marcu firmy zawar³y umowy z 16 miêdzynarodowymi bankami (w tym 5 amerykañskimi), zapewniaj¹cymi 6,5 mld USD na start dzia³alnoœci Wintershall DEA.
Nowa firma zak³ada wzrost produkcji do 2023 r. o 40% –
z obecnych 590 tys. boe/d do 750–800 tys. boe/d. W tym
te¿ celu DEA zwiêkszy³a aktywnoœæ w Meksyku, a Wintershall w Abu Dhabi. Wintershall DEA bêdzie notowana
na gie³dzie w Niemczech.
Ukraina. Premier Ukrainy Wo³odymyr Hrojsman
zarzuci³ szefowi Naftogazu Andriejowi Kobolewowi nieefektywnoœæ i monopolizowanie rynku gazu. Premier
zaapelowa³ publicznie o przyci¹gniêcie inwestorów zagranicznych celem zwiêkszenia krajowej produkcji gazu.
Podj¹³ te¿ nieudan¹ próbê odwo³ania Andrieja Kobolewa
ze stanowiska prezesa Naftogazu, jednak ambasadorowie
pañstw G7 przekonali Hrojsmana, by nie dokonywa³ zmian
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kadrowych. Premier warunkowo przed³u¿y³ Kobolewowi
kontrakt o rok, jednak mo¿e on byæ przedterminowo skrócony, jeœli szef Naftogazu nie doprowadzi w tym czasie do
zwiêkszenia produkcji, rozdzia³u w³aœcicielskiego i przed³u¿enia umowy na tranzyt rosyjskiego gazu po 1 stycznia
2020 r. lub jeœli któreœ z tych zadañ wykona w niewystarczaj¹cym stopniu. Z kolei spó³ka córka Naftogazu, operator przesy³owy Ukrtrasngaz poinformowa³, ¿e wiosn¹ br.
europejskie firmy rozpoczn¹ magazynowanie gazu na Ukrainie. £¹czna pojemnoœæ magazynów gazu na Ukrainie
wynosi ponad 30 mld m3. Ukrtransgaz szacuje, ¿e w jedenastu lokalizacjach na terenie kraju wci¹¿ jest dostêpnych do
zagospodarowania ok. 12 mld m3 z tej przestrzeni.
W kontekœcie niedawnych wyborów prezydenckich
u naszego s¹siada warto odnotowaæ pojawienie siê tematyki gazu w kampanii wyborczej. Jurij Bojko, by³y minister
energii, bezskutecznie kandyduj¹cy na prezydenta Ukrainy, na dwa tygodnie przed wyborami spotka³ siê z szefem
Gazpromu Aleksiejem Millerem i premierem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem. Po spotkaniu szef Gazpromu zapewni³ o owocnej wspó³pracy z Bojko, jeœli ten zostanie
prezydentem i zadeklarowa³ wznowienie dostaw gazu,
przed³u¿enie obecnej umowy tranzytowej oraz inwestycje
Gazpromu w ukraiñskie sieci przesy³owe. Prezes Gazpromu doda³, ¿e mo¿e zagwarantowaæ o 25% ni¿sz¹ cenê gazu
dla Ukrainy od ceny p³aconej obecnie na rynkach Europy,
jeœli Bojko zostanie prezydentem Ukrainy.
Rosja. Gazprom przyst¹pi do zagospodarowania z³o¿a
gazu ziemnego Khasasawej na Pó³wyspie Jamalskim, którego zasoby s¹ szacowane na 2 bln m3. Roczna produkcja w
2023 r. ma wynieœæ 32 mld m3. Prezydent Rosji W³adimir
Putin podczas telekonferencji z zarz¹dem Gazpromu poleci³ prezesowi Aleksiejowi Millerowi zwiêkszaæ wydobycie, które wzmocni potencja³ eksportowy Rosji i zapewni
dalszy rozwój krajowych sieci gazowych. Z³o¿e Khasasawej bêdzie po³¹czone 106-kilometrowym gazoci¹giem ze
z³o¿em Bowanenkowo, sk¹d surowiec bêdzie przesy³any
na zachód Rosji, a nastêpnie gazoci¹gami Nord Stream do
Niemiec. Docelowo ze swoich z³ó¿ na pó³wyspie Jama³
Gazprom chce wydobywaæ 310–360 mld m3 gazu rocznie.
W dniu 13.05.2019 r. W³adimir Putin zatwierdzi³ now¹
doktrynê bezpieczeñstwa energetycznego kraju, w której
wymieniono ryzyko wynikaj¹ce z sankcji; zmiany
zachodz¹ce w otoczeniu zewnêtrznym, np. rosn¹ce znaczenie Azji Po³udniowo-Wschodniej, wp³ywaj¹ce na wzrost
zapotrzebowania na wêglowodory; spadek globalnego
popytu; politykê klimatyczn¹ i zmiany w globalnym miksie energetycznym; wzrost udzia³u LNG w obrocie gazem
i wzrost konkurencji wœród eksporterów. W doktrynie tej
wskazano tak¿e wewnêtrzne ryzyka, a wœród nich nisk¹
elastycznoœæ rosyjskiego sektora energetycznego wobec
pojawiaj¹cych siê zmian, w tym zagro¿eñ na tle militarnym
i politycznym, pogarszanie siê jakoœci bazy surowcowej
i brak mechanizmu wczesnego ostrzegania. W dokumencie
tym wspó³praca z regionem Azji jest przedstawiana jako
szansa, a polityka zachodu (UE i NATO) jako zagro¿enie,
mimo ¿e w 2018 r. ok. 74% rosyjskiego gazu i ok. 41%
ropy trafi³o do pañstw UE.
Algieria. Od koñca lutego br. trwaj¹ w kraju demonstracje. Protestuj¹cy sprzeciwiali siê, by 82-letni prezydent Abd al-Aziz Buteflika ubiega³ siê o pi¹t¹
reelekcjê. I chocia¿ 11 marca br. og³osi³, ¿e nie bêdzie
startowa³ w wyborach, a nastêpnie 2 kwietnia ust¹pi³ ze
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stanowiska, nie zakoñczy³o to jednak niepokojów spo³ecznych. Dotychczasowy wiceminister obrony Ahmed Gaida
Salah odsun¹³ od w³adzy sojuszników by³ego prezydenta,
ale to równie¿ nie wyciszy³o protestów, które cechuj¹ siê
niechêci¹ do interakcji z politycznym aparatem w³adzy i s¹
zdecentralizowane. Dosz³o tak¿e do zmiany na stanowisku szefa Sontarachu – bardzo doœwiadczonego Oulda
Kaddoura zast¹pi³ Rachid Hachichi. Algieria zdo³a³a siê
ustrzec przed arabsk¹ wiosn¹, która przetoczy³a siê przez
s¹siednie pañstwa w 2011 r. Jednak obecna sytuacja w
Algierii mo¿e siê negatywnie odbiæ na bezpieczeñstwie
czêœci pañstw UE, które importuj¹ gaz ziemny z tego
kierunku. Algieria jest trzecim dostawc¹ tego surowca
do Europy po Rosji i Norwegii.
Iran. Narasta napiêcie pomiêdzy Teheranem i Waszyngtonem, co przek³ada siê tak¿e na sytuacjê pañstw
s¹siednich. Po og³oszeniu przez USA ewakuacji czêœci personelu dyplomatycznego z Bagdadu tak¿e ExxonMobil
wycofa³ czêœæ swojej za³ogi z Iraku, gdzie prowadzi prace
w obszarze z³o¿a West Qurna 1. Firma utrzymuje wci¹¿
swoje biuro w Dubaju. W kontekœcie napiêcia amerykañsko-irañskiego warto odnotowaæ, ¿e przez cieœninê Ormuz,
któr¹ Iran móg³by zablokowaæ, przep³ywa 20% œwiatowego obrotu ropy.
Indie. Prywatna indyjska firma Essar Oil & Gass i brytyjska Great Eastern Corporation (GEECL) og³osi³y szeroko
zakrojony program poszukiwañ gazu w formacjach
³upkowych – GEECL ma zainwestowaæ 2 mld USD, a Essar
1 mld USD. Obie firmy s¹ obecne w obszarze Raniganj w
Bengalu Zachodnim, gdzie badaj¹ mo¿liwoœci odzysku
gazu z pok³adów wêgla (CBM). Firmy zamierzaj¹ skorelowaæ swoje projekty niekonwencjonalne, tj. dotycz¹ce
CBM i gazu w formacjach ³upkowych. Dyrektor GEECL
Prashant Modi podkreœla, ¿e do realizacji obu projektów
mo¿na po czêœci u¿ywaæ tej samej infrastruktury, a przede
wszystkim wodê pozyskan¹ w trakcie eksploatacji CBM
wykorzystaæ do szczelinowania. W tej czêœci kraju pok³ady
wêgla cechuj¹ siê du¿ym zawodnieniem i niezbêdne jest
wypompowywanie wody w celu uwolnienia gazu. Firmy
zamierzaj¹ pozyskaæ tê s³odk¹ i niskozmineralizowan¹
wodê, wystêpuj¹c¹ pok³adach wêgla, do prac w formacjach
³upkowych. Prashant Modi i dyrektor Essar Vilas Tawde
uwa¿aj¹, ¿e po³¹czenie tych projektów przyniesie w najbli¿szych latach pozytywny efekt. Firma Advance Resources International (ARI) przeprowadzi³a wstêpn¹ analizê
obszaru Raniganj i wydobywalne zasoby gazu w formacjach ³upkowych oceni³a na 170 mld m3.
Zgodnie z ubieg³oroczn¹ nowelizacj¹ prawa poszukiwanie gazu w ska³ach ³upkowych mo¿e byæ prowadzone
przez firmy posiadaj¹ce koncesje na eksploracjê konwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów i CBM niejako przy okazji
i nie wymaga dodatkowych op³at koncesyjnych. Zapis ten
ma doprowadziæ do intensyfikacji poszukiwañ niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów. W 2018 r. Indie wdro¿y³y
procedurê przetargu inwestorskiego z 5-punktow¹ skal¹
oceny (m.in. proponowany zakres prac, liczba deklarowanych otworów, procent oferowany pañstwu) i wprowadzi³y
system blokowania tak zwanych ma³ych z³ó¿ i sprzeda¿y
ich w pakietach. W tym roku rz¹d zaproponowa³ spó³kom
skarbu pañstwa (Oil & Natural Gas Corporation in Oil
India) system zachêt podatkowych, by w obowi¹zuj¹cych
warunkach systemu danin i cen surowca (3,36 USD mmBtu)
umo¿liwiæ eksploatacjê z³ó¿ ekonomicznie nieatrakcyj-

nych. ONGC poinformowa³a, ¿e posiada zasoby 35 mld m3
gazu ziemnego w z³o¿ach kwalifikuj¹cych siê do tego programu rz¹dowego, m.in. na p³ytkich wodach Zatoki Bengalskiej (niedaleko Andhra Pradesh), a tak¿e w okolicach
GudŸaratu (granicz¹cego z Pakistanem) i Bombaju. Z kolei
firma OIL odkry³a z³o¿e gazu w rejonie Andhra Pradesh
(3 mld m3). Obie firmy podkreœlaj¹, ¿e cena gazu
musia³aby wynieœæ 6 USD/mmBtu b¹dŸ rz¹d musia³by
obni¿yæ wymagane op³aty, by uruchomiono produkcjê.
Celem aktywnej polityki rz¹du w dziedzinie wêglowodorów jest zwiêkszenie krajowej produkcji gazu i budowa
regionalnego wêz³a gazowego. Premier Narendra Modi
zapowiedzia³ te¿ zwiêkszenie udzia³u gazu w portfelu
energetycznym kraju z 6% do 15% i zmniejszenie importu
ropy z 80% do 67% do 2022 r. Do prac poszukiwawczych
przyci¹gniêto BP, Royal Dutch Shell, Total i ExxonMobil.
Chiny. W tym roku rz¹d w Pekinie wspar³ rekomendacjê Narodowego Komitetu ds. Rozwoju i Reform (National
Development & Reform Committee – NRDC), by znieœæ
zakaz poszukiwania wêglowodorów przez firmy zagraniczne. W ten sposób prze³ama³, ustanowiony wczeœniej
przez siebie, monopol trzech pañstwowych firm – China
National Petroleum Corporation, China National Offshore
Oil Corporation i Sinopec – na wydobywanie wêglowodorów na terenie kraju. Ponadto rz¹d u³atwi³ procedury administracyjne, które teraz umo¿liwiaj¹ rozpoczêcie prac
wiertniczych bez zatwierdzonego ogólnego planu zagospodarowania z³o¿a. Tym samym nie bêd¹ ju¿ wstrzymywane realizacje projektów, a firmy bêd¹ zobowi¹zane do
opracowania takiego planu i przed³o¿enia go NRDC w póŸniejszym terminie. Zmiana ma na celu usprawnienie procesu, bo narodowy komitet potrzebowa³ miesiêcy, a czasem
i lat, na zatwierdzenie planów, co skutkowa³o opóŸnieniami w uruchomieniu prac. Teraz projekty firm bêd¹ oceniane przez wzgl¹d na ocenê odzia³ywania na œrodowisko,
zagospodarowanie terenu, roszczenia gruntowe i energoch³onnoœæ. Spore nadzieje wi¹¿¹ z t¹ zmian¹ francuski
Total i brytyjsko-holenderski Royal Dutch Shell, spodziewaj¹ce siê lepszej ni¿ dotychczas wspó³pracy. Total
wraz z PetroChina (49:51) od 2011 r. eksploatuje z³o¿e
gazu zacieœnionego Sulige South (basen Ordos w autonomicznym regionie Mongolia Wewnêtrzna). W po³udniowej
czêœci z³o¿a wykona³ ju¿ 594 otwory o g³êbokoœci 3,7–4,2 km.
W 2010 r. firmy podpisa³y 30-letni¹ umowê o podziale
zysków z produkcji. Ubieg³oroczne wydobycie wynios³o
2,24 m3/d i by³o wy¿sze o 11% w stosunku do osi¹gniêtego w 2017 r. W pó³nocnej czêœci Sulige South prace
prowadzi CNPC, które w ub.r. uzyska³o 24 mld m 3 gazu
z 2042 odwiertów. Docelowo firma chce osi¹gn¹æ wydobycie 32 mld m3 gazu ziemnego w 2020 r. i 35 mld m 3 w
2025 r.
Shell natomiast przyst¹pi³ do drugiej fazy prac w
obszarze z³o¿a gazu zacieœnionego Nowe Changbei, które
bêdzie zagospodarowywane dwuetapowo (2018–2021
i 2022–2024). Z koñcem ub.r. ministerstwo œrodowiska
zatwierdzi³o ocenê oddzia³ywania na œrodowisko i tym
samym otwar³o firmie drogê do eksploatacji z³o¿a o zasobach szacowanych na 117 mld m3 gazu ziemnego. Nowe
Changbei zajmuje obszar 1690 km2 w pó³nocno-œrodkowym regionie Chin, w prowincjach Shaanxi i Mongolia
Wewnêtrzna. Formacje skalne w rejonie z³o¿a cechuj¹ siê
s³ab¹ przepuszczalnoœci¹, dlatego potrzebnych bêdzie 28
platform, z których firma wykona 310 otworów, co docelowo w 2024 r. umo¿liwi uzyskanie 2,36 mld m3 gazu/r.
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Do uruchomienia produkcji niezbêdne bêd¹ trzy przepompownie gazu i 190 km ruroci¹gów. Wydobycie ze z³o¿a
Changbei (poprzedzaj¹ce Nowe Changbei), uruchomione
w 2007 r., daje rocznie 3 mld m3 gazu ziemnego z 45
otworów rozmieszczonych na obszarze 1693 km2.
Rz¹d wyda³ równie¿ zgodê na rozpoczêcie rundy przetargowej na eksploatacjê metanu z pok³adów wêgla (CBM)
w prowincji Shanxi w œrodkowych Chinach i podpisanie
umów o podziale zysków z produkcji z firmami zagranicznymi. W prowincji Shanxi mo¿e siê znajdowaæ 30%
krajowych zasobów CBM, szacowanych na 36,8 bln m3.
Pekin wezwa³ firmy do zwiêkszenia wydobycia gazu
zacieœnionego do 37 mld m3/r do 2020 r. Eksploatacjê gazu
zacieœnionego prowadzi g³ównie PetroChina – 80% krajowej produkcji pochodzi z basenu Ordos (Changbei i Sulige). Chiny maj¹ zasoby ok. 3,5 bln m3 gazu ziemnego w
formacjach zacieœnionych. Oko³o 1,8 bln m3 uwa¿a siê za
zasoby produkcyjne. Nieoficjalnie przedstawiciel CNPC
poinformowa³, ¿e koszt pozyskania gazu zacieœnionego
jest wy¿szy ni¿ eksploatacja metanu z pok³adów wêgla i a¿
czterokrotnie wy¿szy ni¿ wydobywanie go ze z³ó¿ konwencjonalnych. W ub.r. rz¹d, by zachêciæ firmy do eksploatacji z³ó¿ niekonwencjonalnych, zwiêkszy³ ich wsparcie
finansowe z 0,2 do 0,3 juana za ka¿dy metr szeœcienny
wydobytego gazu. PetroChina i Sinopec apeluj¹ o wyd³u¿enie okresu tych dotacji poza 2025 r.
Czêœæ ekspertów podkreœla, ¿e mimo deklarowanego
otwarcia na nowych inwestorów najbardziej perspektywiczne obszary zosta³y ju¿ przyznane graczom krajowym.
Do koñca 2017 r. ministerstwo surowców wyda³o 941 koncesji na poszukiwanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów, z czego zaledwie 33 przypad³y
konsorcjom chiñsko-zagranicznym. Bardzo prawdopodobnym modelem rozwi¹zania tej sytuacji bêdzie rozpoczêcie
egzekwowania przez chiñskie ministerstwo zasobów naturalnych zapisu o odbieraniu koncesji firmom, które nie
wywi¹zuj¹ siê z zadeklarowanego programu prac na
danym obszarze lub nie uruchamiaj¹ produkcji po udokumentowaniu z³o¿a. Tym niemniej rz¹d uwzglêdnia ryzyko
powtórki scenariusza z lat 2013–2014, kiedy to ministerstwo gruntów i zasobów uruchomi³o przetarg na 21 bloków
w formacji ³upkowej, do którego by³o dopuszczonych a¿
17 zagranicznych firm. Po up³ywie piêciu lat firmy te nie
odnotowa³y znacz¹cych sukcesów, za to skar¿y³y siê na
brak dostêpu do danych. Pojawia³y siê równie¿ g³osy, ¿e
koncesje te mia³y ograniczony potencja³. Dlatego mimo
wprowadzonej reformy, to w dalszym ci¹gu narodowe firmy, w tym przede wszystkim PetroChina (spó³ka córka
CNPC) i Sinopec, bêd¹ filarami bran¿y gazu z formacji
³upkowej w Chinach. PetroChina odpowiada za 50% krajowego wydobycia ropy i 70% wydobycia gazu.
W ci¹gu ostatnich 10 lat na wschodzie kraju odnotowano znacz¹cy spadek wydobycia gazu ziemnego. Dlatego
rz¹d na szersz¹ skalê zainicjowa³ program wierceñ w
pó³nocno-zachodnich i po³udniowo-zachodnich regionach
Chin, które skrywaj¹ znacz¹cy potencja³ wêglowodorowy
(Tarim, Jungar, Turpan-Hami, Syczuan, Kaidam i Ordos).
Rz¹d od dawna usi³uje przekszta³ciæ ten region w wiod¹cy oœodek produkcji wêglowodorów, ale cechuj¹ go
trudne warunki geologiczne – ma³e z³o¿a na g³êbokoœci
3 km i górzysty teren utrudniaj¹cy prace. W pierwszej
kolejnoœci Sinopec i PetroChina (nale¿¹ca do CNPC) maj¹
siê skupiæ na z³o¿ach Fuling i Changning, z których w ub.r.
uzyskano 11 mld m3 gazu, to jest o 22,2% wiêcej ni¿ w
2017 r. PetroChina posiada 11 koncesji na gaz w formacji
³upkowej, obejmuj¹cej 51 tys. km2. Prezes PetroChina
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zobowi¹za³ siê osi¹gn¹æ produkcjê 12 mld m 3 gazu ziemnego w 2020 r. i 24 mld m3 w 2025 r. W tym celu wykona
300 otworów w ci¹gu roku. Obie firmy do 2030 r. zadeklarowa³y produkcjê 80–100 mld m3 gazu/rok i zobowi¹za³y
siê wywierciæ do 2024 r. 20 tys. otworów, g³ównie w
ramach poszukiwañ z³ó¿ gazu ziemnego i ropy naftowej
w formacjach ³upkowych, a tak¿e z³ó¿ gazu zacieœnionego. Tylko w 2019 r. firma spodziewa siê wykonaæ 2 tys.
otworów. CNPC ma odwierciæ otwory bez wzglêdu na
cenê ropy i koszt serwisu, priorytetowo traktuj¹c produkcjê
krajow¹ w celu ograniczenia importu. Wykonanie takiej
liczby otworów bêdzie wymaga³o rozmieszczenia 2,2 tys.
platform. W tym celu firma wyda 1,5 mld USD na sprzêt do
szczelinowania i wiercenia. CNPC zamierza te¿ zwiêkszyæ
wydobycie ze z³o¿a Karamaj – do 7,35 mln bary³ek w br.
i 12,4 mln w 2020 r., by w 2025 r. osi¹gn¹æ poziom 16 mln
bary³ek.
Z kolei w po³udniowo-zachodnich Chinach (Syczuan)
na pocz¹tku roku dosz³o do trzech trzêsieñ ziemi o magnitudzie od 4 do 4,9. W wyniku obaw, ¿e zosta³y one spowodowane wierceniami i szczelinowaniami prowadzonymi w
formacji ³upkowej Rongxian, wstrzymano dalsze prace w
tym regionie. Z³o¿e Rongxian, o szacunkowych zasobach
500 mld m3 gazu ziemnego, znajduje siê w strefie pasma
Waiyuan-Changning. Wczeœniej PetroChina, posiadaj¹ca
koncesjê na eksploatacjê tego z³o¿a, zamierza³a wykonaæ
39 otworów do g³êbokoœci 3 km, z horyzontami d³ugoœci
1,7 km, a nastêpnie zapowiedzia³a, ¿e do koñca 2019 r.
oprócz wczeœniej planowanych, odwierci kolejnych 48
otworów z 13 platform wiertniczych. PetroChina deklaruje
te¿, ¿e z 229 otworów w formacji ³upkowej w basenie
Weiyuan-Changning osi¹gnie roczn¹ produkcjê gazu na
poziomie 6,5 mld m3.
Wed³ug danych ministerstwa zasobów naturalnych
6,1 bln m3 gazu ziemnego (tj. 83% zasobów w obszarach
morskich) i 22,4 mld bary³ek ropy znajduje siê na Morzu
Po³udniowochiñskim – w basenach Qiongdongnan i Ujœcie
Rzeki Per³owej (niedaleko Hong Kongu). Firma China
National Offshore Oil Corporation (CNOOC) zadeklarowa³a, ¿e podwoi swoje udokumentowane zasoby ropy i gazu
w ci¹gu 7 lat. W tym celu bêdzie musia³a jednak przeprowadziæ badania na wiêkszych g³êbokoœciach i w znacznym
oddaleniu od linii brzegowej morza. Na poziom kosztów w
tym nowym obszarze eksploracji negatywnie wp³yn¹ wy¿sze temperatury i ciœnienie. W br. CNOOC odkry³o w basenie Qiongdongnan, na wschód od pola Lingshui, dwa du¿e,
g³êboko po³o¿one z³o¿a gazu – Yongle i Baodao. Ka¿dy
z tych zbiorników ma szacunkowe zasoby 100 mld m3 gazu
ziemnego. CNOOC zamierza uczyniæ z nich swoj¹ bazê
surowcow¹ i w tym celu zwróci³o siê do dziewiêciu firm
zagranicznych, w tym do Chevronu i ConocoPhillips, z apelem o podjêcie wspólnych prac. Podpisano ju¿ wstêpne
umowy dotycz¹ce prac w basenach Ujœcia Rzeki Per³owej,
Qiongdongnan i Yinggerhai, jednak bez podzia³u zysków
z produkcji. CNOOC do wspó³pracy z firmami zagranicznymi nie jest motywowane wzglêdami ekonomicznymi,
ale technologicznymi. Firma potrzebuje wiedzy i doœwiadczeñ firm zagranicznych, by wydobyæ gaz z wysokotemperaturowych i wysokociœnieniowych z³ó¿ gazu i ciê¿kiej ropy
w Zatoce Pohaj (Morze ¯o³te). CNOOC spodziewa siê
przyci¹gn¹æ TechnimFMC, Aker Solutions, Baker Hughes
i Schlumberger. W z³o¿e Lingshui zainwestowano ju¿
3,1 mld USD i w 2020 r. wydobycie ma wynosiæ 3,5 mld m3
gazu. Z kolei w basenie Ujœcia Rzeki Per³owej CNOOC
wspó³pracuje z kanadyjsk¹ Husky Energy (60:40), w której 70% kapita³u kontroluje Li Ka-Shing z Hong Kongu.
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Firmy wykonaj¹ 7 podwodnych odwiertów (520–1150 m)
i oczekuj¹, ¿e w 2020 r. uruchomi¹ produkcjê. Warto odnotowaæ, ¿e CNOOC zdobywa wiedzê i doœwiadczenie tak¿e
we wspó³pracy z firmami za granic¹, np. w USA wraz z Royal
Dutch Shell (21:79) rozwija projekt Appmattox w Zatoce
Meksykañskiej. W ub.r. zainwestowa³a 2 mld USD, a w br.
wyda 2–2,3 mld USD celem wykonania 173 otworów w
z³o¿ach konwencjonalnych i 73 w niekonwencjonalnych.
Polityka Pekinu, ukierunkowana na przyci¹gniêcie
zagranicznych firm do prac morskich, mo¿e byæ powodowana chêci¹ uzyskania zamówieñ dla sektora stoczniowego, który znajduje siê w do³ku. W czasach, gdy ropa
kosztowa³a 140 USD za bary³kê, chiñskie firmy wygrywa³y przetargi ze stoczniami w Singapurze i Korei
Po³udniowej, oferuj¹c niskie ceny i dogodne warunki. Gdy
cena bary³ki spad³a, zamawiaj¹ce firmy wycofa³y siê z umów,
pozostawiaj¹c w stoczniach 80 niewykorzystanych platform. Intensyfikacja prac morskich mo¿e wygenerowaæ
dodatkowe zapotrzebowanie na te platformy.
Jednoczeœnie od 2017 r., kiedy Pekin zadeklarowa³ stopniowe odchodzenie od wêgla na rzecz gazu, Chiny zwiêkszaj¹ import LNG. Nie wykluczone, ¿e do 2022 r., kiedy to
chiñski import gazu skroplonego ma wynieœæ 73 mln t,
wyprzedz¹ pod tym wzglêdem Japoniê. Obecnie w
Pañstwie Œrodka dzia³a 21 terminali do odbioru gazu skroplonego o ³¹cznej przepustowoœci 75,5 mln t. Wed³ug prognoz CNPC w 2019 r. import LNG wzroœnie o 16%, tj. do
62,5 mln t. W lutym br. CNPC podpisa³o z Anadarko
13-letni kontrakt na dostawy 1,5 mln t LNG z planowanego
terminalu Mozambik. CNPC, posiadaj¹ce 3 terminale do
importu LNG (Rudong w prowincji Jiangsu, Dalian w Liaoning i Tangshan w Hebei), o ³¹cznej mocy 19 mln t rocznie,
planuje budowê kolejnych 8 terminali i tym samym
mo¿liwoœci regazyfikacyjne tylko tej jednej firmy wynios¹
wkrótce 80 mln t. Natomiast CNOOC, bêd¹ce operatorem
ju¿ 4 terminali, planuje budowê kolejnych 3 zak³adów do
regazyfikacji LNG (Jinwan, Shenzhen i Dapeng) w prowincji Guandong.
Co ciekawe, Pekin d¹¿y tak¿e do poprawy swoich stosunków z s¹siadami i czêœciowo wycisza spory na Morzu
Po³udniowochiñskim i Wschodniochiñskim, co ma byæ
spowodowane narastaj¹cym konfliktem handlowym ze
Stanami Zjednoczonymi. Spór z Japoni¹ toczy³ siê dotychczas o z³o¿e gazu Chunxiao, znajduj¹ce siê na styku wód
chiñsko-japoñskich na Morzu Wschodniochiñskim, ale teraz
oba kraje s¹ bliskie ustanowienia wspólnego projektu jego
zagospodarowania. W relacji z Wietnamem w 2015 r. rozgorza³ spór o z³o¿e Zhongjian, eksploatowane przez CNPC.
Obecnie firma wstrzyma³a dalsze prace, prawdopodobnie
z powodu wysokich kosztów rozwiercania ma³ych z³ó¿. Z
Filipinami zawarto w ub.r. porozumienie o wspólnym
wydobywaniu wêglowodorów na spornych wodach Morza
Po³udniowochiñskiego. Umowa nie konkretyzuje z³ó¿,
które mia³yby podlegaæ wspólnej eksploatacji, ale w br.
kraje maj¹ podpisaæ kolejne porozumienie. Z koñcem ub.r.
prezydent Xi Jinping z³o¿y³ pierwsz¹ od trzynastu lat
wizytê na Filipinach, podczas której mówi³ o wspólnych
inwestycjach na morzu. Poinformowa³ tak¿e o chêci stworzenia kodeksu postêpowania dotycz¹cego poszukiwañ
ropy i gazu na wodach spornych, który mia³by byæ wypracowany w ci¹gu trzech lat w szerszym gronie pañstw Azji
Po³udniowo-Wschodniej. By³o to prze³omowe oœwiadczenie, bowiem dotychczas Pekin upiera³ siê przy stanowisku,
¿e ewentualne spory powinny byæ rozstrzygane w relacjach
bilateralnych z Filipinami, Wietnamem, Malezj¹ i Brunei.
Wiele dzia³añ powziêtych przez Pekin w dziedzinie wêglo-

wodorów jest konsekwencj¹ decyzji o transformacji
energetycznej, a tak¿e rosn¹cego zapotrzebowania na ropê
(462 mln t w ub.r., produkcja w³asna 189 mln t) i gaz
(237 mld m3, produkcja w³asna 147 mld) oraz wojny celnej
z USA.
USA. Sekretarz stanu Mike Pompeo wezwa³ przemys³
naftowy do wspó³pracy z krajow¹ administracj¹ w celu
promowania polityki zagranicznej USA i karania z³ych
aktorów na œwiatowej scenie. Nie chcemy, aby nasi europejscy sojusznicy byli uzale¿nieni od rosyjskiego gazu
przesy³anego przez Nord Stream 2, tak jak my nie chcemy
byæ uzale¿nieni od dostaw wenezuelskich. Doda³, ¿e zwiêkszenie krajowej produkcji wzmocni³oby politykê zagraniczn¹ USA. Pompeo powiedzia³ tak¿e, ¿e nadesz³a nowa
era rywalizacji i czêœæ pañstw produkuj¹cych wêglowodory, m.in. Rosja, Chiny i Iran, nieuczciwie u¿ywa surowców
energetycznych w celu eksploatacji mniejszych pañstw.
Powiedzia³, ¿e pañstwa te nie uznaj¹ takich wartoœci, jak
rz¹dy prawa i wolnoœæ, i u¿ywaj¹ energii do niszczenia
tych wartoœci. Oskar¿y³ Pekin o blokowanie s¹siednim
pañstwom dostêpu do surowców na Morzu Po³udniowochiñskim, a Iran o wykorzystywanie eksportu surowców
do wywierania nacisków na Bliskim Wschodzie. Moskwie
przypomnia³ atak na Ukrainê i pozbawienie jej surowców
energetycznych zlokalizowanych na wodach okalaj¹cych
Krym. Apel Pompeo do przemys³u naftowego mo¿e byæ
spowodowany marcowym raportem Energy Information
Administration (EIA), w którym po raz pierwszy od szeœciu
miesiêcy obni¿ono prognozy wydobycia ropy naftowej w
USA do 12,3 mln b/d w 2019 r. (spadek o 110 tys. b/d)
i 13 mln b/d w roku nastêpnym (spadek o 270 tys. b/d).
W opinii Johna Hessa, dyrektora Hess Corporation,
pozytywne dotychczas podejœcie i emocje maskowa³y
powa¿ny brak d³ugoterminowych inwestycji w bran¿ê.
Niestety, firmy wci¹¿ nie przeznaczaj¹ wystarczaj¹co du¿o
œrodków, by utrzymaæ odpowiedni poziom produkcji w
ci¹gu 5–10 lat. Doda³, ¿e w 2004 r. dzier¿awiono 8800 bloków, obecnie tylko 2500. Wiêkszoœæ produkcji ma pochodziæ z basenu permskiego.
Australia. Firmy Origin Energy i Santos wznowi³y
realizacjê projektów ³upkowych na Terytorium Pó³nocnym. Prace by³y wstrzymane w wyniku decyzji rz¹du
Australii o koniecznoœci przeprowadzenia poszerzonej
analizy ich wp³ywu na œrodowisko. Finalnie, rz¹d nie zdecydowa³ siê na wprowadzenie moratorium. Origin we
wspó³pracy z Falcon Oil & Gas planuje przynajmniej dwa
odwierty horyzontalne w tym roku, w z³o¿ach Kyalla i Velkerri. Prace maj¹ ruszyæ w czerwcu. Santos prowadzi prace
na obszarze z³o¿a McArthur. Z kolei amerykañski ExxonMobil zamierza jeszcze w tym roku przeprowadziæ g³êbokie wiercenie na wodach Australii okalaj¹cych stan
Wiktoria. Australijski urz¹d kontroluj¹cy wydobycie na
morzu potwierdzi³ przed³o¿enie przez ExxonMobil dokumentacji. Rz¹d stanu Queensland przyzna³ Arrow Energy
(jont venture Royal Dutch Shell i PetroChina, 50:50) zgodê
na kontynuacjê najwiêkszego w Australii projektu wydobycia gazu z pok³adów wêgla. Arrow Energy zainwestuje
w ten projekt 7,1 mld USD.
ród³a: Oil & Gas Journal, Upstream Online, BOE, Reuters, Govtrack, EIA, Wood Mackenzie, Rystad Energy,
Shell, CNPC, OSW, PISM, Rzeczpospolita, Financial
Times, Bloomberg, Lambert Energy Advisory
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