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Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Grzegorz Makuch1
Przejêcia i akwizycja. Izraelska firma Delek Energy, kontrolowana przez
miliardera Yitzhaka Tshuvê, kupi od amerykañskiego Chevronu (za 2 mld USD)
pola naftowe i gazowe na norweskim
Morzu Pó³nocnym (Alba, Alder, Erskine,
Britania, Elgin i Jade). We wrzeœniu ub.r.
Chevron wycofa³ siê z Norwegii, by
skoncentrowaæ siê na krajowej produkcji. Z kolei izraelska firma d¹¿y do ekspansji na rynkach
zagranicznych. W imieniu Delek nowymi aktywami bêdzie
zarz¹dzaæ firma Ithaca Energy, która w br. prognozuje
zwiêkszenie w³asnej produkcji o 300%, a rezerw o 150%.
By sfinansowaæ akwizycjê, firma zaci¹gnie kredyt w wysokoœci 1,65 mld USD. Zarejestrowana w Wielkiej Brytanii
Ithaca Energy równie¿ jest niedawnym nabytkiem Delek,
izraelska firma kupi³a j¹ w 2017 r.
Canadian Natural Resources (CNRL) przejê³a firmê
Devon Energy (za 3,8 mld CAD). W pierwszym kwartale br.
œrednia dzienna produkcja ropy naftowej obu firm wynios³a
700 tys. b/d i tym samym zbli¿a siê do wielkoœci produkcji
Suncor Energy (900 tys. b/d) – dotychczasowego kanadyjskiego lidera w bran¿y wydobywania ropy z piasków bitumicznych. Jest to najwiêksza transakcja od 2017 r., kiedy to
CNRL kupi³a od Royal Dutch Shell (za 8,16 mld CAD)
udzia³y w piaskach roponoœnych. W 2014 r. Devon Energy
sprzeda³ za 3,13 CAD firmê Western Canada, a w 2010 r.
ExxonMobil sprzeda³ udzia³y w Husky Energy za 860 mln
CAD. Przejêcie firmy Devon przez CNRL nast¹pi³o w
trudnym dla bran¿y momencie, gdy zmaga siê ona z brakiem przepustowoœci ruroci¹gów, co powoduje spadek cen
surowca. Jednak sytuacja ta mo¿e siê zmieniæ w ci¹gu kilku lat, bo z koñcem maja br. s¹d w prowincji Kolumbia
Brytyjska wyda³ orzeczenie neguj¹ce ustawodawstwo prowincji odnoœnie blokowania projektu rozbudowy ropoci¹gu Trans Mountain Pipeline o d³ugoœci 1150 km. S¹d w
swym orzeczeniu podkreœli³, ¿e zarówno projekt, jak i rzeczone ustawodawstwo zdecydowanie wykraczaj¹ poza
jurysdykcjê Kolumbii Brytyjskiej. Rz¹d federalny Kanady
odkupi³ projekt Trans Mountain od amerykañskiej firmy
Kinder Morgan w maju ub.r. Wedle za³o¿eñ projekt ten ma
zwiêkszyæ przepustowoœæ ropoci¹gu Trans Mountain Pipeline do 890 tys. b/d, co oznacza potrojenie jego pojemnoœci.
W 2017 r. koncern ConocoPhillips sprzeda³ 50% swoich udzia³ów firmie Cenvous Energy (za 13 mld CAD), która eksploatuje piaski roponoœne w Foster Creek i Christina
Lake. Ponadto firma Marathon Oil Canada zosta³a sprzedana za 2,5 mld CAD.
Kilka umów zawarto te¿ podczas corocznego Forum
Ekonomicznego w Petersburgu. Austriacki OMV i Gazprom podpisa³y umowê o przejêciu udzia³ów w gazowych

blokach Achimow na Syberii Zachodniej (za kwotê niemal 1 mld USD). Zasoby z³o¿a s¹ szacowane na 274 mld m3
gazu ziemnego i 74 mln t gazu skondensowanego. Gazprom
Nieft podpisa³ z hiszpañskim Repsolem i Royal Dutch
Shell (50 : 25 : 25) umowê w sprawie zagospodarowania
z³ó¿ na Pó³wyspie Gydañskim, w blokach Leskinskim i Puczutsajakskim. Oba bloki s¹ s³abo rozpoznane i znajduj¹
siê w znacznej odleg³oœci od infrastruktury przesy³owej.
Chiñski Sinopec podpisa³ umowê z Novatekiem i Gazprombankiem na przejêcie 10% udzia³ów w projekcie
Arctic LNG 2. Gazprom Nieft wspólnie z Royal Dutch
Shell (50 : 50) przejê³y rosyjsk¹ firmê Meretojahaneftegaz,
która na Pó³wyspie Jamalskim ma bloki Tazowskij, Siewiero-Samburskij i 2 bloki Zapadno-Jubilejne. Gazprom
Nieft poinformowa³, ¿e szacowane zasoby ropy w tych blokach wynosz¹ 1,1 mld t. Szef Shella Ben van Beurden oceni³, ¿e to kolejny milowy krok w partnerstwie z Gazprom
Nieftem, po czym doda³: Z biegiem lat zbudowaliœmy zaufanie i owocn¹ relacjê. W Petersburgu Gazprom podpisa³
tak¿e umowê z niemieckim VNG na dostawy 3,5 mld m3
gazu rocznie od 2021 r. VNG ma ju¿ kontrakt na dostawy
6,5 mld m3 gazu ziemnego do 2031 r., co sumarycznie daje
firmie 10 mld m3/rok dostaw. Podczas zawierania umów
obecny by³ premier Saksonii Michael Kretschmer. Wszystkie wymienione umowy wymagaj¹ zezwoleñ korporacyjnych i regulacyjnych i mog¹ wejœæ w ¿ycie dopiero w 2020 r.
£ukoil zawar³ z kolei umowê z New Age M12 i naby³ za
800 mln USD 25% udzia³ów w projekcie Marine XII w
Kongo-Brazzaville, gdzie na obszarze 571 km2 odkryto 5
z³ó¿ szacowanych na 1,3 mld bary³ek ropy naftowej.
Obszar koncesyjny znajduje siê na szelfie, 20 km od wybrze¿a. G³êbokoœæ wody wynosi 20–90 m. Prace na Marine
XII bêd¹ prowadzone przez konsorcjum Eni (65% udzia³ów),
pañstwowego Société Nationale des Pétroles du Congo
(10%) i £ukoilu (25%). Prezes £ukoil Wagit Alekperow
powiedzia³, ¿e projekt ten jest zgodny ze strategi¹ firmy
i charakteryzuje go sprawdzona baza zasobów ze znacznym potencja³em wzrostu produkcji, dostêpem do dobrze
rozwiniêtej infrastruktury i szerokimi kompetencjami partnerów, w tym przypadku Eni. W 2015 r. z s¹siednich z³ó¿
Nene i Litchendjili uruchomiono wydobycie lekkiej ropy
o ma³ej zawartoœci siarki.
Prognozy. W ci¹gu najbli¿szych 5 lat zostanie wykonanych tyle odwiertów, ¿e ich sumaryczna d³ugoœæ wyniesie tyle samo co droga na ksiê¿yc i z powrotem. Rystad
Energy prognozuje, ¿e na ca³ym œwiecie zostanie odwierconych ponad milion kilometrów nowych otworów naftowych i gazowych, a sektor odczuje o¿ywienie. W br. liczba
otworów na morzu i l¹dzie ma siêgn¹æ 65 tys. i bêdzie siê
utrzymywaæ na tym poziomie do 2023 r. Znacz¹ca czêœæ
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otworów zostanie odwiercona przez USA, które – wed³ug
prognoz EIA – od 2021 r. bêd¹ eksporterem netto zarówno
ropy, jak i gazu. Produkcja ropy w USA ma wzrosn¹æ do
2024 r. do 19,6 mln b/d – przy czym 6 na 10 otworów zostanie odwierconych w z³o¿ach niekonwencjonalnych. Z kolei
Wood Mackenzie prognozuje, ¿e intensyfikacja prac wiertniczych wzmocni trend do rozwoju infrastruktury LNG i w
latach 2019–2025 inwestycje tê infrastrukturê wynios¹
200 mld USD, zwiêkszaj¹c jej przepustowoœæ o 90 mln t
gazu/rok. Wiêkszoœæ tej kwoty zostanie wydana w Australii,
Kanadzie, Mozambiku, Katarze i USA.
Wed³ug Wood Mackenzie Australia w zestawieniu
z innymi regionami ma obecnie umiarkowany udzia³ w
prowadzeniu prac poszukiwawczych, ale firma ta szacuje,
¿e wiêkszoœæ nowych projektów – obok USA – przypadnie
w³aœnie na australijskie Terytorium Pó³nocne (basen Betaloo) i na stany Australia Po³udniowa i Australia Zachodnia.
Analitycy Wood Mackenzie informuj¹, ¿e Woodside, Origin,
Santos, Shell i Inpex wykonaj¹ do 2023 r. prace wiertnicze
o wartoœci 23 mld USD. W latach 2019–2020 wartoœæ eksportu Australii ma osi¹gn¹æ 49 mld USD.
Transformacja energetyczna. Shell og³osi³ now¹
strategiê firmy na lata 2021–2025. Do koñca przysz³ego
roku firma zamierza odkupiæ od akcjonariuszy udzia³y
warte 25 mld USD i wyp³aciæ dywidendê w wysokoœci
100 mld USD. Dla porównania w latach 2016–2020 dywidenda wyniesie 90 mld USD i tylko w ub.r. firma wyp³aci³a
akcjonariuszom 16 mld USD. W scenariuszu ekonomicznym na najbli¿sze lata przyjêto cenê bary³ki na poziomie
60 USD. Firma mocniej zaanga¿uje siê w eksploatacjê
konwencjonalnych zasobów ropy oraz wêglowodorów
z formacji ³upkowych, a tak¿e w prace na obszarach g³êbokomorskich. By osi¹gn¹æ zamierzone cele, firma bêdzie
wydatkowaæ ok. 30 mld USD rocznie na projekty wêglowodorowe i 2–3 mld USD na energiê odnawialn¹. Ben van
Burden podkreœla, ¿e firma jest bardzo dobrze przygotowana do przejœcia na system energetycznie neutralny dla klimatu, ale zastrzega, ¿e bêdzie inwestowa³ w bran¿ê ropy
jak d³ugo bêdzie na ni¹ zapotrzebowanie. Doda³, ¿e realizacja porozumienia klimatycznego podpisanego w Pary¿u
zale¿y nie tylko od firm wêglowodorowych, ale tak¿e od
odbiorców i Shell pójdzie do przodu wraz ze spo³eczeñstwem. Jednoczeœnie Shell chce wejœæ na rynek energii
elektrycznej i prawdopodobnie wraz z inwestorem emerytalnym PGGM kupi spó³kê energetyczn¹ Eneco. Firma
spodziewa siê, ¿e gaz ziemny bêdzie d³u¿ej odgrywa³ rolê
ni¿ ropa naftowa, a œwiat bêdzie siê zmaga³ ze zmianami
klimatu, z³¹ jakoœci¹ powietrza i wzrostem liczby ludnoœci.
Tym niemniej z planowanego portfolio inwestycyjnego i proporcji inwestycji w kopaliny i w energiê odnawialn¹ widaæ,
¿e Shell wci¹¿ stawia na tradycyjne Ÿród³a energii.
OPEC+. Pó³ roku temu pañstwa zrzeszone w organizacji OPEC mia³y trudnoœæ z osi¹gniêciem konsensusu odnoœnie ciêæ wydobycia ropy, teraz nie mog¹ ustaliæ nawet
wspólnego terminu spotkania. Przyczyn dysfunkcyjnoœci
organizacji upatruje siê w dzia³aniach Rosji, która przejê³a
dominuj¹c¹ rolê w OPEC, nie bêd¹c nawet jej pe³noprawnym cz³onkiem. Minister energii Rosji Aleksander Nowak,
który zadeklarowa³ udzia³ w czerwcowym spotkaniu
OPEC+, zacz¹³ nastêpnie proponowaæ nowe terminy spotkañ, t³umacz¹c to swoim napiêtym grafikiem. Mo¿e to byæ
spowodowane tak¿e niechêci¹ do utrzymywania ciêæ produkcji ropy, które szkodz¹ gospodarce Rosji, zasadzaj¹cej
siê na eksporcie surowców. W czasie, gdy cena bary³ki ropy
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idzie w górê, Rosja mog³aby gospodarczo zyskaæ, zwiêkszaj¹c eksport surowca. Ponadto pojawiaj¹ siê te¿ obawy,
g³oœno artyku³owane przez Igora Sieczina, ¿e w wyniku
utrzymuj¹cych siê ciêæ produkcji kolejn¹ czêœæ rynku
przejm¹ dostawcy z USA. Co ciekawe, dodatkowy dochód
ze sprzeda¿y ropy za cenê wy¿sz¹ od 40 USD za bary³kê
Rosja przekazuje na fundusz, w którym zgromadzi³a ju¿
59 mld USD (stan z kwietnia br.).
Kolejn¹ trudn¹ kwesti¹ s¹ relacje Arabii Saudyjskiej
i Iranu. Rijad nie przej¹³ jeszcze odbiorców irañskiej ropy,
ale zadeklarowa³ ju¿ gotowoœæ zwiêkszenia produkcji.
Wpierw jednak chce uzyskaæ pewnoœæ co do spadku produkcji irañskiej, by nie pope³niæ ubieg³orocznego b³êdu,
kiedy to zwiêkszy³ produkcjê, mimo ¿e Iran jeszcze jej nie
zmniejszy³.
Nord Stream 2. Amerykañska Partia Republikañska
i Partia Demokratyczna wspólnie proponuj¹ wprowadzenie
kolejnych sankcji wobec firm zaanga¿owanych w uk³adanie gazoci¹gu Nord Stream 2, ³¹cz¹cego Rosjê i Niemcy –
dotyczy to g³ównie szwajcarskiej Allseas. Senator Adam
Kinzinger zaproponowa³ zaostrzenie sankcji wobec tej firmy. A senator John Barrasso po raz kolejny przed³o¿y³ projekt Escape Act, który zak³ada nie tylko sankcje wobec
Rosji, ale wsparcie dla sojuszników USA i stworzenie
transatlantyckiej strategii energetycznej. Sekretarz energii
USA Rick Perry poinformowa³, ¿e prezydent Donald Trump
podpisze jeden z projektów sankcji. Ale Trump powiedzia³, ¿e Niemcy s¹ jedynym krajem, który mo¿e zablokowaæ budowê Nord Stream 2.
Polska. W Krakowie, pod has³em Obecne trendy i wyzwania dla przemys³u nafty i gazu, odby³a siê konferencja
Drilling-Oil-Gas AGH 2019. Tematami g³ównej sesji by³y
kwestie zwi¹zane z rozwojem globalnego i krajowego rynku w perspektywie dwóch dekad.
Prezes Instytutu Studiów Energetycznych Andrzej
Sikora – w wyst¹pieniu Perspektywy rynku gazu w Polsce
i na œwiecie – zachêca³ do szerszego spojrzenia na bran¿ê
wêglowodorow¹. Ropa i gaz s¹ tylko jednym z etapów w
historycznym pochodzie ludzkoœci, na którym zaznaczymy, poprzedzaj¹ce wêglowodory, olej wielorybi, drewno
i wêgiel, a nastêpnie coraz bardziej zaawansowane formy
pozyskiwania, stosowania i transportowania wêglowodorów, poczynaj¹c od gazu u¿ywanego do oœwietlania ulic,
ropy pozyskiwanej z wycieków skalnych po metan i inne
frakcje gazowe, surowiec niekonwencjonalny, gaz skroplony i hydraty metanu. W przysz³oœci mo¿e nast¹piæ era
solarno-wodorowa, ale przez jedno pokolenie wci¹¿
bêdziemy potrzebowaæ w Polsce kopalin energetycznych –
podkreœli³ dr Sikora.
Mi³osz Karpiñski, przedstawiciel Polski przy Miêdzynarodowej Agencji Energii, rozpocz¹³ wyst¹pienie od
omówienia rynków energii. Powiedzia³, ¿e w 2000 r. ponad
40% œwiatowego popytu na energiê przypada³o na Europê
i Amerykê Pó³nocn¹, a 20% na Azjê, natomiast w 2040 r.
proporcje te zostan¹ odwrócone – Afryka i Indie wyprzedz¹
Europê. Prze³o¿y siê to na zwiêkszenie zapotrzebowania
na surowce, które w du¿ej mierze nast¹pi w pañstwach
rozwijaj¹cych siê. W obecnej dekadzie spodziewany jest
spadek wydobycia wêglowodorów ze z³ó¿ obecnie eksploatowanych na rzecz zwiêkszenia produkcji z ³upków w
USA i innych pañstwach. Bez nowych inwestycji produkcja ropy spadnie o po³owê przed 2025 r. Czas poka¿e, czy
jest to okno na kolejn¹ rewolucjê.
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Damian Janiga z AGH podkreœli³, ¿e w dobie zmniejszaj¹cej siê liczby nowych odkryæ nale¿y rozwa¿yæ optymalizacjê wydobywania wêglowodorów ze z³ó¿ dojrza³ych.
W tym celu zespó³ badaczy z AGH proponuje stosowaæ
metodykê optymalizacji lokalizacji odwiertów i t³oczenia,
która prowadzi do poprawy efektywnoœci eksploatacji
z³ó¿. W metodzie tej samoadaptacyjny algorytm umo¿liwia integracjê dostêpnych danych geologiczno-z³o¿owych
i wytyczanie stref o podobnym potencjale produkcyjnym
z zastosowaniem metod klasteryzacji opartych na sieci
Kohenena.
Z kolei Pawe³ Karnkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, w wyst¹pieniu Perspektywy poszukiwañ naftowych
w Polsce w latach 20. XXI wieku, wskaza³ zapadlisko
przedkarpackie i po³udniow¹ czêœæ basenu permskiego
(czerwony sp¹gowiec) jako najbardziej perspektywiczne
obszary wydobywcze w Polsce.
Szymon Kuczyñski zwróci³ uwagê, ¿e na tle pañstw UE
polski rynek gazu wyró¿nia siê du¿¹ dynamik¹ wzrostu
zu¿ycia surowca, co przek³ada siê na plany infrastrukturalne. Maj¹c na uwadze ambitne plany inwestycyjne, w tym
rozbudowê sieci przesy³owej, warte rozwa¿enia jest zastosowanie gazoci¹gów kompozytowych.
Podczas konferencji omówiono tak¿e zagadnienia: polskich koncesji na Morzu Norweskim i Morzu Ba³tyckim;
doœwiadczalnego ujêcia metanu z pok³adu wêgla na
przyk³adzie projektu prowadzonego przez PGNiG i PIG;
sztucznej inteligencji w procesie modelowania; testowania
otworowych wymienników ciep³a i mo¿liwoœci przesy³ania wodoru sieci¹ gazoci¹gow¹ oraz magazynowania
paliw w kawernach solnych.
Rosja. W wyniku awarii ropoci¹gu Dru¿ba eksport
ropy naftowej spad³ w maju br. o 170 tys. b/d w stosunku do
kwietnia. Spadek ten spowodowa³, ¿e Rosja wywi¹za³a siê
ze zobowi¹zania do ciêcia produkcji ropy wobec OPEC –
zesz³a o 60 tys. b/d poni¿ej limitu wyznaczonego przez tê
organizacjê. W kwietniu Rosja produkowa³a 11,25 mln b/d
i by³a na drodze do redukcji produkcji o 110 tys. b/d – do
poziomu 11,14 mln b/d. Transnieft, rosyjskie przedsiêbiorstwo pañstwowe odpowiedzialne za krajowe sieci ropoci¹gów, mog³oby s³aæ ropê z naftoportów w Ust-£udze
(1,8 mln b/d), Primorsku (400 tys. b/d) i Noworosyjsku
(1,5 mln b/d), gdyby nie fakt, ¿e przesy³anie tego surowca
do rafinerii odbiorców uniemo¿liwia³a zanieczyszczona
ropa zalegaj¹ca w rurach. Pod koniec maja zosta³y przywrócone dostawy ropy na Bia³oruœ (360 tys. b/d),
dodatkowo 29 maja br. uruchomiono po³udniow¹ odnogê
Dru¿by (300 tys. b/d). W pierwszych dniach czerwca Polska i Rosja spotka³y siê na szczeblu rz¹dowym i osi¹gnê³y
porozumienie w sprawie rekompensaty za dostarczenie
zanieczyszczonej ropy. Transnieft przeka¿e rosyjskim producentom ropy naftowej œrodki na pokrycie roszczeñ kierowanych pod ich adresem przez odbiorców paliwa, w tym
Orlen i Lotos. Zalegaj¹ca w rurach ropa z podwy¿szon¹
zawartoœci¹ chlorków bêdzie stopniowo dodawana do czystej ropy, tak by nie zak³óciæ procesów produkcyjnych, nie
obni¿yæ jakoœci ani nie uszkodziæ instalacji. Przed rozpoczêciem przeróbki Orlen bêdzie dwuetapowo miesza³ ropê:
z rosyjsk¹ Rebco w systemie PERN, a nastêpnie z innymi
gatunkami ropy. Dostawy ropy zosta³y wstrzymane 24
kwietnia. W polskim segmencie ropoci¹gu Dru¿ba znajdowa³o siê ok. 1 mln t zanieczyszczonej ropy. T³oczenie ropy
do systemu przesy³owego PERN, z którego surowiec trafia
do zak³adów Lotos i Orlen, wznowiono 9 czerwca br.

USA. Stonekeap Infrastructure zainwestowa³o oko³o
1,3 mld USD w budowê terminalu LNG Calcasieu Pass,
nale¿¹cego do Venture Global. Firma Venture Global
zatrudnia ju¿ wykonawców terminalu Calcasieu Pass oraz
terminalu Cameron Parish. Prezes Venture Global Mike
Sabel powiedzia³, ¿e: firma finalizuje ekonomiczne kwestie obu projektów i z koñcem br. zamierza przyst¹piæ do
konstrukcji terminali, by za kilka lat rozpocz¹æ dostawy
gazu zakontraktowanego przez Shell, BP, Edison, Repsol
i PGNiG. Budowa terminali bêdzie realizowana we
wspó³pracy z General Electric, Baker Hughes i Kiewit,
a sprawy finansowe poprowadzi bank Morgan Stanley.
Firma Sempra Energy og³osi³a finalizacjê rozmów z Saudi
Aramco o sprzeda¿y udzia³ów w budowie terminalu LNG
Port Arthur. W opinii Gilesa Farrera z Wod Mackenzie jest
to sygna³, ¿e Aramco d¹¿y do roli globalnego gracza na
rynku skroplonego gazu ziemnego i dywersyfikuje portfel
swoich projektów, odchodz¹c zarazem od ropy. W opinii
WoodMac jest mo¿liwe, ¿e w przysz³oœci Aramco zaanga¿uje siê w projekty w rosyjskiej czêœci Arktyki i w Australii.
Sempra otrzyma³a zgodê Federalnej Komisji Regulacji
Energetyki USA (FERC) na eksport surowca. Z kolei
Cheniere podjê³o decyzjê o rozbudowie terminalu Sabine
Pass o 6. instalacjê do skraplania LNG. W tym celu firma
zapewni³a sobie liniê kredytow¹ w 29 bankach na kwotê
1,5 mld USD. W listopadzie ub.r. PGNiG i Cheniere podpisa³y 24-letni kontrakt na dostarczanie LNG do Polski
pocz¹wszy od 2019 r. W latach 2019–2022 ³¹czny wolumen dostaw wyniesie 0,7 mld m3, a w latach 2023–2042 –
39 mld m3, co daje roczn¹ œredni¹ na poziomie 1,95 mld m3.
Ponadto w grudniu ub.r. PGNiG podpisa³o umowê z Sempra Energy na zakup 2 mln t LNG rocznie (2,7 mld m3)
przez 20 lat. Dostawy rozpoczn¹ siê w 2023 r. Wczeœniej,
w czerwcu ub.r., PGNiG podpisa³o umowê z Venture Global
na kolejne 2 mln t LNG rocznie przez 20 lat. A podczas
spotkania prezydentów Polski i USA w czerwcu br. PGNiG
podpisa³o z Venture kolejn¹ umowê na zakup 1,5 mln ton
gazu. Surowiec bêdzie wysy³any z terminali Calcasieu
Pass LNG i Plaquemines LNG od 2022 r.
Z wieœci zza oceanu warto równie¿ odnotowaæ wypowiedŸ Rexa Tillersona podczas konferencji w Houston. Po
raz pierwszy od zdjêcia z urzêdu zabra³ on publicznie g³os
i wyrazi³ swoje obawy zwi¹zane ze sposobem uprawiania
polityki przez Donalda Trumpa, która cechuje siê przejœciem do relacji dwustronnych, podwa¿aj¹cych lub
os³abiaj¹cych dotychczasowe sojusze USA. Odnoœnie
trwaj¹cej wojny handlowej z Chinami by³y sekretarz stanu
uwa¿a, ¿e Pekin przyjmie taktykê gry na czas i bêdzie czeka³, a¿ Trump opuœci urz¹d prezydenta w 2021 r. lub 2025 r.
Doda³, ¿e: wzajemny szacunek i rozwi¹zania korzystne dla
obu stron, to s¹ rzeczy, które [Chiny – GM] chc¹ us³yszeæ –
a nie s³ysz¹ ich. Komentarz Tillersona pojawi³ siê po tym, gdy
Trump zacz¹³ rozwa¿aæ kolejne c³a na kwotê 300 mld USD,
które objê³yby wszystko poza pierwiastkami ziem rzadkich
sprowadzanymi z Chin. Z kolei Pekin importuje z USA
zarówno ropê naftow¹, jak i gaz ziemny.
Wenezuela. W styczniu br. Donald Trump na³o¿y³
sankcje na Wenezuelê, przy czym kilka firm, w tym
Chevron, Schlumberger i Halliburton, otrzyma³o czasowe
zezwolenia na kontynuowanie prac. Chevron uzyska³ zgodê na prace w Wenezueli do 27.07.2019 r., jednak kierownictwo firmy spodziewa siê wyd³u¿enia terminu i chce
otrzymaæ tê decyzjê jak najszybciej, by móc ustaliæ warunki wspó³pracy z dostawcami ropy. Jeœli Chevron nie uzyska
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prolongaty, rz¹d Nicolasa Maduro przejmie infrastrukturê
nale¿¹c¹ do firmy i prawdopodobnie przeka¿e j¹ koncernom rosyjskim lub chiñskim. W zwi¹zku z blokad¹ eksportu do USA i awariami infrastruktury w marcu produkcja
ropy w Wenezueli spad³a o 740 tys. b/d. Wykluczenie z rynku firm amerykañskich mo¿e skutkowaæ spadkiem produkcji o 300–400 tys. bary³ek. Chevron jest partnerem
PDVSA w eksploatacji basenu Orinoco nieopodal jeziora
Maracaibo, gdzie w 1946 r. odkry³ z³o¿e Boscan. W ub.r.
dzienna produkcja Chevronu wynosi³a 42 tys. b/d ropy
naftowej. W czerwcu br. departament stanu USA zaostrzy³
naciski na PDSVSA odnoœnie dostaw rozcieñczalników do
Wenezueli. Transport prowadzony przez miêdzynarodowych spedytorów bêdzie podlega³ dodatkowym sankcjom,
aby wzmóc presjê na prezydenta Nicolasa Maduro poprzez
ograniczenie zysków pochodz¹cych z eksportu surowców.
Caracas ma coraz mniejsze szanse na obejœcie sankcji.
PDVSA potrzebuje rozcieñczalników do przetwarzania
swojej ciê¿kiej ropy i przez lata importowa³a je z USA, jednak od stycznia, wraz z na³o¿eniem sankcji, Wenezuela
rozpoczê³a poszukiwania nowych dostawców i ju¿ w
kwietniu dotar³ do niej ³adunek rozcieñczalnika z Nigerii.
Dlatego w maju PDVSA podjê³a decyzjê o przebudowie
kompleksu rafineryjnego do prostego systemu mieszania.
Tym samym bêdzie produkowaæ mniej skomplikowane
i nisko mar¿owe produkty, ale spadnie wspó³czynnik awarii
i uzale¿nienie od importu.
Rosyjski Rosnieft ma uruchomiæ wydobycie gazu
ziemnego ze z³ó¿ Patao i Meejillones w rejonie Mariscal
Sucure na wenezuelskim szelfie kontynentalnym. Prezydent W³adimir Putin wyda³ ju¿ zgodê na tê dzia³alnoœæ,
rozszerzaj¹c zapisy umowy pomiêdzy Rosj¹ i Wenezuel¹
z 2009 r. Rosnieft uzyska³ zgodê na wydobywanie gazu
przez 30 lat i niezbêdne licencje eksportowe na ca³y wolumen wydobytego surowca. Udokumentowane zasoby z³ó¿
wynosz¹ 180 mld m3 gazu ziemnego, a planowane roczne
wydobycie ma wynosiæ 6,5 mld m3 przez 15 lat.
W³ochy. W³oska Liga Pó³nocna Matteo Salviniego
d¹¿y do obalenia czasowego moratorium na poszukiwania
ropy i gazu u wybrze¿y W³och, co stanowi kolejne pole
konfliktu z koalicyjnym partnerem – nastawionym proœrodowiskowo Ruchem Piêciu Gwiazd. Laura Cavandoli
przed³o¿y³a projekt poprawki, która umo¿liwia³aby firmom dokoñczenie prac na uprzednio uzyskanych koncesjach. I chocia¿ poprawka ta zosta³a odrzucona, to Liga
Pó³nocna planuje podjêcie dalszych kroków w celu umo¿liwienia prac na morzu. Sytuacja ta jest spowodowana
styczniow¹ decyzj¹ rz¹du o zawieszeniu na 18 miesiêcy
prac poszukiwawczych, co argumentowano koniecznoœci¹
przegl¹du projektów. Styczniowa decyzja mo¿e skutkowaæ
spadkiem inwestycji o 400 mln EUR i zmniejszeniem
wp³ywów do bud¿etu pañstwa o 110 mln EUR.
Morze Œródziemne. Na pocz¹tku maja Turcja poinformowa³a, ¿e rozpocznie wiercenia na wodach okalaj¹cych
Cypr od po³udnia, czyli w strefie morskiej nale¿¹cej do
Republiki Cypru (Grecja), granicz¹cej z Tureck¹ Republik¹ Cypru Pó³nocnego. Minister do spraw energii Fatih
Donmez powiedzia³, ¿e Turcja niebawem wyœle kolejn¹
platformê, by wykona³a drugi odwiert. W odpowiedzi
departament stanu USA wyda³ oœwiadczenie: Stany Zjednoczone s¹ g³êboko zaniepokojone og³oszonymi przez Turcjê zamiarami rozpoczêcia morskich operacji wiertniczych
na obszarze uznanym przez Republikê Cypryjsk¹ za jej
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wy³¹czn¹ strefê ekonomiczn¹. Ten krok jest wysoce prowokacyjny i grozi wzrostem napiêæ w regionie. Wzywamy
w³adze tureckie do wstrzymania tych operacji i zachêcamy
wszystkie strony do dzia³ania z powœci¹gliwoœci¹. Unijni
przywódcy i szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani tak¿e wyrazili solidarnoœæ z Cyprem. Turecka marynarka wojenna ju¿ w ub.r. kilkakrotnie interweniowa³a na
wodach terytorialnych Republiki Cypryjskiej. Dosz³o do
staræ z greckimi jednostkami wodnymi stra¿y przybrze¿nej. Turcja zablokowa³a tak¿e próbê umieszczenia platformy wiertniczej przez w³oskie Eni. Ankara dowodzi, ¿e
broni praw mieszkañców pó³nocnej czêœci Cypru.
W ci¹gu ostatnich 10 lat firmy naftowe odnotowa³y
wiele odkryæ we wschodnim regionie Morza Œródziemnego, w tym na wodach Izraela, Cypru i Egiptu. Region ten
móg³by siê staæ oœrodkiem handlu gazem, jednak zmaga
siê z brakiem infrastruktury. Projekt gazoci¹gu EastMed,
wiod¹cego z cypryjskich i izraelskich pól gazowych do
wybrze¿a Grecji i W³och, jest szacowany na 7 mld USD.
Z kolei Egipt dysponuje dwoma terminalami do eksportu
LNG w Idku i Damietta.
Minister energetyki Cypru Jeorjos Lakkotrypis powiedzia³ na pocz¹tku czerwca, ¿e wyspa mo¿e zarobiæ
ponad 9 mld dolarów w ci¹gu 18 lat, eksportuj¹c gaz wydobywany z podmorskiego z³o¿a Afrodyta. Podkreœli³, ¿e
wydobycie powinno ruszyæ w 2025 r. Przy szacowaniu
zysków przyjêto cenê bary³ki na poziomie 70 USD. Gaz
mia³by trafiaæ ruroci¹giem do Egiptu i stamt¹d na rynki
europejskie. Konsorcjum zarz¹dzaj¹ce z³o¿em, w sk³ad
którego wchodz¹ Royal Dutch Shell, Noble Energy z USA
i izraelski Delek, rozpoczê³o ju¿ prace celem wprowadzenia na rynek gazu ze z³o¿a Afrodyta.
Bloomberg obwieœci³, ¿e Cynergy Group, ma³o znany
inwestor z siedzib¹ na Cyprze, przeznaczy³ 5–10 mld USD,
aby kupiæ aktywa gazowe w tym regionie. Obecnie prowadzi rozmowy z bankami i funduszami celem pozyskania
œrodków. W projekt s¹ zaanga¿owane osoby z doœwiadczeniem w BP, Glencore i Morgan Stanley.
Czasopismo Foreign Policy przestrzega, ¿e strategiczna równowaga, która utrzymywa³a wschodni region Morza
Œródziemnego we wzglêdnym pokoju, mo¿e siê niebawem
skoñczyæ. W staraniach o ustanowienie ze wschodniej czêœci Morza Œródziemnego centrum handlu gazem ziemnym
Egipt, Grecja, Izrael i Cypr pomijaj¹ Turcjê. W opinii
Michaela Tanchuma z Foreign Policy rozwi¹zaniem
mog³oby byæ ustanowienie na Cyprze wirtualnego punktu
handlu gazem, anga¿uj¹cego obie strony sporu. Handel
kontraktami móg³by byæ prowadzony za poœrednictwem
tureckiej gie³dy energii w Stambule w po³¹czeniu z gie³dami
w Aleksandrii, Kairze, Atenach i Tel Awiwie.
Iran. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedzia³,
¿e Waszyngton nie stanie na drodze do realizacji systemu
INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchange), który
ma umo¿liwiæ Europie handel z Iranem, chroni¹c zarazem
przedsiêbiorców przed amerykañskimi sankcjami. Po spotkaniu z szefem MSZ Niemiec Heiko Maasem doda³, ¿e jak
d³ugo system ten ma umo¿liwiaæ autoryzowany przep³yw
towarów, tak d³ugo mo¿e siê on odbywaæ bezproblemowo.
Program INSTEX zosta³ ustanowiony przez Niemcy, Francjê i Angliê. Brytyjski ambasador w Teheranie Rob Macaire
potwierdzi³, ¿e Londyn jest zaanga¿owany we wspó³pracê
i porozumienie z Iranem mimo niema³ych kosztów w
zwi¹zku z rosn¹cym napiêciem w relacji z Waszyngtonem.
Francuski minister finansów Bruno Le Maire powiedzia³,
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¿e pañstwa europejskie s¹ pod ogromn¹ presj¹ USA, by
porzuci³y koncepcjê INSTEX. Doda³, ¿e presja jest bezpoœrednia i ukierunkowana na polityków, administracjê i osoby zaanga¿owane w ten projekt. Do³¹czenie do INSTEX
rozwa¿a Holandia – w odpowiedzi na pytania krajowego
parlamentu 5 czerwca rz¹d potwierdzi³ wolê do³¹czenia do
programu na póŸniejszym etapie. Tak¿e rosyjski przedstawiciel przy UE – W³adimir Czy¿ow – powiedzia³, ¿e Rosja
prowadzi rozmowy z pañstwami zaanga¿owanymi w
INSTEX celem w³¹czenia jej do tego mechanizmu. Nad
ustaleniem zasad wspó³pracy handlowej pracuj¹ równie¿
Teheran i Ankara. Na pocz¹tku czerwca ambasador Iranu
w Ankarze poinformowa³, ¿e oba kraje d¹¿¹ do okreœlenia
wspólnego stanowiska celem prowadzenia wymiany handlowej. Ambasador Mohammad Farazmand doda³, ¿e Iran
eksportuje gaz do Turcji i w zwi¹zku z tym pañstwa potrzebuj¹ mechanizmu do transakcji finansowych w walutach
narodowych.
Na pocz¹tku czerwca departament skarbu na³o¿y³
sankcje na Persian Gulf Petrochemical Industries Co.
(PGPIC) z powodu powi¹zañ tej irañskiej firmy z Armi¹
Stra¿ników Islamskiej Rewolucji. Waszyngton odci¹³ firmie dostêp do rynków finansowych, w tym za poœrednictwem firm lub funduszy zarejestrowanych w USA. Sankcje
mog¹ dotkn¹æ tak¿e firm, które bêd¹ u³atwiaæ transakcje
finansowe lub œwiadczyæ us³ugi na rzez PGPIC. Persian
Gulf Petrochemical Industries Co. odpowiada za 40% produkcji rafineryjnej w Iranie i za 50% krajowego eksportu,
posiada 39 spó³ek w kraju i kontakty z firmami zagranicznymi, w tym z NPC International z siedzib¹ w Anglii i NPC
Alliance z biurem na Filipinach. Jest to ostrze¿enie dla firm
petrochemicznych przed wspieraniem Gwardii Rewolucyjnej powiedzia³ sekretarz skarbu Steven Mnuchin. USA
przestrzeg³y tak¿e Hong Kong przed œwiadczeniem jakichkolwiek us³ug na rzecz statku Pacific Bravo z ³adunkiem
ropy, co by³oby z³amaniem amerykañskich sankcji. Pekin
odpowiedzia³, ¿e porozumienie nuklearne z Iranem powinno byæ przestrzegane. Statek Pacific Bravo nale¿y do chiñskiego Banku Kunlun, który by³ g³ównym oficjalnym
kana³em do przep³ywu œrodków w transakcjach. Wiêkszoœæ
udzia³ów w banku posiada China National Petroleum Corporation. Z kolei Biuro Handlu i Rozwoju Gospodarczego
Hong Kongu oœwiadczy³o, ¿e przestrzega sankcji na³o¿onych
przez ONZ i nie dotycz¹ one importu ropy z Iranu. Z kolei
USA obserwuj¹ statki z irañsk¹ rop¹, które sta³y siê
p³ywaj¹cymi magazynami ropy, po tym jak te na l¹dzie
zosta³y wype³nione.
Waszyngton wyrazi³ zgodê na kontynuowanie importu
ropy z Iranu przez pañstwa, które uprzednio uzyska³y
6-miesiêczn¹ promesê na okreœlony wolumen surowca i tego
limitu jeszcze nie wykorzysta³y. Pañstwa te mog¹ sprowadzaæ ropê bez ryzyka sankcji. Tymczasem w maju br. eksport ropy z Iranu zmniejszy³ siê do 400 tys. b/d, co stanowi
spadek o po³owê w stosunku do kwietnia. Irañskie Ministerstwo do spraw Ropy poinformowa³o, ¿e National Iranian
Oil Company w ci¹gu ostatnich 7 miesiêcy sprzeda³ zaledwie 1,085 mln bary³ek lekkiej i ciê¿kiej ropy na gie³dzie
Iran Energy Exchange (IRENEX). NIOC zapowiedzia³
wystawienie na IRENEX w czerwcu 2019 r. 2 mln bary³ek
ropy w cenie 67,32 USD/b, z minimalnym wolumenem
zakupu 35 tys. bary³ek. Sytuacjê dodatkowo komplikuje
decyzja w³adz Indii, które og³osi³y, ¿e nie planuj¹ wznawiaæ w najbli¿szym czasie importu ropy z Iranu, nawet
gdyby by³o mo¿liwe uzyskanie na to zgody Waszyngtonu,
gdy¿ prowadz¹ ju¿ rozmowy z dostawcami z Arabii Saudyj-

skiej, Iraku, Kuwejtu i USA. Nieoficjalnie pojawi³a siê te¿
informacja, ¿e sprawa dostaw ropy naftowej z Iranu zostanie omówiona pod koniec czerwca – podczas wizyty
Donalda Trumpa w Indiach. W ubieg³ym miesi¹cu w
Indiach by³ minister spraw zagranicznych Iranu Javad
Zarif. Warto odnotowaæ, ¿e w Iranie otworzy³ swój oddzia³
chiñski Bank Kunlun. Transakcje maj¹ byæ realizowane
tylko w juanach i z poszanowaniem sankcji na³o¿onych
przez USA na Iran. Z kolei ambasador Teheranu w Tokio
powiedzia³, ¿e oba kraje powinny o¿ywiæ wspó³pracê bankow¹ i wymianê handlow¹, zw³aszcza w zakresie ropy.
Doda³, ¿e strach przed amerykañskimi sankcjami sprawia,
¿e oba kraje trac¹ okazjê do lukratywnych biznesów.
Ambasador Morteza Rahmani Movahed udzieli³ wywiadu
na kilka dni przed zbli¿aj¹c¹ siê 12 czerwca wizyt¹ premiera Japonii Shinzo Abe w Iranie. W trakcie tej wizyty dosz³o
do ataku na dwa tankowce w cieœninie Ormuz. Celem ataków by³ norweski MT Front Altair, p³ywaj¹cy pod bander¹
Wysp Marshalla i japoñski Kokuka Courageous. Sekretarz
stanu USA Mike Pompeo oskar¿a Teheran o ataki na tankowce. Iran zaprzecza, a szef MSZ apeluje do pañstw
regionu o dialog.
Chiny. Zintensyfikowano prace nad rozwojem krajowej infrastruktury przesy³owej, w tym budowê gazoci¹gów na trasie wschód–zachód. Bêd¹ one s³u¿yæ do
przesy³ania tak¿e rosyjskiego gazu. W 2014 r. Gazprom
i CNPC podpisa³y kontrakty na budowê dwóch gazoci¹gów – Si³a Syberii o przepustowoœci 38 mld m3/rok
(Ÿród³o surowca: Wschodnia Syberia) i Si³a Syberii 2, tj.
A³taj, o przepustowoœci 30 mld m3/rok (Ÿród³o surowca:
Zachodnia Syberia). Pekin poinformowa³, ¿e jest zainteresowany zwiêkszeniem przepustowoœci gazoci¹gu Si³a Syberii,
biegn¹cego ze Wschodniej Syberii do pó³nocno-wschodnich Chin, który bêdzie gotowy z koñcem tego roku (poziom
zaawansowania budowy wynosi 99%). Szefowa Gazpromu
Export Elena Burmistrowa poinformowa³a, ¿e Chiny chc¹
zwiêkszyæ zakontraktowany wolumen gazu, który ma byæ
s³any Si³¹ Syberii. Warto przypomnieæ, ¿e ju¿ w 2015 r.
minister energetyki Rosji Aleksander Nowak wzmiankowa³
mo¿liwoœæ zwiêkszenia dostaw do 80 mld m3/rok.
CNPC og³osi³o z kolei, ¿e zainwestuje w nowe magazyny gazu, by zwiêkszyæ ich pojemnoœæ z 10 do 15 mld m3.
Jest to odpowiedŸ na wezwanie rz¹du, by firmy mia³y zdolnoœci magazynowe na poziomie 10% rocznej sprzeda¿y
surowca. Rz¹d jeszcze z koñcem ub.r. chcia³ osi¹gn¹æ zdolnoœæ do magazynowania 16 mld m3 gazu ziemnego, ale firmy niechêtnie buduj¹ magazyny, ze wzglêdu na powoln¹
stopê zwrotu inwestycji. Trzynasty 5-letni plan rozwoju
przemys³u gazowego zak³ada budowê magazynów w kawernach solnych i sczerpanych z³o¿ach gazu o pojemnoœci
15 mld m3, by w 2030 r. osi¹gn¹æ zdolnoœæ do magazynowania 35 mld m3 gazu. Rezerwy te bêd¹ zapewnia³y poda¿
w okresie szczytowego zapotrzebowania. Rozwój infrastruktury i kubatury magazynowania maj¹ tak¿e umo¿liwiæ
zwiêkszenie importu LNG, który w latach 2017–2018 by³
ograniczony przez brak gazoci¹gów i terminali.
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