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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Grzegorz Makuch1
Polska. Prywatna, brytyjska firma
Gemini Resources ma w naszym kraju
dwie koncesje na wydobywanie wêglowodorów – Nowa Sól i Góra. W lipcu br.
pojawi³a siê informacja, ¿e zawar³a ona
umowê z australijsk¹ firm¹ Pura Vida
Energy i za kwotê 6,2 mln USD sprzeda³a
35% udzia³ów w tych projektach wêglowodorowych. Z³o¿e Góra zosta³o odkryte w 2012 r. (odwiert Siciny-2) przez firmê San Leon
Energy. Na obszarze koncesji Góra na monoklinie przedsudeckiej wyniki badañ mia³y wskazywaæ na potencja³
wystêpowania z³ó¿ gazu zamkniêtego i gazu z ³upków w
utworach karbonu dolnego. W tym roku Gemini Resources
zamierza przeprowadziæ szczelinowanie i testowanie w
otworze Siciny-2. Z³o¿e w obszarze koncesji Nowa Sól
odkryto w 2013 r. (odwiertem Jancy-C1). Zawiera ono ropê
naftow¹ wystêpuj¹c¹ w zacieœnionych strukturach w dolomicie cechsztyñskim. W tym roku w dwóch otworach na
obszarze koncesji Nowa Sól ma byæ przeprowadzone
szczelinowanie hydrauliczne. We wrzeœniu br. firma Pura
Vida zawar³a umowê z firm¹ Xodus Group z siedzib¹ w
Londynie na prace na obszarze koncesji Góra. Do koñca
listopada br. firma Xodus ma przygotowaæ plan zagospodarowania z³o¿a z propozycj¹ lokalizacji otworów, a tak¿e
model wyceny wartoœci zasobów przed opodatkowaniem.
Ukraina. Kijów zobowi¹za³ siê zakoñczyæ proces rozdzia³u w³aœcicielskiego i dostosowaæ prawodawstwo krajowe do obowi¹zuj¹cego w UE do koñca br. Umo¿liwi to
zawarcie umowy na przesy³anie rosyjskiego gazu do
pañstw UE, ale na nowych warunkach. Dlatego Kijów
z³o¿y³ ju¿ w UE dokumenty wymagane w celu pozyskania
licencji i certyfikatu na transport gazu. Po zatwierdzeniu
dokumentów kontrolê operacyjn¹ nad infrastruktur¹ przejmie od Ukrtransgazu, spó³ki zale¿nej od Naftogazu, niezale¿ny, wydzielony, operator GTS. Operator ten bêdzie móg³
zawrzeæ z Gazpromem umowê na tranzyt gazu, z poszanowaniem prawa UE. To wa¿ne, bo umowa pomiêdzy Rosj¹
i Ukrain¹ na tranzyt gazu wygasa z koñcem br. i, co ciekawe, W³adimir Putin zapowiedzia³ ju¿, ¿e Gazprom byæ
mo¿e zgodzi siê zawrzeæ now¹ umowê z Ukrain¹, jeœli
Kijów dokona rozdzia³u w³aœcicielskiego przed koñcem br.
Koœci¹ niezgody pozostaje jednak termin nowej umowy, bo
Putin zapowiedzia³ przed³u¿enie kontraktu tylko o rok, na
co nie zgadza siê rz¹d Ukrainy. Z kolei minister energetyki
Rosji Aleksander Nowak zapowiedzia³ mo¿liwoœæ podpisania kontraktu – nie wskazuj¹c ram czasowych – pod
warunkiem zastosowania œredniej ceny za przesy³anie
gazu, wyliczonej ze stawek obowi¹zuj¹cych w UE. Przedstawiciele Gazpromu, Nafotgazu i KE spotkali siê w Brukseli

28 paŸdziernika br., by w kolejnej rundzie rozmów omówiæ
warunki przysz³ego tranzytu gazu z Rosji przez Ukrainê do
pañstw UE. Podczas spoktania nie osi¹gniêto porozumienia. Kolejne odbêdzie siê w listopadzie br.
Stany Zjednoczone. Prezydent USA Donalnd Trump,
podczas rozmowy z prezydentem Ukrainy Wo³odymyrem
Ze³eñskim, mówi³ o sprawie najwiêkszej prywatnej firmy
gazowej, dzia³aj¹cej na Ukrainie – Burisma. Zaanga¿owany w ni¹ by³ Hunter Biden, syn Joe Bidena, prawdopodobnie kandydata Partii Demokratycznej w wyborach
prezydenckich w 2020 r. Rozmowa ta, jeœli zostanie uznana za próbê szukania wsparcia poza granicami USA, mo¿e
doprowadziæ do impeachmentu Donalda Trumpa z urzêdu
prezydenta USA. Ponadto Politico ujawni³o kolejny w¹tek
³¹cz¹cy Waszyngton i Kijów – ponownie z tematyk¹ gazu
ziemnego w tle. Trzy osoby – powo³uj¹ce siê na sekretarza
energii USA Ricka Perry’ego – próbowa³y wymusiæ na
Kijowie zmianê w zarz¹dzie Naftogazu i zatrudnienie w
nim osoby z Texasu, znanej Perry’emu. Z kolei Associated
Press poinformowa³o, ¿e osoby powi¹zane z Donaldem
Trumpem i Rudy’m Giulianim chcia³y zmiany na stanowisku szefa Naftogazu – Andrieja Koboliewa mia³ zast¹piæ
Andrew Faworow. Osobami, które mia³y wywieraæ presjê,
byli urodzeni w ZSRS mieszkañcy Florydy – Lew Parnas
i Igor Fruman, a tak¿e osoba z bran¿y naftowej – Harry Sargeant III. Wszyscy oni byli znacz¹cymi donatorami na
rzecz Partii Republikañskiej. Parnas i Fruman przekazali
325 tys. USD na komitet sprzymierzony z Donaldem Trumpem. Sargeant w ci¹gu 20 lat przekaza³ ok. 1,2 mln USD na
republikanów, w tym 100 tys. USD w czerwcu br. na fundusz Trump Victory Fund i 14 tys. USD na niegdysiejsz¹
kampaniê prezydenck¹ Giulianiego.
Na pocz¹tku marca br. Parnas, Fruman i Sargeant mieli
siê spotkaæ z Faworowem na konferencji energetycznej w
Teksasie i zaproponowaæ zawarcie transakcji na eksport stu
³adunków skroplonego gazu z USA na Ukrainê. Nastêpnie
w Kijowie mia³o dojœæ do spotkania Faworowa z by³ym
partnerem biznesowym Dalem Perrym (niepowi¹zanym
z sekretarzem stanu), podczas którego Faworow opisa³
sytuacjê. Poinformowa³ tak¿e, ¿e wed³ug Parnasa, powo³uj¹cego siê na Trumpa, ambasador USA w Kijowie Marie
Yowanowitch ma zostaæ odwo³ana. W¹tek ambasador USA
pojawia siê tak¿e w rozmowie telefonicznej Trumpa i Ze³eñskiego. Po spotkaniu z Faworowem Perry mia³ rozmawiaæ z Suriy¹ Jayanti z ambasady USA w Kijowie, która
napisa³a notatkê, a ta trafi³a do Departamentu Energii i Departamentu Stanu USA. Komisja ds. wywiadu Senatu USA
ju¿ zaprosi³a Parnasa i Frumana do z³o¿enia zeznañ. Ponoæ
naciskano tak¿e na ówczesnego prezydenta Poroszenkê,
czemu ten zaprzecza. Po przegranych przez niego wybo-
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rach prezydenckich Rick Perry mia³ naciskaæ na nowego
prezydenta Ze³eñskiego, by ten wymieni³ cz³onków rady
nadzorczej Naftogazu.
Politico napisa³o, ¿e w konsekwencji w listopadzie br.
Rick Perry poda siê do dymisji i zast¹pi go dotychczasowy
zastêpca Dan Brouillette. Perry temu zaprzeczy³, ale 18 paŸdziernika br. napisa³: Pe³nienie funkcji sekretarza energii
w administracji Donalda Trumpa by³o zaszczytem ¿ycia...
Z kolei Departament Energii poinformowa³, ¿e sekretarz
energii Rick Perry og³osi³ rezygnacjê, która wejdzie w ¿ycie
jeszcze w tym roku. Perry zawiadomi³ Donalda Trumpa
o tym, ¿e ust¹pi ze stanowiska, na dzieñ przed up³ywem
terminu wyznaczonego przez demokratów na dostarczenie
Izbie Reprezentantów dokumentów w spawie œledztwa
zmierzaj¹cego do impeachmentu Trumpa z urzêdu prezydenta USA. Rick Perry, uprzednio pe³ni¹cy funkcjê gubernatora Teksasu, d¹¿y³ do urzeczywistnienia koncepcji
dominacji energetycznej USA, któr¹ Trump zapowiada³
w kampanii wyborczej i podczas swoich wizyt w Europie.
Perry wielokrotnie mówi³ o gazie wolnoœci w kontekœcie
dostaw LNG z USA do Polski, na Litwê i Ukrainê.
Kanada. Po wyborach parlamentarnych – które
odby³y siê na pocz¹tku 2019 r. – w³adzê w prowincji
Alberta przejê³a Zjednoczona Partia Konserwatywna, oferuj¹ca wyborcom po³o¿enie mocniejszego akcentu na rozwój eksploatacji surowców i obiecuj¹ca reformê Alberta
Energy Regulator (AER) – agencji reguluj¹cej rynek wêglowodorów i nadzoruj¹cej s³u¿bê geologiczn¹ prowincji.
Nowy rz¹d prowincji upubliczni³ na pocz¹tku br. informacje
o spadaj¹cej wydajnoœci AER, mimo rosn¹cego zatrudnienia. Podkreœlono tak¿e, ¿e proces koncesyjny trwa czterokrotnie d³u¿ej ni¿ w Teksasie. Kanadyjskie Stowarzyszenie
Producentów Ropy (Canadian Association of Petroleum
Producers – CAPP) oœwiadczy³o, ¿e popiera ideê przegl¹du
agencji regulacyjnej, by poprawiæ wydajnoœæ i stabilnoœæ
regulacyjn¹, zachowuj¹c jednoczeœnie troskê o œrodowisko
i bezpieczeñstwo. Szef CAPP Tim McMillan doda³, ¿e
w³adze prowincji powinny przeanalizowaæ wyzwania polityczne i regulacyjne, które sprawi³y, ¿e w porównaniu z innymi jurysdykcjami Alberta jest mniej konkurencyjna.
Innym problemem prowincji s¹ tzw. osierocone odwierty,
których rekultywacja mo¿e kosztowaæ od 30 do 70 mld USD.
Z pocz¹tkiem wrzeœnia nowy rz¹d Alberty podj¹³ decyzjê o zmianie zarz¹du AER. Nowy zarz¹d AER powo³ano na
miesi¹c przed publikacj¹ raportów z trwaj¹cej 9 miesiêcy
kontroli. W opublikowanych przez kontrolerów w paŸdzierniku br. raportach stwierdzono powa¿ne wykroczenia AER
w latach 2015–2018. Trójka kontrolerów poinformowa³a
o konfliktach interesów na najwy¿szych szczeblach decyzyjnych, ra¿¹cych b³êdach w zarz¹dzaniu i nieodpowiednim
nadzorze. Media odwo³uj¹ce siê do raportów pisz¹ o oszustwie zwi¹zanym z powo³aniem przez AER Miêdzynarodowego Centrum Doskonalenia Regulacji (International
Center of Regulatory Excellence – ICORE), które zosta³o
utworzone w 2017 r., ale ju¿ nie istnieje. Centrum to mia³o
szkoliæ regulatorów z ca³ego œwiata, jednak zawar³o umowê tylko z Meksykiem. W Europie blisko wspó³pracowa³o
z Ukrain¹. W toku dochodzenia komisarz ds. etyki Marguerite Trussler oceni³a, ¿e ówczesny dyrektor AER Jim Ellis
zamierza³ wykorzystaæ organizacjê ICORE, by zapewniæ
zatrudnienie sobie i kilku innym osobom. Z kolei komisarz
ds. interesu publicznego Marianne Ryan stwierdzi³a wykroczenia finansowe, w tym wydatkowanie 3 mln CAD na
wynagrodzenia dla pracowników AER zaanga¿owanych w
ICORE. Ponadto wydatki w ramach ICORE nie zawsze
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by³y zg³aszane, a czasem nawet ukrywane. Przy czym podkreœli³a, ¿e nie posiada dowodów poœwiadczaj¹cych, ¿e
Jim Ellis osobiœcie skorzysta³ finansowo, a sytuacja nie
osi¹gnê³a poziomu, by sprawê skierowaæ do s¹du pod
zarzutem karnym. Doda³a tak¿e, ¿e raport nie jest krytyczny wobec ca³ej AER, a wielu pracowników tej agencji
pomaga³o w dochodzeniu.
Generalny audytor Doug Wylie stwierdzi³ natomiast
krytyczne b³êdy w wykorzystaniu zasobów, zarz¹dzaniu,
legislacj¹ i ³adzie korporacyjnym w ICORE. Wylie doda³,
¿e dzia³alnoœæ AER w sprawie ICORE to studium przypadku w dziedzinie obchodzenia kontroli i tego, jak mog¹ byæ
marnowane publiczne pieni¹dze i jakie szkody mog¹
ponieœæ instytucje. Przypadek ICORE dostarcza wa¿nej
lekcji, jak kontrola mo¿e byæ nieskuteczna, gdy osoby
odpowiedzialne za nadzór nie zwracaj¹ uwagi na znaki
ostrzegawcze i w niew³aœciwy sposób oceniaj¹ system oraz
ryzyko. Audytor generalny oszacowa³ ca³kowity koszt
finansowania ICORE przez AER na 5,4 mln USD, przy
czym 2,3 mln USD nigdy nie odzyskano. Doug Wylie
powiedzia³ tak¿e, ¿e kultura strachu, wywo³ana zagro¿eniem utraty pracy, st³umi³a obawy dotycz¹ce ICORE. We
wspólnym oœwiadczeniu minister œrodowiska Jason Nixon
i minister energii Sonya Savage, wspólnie nadzoruj¹cy
AER, podkreœlili, ¿e raporty pokontrolne s¹ bardzo niepokoj¹ce. Szef AER i ICORE Jim Ellis ust¹pi³ z obu funkcji w listopadzie 2018 r. Nowy zarz¹d AER w ci¹gu dziewiêciu miesiêcy ma dokonaæ przegl¹du dzia³alnoœci
instytucji i poprawiæ sytuacjê bran¿y wêglowodorowej.
Rosja. Rosja posiada zasoby gwarantuj¹ce eksploatacjê ropy naftowej przez 30 lat i gazu ziemnego przez 50 lat
i surowce te nale¿y wydobyæ i sprzedaæ, bo w przysz³oœci
mog¹ nie uzyskaæ równie dobrej ceny jak teraz – powiedzia³ wiceminister energetyki Pawe³ Sorokin. Z kolei Dmitrij Kobylkin, minister zasobów naturalnych, podkreœla, ¿e
Rosja posiada ok. 73 bln m3 gazu ziemnego w z³o¿ach konwencjonalnych i wydobywanie wêglowodorów z formacji
³upkowych, metanu z pok³adów wêgla czy hydratów
gazowych nie jest pierwszorzêdn¹ potrzeb¹ kraju. Doda³,
¿e diametralnie ró¿na jest sytuacja bran¿y ropy naftowej,
która boryka siê z powa¿nymi spadkami zasobów na
sczerpywanych polach prawie we wszystkich obszarach
naftowych. Dlatego firmy naftowe s¹ zmuszone do rozwijania niekonwencjonalnych technologii i wydobywania ropy z g³êbiej po³o¿onych z³ó¿ na Syberii Zachodniej
oraz w regionie Wo³gi i Uralu.
By zrównowa¿yæ spadek wp³ywów do bud¿etu pañstwa
z eksportu ropy naftowej, spodziewany w przysz³oœci w
konsekwencji sczerpywania zasobów i rosn¹cych kosztów
wydobycia, Rosja intensyfikuje rozwój eksploatacji gazu
ziemnego, w tym projekty zak³adaj¹ce jego skraplanie.
Eksperci podkreœlaj¹, ¿e eksploatacja gazu na pó³wyspach
Jamalskim i Gydañskim, mimo znacznych odleg³oœci i trudnych warunków œrodowiskowych, generuje jedne z najni¿szych kosztów na œwiecie. Ponadto, w celu utrzymania
trendu produkcyjnego bran¿y gazowej, Kobylkin og³osi³
gotowoœæ do rozmów z prywatnymi firmami o dostêpie do
rosyjskiej czêœci Arktyki. Kobylkin zauwa¿y³, ¿e wszystko, co dotyczy Arktyki, jest bardzo drogie i dlatego rz¹d
nie mo¿e sobie pozwoliæ na inwestycje w poszukiwania w
tym rejonie, zw³aszcza gdy jest tak niska cena ropy. Doda³,
¿e obok Rosnieftu tak¿e £ukoil by³ zainteresowany prowadzeniem prac w Arktyce, ale to w czasach, gdy cena bary³ki
ropy by³a wy¿sza.
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Przed rosyjsk¹ aneksj¹ Krymu i sankcjami, bêd¹cymi
konsekwencj¹ dzia³añ wojennych, pracami w Arktyce by³
zainteresowany amerykañski ExxonMobil. We wrzeœniu
br. pojawi³a siê informacja, ¿e amerykañski ExxonMobil
i rosyjski Rosnieft podjê³y decyzjê o kontynuacji budowy
terminalu gazu Sachalin 1 na Dalekim Wschodzie. Kolejny
zak³ad powstanie w miejscowoœci De-Kastri w kraju chabarowskim. Projektem zarz¹dza konsorcjum, do którego
nale¿¹ Exxon Neftegaz (30%), japoñski Sodeco (30%) i Rosnieft z indyjskim ONGC (³¹cznie 40%). W pierwszym etapie Sachalin 1 bêdzie wytwarzaæ 6,2 mln t/rok skroplonego gazu ziemnego.
Novatek uzyska³ natomiast ulgi podatkowe na kwotê
600 mln USD od regionu jama³o-nienieckiego i 1,5 mld USD
z bud¿etu federalnego, jako wsparcie budowy terminalu
do eksportu LNG w pó³nocno-zachodniej Syberii.
Novatek, najwiêkszy prywatny producent LNG w Rosji,
wraz z udzia³owcami (Novatek 60%, Total 10%, CNPC
10%, CNOOC 10%, Mitsui i JOGMEC 10%) podj¹³ ostateczn¹ decyzjê inwestycyjn¹ dotycz¹c¹ budowy terminalu
Arctic LNG 2, którego pierwszy zak³ad zostanie uruchomiony w 2023 r., a kolejne dwa w 2024 i 2026 r., kiedy
osi¹gnie docelow¹ moc skraplania 19,8 mln t gazu rocznie.
Koszt projektu wyniesie 21,3 mld USD. Novatek poinformowa³, ¿e zakontraktowano ju¿ ok. 90% sprzêtu. Amerykañska firma McDermott i China Shipbuilding Industry
Corporation potwierdzi³y zawarcie kontraktu z Novatekiem na budowê trzech modu³ów terminalu Arctic LNG 2.
G³ównym wykonawc¹ jest brytyjski TechnipFMC. Novatek
rozpocz¹³ ju¿ poszukiwania gazu ziemnego na Pó³wyspie
Gydañskim (z³o¿e Utrenneje), sk¹d bêdzie pochodzi³ surowiec dostarczany do terminalu Arctic LNG 2.
Arctic LNG 1, spó³ka córka Novateku, kupi³a za 39 mln
USD koncesjê poszukiwawcz¹ z prawem do wydobywania przez 27 lat gazu i kondensatu w bloku Solecko-Czanawejskoje na Pó³wyspie Gydañskim. Wstêpnie oszacowane
geologiczne zasoby z³o¿a wynosz¹ 2,2 bln m3 gazu i 1,5 mld
bary³ek kondensatu ropy naftowej. Firma szuka jednak
partnera, by wspólnie z nim przyst¹piæ do rozwiercenia
dwóch otworów z czasów sowieckich. Zasoby bloku
Solecko-Czanawejskoje mog¹ stanowiæ bazê surowcow¹
dla terminalu do eksportu gazu Arctic LNG 1. Novatek
zadba³ tak¿e o zbyt surowca i we wrzeœniu br., wraz z japoñskim Saibu Gas, powo³a³ firmê, która w profilu dzia³alnoœci bêdzie mia³a handel gazem, a tak¿e bunkrowanie statków i wytwarzanie energii w Japonii. Novatek zawar³
ponadto umowy z japoñskim Mitsui OSK i Japan Bank for
International Cooperation na finansowanie terminali prze³adunkowych w Murmañsku i na Kamczatce. Bêd¹ one
obs³ugiwaæ Jama³ LNG na Pó³wyspie Jamalskim i Arctic
LNG 2 na Pó³wyspie Gydañskim.
Novatek d¹¿y do utrzymania pozycji lidera na rosyjskim rynku LNG. Jednak równie¿ Gazprom realizuje projekt budowy terminalu eksportuj¹cego skroplony gaz ziemny – Baltic LNG, usytuowany niedaleko portu w Ust-£udze.
Gazprom uzyska³ ju¿ koncesje na poszukiwania i eksploatacjê z³ó¿ Po³udniowe Kamennomyjskoje, Po³udniowe
Nowoportowskoje, Rostowskoje i Sorowyj, a we wrzeœniu
2019 r. koncesjê Nowoport. Terminal Baltic LNG ma kosztowaæ 10,8 mld USD i docelowo ma produkowaæ 13 mln t
LNG, 4 mln t etanu i 2,2 mln ton LPG. Pierwsza faza instalacji zostanie ukoñczona w 2023 r. Budowa terminalu Baltic LNG jest realizowana przez Gazprom i prywatn¹ firmê
Rusgazdobycza, do 2016 r. kontrolowan¹ przez Arkadija
Rotenberga. Rosyjski minister finansów Anton Siluanow
og³osi³ finansowe wsparcie budowy tego terminalu przed

koñcem roku, œrodkami z bud¿etu federalnego. Jednak w
kwietniu br. Royal Dutch Shell wycofa³ siê z tego projektu,
co mo¿e znacz¹co skomplikowaæ jego sytuacjê finansow¹
i techniczn¹. Royal Dutch Shell, nie maj¹c udzia³ów w
z³o¿u, nie mia³ wp³ywu na cenê gazu ziemnego nabywanego przez Baltic LNG. Ponadto nalega³ na w³adze, by przyzna³y uczestnikom projektu ulgi podatkowe, co jednak nie
nast¹pi³o.
Zatoka Perska. Minister do spraw ropy Iranu Bijan
Zanganeh przyzna³, ¿e amerykañskie sankcje zada³y, jak to
uj¹³, œmiertelny cios irañskiemu przemys³owi naftowemu.
I sytuacja ta powtarza siê cyklicznie co kilka lat, doda³ Zanganeh, ale mimo to zobowi¹za³ siê do utrzymania eksportu
ropy i nieulegania presji USA, poniewa¿ eksport ropy jest
prawem Iranu.
Reuters donosi, ¿e eksport irañskiego surowca spad³
o 80% od momentu na³o¿enia sankcji przez USA. Kolejnym ciosem dla Iranu by³a decyzja China National Petroleum Corporation (CNPC) z paŸdziernika br. o wycofaniu
siê z umowy wartej 5 mld USD. W ramach tego kontraktu
koncern CNPC mia³ uczestniczyæ w zagospodarowaniu
gigantycznego z³o¿a gazu South Pars. Irañski minister ds.
ropy Bijan Zanganeh oœwiadczy³, ¿e operatorem z³o¿a
bêdzie wy³¹cznie pañstwowa firma National Iranian Oil
Company. Warto przypomnieæ, ¿e CNPC zg³osi³o chêæ
inwestowania w South Pars po tym, jak francuski Total
opuœci³ Iran w 2018 r. A zaledwie rok wczeœniej zawar³
z Teheranem dodatkow¹ umowê do porozumienia z 2015 r.,
zak³adaj¹c¹ inwestycjê 1 mld USD w eksploatacjê tego
z³o¿a gazu. Podmorskie z³o¿e South Pars jest wspó³dzielone z Katarem, który nazywa je North Field. Zanganeh oceni³, ¿e wycofanie siê firm Total i CNPC to konsekwencja
presji Waszyngtonu i doda³, ¿e Iran chce byæ przyjacielem
pañstw regionu – Nie mog¹ uwa¿aæ nas za swoich wrogów.
Warto w tym kontekœcie przypomnieæ wzrost napiêcia
pomiêdzy Teheranem a Rijadem po ataku dronów i rakiet
14 wrzeœnia br. na rafineriê i z³o¿e ropy w Arabii Saudyjskiej. Ale Zanganeh publicznie oœwiadczy³, ¿e Iran nie ma
sporu z Arabi¹ Saudyjsk¹… nie mam problemu, by spotkaæ
siê z ministrem ds. ropy Arabii Saudyjskiej. Jednak tego
samego dnia, 11 paŸdziernika br., w odleg³oœci 60 mil od
saudyjskiego portu D¿udda dosz³o do dwóch wybuchów na
tankowcu Sabiti, nale¿¹cym do National Iranian Oil Company. Eksplozje, spowodowane prawdopodobnie atakiem
dwóch rakiet, doprowadzi³y do wycieku ropy do Morza
Czerwonego. Prezydent Iranu Hassan Rouhani powiedzia³,
¿e zemœci siê za atak na jego tankowiec.
W paŸdzierniku br. Qatar Petroleum (QP) poinformowa³, ¿e prowadzi rozmowy z koncernami naftowymi na
temat zagospodarowania z³o¿a gazu North Field. Kontrakt
ma byæ zawarty do koñca br. Rozmowy s¹ ponoæ prowadzone z ExxonMobil, Total, Royal Dutch Shell i ConocoPhillips. QP chce zwiêkszyæ wydobycie ze z³o¿a z 77 do
110 mln t/rok i zwiêkszyæ przepustowoœæ terminalu. W tym
celu do 2024 r. QP chce wybudowaæ 4 zak³ady skraplania
gazu ziemnego, ka¿dy o mocy 7,8 mln t. Szef QP Saad
Sherida al-Kaabi poinformowa³, ¿e koszt inwestycji wyniesie ok. 18 mld USD. W zwiêkszenie przepustowoœci terminalu s¹ zaanga¿owane japoñska Chiyoda, brytyjska
TechnipFMC, po³udniowokoreañski Hyundai Engineering,
w³oski Saipem, amerykañski McDermott i tajwañski CTCI.
QP zadba³ tak¿e o rynek zbytu i we wrzeœniu br. podpisa³
kontrakt z belgijsk¹ firm¹ Fluxys na dostawy LNG do terminalu LNG Zeebrugge do 2044 r. W ramach kontraktu
QP zarezerwowa³ pe³n¹ przepustowoœæ terminalu.
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Chiny. W konsekwencji amerykañsko-chiñskiej wojny
handlowej Pekin nada³ priorytetowy status zapewnieniu
dostaw surowców energetycznych. Kraj d¹¿y do ograniczenia rosn¹cej zale¿noœci od importu poprzez zwiêkszenie w³asnego wydobycia, w tym gazu ziemnego z formacji
³upkowych. Chiñska Agencja Energii (National Energy
Administration – NSA) poinformowa³a, ¿e zu¿ycie gazu w
Chinach tylko w tym roku ma wzrosn¹æ do 310 mld m3 – to
jest o 10% – i bêdzie rosn¹æ a¿ do 2050 r. Dlatego NSA
wzywa do intensyfikacji wydobywania gazu, zw³aszcza w
prowincji Syczuan (po³udniowy zachód kraju), obfituj¹cej
w konwencjonalne z³o¿a gazu, a tak¿e w z³o¿a gazu zacieœnionego i w ³upkach, oraz w basenie Ordos (na pó³nocy)
i na morzu. Wed³ug NSA Syczuan, z którego pochodzi 1/3
krajowej produkcji, mo¿e odegraæ kluczow¹ rolê w zwiêkszeniu wydobycia gazu ziemnego z formacji ³upkowych.
W tym regionie iloœæ gazu uzyskiwanego z formacji ³upkowych mo¿e przewy¿szaæ produkcjê ze z³ó¿ konwencjonalnych.
Chiñska agencja prasowa Xinhua przekaza³a bardzo
optymistyczne prognozy dotycz¹ce wydobywania gazu
ziemnego z formacji ³upkowych – w³asne wydobycie gazu
ziemnego przez Chiny w 2035 r. oszacowa³a na 280 mld m3.
Równie¿ Zhao Wenzhi, dyrektor nale¿¹cego do CNPC
Petroleum Exploration & Development Research Institute,
wydobycie gazu z ³upków oszacowa³ na 65 mld m3, a ca³¹
krajow¹ produkcjê b³êkitnego paliwa w 2035 r., podobnie
jak Xinhua, oceni³ na 280 mld m3. W 2018 r. Chiny wydoby³y 10,9 mld m3 gazu ziemnego z formacji ³upkowych, co
stanowi nieca³e 7% krajowej produkcji (162 mld m3). Tak
du¿y prognozowany skok produkcyjny wymaga³by od firm
wiercenia w latach 2019–2035 ok. 500 otworów rocznie,
czyli dwukrotnie wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym, powiedzia³
Zhao Wenzhi. Doda³, ¿e dotychczas w chiñskich formacjach ³upkowych wykonano 898 odwiertów (stan na koniec
2018 r.), które umo¿liwi³y potwierdzenie wystêpowania
1,05 bln m3 gazu ziemnego. By zwiêkszyæ wydobycie
gazu, Pekin og³osi³ w tym roku trzyletni program dop³at do
eksploatacji z³ó¿ niekonwencjonalnych, a w sierpniu ub.r.
prezydent Xi Jinping wezwa³ firmy do zintensyfikowania
prac wiertniczych celem zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego kraju. Jednak wezwanie Jinpinga mo¿e okazaæ
siê niewystarczaj¹ce. Zhao zauwa¿a, ¿e najskuteczniejsz¹
zachêt¹ do intensyfikacji prac jest zawsze zniesienie op³at
i podatków. Z kolei agencja Wood Mackenzie zwiêkszy³a
prognozy wydobycia gazu z formacji zacieœnionych (tight
gas) z 68 do 85 mld m3 na rok w 2040 r. Eksperci podkreœlaj¹ jednak, ¿e Chiny stoj¹ przed wyzwaniem trudnej geologii i wci¹¿ nierozwi¹zanych problemów technologicznych,
a inwestycje s¹ zbyt ma³e, by te trudnoœci przezwyciê¿yæ.
Ponoæ PetroChina planuje rozwijaæ projekty w formacjach ³upkowych z³o¿a Dagang w basenie Guandong, z którego do 2025 r. zamierza uzyskiwaæ 14 tys. b/d ropy
naftowej. Warto to zestawiæ z 5 mln t ropy naftowej wydobytymi w tym roku. Przedstawiciele PetroChina powiedzieli, ¿e osi¹gniêcie tego celu bêdzie wymaga³o inwestycji
4 mld juanów, z których czêœæ zostanie przeznaczona na
wywiercenie 380 otworów, z czego 59 otworów ma byæ
wykonanych w ci¹gu kilku najbli¿szych miesiêcy. Znowu
warto porównaæ te zapowiedzi z wykonanymi przez PetroChina 15 pionowymi odwiertami w ³upkowej formacji
Dagang od 2013 r. Firma zamierza zwiêkszaæ wydobycie
wêglowodorów z ³upków tak¿e na obszarach Karamay i Tuha
w regionie Sinciang.
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China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
d¹¿y z kolei do zwiêkszenia wydobycia ropy naftowej i gazu
ziemnego z formacji ³upkowych w zachodniej czêœci Morza
Po³udniowochiñskiego, gdzie w ci¹gu 6 lat chce wykonaæ
50 odwiertów. Anonimowy przedstawiciel CNOOC powiedzia³, ¿e firma zagospodaruje 14 nowych z³ó¿ i zwiêkszy
produkcjê z obecnych 73,5 do 80 mln boe do 2025 r.
CNOOC przygotowuje siê do uruchomienia wydobywania
gazu ziemnego i ropy naftowej z g³êbokowodnego z³o¿a
Lingshui 17–2 na Morzu Po³udniowochiñskim, znajduj¹cego siê 150 km na po³udniowy zachód od wybrze¿a
prowincji Hainan. Eksploatacja ma ruszyæ w 2021 r., a docelowy poziom pozyskiwania 4,5–5 mln t ropy naftowej
oraz 10 mld m3 gazu ziemnego ma byæ osi¹gniêty w 2025 r.
Z³o¿e to jest w ca³oœci obs³ugiwane przez CNOOC i projekt jest postrzegany jako test, czy firma poradzi sobie bez
wsparcia Totalu i ExxonMobil. Z kolei CNPC zosta³a operatorem z³o¿a Chuandongbei w Syczuanie, przejmuj¹c
udzia³y od Chevronu. CNPC zamierza wydobywaæ ze
z³o¿a 1,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie po zainwestowaniu 170 mln USD. Firma zamierza wybudowaæ 7 stacji
magazynowych i 17 km gazoci¹gów. Wiercenia maj¹
ruszyæ jeszcze w tym roku. Wydobycie gazu z tego z³o¿a
rozpocz¹³ Chevron w 2016 r., uzyskuj¹c z 14 odwiertów
przyp³yw 52 tys. m3/d.
W ub.r. Pekin na³o¿y³ c³a na import gazu skroplonego
z USA, jednak pozosta³ drugim nabywc¹ LNG na œwiecie.
Jednoczeœnie w Chinach roœnie udzia³ importu w zu¿yciu
produktów – ju¿ blisko 70% ropy naftowej i 50% gazu
ziemnego pochodzi z importu, powiedzia³ Lin Boqiang
dyrektor Instytutu Ekonomii i Energii. Krajowe czempiony mog¹ nie podo³aæ tak wyœrubowanym oczekiwaniom
produkcyjnym rz¹du w Pekinie. We wrzeœniu opublikowa³y
raporty pó³roczne. I tak PetroChina i CNOOC og³osi³y
wzrost obrotów w pierwszym pó³roczu 2019 r., a Sinopec
spadek. PetroChina uzyska³a w tym czasie dochód 1,2 bln
juanów (171 mld USD), co stanowi wzrost o 6,4% w
porównaniu do poprzedniego roku. Produkcja zagraniczna
wynios³a 105 mln boe i by³a wy¿sza o 8,1% od ubieg³orocznej. Obrót gazem to 125,27 mld m3 (wzrost o 23,5%), z czego 84,3 mld m3 sprzedano na rynku krajowym. Równie¿
CNOOC odnotowa³ wzrost zysku ze sprzeda¿y wêglowodorów o 18,7% – do 30 mld juanów, przy obrotach
wynosz¹cych 94,28 mld juanów (wzrost o 4,4%). Firma
obni¿y³a koszt produkcji z 30 USD do 28,99 USD za boe,
przy wydatkach na poziomie 33,7 mld juanów. Produkcja
ropy i gazu wzros³a o 2,1% – do 243 mln boe. Firma operuje na wodach u wybrze¿y Chin, Nigerii i w Zatoce Meksykañskiej. Z kolei obroty Sinopec w pierwszym pó³roczu
br. wynios³y 1,5 bln juanów i firma ta jako jedyna odnotowa³a spadek o 20,2% w stosunku do pierwszego pó³rocza
ub.r. Zysk wyniós³ 49,2 mld juanów, a zysk netto 31,3 mld
juanów (spadek o 24,7%). Wydobycie ropy i gazu wzros³o
o 0,9% – do 226 mln boe, w tym 123 mln bary³ek ze z³ó¿
krajowych i 17,63 mln bary³ek z produkcji zagranicznej.
Warto tak¿e odnotowaæ odwo³anie we wrzeœniu br. Yan
Hua ze stanowiska szefa China National Offshore Oil
Corporation, które obj¹³ w 2015 r. Ponoæ rz¹d mia³ obiekcje dotycz¹ce wdra¿ania przez Hua decyzji, w tym niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na wezwanie Pekinu do wzmocnienia
bezpieczeñstwa energetycznego kraju.
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