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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Grzegorz Makuch1
Œwiat. W 2018 r. odnotowano najwy¿szy wzrost netto wydobycia gazu
ziemnego od 2010 r. – a¿ o 164 mld m3.
Wzrost ten w g³ównej mierze jest zas³ug¹
Ameryki Pó³nocnej (71 mld m3) i Bliskiego Wschodu (39 mld m3). Europa zaœ
by³a jedynym regionem, w którym w tym
czasie nast¹pi³ spadek produkcji gazu.
Wed³ug prognoz Rystad Energy œredni
roczny wzrost produkcji do 2021 r. wyniesie 115 mld m3
i tym samym przekroczy poziom wzrostu z 2011 r. a¿ o 90%.
Zarazem wzrost produkcji po 2018 r. w dalszym ci¹gu ma
byæ napêdzany przez Amerykê Pó³nocn¹. Rystad prognozuje, ¿e mo¿liwy wolumen gazu produkowanego w USA w
2025 r. to 1000 mld m3. Najmniejszy globalny wzrost
produkcji gazu odnotowano w latach 2015–2016 –
zaledwie o 12 mld m3. Rystad Energy przewiduje tak¿e
wzrost wydatków na prace w obszarach morskich,
zak³adaj¹c ¿e inwestycje te bêd¹ w bie¿¹cym roku dro¿sze
od inwestycji na l¹dzie. Prognozowany wzrost wyniesie
4% i to za spraw¹ projektów poszukiwawczych. Z kolei
bran¿a us³ug na l¹dzie, zw³aszcza ta powi¹zana z produkcj¹ wêglowodorów z formacji ³upkowych, ma pozostaæ w
tym roku na niezmienionym poziomie. Ponadto Rystad
informuje, ¿e cykl ¿ycia projektów ³upkowych jest krótszy,
zatem wzrost inwestycji mo¿e przyjœæ niespodziewanie. I gdy
cena ropy naftowej osi¹gnie 64 USD/bary³kê, inwestycje
w projekty ³upkowe mog¹ wzrosn¹æ o 5%, a gdy wzroœnie
do 70 USD, a¿ o 14%. Za to, jeœli cena bary³ki ropy spadnie
do 60 USD czêœæ inwestorów, mo¿e – wed³ug Rystad Energy – zamroziæ projekty w formacjach ³upkowych i dokonaæ
ponownego przegl¹du wstrzymanych uprzednio projektów
morskich. Ponadto w grudniu ub.r. rynek ³upkowy w USA
trochê wyhamowa³. Liczba szczelinowañ otworów spad³a
z 50 do 44 dziennie.
Holandia. Francuski Total sprzedaje swoje morskie
pola gazowe nale¿¹ce do Holandii i tym samym zaczyna siê
wycofywaæ z inwestycji w tym kraju. W grudniu 2018 r. firma ta wynajê³a bank Jefferies, by ten poprowadzi³ proces
zbycia udzia³ów w z³o¿ach. W 2017 r. dzienna produkcja
Totalu wynios³a 20 tys. boe (barrel of oil equivalent – ekwiwalent energii otrzymanej ze spalenia jednej bary³ki ropy
naftowej), co stanowi³o spadek w stosunku do 25 tys. boe
w roku poprzednim. Firma ta swoj¹ aktywnoœæ w Holandii
rozpoczê³a w 1964 r. i aktualnie ma 24 licencje, z których
20 jest produktywnych, ale w wiêkszoœci s¹ to z³o¿a dojrza³e.
Ponadto wiele platform jest ju¿ przestarza³ych, dlatego Total

podj¹³ decyzjê o ich likwidacji i tym samym skorzysta
z przys³uguj¹cej mu ulgi podatkowej. Koncern ten posiada
tak¿e 55% udzia³ów w rafinerii w Zeeland i uczestniczy w
sprzeda¿y gazu oraz energii w Holandii. Poza tym, podobnie jak inne du¿e firmy w ostatnich latach, sprzedaje starzej¹ce siê aktywa na Morzu Pó³nocnym, które czêsto s¹
skupowane przez mniejsze firmy.
Norwegia. Operatorzy zadeklarowali wiêksz¹ aktywnoœæ w 2019 r. i sumaryczny bud¿et na poszukiwania
zwiêkszy³ siê do 30 mld koron (3,5 mld USD), w stosunku
do 25 mld koron w ub.r. W 2018 r. firmy odwierci³y 51
otworów rozpoznawczych, w tym roku ich liczba ma byæ
wiêksza. Equinor zadeklarowa³ wykonanie odwiertów w
pobli¿u pól Fram i Johan Svedrup, a Aker BP w rejonie
Alvheim (szacunkowe zasoby to 300 mln boe) i Utsira
High (szacunki miêdzy 100 a 421 mln boe). Szwedzki
Lundin Petroleum wywierci tak¿e otwór w rejonie Utsira
High, a hiszpañski Repsol w z³o¿u Yme (w którym Lotos
ma 20% udzia³ów, OKEA 15% i KUFPEC Norway 10%).
Equinor przeprowadzi równie¿ prace na Morzu Barentsa,
w obszarze z³o¿a Gjokaasen w pobli¿u norwesko-rosyjskiej granicy morskiej. Szacuje siê, ¿e z³o¿e to zawiera
od 26 mln do 1,4 mld boe. W tym roku Equinor bêdzie równie¿ kontynuowa³ eksploatacjê z³o¿a Korpfjell, mimo niesatysfakcjonuj¹cych rezultatów dotychczasowych prac.
Spoœród wszystkich firm dzia³aj¹cych w Norwegii to Lundin Norway i Equinor s¹ najaktywniejsze na Morzu
Barentsa. Lundin Norway dzia³a w obszarze Alta i Gotha,
a Equinor w obszarach koncesji 960 (wraz z Dea Norge
20%, Lundin Norway 20%, Petoro 20%) i 961 (Aker BP
30% i Petoro 20%). Mimo wyjœcia z Norwegii du¿ych firm,
jak Chevron, Marathon Oil czy Hess, czêœæ podmiotów
kontynuuje prace. Francuski Total posiada udzia³y w du¿ym z³o¿u Johan Svedrup, angielsko-holenderski
Royal-Dutch Shell eksploatuje z³o¿e gazu Ormen Lange,
oddzia³ w³oskiego Eni i brytyjskiego BP po³¹czy³y siê
z Hitec Vision i Aker, tworz¹c odpowiednio Vaar Energi
i Aker BP.
Tore Gulbrandsoy z norweskiego oddzia³u Rystad
Energy przyznaje, ¿e czêœæ g³ównych graczy ograniczy³a
swoje dzia³ania, czy wrêcz wycofa³a siê z prac w Norwegii,
podkreœla jednak, ¿e obraz nie jest czarno-bia³y. Najwiêkszy udzia³ œwiatowych koncernów w eksploatacji z³ó¿ wêglowodorów Norwegia notowa³a w 2005 r. i by³o to 33%;
w 2020 r. wskaŸnik ten spadnie do 15%. Tymczasem roœnie
zainteresowanie rynkiem norweskim wœród firm azjatyckich – Bangchak Corporation z Tajlandii sta³a siê najwiêk-
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szym udzia³owcem Okea. Norweski minister ds. ropy
Kjell-BÝrge Freiberg podkreœla, ¿e rz¹d stara siê zachowaæ
ró¿norodnoœæ firm pracuj¹cych na norweskim rynku
wêglowodorowym.
Norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii
zwróci³o siê do Gassco, firmy kontrolowanej przez
pañstwo, która odpowiada za infrastrukturê przesy³ow¹,
o zbadanie mo¿liwoœci rozbudowy ruroci¹gów w rejonie
Morza Barentsa. Uprzednio z wnioskiem o zbadanie
mo¿liwoœci eksportu gazu z Morza Barentsa do Europy
wyst¹pi³y do Gassco: Equinor, Lundin Petroleum Alker
BP, Spirit Energii i Vaar Energi. Firmy te spodziewaj¹ siê
wzrostu zapotrzebowania na gaz i w odpowiedzi na nie
zamierzaj¹ zwiêkszyæ produkcjê b³êkitnego paliwa po
2030 r. Dyrektor norweskiego stowarzyszenia producentów
ropy i gazu (Norwegian Oil and Gas Association) Karl-Eirik
Schjott-Pedersen uwa¿a, ¿e Morze Barentsa mo¿e siê staæ
wa¿nym regionem produkcji gazu, którego potencja³ obecnie nie jest w pe³ni wykorzystywany przez wzgl¹d na braki
w infrastrukturze przesy³owej. Szef norweskiego dyrektoriatu naftowego Torgeir Stordal równie¿ zwraca uwagê na
problem infrastruktury i szacuje, ¿e pod dnem Morza
Barentsa mog¹ siê jeszcze znajdowaæ du¿e zasoby gazu –
nawet dwie trzecie tego, co odkryto do tej pory. Akwen ten
jest s³abo przebadany, dotychczas w dnie Morza Barentsa
wykonano 198 otworów, podczas gdy na obszarze Morza
Norweskiego – 891, a Morza Pó³nocnego – 5348. Szczególnej uwagi wymaga zw³aszcza zachodnia czêœæ Morza
Barentsa, gdzie w ci¹gu ostatnich 40 lat wykonano zaledwie 19 odwiertów, podkreœla Sidsel LindsÝ z ExploCrowd.
Dania. Kontynuowane s¹ prace zmierzaj¹ce do intensyfikacji wydobycia gazu ziemnego z gigantycznego z³o¿a
Tyra na Morzu Pó³nocnym. Koszt prac wyniesie 3,3 mld USD.
Z³o¿e to zosta³o odkryte w 1984 r. i po ponad 30 latach produkcji jego infrastruktura wymaga zmian. W tym czasie na
skutek wydobycia gazu obni¿y³o siê dno morskie i platformy znajduj¹ siê o 5–6 m ni¿ej ni¿ na pocz¹tku produkcji.
Obecnie z³o¿e Tyra jest podzielone na dwa g³ówne centra
produkcyjne: Tyra Wschód i Tyra Zachód. Po remoncie
dwie platformy zostan¹ zast¹pione jedn¹. Ze z³o¿a Tyra
pochodzi ponad 90% duñskiej produkcji gazu, a przebudowa instalacji ma wyd³u¿yæ jego ¿ywotnoœæ o 25 lat. Ponadto gaz jest wydobywany tak¿e ze z³ó¿ satelickich: Harald,
Valdemar, Svend i Roar. Eksploatacja z³o¿a Tyra zostanie
czasowo wstrzymana w listopadzie 2019 r., by umo¿liwiæ
renowacjê urz¹dzeñ, usuniêcie starych instalacji i monta¿
nowych. W sumie z Morza Pó³nocnego zostanie usuniêtych
50 tys. t stali, co stanowi równowartoœæ siedmiu wie¿
Eiffla. Platformy zostan¹ zdemontowane przez firmê Allseas, przy u¿yciu najwiêkszego na œwiecie statku tego typu
– Pioneering Spirit (by³ wykorzystywany m.in. do budowy
Turkish Stream, Nord Stream 2, a tak¿e do usuniêcia wadliwej
platformy ze z³o¿a Yme). Statek ma dotrzeæ na miejsce w
2020 r., by usun¹æ platformy, a tak¿e instalacje. Wed³ug
Pedersena a¿ 97% materia³ów ma byæ poddanych recyklingowi i w przysz³oœci ponownie u¿ytych. Amerykañski
McDermott, g³ówny wykonawca, zamówi³ ju¿ stal (33 tys. t)
w Indonezji – zlecenie zostanie zrealizowane w lutym 2020 r.
W przebudowie uczestnicz¹ tak¿e inne firmy, w tym
hiszpañski Dragados oraz holenderskie Heerema i Royal
Boskalis Westminster. Z³o¿e jest w posiadaniu konsorcjum
Danish Underground Consortium (DUC). Total po kupieniu
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akcji M³rsk Oil (31,2%) i Chevron (12%) posiada 43,2%
w DUC, czyli wiêcej ni¿ norweskie Noreco (36,8%), które
naby³o akcje od Royal Dutch Shell. Pozosta³ych 20% ma w
tym konsorcjum duñskie NordsÝfonden. Dzienne wydobycie w 2018 r. wynios³o 67 tys. b/d. Po wymianie instalacji
dzienne moce produkcyjne z³o¿a Tyra wynios¹ 60 tys. boe,
z czego dwie trzecie bêdzie stanowiæ gaz. W sierpniu ub.r.
agencja do spraw energii poinformowa³a, ¿e Dania pozostanie eksporterem gazu do 2035 r., z wyj¹tkiem lat 2020–2021,
w których spodziewany jest spadek produkcji spowodowany przebudow¹ instalacji z³o¿a Tyra. Wydobywanie gazu
z tego z³o¿a ponownie zostanie podjête w 2022 r. W tym
samym roku jest planowane uruchomienie gazoci¹gu z Norwegii, przez Daniê, do Polski – Baltic Pipe.
Ukraina. Rz¹d zaprosi³ przedstawicieli zagranicznych
firm do sk³adania ofert na 12 bloków. Koncesje poszukiwawcze bêd¹ obowi¹zywaæ przez 5 lat, ale rz¹d poinformowa³, ¿e po udokumentowaniu zasobów wêglowodorów
gotów jest podpisaæ umowy o podziale zysku na okres 50
lat. W toku realizacji prac geologicznych inwestorzy bêd¹
zobowi¹zani do wykonania badañ sejsmicznych i wierceñ
oraz do wydatkowania minimum 16 mln USD w bloku
Berestianski i 34 mln USD w blokach Werwinski, Ichianski i Sofijewski. W 2016 r. odwiercono na Ukrainie 98
otworów, rok póŸniej 120, a nastêpnie 190. Kijów d¹¿y do
poprawy bezpieczeñstwa dostaw gazu g³ównie poprzez
zwiêkszenie wydobywania w³asnych zasobów. Ukraina
wdra¿a program rozdzia³u w³aœcicielskiego i buduje elektroniczny system zarz¹dzania odwiertami.
Firma Ukrtransgaz, bêd¹ca w³asnoœci¹ pañstwa, planuje
10-letni program modernizacji i konserwacji infrastruktury
przesy³owej, który bêdzie kosztowa³ 2,1 mld USD. Celem
prac jest unowoczeœnienie i dostosowanie infrastruktury do
zachodnich standardów, tak¿e pod wzglêdem efektywnoœci
energetycznej i bezpieczeñstwa tranzytu. Ukrtransgaz
chcia³by utrzymaæ mo¿liwoœci przesy³ania gazu na poziomie co najmniej 100 mld m3 rocznie. Po zakoñczeniu
modernizacji okres eksploatacji urz¹dzeñ przesy³owych
ma byæ wyd³u¿ony o 25–30 lat. Szacuje siê, ¿e przesy³anie
gazu generuje rocznie zyski na poziomie 3 mld USD.
Mo¿liwe jednak, ¿e w styczniu 2020 r. Gazprom mocno
zmniejszy lub nawet wstrzyma tranzyt gazu przez
Ukrainê.
Nord Stream 2. Ambasador USA w Berlinie Richard
Grenell ostrzeg³ niemieckie firmy przed zaanga¿owaniem
w projekt Nord Stream 2 i poinformowa³ o mo¿liwoœci
na³o¿enia przez Waszyngton sankcji. Odpowiedzia³ mu
Heiko Maas, szef MSZ Niemiec, twierdz¹c, ¿e ewentualne sankcje USA i tak nie zatrzymaj¹ budowy gazoci¹gu.
Z kolei w UE wci¹¿ toczy siê gra o nowelizacjê dyrektywy
gazowej. Zwolennicy Nord Stream 2 chc¹, by nie obejmowa³a ona podmorskich odcinków tego gazoci¹gu regulacjami prawa UE, a co za tym idzie przepisami trzeciego
pakietu energetycznego. Tekst nowelizacji dyrektywy gazowej przygotowany podczas rumuñskiej prezydencji ma byæ
– wed³ug nieoficjalnych informacji – bli¿szy pierwotnej
propozycji KE ni¿ propozycjom rewizji, które powsta³y
podczas prezydencji bu³garskiej i austriackiej. Kraje te
d¹¿y³y do nieobejmowania projektu Nord Stream 2 prawodawstwem UE, a tak¿e opóŸnia³y prace nad przyjêciem
dyrektywy. Nowelizacja musi byæ uzgodniona najpóŸniej
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na szeœæ tygodni przed zakoñczeniem kadencji Parlamentu
Europejskiego, by zdo³ano j¹ przet³umaczyæ i aby europos³owie mogli j¹ przeg³osowaæ. W przypadku, gdyby to
siê nie uda³o i nowelizacja nie wesz³aby w ¿ycie przed
zakoñczeniem budowy Nord Stream 2 – podobnie jak sta³o
siê to z Nord Stream 1 – to gazoci¹g ten nie bêdzie podlega³
regulacjom trzeciego pakietu energetycznego. Jêzyczkiem
uwagi mog¹ byæ W³ochy i Hiszpania. Kraje te s¹ zainteresowane tym tematem przez wzgl¹d na ewentualny wp³yw
dyrektywy na projekty ruroci¹gów ³¹cz¹ce je z krajami
Afryki.
Turkish Stream. 19 listopada 2018 r. Gazprom zakoñczy³ budowê pierwszej nitki Turkish Stream (z Rosji przez
Morze Czarne do Turcji) o przepustowoœci 15,75 mld m3.
Docelowo maj¹ powstaæ dwie nitki gazoci¹gu o tej samej
przepustowoœci, przy czym druga rura zostanie poprowadzona do brzegu Bu³garii. Gaz s³any pierwsz¹ nitk¹ bêdzie
dedykowany na rynek turecki, a drug¹ dla Europy Po³udniowej i Œrodkowej. Obie nitki Tureckiego Potoku maj¹ byæ
gotowe pod koniec 2019 r. W styczniu br. W³adimir Putin
z³o¿y³ wizytê w Serbii, gdzie zadeklarowa³ gotowoœæ wydania 1,4 mld USD na budowê przed³u¿enia Turkish Stream.
Odnoga do Serbii ma byæ gotowa w 2019 r. Odcinek (od
granicy serbsko-bu³garskiej do serbsko-wêgierskiej) wyniesie 401 km. Eksport gazu do Serbii ma wzrosn¹æ z 3 do
3,5 mld m3 w 2019 r. i do 5 mld m3 w najbli¿szych latach.
Warto przypomnieæ, ¿e w maju ub.r., podczas Miêdzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, szef
Gazpromu Aleksiej Miller odby³ wiele spotkañ, m.in. z ministrem górnictwa i energetyki Serbii Aleksandrem Anticiem. Rosyjski koncern poinformowa³ wówczas, ¿e strony
omówi³y rozwój sektora energetycznego w po³udniowo-wschodniej Europie, uwzglêdniaj¹c rosn¹ce zapotrzebowanie na gaz. Miller spotka³ siê tak¿e z przedstawicielem
Edison, z którym omówi³ postêp prac nad gazoci¹giem
Posejdon (z Grecji do W³och), który bêdzie zaopatrywany
w gaz z Turkish Stream. Odby³o siê równie¿ spotkanie
szefa Gazpromu z szefem MSZ Wêgier Peterem Szijarto.
Tematem rozmów by³a wspó³praca w sektorze gazu, w tym
dostawy surowca na Wêgry, jak i kierunki rozwoju wêgierskiej infrastruktury przesy³owej. Jest to spójne z projektem
gazoci¹gów Eastring. Na stronie projektu Eastring, promowanego przez by³ego premiera Mirka Topolanka, trasa
wiedzie z Bu³garii przez Rumuniê na S³owacjê, a po
uwzglêdnieniu projektowanych gazoci¹gów i interkonektorów mo¿liwe bêdzie rozszerzenie jej o Polskê, Czechy,
Austriê, Wêgry, Serbiê i – zamykaj¹c¹ pierœcieñ – Bu³gariê.
Iran. Kraj ten dysponuje zasobami ropy naftowej i gazu
ziemnego plasuj¹cymi go odpowiednio na czwartym i drugim miejscu na œwiecie. Kilka najwiêkszych z³ó¿ ropy, to
Marun (22 mld bary³ek), Ahwaz (18 mld bary³ek) i Aghajari (17 mld bary³ek). Bilansowe zasoby ropy Iranu wynosz¹
ok. 154 mld bary³ek, co stanowi blisko 10% œwiatowych
zasobów. Szacunkowe zasoby gazu wynosz¹ 33,6 bln m3, na
które sk³adaj¹ siê zasoby gigantycznego z³o¿a South Pars,
a tak¿e Kish, Tabnak, Forouz, Kangan i Ferdowsi. Ponadto
Iran wci¹¿ dokumentuje nowe z³o¿a – w 2011 r. odkryto
Kayyam, Forouz, Madar i Sadare. Z³o¿e South Pars-North
Field, które znajduje siê na morskim pograniczu irañsko-katarskim, zosta³o odkryte w 1976 r. i jest eksploatowane przez oba kraje. Infrastruktura wydobywcza irañskiego

z³o¿a jest rozwijana przez firmê Pars Oil & Gas Company
(POGC), która rozpoczê³a w tym roku 14 fazê prac na tym
z³o¿u (planowanych jest 25 faz). Prace te maj¹ byæ ukoñczone zim¹ 2020 r. Nowa platforma wiertnicza jest budowana w irañskiej stoczni przez Iran Shipbuilding and
Offshore Industries (ISOICO). W po³owie stycznia dyrektor POGC Mohammad Meshkinfam og³osi³, ¿e firma przejê³a od National Iranian Oil Co. (NIOC) zarz¹dzanie
eksploatacj¹ z³o¿a Kish. Docelowo planuje siê uzyskiwanie z tego z³o¿a 85 mln m3 gazu dziennie. Dyrektor National Iranian Drilling Co. Mehdi Arshian poinformowa³
natomiast, ¿e w nadchodz¹cym roku (wg irañskiego kalendarza rozpoczynaj¹cym siê 21 marca 2019 r.) firma podda
konserwacji 8 l¹dowych platform wiertniczych. W styczniu
br. minister ds. ropy Bijan Zangeneh poinformowa³ o odkryciu nowego z³o¿a lekkiej i s³odkiej ropy w po³udniowo-zachodnim Iranie, w prowincji Chuzestan. Z³o¿e to
wystêpuje na g³êbokoœci 3770 m i jest pierwszym odkryciem w miejscowoœci Abadan. Zanganeh zapowiedzia³ dalsze prace maj¹ce na celu oszacowanie zasobów z³o¿a.
W wyniku na³o¿enia przez prezydenta USA Donalda
Trumpa sankcji na Iran eksport ropy naftowej z tego kraju
spad³ z 2,7 mln b/d do ok. 1 mln b/d. Przedstawiciel Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych ds. Iranu Brian
Hook w styczniu br. poinformowa³, ¿e 80% przychodów
Iranu z eksportu pochodzi ze sprzeda¿y ropy naftowej,
a œrodki te s¹ wykorzystywane do destabilizacji Bliskiego
Wschodu. Hook podkreœli³, ¿e decyzja o usuniêciu irañskiej ropy z rynku by³a podyktowana tak¿e potrzeb¹ utrzymania po¿¹danej ceny bary³ki ropy. Na koniec doda³, ¿e
postawa Waszyngtonu wobec Teheranu jest wynikow¹
równowa¿enia amerykañskich interesów bezpieczeñstwa
i gospodarczych. Dlatego Waszyngton d¹¿y do dalszej
redukcji eksportu ropy przez Iran. W tym celu administracja amerykañska stopniowo wycofuje pozwolenia na
import ropy z Iranu. Spoœród 8 pañstw (Chiny, Turcja,
Korea Po³udniowa, Indie, W³ochy, Grecja, Japonia i Tajwan), które w listopadzie ub.r. uzyska³y zgodê Waszyngtonu na dalszy import ropy z Iranu, tylko 5 w dalszym ci¹gu
j¹ kupuje, podkreœli³ Brian Hook, jednak nie wymieni³ tych
pañstw. Hook powiedzia³, ¿e celem sankcji jest ograniczenie dochodów Islamskiej Republiki Iranu poprzez zupe³ne
zablokowanie eksportu ropy. Z kolei minister spraw
zagranicznych Iranu Javad Zarif podkreœla w swojej odpowiedzi, ¿e jest to nierealny cel, poniewa¿ Teheran
wspó³pracuje z tradycyjnymi partnerami, w tym Chinami,
Rosj¹ i Indiami. W styczniu br. import ropy z Iranu wznowi³a Turcja, z mo¿liwoœci¹ zakupu 3 mln t rocznie. W listopadzie Ankara wstrzyma³a zakup ropy, ale ju¿ w grudniu
kupowa³a œrednio 54 tys. bary³ek dziennie. W styczniu
minister ds. ropy Iranu Bijan Zangeneh poinformowa³, ¿e
surowiec ten bêdzie tak¿e trafia³ do Iraku (region Kurdystanu). Indyjski Bharat Petroleum w lutym ma sprowadziæ
1 mln bary³ek ropy, a transakcja bêdzie rozliczana w
rupiach. Tak¿e dwie japoñskie firmy, JXTG Holding i Cosmo Oil, wznowi¹ import ropy. Prezes JXTG Tsutomu Sugimori powiedzia³, ¿e Iran jest wa¿nym dostawc¹ surowców
i firmy japoñskie bêd¹ wnioskowaæ do USA o przed³u¿enie
na kolejnych 180 dni prawa do importu ropy. Z kolei prezes
Cosmo Oil Shunichi Tanaka wstrzymywa³ siê z dokonaniem transakcji, oczekuj¹c wpierw jej ostatecznej akceptacji przez japoñskie banki. Do koñca stycznia Cosmo
sprowadzi³ z Iranu 1,8 mln bary³ek ropy. Równie¿
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po³udniowokoreañska firma w styczniu br. kupi³a 2 mln
bary³ek irañskiego kondensatu. Pierwszy ³adunek (960
tys.) trafi³ do portu Incheon w po³owie miesi¹ca. Szef MSZ
Iranu Javad Zarif powiedzia³, ¿e dotychczasowe prace
zmierzaj¹ce do powo³ania przez UE spó³ki specjalnego
przeznaczenia (Special Purpose Vehicle – SPV) postêpuj¹
wolniej ni¿ oczekiwano. Doda³, ¿e Teheran kontynuuje
wspólne dzia³ania z Bruksel¹, zmierzaj¹ce do powo³ania
spó³ki, ale zarazem nie bêd¹ bezczynnie czekaæ i szukaj¹
wspó³pracy z innymi pañstwami. W kontekœcie SPV
ambasador Iranu w Warszawie Masud Edrisi Kermanszahi,
w wywiadzie udzielonym Rzeczpospolitej, powiedzia³:
obiecywano, a nic nie zrobiono [...]. Europejczycy staraj¹
siê przykryæ to, ¿e nic nie mog¹. Zarazem szwajcarskie
ministerstwo handlu og³osi³o, ¿e pracuje nad ustanowieniem niezale¿nego systemu p³atniczego (Financial Action
Task Force – FATF), który ma umo¿liwiæ Iranowi handel.
W tym celu szwajcarskie banki bêd¹ poœredniczyæ w transferze œrodków p³atniczych z krajów trzecich do Iranu. Ca³y
proces odbywa siê za zgod¹ USA (Departamentu Skarbu) i dotyczy np. transakcji sprzeda¿y ropy do pañstw, które uzyska³y czasow¹ zgodê na handel. Z kolei rzecznik
komisji parlamentarnej ds. energii Asadullah Gharekhani
poinformowa³, ¿e bud¿et na najbli¿szy rok bêdzie elastyczny przez wzgl¹d na sankcje USA i limity na eksport ropy.
Brane bêd¹ pod uwagê ró¿ne scenariusze dotycz¹ce wolumenu eksportowanej ropy wobec ceny 54 USD za bary³kê.

ministerstwo podjê³o decyzjê o przyznaniu wszystkim
koncesjobiorcom dodatkowych 12 miesiêcy na dalsze prace. Na pocz¹tku br. zostanie wykonany kolejny przegl¹d
wyników prac, ale ju¿ wiadomo, ¿e ¿adna z prywatnych
firm nie wywi¹za³a siê z zadeklarowanego w koncesji programu. Dlatego ministerstwo zasobów naturalnych podjê³o
decyzjê o zmniejszeniu rozmiarów bloków koncesyjnych
na gaz w formacji ³upkowej. Obszar koncesyjny zostanie
zmniejszony proporcjonalnie do wykonanych prac i zainwestowanych œrodków: minimum zosta³o okreœlone na
poziomie 2 otworów na ka¿de 500 km2 i 4,4 tys. USD na
ka¿dy km2. Z kolei firmy nieoficjalnie podnosz¹ zarzut, ¿e
najlepsze bloki koncesyjne dosta³y firmy pañstwowe,
PetroChina i Sinopec, a obszary przyznane prywatnym firmom maj¹ najs³absze prognozy. W 2018 r. produkcja gazu
z ³upków mia³a wynosiæ 9 mld m3, jednak dane te wci¹¿ nie
zosta³y potwierdzone.

Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z prac w Iranie zrezygnowa³o PGNiG i przenios³o swoje biuro do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jednoczeœnie w grudniu ub.r.
PGNiG wygra³o konkurs na prace w emiracie Ras Al Khaimah i w styczniu br. podpisa³o umowê z Al Khaimah
Petroleum Authority i Rak Gas LLC. Blok licencyjny obejmuje obszar 619 km2. Umowa o podziale zysków i kosztów zak³ada trzy 2-letnie okresy poszukiwañ, a nastêpnie
30-letni¹ produkcjê. Wed³ug danych OPEC Zjednoczone
Emiraty Arabskie maj¹ zasoby 98 mld bary³ek ropy naftowej (dziennie wydobywaj¹ 3 mln bary³ek) i 6 bln m3 gazu
ziemnego (z których w ub.r. uzyska³y 54 mld m3).

USA. Cheniere wyst¹pi³o z wnioskiem o zgodê na
budowê drugiego zak³adu w terminalu LNG w Corpus
Christi. Docelowo ma powstaæ terminal przetwarzaj¹cy
22,5 mln t LNG rocznie (PGNiG ma kontrakt z Cheniere na
dostawy LNG).

Chiny. W 2012 r. Ministerstwo Zasobów Naturalnych
przyzna³o 19 bloków koncesyjnych 16 prywatnym firmom
i zapowiedzia³o przeprowadzenie w 2017 r. przegl¹du
postêpu prac w obszarach tych koncesji. Poniewa¿ aktywnoœæ prywatnych firm zosta³a uznana za niewystarczaj¹c¹,
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Australia. W 2018 r. eksport LNG wyniós³ 69,5 mln t
(wzrost o 23% w stosunku do roku 2017, gdy osi¹gn¹³
56,5 mln t). Najwiêkszymi nabywcami australijskiego LNG
by³y: Japonia (29,8 mln t), Chiny (23,6 mln t) i Korea
Po³udniowa (8 mln t). Przychody z eksportu LNG w 2018 r.
wynios³y 31,3 mld USD (wzros³y o 67,8% w stosunku do
2017 r., co w wiêkszej mierze jest skutkiem wzrostu cen ni¿
wolumenu).

Kanada. ExxonMobil wycofa³ swój wniosek o ocenê
oddzia³ywania na œrodowisko projektu terminalu do eksportu LNG w prowincji Kolumbia Brytyjska. Terminal ten
mia³ eksportowaæ rocznie 15 mln t gazu (z mo¿liwoœci¹
rozbudowy do 30 mln t). OOŒ by³a prowadzona od 2015 r.,
ale w 2016 r. Exxon nie przekaza³ ¿adnych dokumentów,
a 5 grudnia 2018 r. z³o¿y³ wniosek o wycofanie procedury.
ród³a: Oil & Gas Journal, Upstream Online, Norvegian
Petroleum Directorate, IranOilGas, Gazprom, Eastring,
NordsÝfonden, Rystad Energy, Business Wire, Euractiv,
PAP, Reuters, Rzeczpospolita

