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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Grzegorz Makuch1
USA. Rystad Energy przedstawi³o 3
kluczowe elementy rozwoju wydobycia
ropy naftowej z formacji ³upkowych w
USA. 1) Produkcja w Nowym Meksyku
bêdzie mia³a najszybsz¹ stopê wzrostu,
która wyraŸnie zaznaczy³a siê, osi¹gaj¹c
poziom 703 tys. b/d w ub.r. w stosunku
do 419 tys. w 2017 r. Tym samym Nowy
Meksyk, uzyskuj¹c 70-procentowy wzrost
produkcji, ma najwy¿szy wskaŸnik spoœród wszystkich
stanów. 2) Kluczowe dla rozwoju wydobycia bêd¹ du¿e firmy i prywatne. W 2018 r. najwiêksze firmy zapewni³y
wzrost produkcji o 64% w stosunku do roku poprzedniego,
a na prywatne firmy przypad³o 44% wzrostu. 3) Mo¿liwy jest
tak¿e szybki spadek produkcji, nawet o 62% (4,5 mln b/d),
jeœli w latach 2019–2020 nie zostanie wykonana odpowiednia liczba nowych otworów.
Z kolei EIA opublikowa³a informacje o 7 nowych formacjach ³upkowych, poszerzaj¹cych mo¿liwoœci produkcyjne
USA. Aktualizacja dotyczy nowych szacunków zarówno
w zagospodarowanych ju¿ obszarach produkcyjnych, jak
i nowo odkrytych. EIA wymienia: formacjê Mississippi
(Oklahoma), Burket, Geneseo (w Pennsylvanii i Zachodniej
Virginii), z³o¿e suchego gazu nad znan¹ ju¿ formacj¹ Marcellus, a tak¿e Uteland Butte (w basenie Uinta w stanie
Utah) i nowe z³o¿a (Turner, Frontier, Sussex-Shannon oraz
Teapot-Parkman) w basenie Powder River (stan Wyoming).
Kanada. W wyniku wieloletnich zaniedbañ i braków w
infrastrukturze eksportowej w ub.r. dosz³o do nadprodukcji ropy naftowej i spadku ceny surowca. Ró¿nica
pomiêdzy cen¹ bary³ki ropy amerykañskiej (West Texas
Intermediate – WTI) i kanadyjskiej (Western Canadian
Select – WCS) wynosi³a w listopadzie ub.r. 45,93 USD.
W reakcji na ten stan rzeczy rz¹d prowincji Alberta podj¹³
decyzjê o redukcji wolumenu produkowanej ropy celem
wyprzedania zapasów zgromadzonych w magazynach. Po
tym, jak poziom zapasów spad³ do 30 mln bary³ek, a ró¿nica w cenie pomiêdzy WTI i WCS spad³a do 11,5 USD, na
pocz¹tku lutego br. premier rz¹du prowincji Alberta
Rachel Notley podjê³a decyzjê o z³agodzeniu limitów produkcyjnych. Jednak nie mo¿na wykluczyæ, ¿e rz¹d ponownie zaostrzy limity produkcyjne, bo 11 lutego br. dosz³o do
kolejnej awarii ruroci¹gu Keystone. W wyniku wycieku,
do którego dosz³o w St. Louis (Missouri), zamkniêto odcinek przesy³aj¹cy ropê do Patoka. Nie jest to pierwsza awaria Keystone, bowiem w listopadzie 2017 r. nast¹pi³
wyciek w Po³udniowej Dakocie, który unieruchomi³ wówczas ropoci¹g na dwa tygodnie. Keystone przesy³a dziennie
590 tys. bary³ek z roponoœnej Alberty do USA.

Unia Europejska. Szacuje siê, ¿e zapotrzebowanie na
gaz w UE bêdzie ros³o, poniewa¿ jest ono uzale¿nione od
wzrostu produkcji energii odnawialnej, technologii magazynowania energii oraz poziomu udzia³u energii j¹drowej
i z wêgla w portfelach energetycznych pañstw UE. Wood
Mackenzie donosi, ¿e wszelkie prognozy dotycz¹ce zu¿ycia gazu przez UE koñcz¹ siê jednak oko³o 2030 r. Wiceprezes do spraw LNG Massimo Di Odoardo uwa¿a, ¿e gaz
skroplony nie bêdzie pe³ni³ kluczowej roli w koszyku
dostaw UE, ale w skali œwiatowej LNG zyska na znaczeniu
i w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat zapadn¹ decyzje inwestycyjne umo¿liwiaj¹ce zwiêkszenie importu gazu skroplonego o 100 mln t. By UE by³a perspektywicznym i d³ugookresowym odbiorc¹ gazu skroplonego, ceny surowca
musia³yby staæ siê bardziej konkurencyjne, uwa¿a Odoardo. Andrew Seck z amerykañskiej firmy Anadarko, zaanga¿owanej w projekt LNG w Mozambiku, twierdzi, ¿e
import gazu skroplonego z tego kraju do Europy móg³by
byæ ekonomicznie uzasadniony. Eksportowaæ swój surowiec chcia³aby tak¿e inna amerykañska firma – Cheniere.
Z kolei Manfred Leitner z austriackiej OMV, zaanga¿owanej w Nord Stream 2, podnosi aspekt niezawodnoœci
dostaw przesy³anych gazoci¹gami, a jego kolega z firmy,
Reinhard Mitschek, podkreœla, ¿e emisja dwutlenku wêgla
w trakcie transportu LNG jest o 80% wy¿sza ni¿ uwalniana
podczas przesy³ania gazu ruroci¹giem. Wed³ug Wood
Mackenzie zapotrzebowanie UE na gaz w ub.r. wynios³o
504 mld m3 (unijne Ÿród³a wskazuj¹ na 547 mld m3) i prognozuje, ¿e dalszy wzrost do 2030 r. zostanie zaspokojony
g³ównie przez Rosjê. Murray Douglas nie spodziewa siê
znacz¹cego wzrostu produkcji gazu w Afryce Pó³nocnej, w
przeciwieñstwie do Rosji, która rozwija drug¹ nitkê Nord
Stream i kolejny projekt na po³udniu Europy – Turkish
Stream. W kontekœcie tego ostatniego projektu warto
odnotowaæ rozpoczêcie procedury open season przez
Gastrans (joint venture serbskiego Srbijgas i Gazpromu)
na przepustowoœæ serbskiego odcinka gazoci¹gu od granicy z Bu³gari¹ a¿ do Wêgier (109 km). Na prze³omie lutego
i marca Gastrans og³osi wyniki procedury rezerwowania
mocy przesy³owych, powiedzia³ minister energetyki Serbii
Aleksander Antic. Budowa tego odcinka gazoci¹gu rozpocznie siê z koñcem marca lub pocz¹tkiem kwietnia i potrwa
7–8 miesiêcy, zapowiedzia³ dyrektor Srbijagas Duëan
Bajatoviº. Doda³, ¿e Gastrans zapewni³ ju¿ 300 mln EUR
na budowê (wk³ad Gazpromu to 230 mln EUR, a Srbijagas
70 mln EUR). Pod koniec stycznia Bultransgaz podj¹³ decyzjê o budowie bu³garskiego odcinka gazoci¹gu (484 km od
Turcji do Serbii, koszt 1,4 mld EUR). Surowiec z Turkish
Stream ma docieraæ do Austrii (hub w Baumgarten).
Dyrektor Gazprom Export Elena Burmistowa podkreœla,
¿e w ub.r. firma dostarczy³a ponad 200 mld m3 gazu do
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Europy i Gazprom zamierza utrzymaæ pozycjê lidera do
2040 r. Z kolei unijny komisarz Günther Oettinger, podczas swojej wizyty w Baku, stwierdzi³, ¿e Azerbejd¿an
posiada odpowiednie zasoby, by eksportowaæ do UE
20–25 mld m3 gazu rocznie. W opinii komisarza taki
wzrost dostaw jest mo¿liwy w ci¹gu dekady, dziêki
wspó³pracy Azerbejd¿anu z Turkmenistanem. Oettinger
przypomnia³, ¿e w maju ub.r. uruchomiono pierwszy etap
Po³udniowego Korytarza Gazowego, a do koñca 2020 r.
ma powstaæ odcinek Trans Adriatic Pipeline (TAP), przesy³aj¹cy surowiec przez Grecjê i Albaniê do W³och. Luca
Schieppati, dyrektor TAP, poinformowa³, ¿e gazoci¹g jest
ukoñczony w 85%. Podczas wizyty Oettingera w Baku
zorganizowano tak¿e konferencjê z udzia³em prezydenta
Azerbejd¿anu Illhama Alijewa, a tak¿e ministrów energetyki Gruzji, Turcji i Grecji – pañstw zaanga¿owanych w
Po³udniowy Korytarz Gazowy.
Rumunia. Austriacki OMV wraz z ExxonMobil poinformowa³y, ¿e zesz³oroczne zmiany w prawie s¹ powodem
wstrzymania prac w obszarze z³o¿a Neptun Deep na Morzu
Czarnym. Przedstawiciel OMV Johann Pleininger powiedzia³, ¿e firma prowadzi rozmowy z ExxonMobil i przedstawicielami rz¹du. Nieoficjalnie wiadomo, ¿e problemem
s¹ nowe regulacje, zak³adaj¹ce m.in. podniesienie op³at
licencyjnych i podatku, a tak¿e obowi¹zek sprzeda¿y 50%
surowca na rynku wewnêtrznym. Przedstawiciel OMV
powiedzia³, ¿e w obecnej sytuacji legislacyjnej niemo¿liwe
jest przeprowadzenie miliardowej inwestycji. Doda³, ¿e
firma od 2012 r. zainwestowa³a ju¿ 1,5 mld USD w prace
poszukiwawcze. Pocz¹tkowo zak³adano, ¿e gaz z nowego z³o¿a pop³ynie w 2021 r., ale wymaga³oby to nak³adu
1,1 mld USD. Z kolei Black Sea Oil & Gas (BSOG: Carlyle
Group i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) wraz z rumuñskimi niezale¿nymi firmami Petro Ventures Resources
i Gas Plus International w lutym br. podjê³y decyzjê o zainwestowaniu 400 mln USD w projekt Midia, mimo wprowadzonych w ub.r. zmian w opodatkowaniu. Projekt Midia
zak³ada wykonanie 5 odwiertów produkcyjnych i budowy
18 km gazoci¹gu ³¹cz¹cego z³o¿e z platform¹ Ana Wellhead
oraz 126 km gazoci¹gu ³¹cz¹cego platformê z l¹dem i oczyszczalni¹ gazu w mieœcie Corbu. Firmy poinformowa³y, ¿e
ca³a infrastruktura ma byæ gotowa w 2021 r. Zawarto ju¿
d³ugoterminow¹ umowê z francusk¹ firm¹ Engie na sprzeda¿ ca³ego wolumenu gazu z projektu Midia, pomniejszonego o iloœæ, któr¹ firmy s¹ zobowi¹zane sprzedaæ na rynku
wewnêtrznym. Firmy zawar³y tak¿e umowê z Transgaz na
pod³¹czenie do krajowego systemu przesy³owego na okres
15 lat. Midia jest pierwszym projektem rozwijanym w
rumuñskiej strefie morskiej od 1989 r.
Rosja. Gazprom wyemitowa³ kolejn¹ transzê 7-letnich
obligacji oprocentowanych na 5,15%, na kwotê 1,25 mld USD.
W listopadzie ub.r. Gazprom wyemitowa³ 5-letnie euroobligacje, pozyskuj¹c t¹ drog¹ oko³o 1,1 mld USD, ale
wówczas oprocentowanie wynosi³o 2,95% w skali roku.
Tym niemniej wci¹¿ jest to znacznie ni¿sza stopa procentowa ni¿ oferowana przez banki rosyjskie czy chiñskie. Jednak emisja obligacji generuje ryzyko, bo ukraiñski
Nafothaz – powo³uj¹c siê na decyzjê szwedzkiego s¹du
arbitra¿owego – domaga siê zwrotu 2,6 mld USD i w tym
celu zajmuje aktywa Gazpromu w Europie. Z innego
rodzaju trudnoœciami zmaga siê naftowy gigant Rosnieft.
Jego szef, Igor Sieczin, w liœcie do prezydenta W³adimira
Putina napisa³, ¿e w wyniku polityki OPEC+ Rosja traci
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udzia³y w œwiatowym rynku ropy. Igor Sieczin uwa¿a, ¿e
w 2018 r. udzia³ rosyjskiej ropy zmniejszy³ siê z 16,3% do
12%. Zarazem roœnie udzia³ USA w œwiatowym rynku
ropy, co jest pok³osiem tak¿e ni¿szych obci¹¿eñ sektora
naftowego – wynosz¹cych 35% w USA, w stosunku do
80% w Rosji. Szef Rosnieftu informuje, ¿e w latach
2019–2020 USA zyska nowe mo¿liwoœci eksportu ropy,
zatem trudne czasy dla bran¿y naftowej w Rosji dopiero
mog¹ nadejœæ. Jednoczeœnie Rosnieft zwiêksza wydatki
inwestycyjne na ten rok do 18,5–20 mld USD, by utrzymaæ
produkcjê na dotychczasowym poziomie, tj. 4,67 mln b/d
w 2018 r. Du¿a czêœæ tych œrodków zostanie zainwestowana w gazow¹ ga³¹Ÿ firmy. Zesz³oroczna produkcja gazu
wynios³a 67 mld m3, ale od 2020 r. Rosnieft zamierza
wydobywaæ 100 mld m3 rocznie. W tym celu rozwija produkcjê w Syberii Zachodniej, ze z³ó¿ Wschodnie Urengojskoje, którego potencja³ produkcyjny oceni³ na 21 mld m3
rocznie i Karampurskoje, eksploatowanego wspólnie z brytyjskim BP, z potencja³em 11 mld m3 w pierwszej fazie
zagospodarowania z³o¿a i 25 mld m3 w drugiej fazie.
Iran. Kraj obchodzi 40-lecie rewolucji i jest to dla niego czas nie³atwych podsumowañ. W ci¹gu czterech dekad
nie zdo³ano przywróciæ produkcji ropy do poziomu sprzed
1979 r. (6 mln b/d). Czêœæ ekspertów uwa¿a, ¿e Iran jest
w stanie zwiêkszyæ produkcjê do 4 mln b/r, ale uzyskanie
6 mln jest trudne do osi¹gniêcia. Richard Mallinson, analityk z Energy Aspects Ltd. podkreœla, ¿e powrót do produkcji sprzed 1979 r. wymaga³by du¿ych inwestycji
zagranicznych i nowoczesnej technologii. Tak¿e w sektorze produkcji gazu Iran zmaga siê z trudnoœciami. Zestawiaj¹c jednak sytuacjê na rynku gazu i ropy warto
podkreœliæ, ¿e w przypadku b³êkitnego paliwa wygl¹da ona
lepiej. Produkcja od 2006 r. roœnie i pod¹¿a za rosn¹cym
popytem wewnêtrznym. Przy czym rynek krajowy jest ju¿
bliski nasycenia i do dalszego rozwoju potrzebne bêd¹
nowe, oprócz Iraku, rynki zbytu, jak Pakistan, Afganistan,
Oman i ZEA. Dlatego te¿ zagadnienie produkcji gazu znalaz³o siê w agendzie cyklicznie organizowanych spotkañ w
Centrum Studiów Strategicznych (Center for Strategic Studies – CSS), afiliowanym przy prezydencie Iranu. Podczas
spotkania 29.01.2019 r. przedstawiciele w³adz, opozycji,
praktycy i naukowy omawiali trudnoœci w eksporcie i tranzycie gazu i mo¿liwe sposoby ich rozwi¹zania. W opinii
Nersiego Ghorbana z teherañskiej izby handlowej powodem tego stanu rzeczy jest s³aboœæ dyplomacji energetycznej. Podkreœli³ on, ¿e Iran posiada 18% œwiatowych
zasobów gazu i s¹ one piêciokrotnie wiêksze od rezerw
USA, podczas gdy irañska produkcja gazu stanowi jedn¹
trzeci¹ amerykañskiej. W jego opinii Iran, zamiast poprawiaæ produkcyjnoœæ dojrza³ych z³ó¿ poprzez zat³aczanie
do nich gazu, móg³by rozwin¹æ produkcjê energii elektrycznej na bazie b³êkitnego paliwa. Z kolei by³y sekretarz
generalny Forum Pañstw Eksporterów Gazu, ambasador w
Kanadzie i Japonii oraz szef banku centralnego Iranu
Mohammad Hossein Adeli twierdzi, ¿e Teheran musi
podj¹æ kroki w kierunku produkcji LNG, bez wzglêdu na
dotychczasowe zaniedbania i trudnoœci w rozwoju tej bran¿y. Gholam Hossein Hassantash stwierdzi³, ¿e g³ówn¹
bol¹czk¹ producentów gazu jest brak polityki energetycznej kraju. Wychodz¹c naprzeciw tym uwagom, minister do
spraw ropy Bijan Namdar Zangeneh, podczas lutowej konferencji prasowej, jak sam stwierdzi³, postanowi³ oddzieliæ
fakty od plotek i przedstawi³ bie¿¹cy stan kluczowych projektów. Przypomnia³, ¿e Total opuœci³ projekt gazowy
Po³udniowy Pars i jego miejsce mia³a zaj¹æ chiñska firma,

Przegl¹d Geologiczny, vol. 67, nr 3, 2019

ale Pekin zwleka z ostateczn¹ decyzj¹. Negocjacje z China
National Petroleum Corporation (CNPC) dotycz¹ce z³ó¿
Po³udniowy Azadegan i Jadavaran tak¿e przeci¹gaj¹ siê w
czasie i minister wyrazi³ ju¿ wolê wyjœcia poza formu³ê
okreœlon¹ w procesie przetargowym. Zangeneh doda³
tak¿e, ¿e chiñska firma nie jest aktywna w projektach
wêglowodorowych, których jest udzia³owcem, i nie zna
powodu tego stanu rzeczy, ale podczas najbli¿szej wizyty
w Pekinie sprawa ta bêdzie w agendzie rozmów. Do tej
informacji odnios³o siê ju¿ chiñskie MSZ i jego rzecznik
zapewni³, ¿e wspó³praca energetyczna Pekinu i Teheranu,
jak i import ropy z Iranu bêd¹ utrzymane z poszanowaniem
obowi¹zuj¹cego prawa miêdzynarodowego. Podczas lutowej konferencji Zangeneh poinformowa³, ¿e Teheran
napotyka trudnoœci tak¿e w kooperacji z firmami rosyjskimi i, jak powiedzia³ minister, nie posiada on pe³nomocnictwa, by zawieraæ umowy w imieniu Rosji czy Chin.
Przypomnia³, ¿e nast¹pi³a jedna transakcja sprzeda¿y ropy
rosyjskiej firmie, i – jak podkreœli³ – nie by³a to wymiana
(swap). Doda³ jednak, ¿e wci¹¿ nie jest realizowany gazoci¹g ³¹cz¹cy Iran i Indie, a eksportem gazu w tym kierunku
zainteresowana jest Rosja, która zaproponowa³a Teheranowi uczestnictwo w projekcie ze statusem kraju tranzytowego. Wspólne wydobycie surowców na granicy z Irakiem (w tym w Khorramshahr i Naft Shahr) nie postêpuje,
zarazem Teheran wci¹¿ eksportuje gaz i energiê elektryczn¹ do Iraku, mimo ¿e p³atnoœci s¹ zamro¿one. Zangeneh potwierdzi³ tak¿e decyzjê o budowie terminalu do
eksportu ropy w Zatoce Perskiej, który ma byæ gotowy do
marca 2021 r. W po³owie lutego irañski parlament udzieli³
rz¹dowi zgody na zaci¹gniêcie 5 mld USD po¿yczki od
Rosji. Kwota ta zostanie przeznaczona na rozwój infrastruktury z³o¿owej i przesy³owej, energii j¹drowej, a tak¿e
linii kolejowej, autostrad i sieci irygacyjnej.
Iran zmaga siê tak¿e z rosn¹cymi konsekwencjami
sankcji wprowadzonych przez USA w ub.r. Reuters informuje, ¿e w 2018 r. eksport ropy naftowej spad³ do poziomu
najni¿szego od czterech lat i œrednio wyniós³ 1,31 mln b/d,
co stanowi spadek o 21% w stosunku do poprzedniego
roku. G³ównymi odbiorcami tego surowca by³y Chiny,
Indie, Japonia i Korea Po³udniowa. Sumuj¹c informacje
odnoœnie produkcji i eksportu mo¿na wyliczyæ, ¿e w
styczniu 2019 r. Indie sprowadza³y 27,5 tys. b/d ropy naftowej, a Korea Po³udniowa 53,6 tys. b/d. Chiñski import
do koñca ub.r. wyniós³ 2 mln t, a japoñski Idemitsu Kosan
zamierza wznowiæ import ropy, co potwierdzi³ tak¿e japoñski ambasador w Iranie Mitsugu Saito. Z kolei Teheran
informuje, ¿e eksport ropy naftowej w ci¹gu ostatniego
roku irañskiego (tj. do marca 2019 r.) wyniós³ 2,11 mln b/d
i 430 tys. boe/d kondensatu, a wydobycie – 3,975 mln b/d
ropy naftowej i 707 tys. boe/d kondensatu. Z koñcem
stycznia br. minister do spraw ropy Bijan Nandam Zangeneh poinformowa³, ¿e W³ochy i Grecja, mimo uzyskania
czasowej zgody USA na import ropy z Iranu, wci¹¿ nie
sprowadzaj¹ irañskiego surowca. Podobne wy³¹czenia do
maja br. uzyska³y Chiny (na import 360 tys. b/d), Indie
(300 tys. b/d) i Korea Po³udniowa (200 tys. b/d). Amos
Hochstein, by³y urzêdnik departamentu stanu w administracji Baracka Obamy, obecnie zatrudniony w Tellurian,
twierdzi jednak, ¿e Teheran, mimo sankcji, i tak bêdzie w
stanie sprzedawaæ dziennie 0,8–1 mln bary³ek.
Teheran usi³uje rozwi¹zaæ problem spadaj¹cego wolumenu eksportu wêglowodorów i z koñcem stycznia br.
zintensyfikowa³ prace na rzecz przyst¹pienia kraju do Konwencji ONZ Przeciwko Miêdzynarodowej Przestêpczoœci
Zorganizowanej (UN Convention on Transnational Orga-

nised Crime – UNTC), a tak¿e Konwencji o Zwalczaniu
Finansowania Terroryzmu (Combating the Financing of
Terrorism – CFT), jak i cz³onkostwa w Specjalnej Grupie
ds. Przeciwdzia³ania Praniu Pieniêdzy (Financial Action
Task Force – FATF). Sygnowanie tych umów przez Teheran jest warunkiem odblokowania p³atnoœci za ropê eksportowan¹ do pañstw, które uzyska³y czasow¹ zgodê
amerykañskiej administracji na import. Zgodnie ze wskazaniami Waszyngtonu œrodki z eksportu surowca – obecnie
zamro¿one – bêd¹ przeznaczane na zakup sprzêtu medycznego i lekarstw. Program ten pilotuje Szwajcaria.
Z kolei Niemcy, Francja i Wielka Brytania 31.01.2019 r.
powo³a³y do ¿ycia spó³kê celow¹, a dok³adnie to Instrument Wsparcia Wymiany Handlowej (Instrument in
Support of Trade Exchanges – INSTEX). Ministrowie
spraw zagranicznych – Heiko Maas, Jean-Yves Le Drian
i Jeremy Hunt – na konferencji w Bukareszcie (Rumunia
pe³ni prezydencjê w Radzie UE) og³osili oficjalnie uruchomienie tego mechanizmu finansowego. Umo¿liwi on prowadzenie handlu pomiêdzy Iranem i europejskimi firmami
na zasadzie barteru. Pary¿, Berlin i Londyn chc¹ rozszerzyæ ten mechanizm na firmy z pozosta³ych pañstw UE.
Wspólnota stoi na stanowisku, ¿e celem INSTEX jest
wspieranie handlu z Iranem, zgodnie z prawem UE i miêdzynarodowym, i dzia³ania te nie s¹ wymierzone w USA.
Niemniej, Bruksela nie zgadza siê z polityk¹ sankcji
Waszyngtonu. Prace nad powo³aniem spó³ki celowej
trwa³y kilka miesiêcy, trudnoœci wynika³y tak¿e z obawy
przed nara¿eniem siê na amerykañskie sankcje. Finalnie
pañstwa podzieli³y siê odpowiedzialnoœci¹ i siedziba SPV
zostanie otwarta we Francji, bêdzie zarz¹dzana przez
Niemca, a g³ównym inwestorem ma byæ Wielka Brytania.
D¹¿enia do powo³ania INSTEX wspiera³a tak¿e Federica
Mogherini. Na bazie programu INSTEX w po³owie lutego
portugalskie stowarzyszenie przedsiêbiorców (Associaç±o
Empresarial de Portugal), w obecnoœci ambasadora Portugalii Jo±o Côrte-Real, i irañska Izba Handlu, Przemys³u,
Górnictwa i Rolnictwa podpisa³y porozumienie (Memorandum of Understanding). Z kolei irañsko-w³oska izba
handlowa rozwa¿a mo¿liwoœæ powo³ania wspólnego banku
obs³uguj¹cego transakcje w euro, z pominiêciem dolara amerykañskiego. Do unijno-irañskiej inicjatywy INSTEX
odniós³ siê szef MSZ Turcji i oceni³ powo³anie INSTEX
jako: pozytywne posuniêcie. Tak¿e Rosja og³osi³a, ¿e
bêdzie wspó³pracowaæ z Europ¹ nad rozwojem tego instrumentu. Poparcie ustanowienia spó³ki celowej wyrazi³y
równie¿ Belgia i Chiny. W po³owie lutego, podczas trójstronnego spotkania w Soczi, prezydent Turcji Recep
Tayyip ErdoÈan powiedzia³, ¿e jest gotów powo³aæ, na
wzór INSTEX: mechanizm umo¿liwiaj¹cy handel dwóm
s¹siadom poœród wrogich amerykañskich sankcji.
Wenezuela. W drugiej po³owie XX w. i na pocz¹tku
XXI w. bran¿a wêglowodorowa kilkakrotnie przechodzi³a
przemiany zmierzaj¹ce do zwiêkszenia zaanga¿owania
pañstwa w kierowanie tym przemys³em, co negatywnie
odbi³o siê na jego kondycji. W latach 70. XX w. rz¹d doprowadzi³ do nacjonalizacji bran¿y tej i powo³a³ do ¿ycia firmê
Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) – najwiêkszego pracodawcê w Wenezueli, który ma du¿y (80–90%) udzia³ w
produkcie krajowym brutto. Po zmianie rz¹du w latach 90.
Caracas podjê³o próby liberalizacji przemys³u, ale w 1999 r.,
wraz z dojœciem do w³adzy Hugo Ch«veza, powrócono do
polityki nacjonalizacji i zwiêkszania udzia³ów w kluczowych ga³êziach przemys³u, w tym w przemyœle naftowym.
Podniesiono podatki i daniny na rzecz pañstwa, a nowe
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koncesje przyznawano – kontrolowanej przez pañstwo –
PDVSA. Symbioza pañstwa i PDVSA trwa³a do 2002 r.,
kiedy dosz³o do konfliktu pomiêdzy pracownikami firmy
i rz¹dem. W odpowiedzi Caracas zwolni³ z pracy kilka
tysiêcy osób, w tym wielu kluczowych specjalistów. Negatywnie odbi³o siê to na produkcji ropy, której wielkoœæ ju¿
nigdy nie powróci³a do poziomu sprzed 2002 r. W 2006 r.
H. Ch«vez wprowadzi³ kolejny zapis nieprzychylny inwestycjom zagranicznym, mianowicie w ka¿dym projekcie co
najmniej 51% udzia³ów przypada³o PDVSA. Warunek ten
by³ o tyle problematyczny, ¿e PDVSA uchodzi za firmê
nietransparentn¹ i mocno skorumpowan¹. W efekcie
ExxonMobil i ConocoPhillips opuœci³y Wenezuelê, pozosta³
Chevron. PDVSA ma jednak wci¹¿ wa¿ne umowy z firmami
serwisowymi, w tym Halliburton, Weatherford, Schlumberger i Baker Hughes. Mimo na³o¿enia przez Waszyngton
w ub.r. sankcji na PDVSA, firmy te mog¹ kontynuowaæ
wspó³pracê do lipca br.
W przesz³oœci PDVSA, razem z ExxonMobil, posiada³a tak¿e wspólne projekty w USA, w tym udzia³y (50:50)
w rafinerii Louisiana Chalmette, ale w 2015 r. obie firmy
podjê³y decyzjê o sprzeda¿y tej rafinerii firmie PBF
Energy. W tym samym roku PDVSA utraci³a swoje udzia³y
w rafinerii Sweeney w Teksasie – decyzj¹ s¹du federalnego
w Nowym Jorku ConocoPhillips przejê³a ca³oœæ aktywów.
Wenezuelska firma jest jednak wci¹¿ obecna w USA za
poœrednictwem spó³ki córki CITGO. Posiada ona trzy rafinerie w USA (Lake Charles – Louisiana, Corpus Christi –
Texas oraz Lemont – Illinois), o ³¹cznej mocy 758 000 b/d.
Administracja w Waszyngtonie wyda³a zgodê na dalsze
dostawy wenezuelskiej ropy do tych rafinerii do lipca br.,
ale œrodki finansowe trafiaj¹ na wydzielone konto, do którego PDVSA ani rz¹d w Caracas nie maj¹ dostêpu. Sytuacjê komplikuje jednak fakt, ¿e czêœæ udzia³ów w CITGO,
w ramach sp³aty 1,5 mld USD d³ugu PDVSA, naby³ rosyjski Rosnieft. Warte odnotowania jest tak¿e, ¿e amerykañskie sankcje na³o¿one na handel wenezuelsk¹ rop¹ nie
obowi¹zuj¹ transakcji swap, co pozostawia furtkê kluczowym odbiorcom. Nie koniecznie poprawi to jednak sytuacjê ekonomiczn¹ PDVSA i kraju. Spoœród czterech
g³ównych importerów ropy Chiny i Rosja dostaj¹ surowiec
w ramach sp³aty kredytów, a USA lokuj¹ œrodki na osobnym
koncie, wiêc jedynym znacz¹cym kontrahentem, który
potencjalnie móg³by przynosiæ zyski, s¹ Indie. Z pocz¹tkiem lutego szef PDVSA odby³ tak¿e podró¿ do Indii,
z którymi Wenezuela chce wzmocniæ relacje. W ub.r. Caracas wysy³a³o do Indii œrednio 320 tys. b/d ropy naftowej.
PDVSA próbowa³a obejœæ amerykañskie sankcje poprzez
przekierowanie p³atnoœci zagranicznych firm za ropê do
Gazprombanku, ale ten zamrozi³ konta wenezuelskiej firmy w obawie przed sankcjami USA. W po³owie lutego br.
tak¿e Bu³garia zablokowa³a kilkumilionowe przelewy bankowe na konto osoby posiadaj¹cej kilka obywatelstw, w tym
bu³garskie. G³ówny prokurator Sotira Tsatsarowa powiedzia³a, ¿e pieni¹dze pochodzi³y z kont PDVSA. W tym te¿
czasie USA na³o¿y³y sankcje na ministra przemys³u naftowego i prezesa PDVSA w jednej osobie, a tak¿e szefów wywiadów cywilnego i wojskowego oraz si³ specjalnych. Daje to
w³adzom USA mo¿liwoœæ przejêcia aktywów powi¹zanych
z tymi osobami. Po wprowadzeniu sankcji PDVSA usi³owa³a wymóc na zagranicznych inwestorach, w tym firmach
Chevron, Rosnieft, Equinor, Total i Repsol, publiczn¹
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deklaracjê o kontynuowaniu prac w basenie Orinoco,
bogatym w ciê¿k¹ ropê. Chevron zobowi¹za³ siê do œcis³ej
wspó³pracy z administracj¹ Waszyngtonu, staraj¹c siê
zarazem utrzymaæ swoj¹ pozycjê w Wenezueli. Francuski
Total œci¹gn¹³ wszystkich pracowników z Wenezueli, ale
prezes Patrick Pouyanne, pod pewnymi warunkami, zapowiedzia³ gotowoœæ do dalszej wspó³pracy z PDVSA. Najbardziej nara¿on¹ na konsekwencje amerykañskich sankcji
zagraniczn¹ firm¹ jest hiszpañski Repsol, którego a¿ 7%
produkcji ropy pochodzi z Wenezueli. Wszystkie firmy
maj¹ problem z przep³ywami œrodków pieniê¿nych, a Total
poinformowa³, ¿e jego konta bankowe obs³uguj¹ce operacje w Wenezueli zosta³y zablokowane. Mimo to Rosnieft
kontynuuje wspó³pracê z PDVSA w ramach joint venture
o nazwie Petromonagas. Equinor nie komentuje sytuacji
i odsy³a do przedstawiciela Petrocedeno, joint venture z wenezuelsk¹ firm¹.
Tymczasowy prezydent Juan Guaido zapowiedzia³, ¿e
jego celem jest wzrost produkcji ropy, g³ównie poprzez inicjatywy prywatne. Dlatego bêdzie wspiera³ inwestycje
zagraniczne w sektorze krajowym i odejdzie od wymogu
udzia³u PDVSA w ka¿dej inwestycji na poziomie minimum 51%. Wiêkszoœæ zasobów ropy znajduje siê w Orinoco Oil Belt (OOB) w centralnej Wenezueli. Basen ten dzieli
siê na 36 bloków, cztery obszary eksploatacyjne: Boyaca,
Junin, Ayachucho i Carabobo, a w ka¿dym z nich PDVSA
posiada co najmniej 51% udzia³ów. G³ównymi partnerami
w produkcji s¹ Chevron, China National Petroleum Corporation, Eni, Equinor, Total, Inpex, ONGC Videsh i Rosnieft.
Surowiec jest wydobywany tak¿e w zachodniej czêœci kraju, ze z³o¿a Lake Maracaibo. Wiêkszoœæ wenezuelskiej
ropy, która jest ciê¿ka i kwaœna, musi trafiæ do wyspecjalizowanych rafinerii, co zawê¿a grono odbiorców. Firma
apelowa³a do rosyjskiego Rosnieftu i OPEC o pomoc w
poszukiwaniu nowych rynków zbytu. PDVSA usi³uje tak¿e
znaleŸæ nowych dostawców l¿ejszych frakcji ropy do mieszania z krajow¹ ciê¿k¹ rop¹, celem produkcji benzyny.
Dzienna produkcja ropy w 2018 r. wynios³a 1,34 mln bary³ek, co oznacza znacz¹cy spadek w stosunku do 2,4 mln b
w 2015 r. Wed³ug OPEC w styczniu br. Wenezuela wci¹¿
produkowa³a 1,1 mln b/d. Rystad Energy i Wood Mackenzie prognozuj¹ dalszy spadek produkcji – poni¿ej 1 mln b/d.
Norweska firma konsultingowa szacuje, ¿e produkcja
spadnie do 800 b/d w br. i 680 tys. b/d w 2020 r., jeœli zawirowania polityczne siê utrzymaj¹. Wed³ug Rystad dojœcie
Juan Guaido do w³adzy i zniesienie przez USA sankcji
spowolni³oby spadek produkcji do 1,11 mln b/d w tym
roku i 1,06 mln b/d w przysz³ym. PDVSA znalaz³a siê w
zapaœci finansowej i nie wyp³aca wynagrodzeñ, w efekcie
czego czêœæ pracowników odesz³a, zabieraj¹c – na poczet
niewyp³aconych pensji – dobra przedstawiaj¹ce jak¹œ wartoœæ, jak miedziane kable, pompy, wyposa¿enia biur, samochody itp. Pogorszy³o to i tak fatalny stan techniczny
bran¿y, która wymaga kolosalnych nak³adów 200–250 mld
USD, by powróciæ do produkcji 3 mln b/d. W Wenezueli
wydobywa siê tak¿e gaz i 10 lutego br. PDVSA uruchomi³a
odwiert produkcyjny w z³o¿u Javilla – z przyp³ywem
dziennym 14 tys. m3.
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