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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Grzegorz Makuch1
Prognozy w USA. Firma analityczna Rystad Energy poinformowa³a, ¿e w
ci¹gu dekady krajowe wydobycie ropy
naftowej z formacji zacieœnionych mo¿e
osi¹gn¹æ poziom 25 mln b/d, a sukces na
tak¹ skalê, jak w USA, prawdopodobnie
nie zostanie nigdzie powtórzony, pomimo wystêpowania na œwiecie równie
du¿ych basenów wêglowodorowych,
których przyk³adem s¹ m.in. argentyñska formacja Vaca
Muerta czy rosyjska Ba¿enow. Sukces amerykañski jest
wynikiem bardzo dobrego rozpoznania i doskona³ych
warunków geologicznych górotworu, w którym ruchy tektoniczne, trwaj¹ce 200 mln lat, spowodowa³y liczne spêkania. Dobre warunki do eksploatacji wêglowodorów w USA
zosta³y stworzone tak¿e przez odpowiednie otoczenie
prawne i bardzo wysoki poziom akceptacji spo³ecznej.
Obecnie wydobycie ropy naftowej z formacji zacieœnionej jest
prowadzone g³ównie w basenie permskim i wynosi 9 mln b/d.
Szef firmy analitycznej Rystard Energy zapewni³, ¿e USA
maj¹ du¿y potencja³ i zdolnoœæ do zwiêkszania wydobycia
wêglowodorów poprzez wykonywanie serii dodatkowych
wierceñ i szczelinowañ, które zwielokrotniaj¹ dop³yw
surowca do g³ównego otworu eksploatacyjnego, co jest
dobr¹ prognoz¹ dla z³ó¿ w formacjach ³upkowych. W latach
2030–2035 wydobycie wêglowodorów ze z³ó¿ niekonwencjonalnych w USA ma osi¹gn¹æ 27% ca³kowitej produkcji
gazu ziemnego i 23% produkcji ropy naftowej. Fereidun
Fesharaki z FACTS Global Energy podsumowa³ tê opiniê
dwiema konkluzjami: oznacza to koniec indeksowania cen
gazu do ropy i cenê bary³ki ropy za 20–30 USD. W odpowiedzi Rystad zaproponowa³, by Fesharaki ju¿ zacz¹³ pracê
nad now¹ koncepcj¹ wyznaczania cen gazu.
Mniej optymistycznie do prognoz wydobycia w USA
podchodzi minister do spraw ropy Arabii Saudyjskiej Khalid A. Al-Falih, który apelowa³ do rodzimej bran¿y, by by³a
gotowa na zbilansowanie przysz³ych spadków produkcji,
zw³aszcza ropy zacieœnionej, bo jest pewien, ¿e z³o¿a w USA,
jak wszêdzie na œwiecie, osi¹gn¹ szczyt, potem p³ask¹ liniê
na wykresie produkcji, a nastêpnie spadek, jak ka¿dy basen
w historii.
Energy Information Administration obwieœci³a, ¿e produkcja ropy naftowej w USA po raz pierwszy przekroczy³a
próg 12 mln b/d i w kwietniu br. wynios³a 12,2 mln b/d.
Poprzedni rekord pad³ w sierpniu 2018 r. i wyniós³ 11 mln b/d.
Sukces ten w du¿ej mierze jest wynikiem wzrostu wydobycia w Teksasie (4,97 mln b/d), gdzie ponad po³owa wydobycia (63%) przypada na basen permski. Wydobycie ropy
naftowej w tym stanie wzros³o o 1,1 mln b/d od stycznia
2018 r. do kwietnia br. Oznacza to, ¿e miesiêczna produkcja ros³a o ok. 100 tys. bary³ek. Wzrost wydobycia ropy

naftowej (o 345 tys. b/d) odnotowano tak¿e w Nowym
Meksyku, gdzie znajduje siê czêœæ basenu permskiego.
Zdaniem EIA produkcja ta wynosi 7,4 mln b/d (to jest 61%
ca³ej produkcji USA) i jest generowana g³ównie z formacji
typu zacieœnionego (tight). Wed³ug prognoz w br. z basenu
permskiego bêdzie wydobywanych 4,4 mln b/d, co oznacza wzrost o 920 tys. b/d w stosunku do œredniej z ub.r.
Kolejny rekord pad³ w Zatoce Meksykañskiej, gdzie w
kwietniu br. wydobycie osi¹gnê³o wielkoœæ 1,98 mln b/d.
Wed³ug szacunków w tym roku œrednie dzienne wydobycie
w zatoce ma wynieœæ 1,9 mln bary³ek, co jest wynikiem
uruchomienia eksploatacji 14 nowych z³ó¿ w 2018 r. W kwietniu br. tak¿e Oklahoma odnotowa³a rekordowe wydobycie
z formacji ³upkowej w basenie Scoop Stack – 617 b/d.
Nie wszystkie informacje z USA s¹ równie optymistyczne. Na przyk³ad firma serwisowa Weatherford przygotowuje siê do skorzystania z zapisów rozdzia³u 11 prawa
upad³oœciowego, by uzdrowiæ swoj¹ sytuacjê finansow¹.
Prawo to daje firmie czas na reorganizacjê dzia³alnoœci
i struktury, zanim przyst¹pi ona do wyp³acenia swoich
zobowi¹zañ. Ca³y proces odbywa siê pod nadzorem s¹du
i finalnie czêœæ maj¹tku przechodzi na rzecz wierzycieli.
Jednak nie koñczy siê to likwidacj¹ firmy i pozwala jej na
kontynuowanie dzia³alnoœci. Weatherford ma 8,35 mld USD
d³ugu wobec wierzycieli, a wed³ug przed³o¿onego w
s¹dzie projektu ma wyjœæ z kryzysu z d³ugiem o wartoœci
2,5 mld USD. Akcje firmy zostan¹ wymienione na 1%
nowych akcji, z trzyletni¹ gwarancj¹ zakupu ich 10%. Do
tego Weatherford wyemituje nowe, niezabezpieczone obligacje na kwotê 1,25 mld USD, z 7-letnim okresem zapadalnoœci. Umowa pomiêdzy firm¹ i wierzycielami zak³ada tak¿e
finansowanie d³u¿ne na kwotê 1,75 mld USD. W dokumentach przed³o¿onych w s¹dzie, jako g³ówne przyczyny swoich trudnoœci finansowych, firma wskaza³a spadek cen
ropy i wzrost konkurencji na rynku serwisowym.
Norwegia. Amerykañski gigant ExxonMobil chce
zbyæ wszystkie swoje aktywa w Norwegii w celu pozyskania œrodków na prace w Gujanie, a tak¿e w Mozambiku,
Brazylii i Papui-Nowej Gwinei. Firma chce sprzedaæ
wszystkie licencje w jednej transakcji. Wydobycie z 12
norweskich pól gazowych, w których ExxonMobil posiada
udzia³y, wynosi 150–160 tys. b/d, co plasuje go na pozycji
lidera w Norwegii. W opinii Neivan Boroujerdi z Wood
Mackenzie aktywa ExxonMobil to biznes z niskimi kosztami operacyjnymi i generuj¹cy du¿y zysk. Operatorem
z³ó¿ w przewa¿aj¹cej czêœci tych koncesji jest norweski
Equinor, który przygotowa³ plany zwiêkszenia wydobycia
gazu ziemnego. Szacowana wartoœæ pakietu ExxonMobil
wynosi 3–4 mld USD – tym samym jest to transakcja adresowana do bardzo w¹skiego grona firm. Wœród potencjal-
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nych kupców jest wymieniany oczywiœcie Equinor, a tak¿e
Vaar Energi i Aker BP, wspierane odpowiednio przez
Eni i BP. Prywatna firma analityczna Rystad Energy z siedzib¹ w Osla szacuje, ¿e wartoœæ amerykañskich licencji
mo¿e wynieœæ 3,1 mld USD. Rystad donosi, ¿e najcenniejsze
aktywa to udzia³y w z³o¿u Snorre (17,5%), warte 700 mln
USD, ale wymienia tak¿e z³o¿e Statfjord (operatorem obu
tych z³ó¿ jest Equinor), a tak¿e z³o¿e Ormen Lange, gdzie
Exxon wspó³pracuje z Shellem. £¹czne zasoby w obszarach
koncesyjnych, które posiada ExxonMobil, to 530 mln boe.
Dziewiêæ lat wczeœniej, w 2010 r. ExxonMobil sprzeda³ swoje udzia³y (9,428%) w spó³ce Gassled Transportation System, w której portfolio znajduje siê podmorska
infrastruktura do transportu gazu z szelfu norweskiego.
Wartoœæ transakcji wynios³a miliard dolarów i udzia³y trafi³y do prywatnej firmy Point Resources.
Warto przypomnieæ, ¿e z prac w Norwegii wycofa³o siê
BP, sprzedaj¹c swoje aktywa Det Norske Oljeselskap, ale
zachowa³o czêœæ udzia³ów w nowo utworzonej Aker BP.
Ponadto Chevron sprzeda³ swoje udzia³y i opuœci³ Norwegiê we wrzeœniu ub.r., a Marathon Oil w 2014 r. sprzeda³
swoje aktywa Det Norske Oljeselskap za 2,7 mld USD.
W Norwegii wci¹¿ operuje amerykañski ConocoPhillips.
Eksperci podkreœlaj¹, ¿e z powodu wysokich kosztów
i spadaj¹cej produkcji Norwegia nie jest ju¿ tak atrakcyjnym miejscem eksploatacji, jak nowe rynki wschodz¹ce w
Afryce. Prawdopodobnie tak¿e BP sprzeda swoje udzia³y
Aker BP, z aktywów w Norwegii stopniowo wycofuj¹ siê
inne globalne firmy, jak Total i Royal Dutch Shell. Równie¿ narodowy czempion – Equinor – intensyfikuje prace
poza Norwegi¹. W marcu dyrektor ds. rozwoju i produkcji
Arne Sigve Nylund powiedzia³, ¿e w zwi¹zku z niedoborem nowych projektów po 2022 r. Equinor bêdzie d¹¿y³ do
dalszej akwizycji poza krajem, by rekompensowaæ spadki
krajowej produkcji. Na lata 2022–2025 firma ma tylko
trzy projekty w Norwegii, w tym projekt Noaka, obejmuj¹cy pola Alvheim, Askja i Krafla na Morzu Pó³nocnym, który jest przedmiotem ci¹gn¹cych siê od miesiêcy
sporów z udzia³owcem Aker BP. Equinor proponuje inwestowanie w pola Alvheim i Askja, a pole Krafla chcia³by
po³¹czyæ z polem Oseberg, na co nie zgadza siê firma Aker
BP, d¹¿¹ca do rozwoju wszystkich trzech sk³adowych projektu Noaka. Equinor wywierci³ niedawno z platformy
Askepott pozytywny otwór na obszarze koncesji Oseberg i odkry³ rentowne z³o¿e ropy, szacowane na 22 mln
bary³ek. Surowiec zamierza wydobywaæ przy u¿yciu bezobs³ugowej platformy Oseberg H i st¹d d¹¿enie firmy do
po³¹czenia eksploatacji pola Krafla z nowo odkrytym z³o¿em.
Kolejne dwa z³o¿a nale¿¹ce do Equinor to Peon, gdzie
firma rozwa¿a u¿ycie bezza³ogowej platformy do wydobycia 20 mld m3 gazu, i projekt Grane Northern Area
Development (Grand), zak³adaj¹cy wykonanie 24 otworów
i po³¹czenie ich z platform¹ ustawion¹ na Morzu Pó³nocnym.
Projekty te nie zosta³y jeszcze dopracowane, w zwi¹zku
z czym Equinor skupia siê na projekcie Johan Castberg na
Morzu Barentsa i drugiej fazie Johan Svedrup na Morzu
Pó³nocnym. W lipcu zwiêkszy³ swoje udzia³y w projekcie
Johan Svedrup (do 42,6%), odkupuj¹c od Lundin Petroleum 2,6% udzia³ów za 910 mln USD. Lundin zachowa³o
20% udzia³ów w z³o¿u. Jest to transakcja wi¹zana, bo Equinor odsprzeda³ 16% udzia³ów w Lundin Petroleum (po
28,25 USD za akcjê, suymarycznie za 1,56 mld USD),
zachowuj¹c sobie jednak 4,9% udzia³ów w firmie.
Equinor naby³ te udzia³y od Lundim Petroleum w 2016 r.,
a teraz prowadzi ofensywn¹ politykê akwizycji w Norwegii.
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W tym celu odkupi³ od francuskiego Total z³o¿a Martin
Linge i Garantiana.
W czerwcu br. Equinor podpisa³ umowê z OMV
dotycz¹c¹ wspó³pracy w eksploatacji z³o¿a Wisting na
Morzu Barentsa (440 mln bary³ek), przejmuj¹c jednoczeœnie rolê operatora. OMV bêdzie odpowiadaæ za prace na
powierzchni i operacje wiertnicze. Formalnie umowa
zostanie zatwierdzona w trzecim kwartale br. Dotychczasowy sk³ad konsorcjum zarz¹dzaj¹cego tym najbardziej na
pó³noc wysuniêtym z³o¿em to Equinor (35%), OMV (25%),
Petoro (20%) i Idemitsu Petroleum (20%). Produkcja ma
byæ uruchomiona w 2026 r. Aktualna koncepcja eksploatacji z³o¿a zak³ada u¿ycie statku typu FPSO, który bêdzie
równie¿ magazynem ropy naftowej. Pod koniec czerwca
br. Equinor i OMV zawar³y tak¿e umowê w sprawie z³o¿a
Hades–Iris, którego operatorem jest OMV. Obie umowy
zosta³y podpisane przez Arne Sigve Bylun ze strony Equinor
i Johanna Pleiningera, reprezentuj¹cego OMV.
W ub.r., stosuj¹c metodê HPHT, odkryto z³o¿e wêglowodorów szacowane na 40–245 mln boe. Znajduje siê ono na
Morzu Norweskim, w pobli¿u z³ó¿ Morvin, Kristin, Heidrun
i sgard, obs³ugiwanych przez Equinor. W sk³ad konsorcjum wchodz¹ OMV (30%), Equinor (40%), DNO North
Sea (20%) i Spirit Energy Norway (10%).
Polska. Lotos Petrobalitc kupi³ od firmy Maersk platformê wiertnicz¹, któr¹ zbudowano w Japonii w 1986 r.,
po czym w 2012 r. poddano modernizacji. Platforma ta
bêdzie operowaæ na Morzu Ba³tyckim w celu rekonstrukcji
siedmiu odwiertów w z³o¿u B3 – powiedzia³ prezes
zarz¹du Lotos Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk. Maersk nie
ujawni³ kwoty transakcji, ale Bassoe Analytics szacuje
koszt zakupu platformy na 7 do 12 mln USD.
PGNiG zakontraktowa³o kolejn¹ dostawê gazu z USA
– 1,5 mln t od firmy Venture Global. Dostawy z terminalu
Plaquemines rusz¹ w 2023 r. £¹cznie z uprzednio zakontraktowanym surowcem polska firma bêdzie kupowaæ 3,5 mln t
gazu rocznie (1 mln t z Calcasieu Pass i 2,5 mln t z Plaquemines). Umowy s¹ w formule Free on Board (FoB), zatem
PGNiG odpowiada za transport surowca i tym samym
decyduje o ostatecznej destynacji ³adunku.
W czerwcu br. PGNiG kupi³o od Total 22,2% udzia³ów
w koncesji King Lear w norweskiej czêœci Morza Pó³nocnego. Operatorem jest Aker BP z pakietem 77,8% udzia³ów odkupionych od Equinor w 2018 r. Z³o¿e ma zawieraæ
9,2 mld m3 gazu ziemnego i 6,5 mln m3 ropy naftowej. Produkcja ma ruszyæ w 2025 r. Z kolei w lipcu PGNiG kupi³o
od firmy Wellesley Petroleum 20% udzia³ów z z³o¿u Duva
na Morzu Pó³nocnym. Z³o¿e to zawiera 88 mln boe, w tym
8,4 mld m3 gazu. Eksploatacja zostanie uruchomiona w
2020 lub 2021 r. i ma wynosiæ 0,13 mld m3/rok.
Australijska firma Pura Vida zawar³a umowê z brytyjskim Gemini Resources i za 6,2 mln USD uzyska³a 35%
udzia³ów w dwóch koncesjach na terenie Polski na eksploatacjê niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów – Nowa
Sól i Góra. Oba z³o¿a zosta³y odkryte przez Palomar Resources. Na z³o¿e Góra natrafiono w 2012 r. (w odwiercie
Siciny-2). Gaz znajduje siê w strukturze karbonu. Najlepsze parametry z³o¿owe stwierdzono pod Rawiczem. Rok
póŸniej w dolomicie cechsztyñskim odkryto z³o¿e Nowa
Sól (w odwiercie Jany-C1). Ma ono zawieraæ 36 mln
bary³ek ropy naftowej (tight). Gemini Resources posiada
tak¿e koncesje na eksploatacjê konwencjonalnych z³ó¿
wêglowodorów, ale Pura Vida zamierza siê skupiæ na zasobach w z³o¿ach niekonwencjonalnych. Zapowiedzia³a, ¿e
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wykona ponowne, dwuetapowe szczelinowanie otworów
Siciny-2 i Jany-C1, by powtórzyæ testy produkcyjne.
Azja Œrodkowa. Turkmengaz podpisa³ z Gazpromem
piêcioletni¹ umowê na dostawy 5,5 mld m3 gazu/rok. Jest
to drugi kontrakt, poprzedni zak³ada³ krótkoterminow¹
sprzeda¿ 1,2 mld m3 turkmeñskiego gazu miêdzy kwietniem i czerwcem br. Do 2009 r. Aszchabad eksportowa³ do
50 mld m3 gazu do Rosji, ale w 2009 r. Kreml jednostronnie
zmniejszy³ import do 11 mld m3 gazu/rok, a nastêpnie
Gazprom domaga³ siê zmiany w kontrakcie, obni¿enia
ceny oraz zmniejszenia iloœci gazu, jak¹ jest zobowi¹zany
nabywaæ w ramach klauzuli take or pay (z 11 do 4 mld m3).
Ostatecznie, w wyniku awarii ropoci¹gu w pobli¿u granicy
z Uzbekistanem, eksport zosta³ wstrzymany. Wówczas
miejsce Rosji zajê³y Chiny. China National Petroleum Corporation objê³a udzia³y w gigantycznym z³o¿u gazu
Ga³kynysz (2,8 bln m3), przy finansowym wsparciu China
Development Bank. Po osi¹gniêciu wydobycia 30 mld m3
gazu ziemnego/rok firmy przyst¹pi³y do kolejnego etapu,
maj¹cego zwiêkszyæ wydobycie do 60 mld m3 w 2020 r.
W 2009 r. oddano do u¿ytku gazoci¹g Azja Centralna–Chiny o przepustowoœci 55 mld m3/rok. W 2015 r.
przyst¹piono do konstruowania gazoci¹gu Turkmenistan–Afganistan–Pakistan–Indie (TAPI) o przepustowoœci
33 mld m3/rok. Ponowny eksport gazu do Rosji jest tylko
z pozoru zaskakuj¹cy. Na skutek spadków cen gazu Turkmenistan zmaga siê z kryzysem gospodarczym, który
przek³ada siê na trudnoœci spo³eczne i polityczne, likwidacjê wymienialnoœci turkmeñskiego manata i szerokich
przywilejów socjalnych.
Uzbekneftegaz odkry³ dwa z³o¿a gazu w dwóch ró¿nych
regionach Uzbekistanu. W poszukiwawczym otworze w
strukturze Aralyk (autonomiczna Republika Karaka³packa, miasto Mo’ynoq) na g³êbokoœci 3900 m uzyska³ testowy przyp³yw gazu ok. 700–800 tys. m3/d. Drugie z³o¿e w
strukturze Chakar (Region Bucharski, miasto Andizhan)
znajduje siê na g³êbokoœci 1700 m i podczas testów dobowy przyp³yw gazu wyniós³ 300 tys. m3. Obu odkryæ dokonano w ramach realizacji pañstwowego programu na lata
2017–2021, który zak³ada wykonanie 650 otworów za
kwotê 2 mld USD. Projekt jest finansowany przez rosyjski
Gazprom Bank i docelowo ma zwiêkszyæ roczn¹ produkcjê
gazu o 6,4 mld m3. Tydzieñ wczeœniej Uzbekneftegaz poinformowa³ o odkryciu gazu na P³askowy¿u Ustiurt, na
g³êbokoœci 3550 m, w z³o¿u Kushkair o dobowym
przyp³ywie 200 tys. m3 gazu ziemnego. Firma Uzbekneftegaz jest w toku restrukturyzacji. Prezydent dekretem
zarz¹dzi³ rozdzielenie dzia³alnoœci dystrybucyjnej od przesy³owej i Uzbekneftegaz bêdzie musia³ sprzedaæ aktywa
nie zwi¹zane z jego podstawow¹ dzia³alnoœci¹. Prezydencki dekret wzywa tak¿e firmê do wzmocnienia wspó³pracy
z miêdzynarodowymi koncernami, które bêd¹ mog³y kupiæ
49% udzia³ów w firmie po zakoñczeniu restrukturyzacji,
co ma nast¹piæ oko³o 2024 r.
Z kolei francuski Total, operuj¹cy w Kazachstanie,
przyst¹pi³ do trzeciej fazy prac w obszarze l¹dowego z³o¿a
Dunga w zachodniej czêœci kraju, celem zwiêkszenia
dziennej produkcji ropy do 20 tys. bary³ek w 2022 r.
(wzrost o 10%). Projekt wymaga inwestycji 300 mln USD
i stworzy 400 miejsc pracy. Pole naftowe jest obs³ugiwane
przez konsorcjum utworzone przez firmy Total (60%),
Oman Oil Company (20%) i Partex (20%). W 1994 r. firmy
podpisa³y kolejn¹ umowê o podziale zysków z produkcji,
która bêdzie obowi¹zywaæ do 2024 r. i do tego czasu sumarycznie udostêpni 70 mln bary³ek ropy.

Rosja. Nie bêdzie zmian w zarz¹dzaniu informacj¹
geologiczn¹ w Rosji. Premier Dmitrij Miedwiediew
potwierdzi³ w swojej rezolucji, ¿e utworzona w 2011 r.
Rosgeologia pozostanie g³ównym, pañstwowym narzêdziem i beneficjentem finansowym. Natomiast agencja
Rosnedra, za spraw¹ tej samej rezolucji, uzyska³a prawo do
zawarcia kontraktów z Rosgeologi¹ na kwotê 59 mln USD
(3,75 mld RUB). Rosgeologia zosta³a powo³ana w celu lepszej kontroli pañstwa nad spó³kami dzia³aj¹cymi w obszarze ropy i gazu i od 2015 r. regularnie otrzymuje kontrakty
pañstwowe. W ci¹gu ostatnich lat Rosgeologia otrzyma³a
z bud¿etu Rosji 14–15 mld RUB na prowadzenie prac na
l¹dzie i morzu. Œrodki te nie s¹ przeznaczane na prace
stricte poszukiwawcze, ale na pozyskiwanie i interpretacjê
danych sejsmicznych, które nastêpnie s¹ wykorzystywane
do przygotowania bloków koncesyjnych oferowanych firmom wêglowodorowym. Na pocz¹tku tego roku dokonano
reorganizacji firmy i Romana Panowa zast¹pi³ na stanowisku dyrektora by³y bankier Jukosu i dyrektor Schlumbergera – Siergiej Gorkow.
Rosyjski Transneft, odpowiadaj¹cy za tranzyt ropy,
oskar¿a o zanieczyszczenie ropoci¹gu Dru¿ba firmê Rosneft
– producenta i dostawcê surowca. Udro¿nienie ropoci¹gu
nie zakoñczy³o sprawy. W konsekwencji sporu Transneft
ograniczy³ Rosneftowi dostêp do ruroci¹gów i tym samym
obni¿y³ wolumen eksportowanej ropy do Niemiec i Polski.
Wdro¿one przez Transneft limity wynosz¹ 0,5% dziennej
produkcji Rosneft, tj. 81 tys. bary³ek z produkowanych
1,62 mln. Transneft poinformowa³, ¿e w systemie swoich
ruroci¹gów posiada 3,5 mln t ropy (26 mln bary³ek) i oczekuje od producenta wskazania miejsca dostaw tego surowca. W konsekwencji zanieczyszczenia ruroci¹gu produkcja
rosyjskiej ropy spad³a na pocz¹tku lipca br. do poziomu
najni¿szego od trzech lat, tj. 10,8 mln b/d. Co ciekawe, chocia¿ awaria nast¹pi³a w kwietniu, Rosneft nie wykaza³
spadku produkcji w maju. Za to w pierwszym tygodniu lipca odnotowa³ 11-procentowy spadek. I mimo, ¿e od zdarzenia up³ynê³y ju¿ trzy miesi¹ce, to wci¹¿ nie wskazano
przyczyny ska¿enia 36,5 mln bary³ek ropy. Transneft oskar¿a Rosneft i podkreœla, ¿e firma uniemo¿liwia codzienne
pobieranie próbek. Prezes Rosneft Igor Sieczin odpowiada,
¿e Transneft wci¹¿ nie przedstawi³ odpowiedniego projektu zapobiegania tego typu zdarzeniom.
Po pozytywnym efekcie próbnego wydobywania, uruchomionego w 2015 r., Rosneft przygotowuje szeroko
zakrojony plan komercyjnej eksploatacji z³o¿a ropy
Pó³nocne Danilowskoje w Irkucku. Pocz¹tkowo zasoby
z³o¿a szacowano na 550 mln bary³ek ropy i 35 mld m3 gazu,
obecnie ocenia siê je na 2,3 mld bary³ek ropy naftowej i firma zamierza wykonaæ kolejne odwierty poszukiwawcze.
Plan zak³ada odwiercenie 95 otworów, zbudowanie generatorów na gaz oraz infrastruktury drogowej i ruroci¹gowej. Operatorem jest firma Verkhnechonskneftegaz,
przejêta przez Rosneft w 2013 r. od TNK-BP. Z³o¿e to jest
jednym z czterech eksploatowanych przez firmê w tym
regionie, obok z³ó¿ Po³udniowe Danilowskoje, Lisowskowo i Górne Iczerskoje. Wszystkie cztery z³o¿a bêd¹
po³¹czone ruroci¹gami ze z³o¿em Górne Czonskoje, które
jest eksploatowane od 2008 r. i ma po³¹czenie z ropoci¹giem Wschodnia Syberia–Ocean Pacyficzny, u¿ywanym do pompowania ropy do Chin.
Z kolei na Pó³wyspie Gydañskim (Syberia Zachodnia)
Ministerstwo Zasobów Naturalnych przeprowadzi aukcjê
na koncesje obejmuj¹ce eksploatacjê z³o¿a Solecko–Khanawejskoje. Resort zosta³ do tego zachêcony rezolucj¹ premiera Dmitrija Miedwiediewa, która zawiera tak¿e
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pocz¹tkow¹ cenê licytacji (38 mln USD) i zapis, ¿e ca³oœæ
produkcji musi trafiæ na eksport w postaci skroplonej. Ten
drugi punkt ogranicza przetarg do jednego prywatnego
producenta gazu, Novateku, który posiada zak³ad LNG
Sabetta na s¹siednim Pó³wyspie Jama³. Novatek planuje
tak¿e uruchomienie kolejnego terminalu w 2023 r., w³aœnie
na Pó³wyspie Gydañskim. Z³o¿e Solecko– Khanawejskoje
znajduje siê w pobli¿u bloku Geofiziczeskiego, które nale¿y do firmy Arctic LNG 1, w pe³ni zale¿nej od Novateku.
Na podstawie danych z odwiertów wykonanych jeszcze w
czasach sowieckich zasoby z³o¿a szacuje siê na 155 mld m3
gazu, ale prognozy siêgaj¹ nawet 1,8 bln m3. W kwietniu
br. prezes Novateku Leonid Michelson sugerowa³ rosyjskiemu rz¹dowi, by ten popar³ wieloletni plan budowy na
Pó³wyspie Gydañskim kilku terminali do eksportu LNG
o ³¹cznej przepustowoœci 140 mln t/rok. Szefostwo
Gazpromu skrytykowa³o jednak ten pomys³, przypominaj¹c, ¿e od 2017 r., gdy Novatek uruchomi³ Jama³ LNG,
dostarczy³ kilka ³adunków gazu na rynek europejski, konkuruj¹c tym samym z Gazpromem, który dostarcza surowiec rurami. Z kolei Michelson podkreœli³, ¿e Jama³ LNG
jest gotów dostarczyæ ³adunek LNG do Europy, jeœli dojdzie do przerwania dostaw gazu w wyniku wygaœniêcia
umowy na tranzyt gazu przez terytorium Ukrainy.
Tymczasem, w opinii szefowej GazpromExport Jeleny
Burmistrowej, zmiany w ukraiñskim rz¹dzie i przedterminowe wybory parlamentarne pozostawi³y kwestiê rosyjskiego tranzytu przez Ukrainê bez strony do rozmów. W obecnej
sytuacji Gazprom rozwa¿a krótko- lub co najwy¿ej œrednioterminowy kontrakt, przy czym Burmistrowa powiedzia³a,
¿e oczekuje wznowienia bezpoœrednich zakupów rosyjskiego gazu przez Ukrainê. Z kolei ukraiñski Naftogaz
ponoæ oczekuje gwarancji ze strony Gazpromu, ¿e przez
dziesiêæ lat bêdzie transportowa³ co najmniej 60 mld m3
gazu rocznie. Dyrektor Naftogazu Juri Witrenko powiedzia³, ¿e firma mo¿e przej¹æ ryzyko zwi¹zane z tranzytem
gazu i proponuj¹ umowê swapow¹: Gazprom dostarcza
gaz Naftogazowi do granicy rosyjsko-ukraiñskiej, a Naftogaz zwraca tak¹ sam¹ iloœæ na granicy Ukrainy z Polsk¹,
S³owacj¹, Wêgrami i Rumuni¹.
Sytuacja zwi¹zana z tranzytem staje siê coraz bardziej
napiêta, bo obowi¹zuj¹cy kontrakt wygasa z koñcem br.
Gazprom zwiêkszy³ zapasy gazu w europejskich magazynach, by zminimalizowaæ ryzyko spadków dostaw gazu do
Europy w styczniu 2020 r. Z tego samego powodu Wêgry
zape³ni³y ju¿ swoje magazyny gazu. Z kolei prezes Gazpromu Aleksiej Miller powtórzy³ po raz kolejny, ¿e celem firmy jest rozpoczêcie dostaw gazu do Europy przez Nord
Stream 2 w styczniu 2020 r. Oczekuje, ¿e gazoci¹g zostanie
oddany do u¿ytku w terminie, mimo braku zgody Danii na
konstrukcjê odcinka gazoci¹gu o d³ugoœci 130 km. Prezes
odmówi³ odpowiedzi na pytanie, jakie kroki podejmie, jeœli
gazoci¹g nie zostanie oddany w terminie, a umowa tranzytowa z Ukrain¹ wygaœnie. Doda³ tylko, ¿e musi zostaæ przywrócona równowaga handlowa, zanim rozpocznie siê dalsza
wspó³praca miêdzy obiema firmami i podobnie jak Burmistrowa, zaapelowa³ o wznowienie bezpoœrednich zakupów
gazu z Rosji – w przeciwnym razie firma podejmie decyzjê
o demonta¿u kompresorów na granicy z Ukrain¹. Ponadto
po uruchomieniu kolejnych nitek gazoci¹gu Nord Stream
Ukraina mo¿e mieæ trudnoœæ z zakontraktowaniem gazu
tak¿e przez swoj¹ zachodni¹ granicê. Gazprom poszukuje
mo¿liwoœci zwiêkszenia zasobów gazu w Europie, docelowo do 11,4 mld m3 w tym roku (w ub. 5 mld m3). Miller
doda³, ¿e spodziewa siê noworocznej zabawy 1 stycznia,
ale nie bêdzie siê anga¿owa³ w rozmowy w ostatniej chwili.
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Wczeœniej Gazprom odmówi³ wykonania decyzji s¹du arbitra¿owego w Sztokholmie, który zas¹dzi³ na korzyœæ
Naftogazu odszkodowanie w wysokoœci 2,6 mld USD.
Chiny. Pekin pozytywnie odpowiedzia³ na apel bran¿y
wêglowodorowej i z koñcem czerwca Ministerstwo Finansów poinformowa³o, ¿e wprowadzi subsydia na wydobycie
gazu zacieœnionego (tight) w celu zwiêkszenia produkcji
z krajowych z³ó¿ niekonwencjonalnych. Ciekawa jest zaproponowana forma wsparcia – bêdzie ono tym wiêksze, im wiêcej dana firma wydobêdzie gazu w porównaniu z rokiem
2017. Ministerstwo bêdzie jednoczeœnie nak³adaæ dodatkowe op³aty na firmy, których produkcja gazu bêdzie
ni¿sza ni¿ w roku ubieg³ym – i ten zapis dotyczy tak¿e
gazu z formacji ³upkowych i w pok³adach wêgla. Dotychczas obowi¹zywa³a tylko dop³ata do ka¿dego metra gazu
z wêgla (0,3 juana) i z ³upków (0,2 juana), ale ten program
wygaœnie z koñcem przysz³ego roku i zast¹pi go ujednolicona stawka dop³at w wysokoœci 0,2 juana. W 2017 r.
Chiny mia³y wydobyæ 48,9 mld m3 gazu ziemnego, w tym
35 mld m3 ze z³ó¿ gazu zacieœnionego, 9 mld m3 z ³upków
i 4,9 mld m3 z pok³adów wêgla.
Wed³ug Ministerstwa Zasobów Chiny maj¹ w z³o¿ach
285 bln m3 zasobów gazu ziemnego, w tym 22 bln m3 w
formacjach zacieœnionych, 80 bln m3 w formacji ³upkowej,
30 bln m3 w pok³adach wêgla (CBM) i 153 bln m3 w
hydratach gazowych. Ale tylko 5,5 bln m3 to zasoby wydobywalne. W 2020 r. Pekin zamierza zwiêkszyæ wydobycie
gazu do 63 mld m3 (39 mld m3 ze z³ó¿ gazu zacieœnionego,
18 mld m3 z ³upków, 6 mld m3 z CBM) i do 113 mld m3 w
2030 r. (odpowiednio 43 mld m3, 45 mld m3 i 25 mld m3).
Kolejn¹ zmian¹, jaka zasz³a w chiñskim systemie regulacyjnym, jest wiêksze otwarcie na firmy zagraniczne. Nie
bêd¹ one zobligowane do szukania lokalnych partnerów do
wspó³pracy w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym.
Krajowa komisja ds. rozwoju i reform, a tak¿e ministerstwo finansów z³agodzi³y regulacje i wyda³y wspólne
oœwiadczenie o mo¿liwoœci prowadzenia samodzielnych
prac przez firmy zagraniczne. Dotychczas inwestorzy byli
zobowi¹zani do powo³ywania konsorcjów z China National Petroleum Corporation (CNPC), Sinopec lub China
National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Nie jest
wci¹¿ jednak jasne, czy Ministerstwo Zasobów Naturalnych dopuœci firmy do przetargów, czy te¿ tylko do danych
celem rozpoczêcia negocjacji. CNOOC oferuje wiele bloków morskich potencjalnym inwestorom zagranicznym,
zastrzegaj¹c sobie jednak 51% udzia³ów. CNPC oferowa³o
z kolei l¹dowe bloki w obszarze Tarim, ale ExxonMobil
opuœci³ je z powodu braku sukcesów. W ostatnich latach
CNPC i Sinopec oferowa³y tak¿e obszary w formacjach
³upkowych. W kwietniu br. brytyjski BP by³ ostatni¹ firm¹
zagraniczn¹, która opuœci³a chiñski sektor ³upkowy.
Analitycy prognozuj¹, ¿e wiêkszoœæ koncesji, jaka
zostanie przyznana w nowych postêpowaniach, przypadnie
na baseny Tarim, Jungar, Turpan–Hami, Syczuan, Qaidam
i Ordos. Do koñca 2017 r. Ministerstwo Zasobów Naturalnych wyda³o 941 koncesji poszukiwawczych chiñskim firmom, g³ównie CNPC, CNOOC i Sinopec, obejmuj¹cych
3,3 mln km2. Konsorcjom z udzia³em kapita³u zagranicznego przypad³y 33 koncesje. Na razie to chiñskie firmy
tworz¹ konsorcja, jak CNOOC i Sinopec, by poprawiæ
wyniki prac poszukiwawczych. Bêd¹ one wspólnie operowaæ w Zatoce Tonkiñskiej, na Morzu ¯ó³tym i w prowincji
Jiangsu. W sumie w ci¹gu trzech lat wykonaj¹ one prace w
81 blokach o ³¹cznej powierzchni 305 tys. km2.
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D¹¿enie Pekinu do wzrostu krajowego wydobycia
wêglowodorów wynika z chêci osi¹gniêcia samowystarczalnoœci energetycznej. Chiñska Republika Ludowa
posiada 57 aktywnych platform wiertniczych i plasuje siê
pod tym wzglêdem na pierwszym miejscu na œwiecie –
przed Arabi¹ Saudyjsk¹ (55 platform), USA (27) i Norwegi¹ (23). Chiñskie firmy zamierzaj¹ w tym roku wydaæ
80 mld USD, by zwiêkszyæ krajowe wydobycie ropy naftowej o 50%, tj. z 4 do 6 mln b/d. Znacz¹ca czêœæ tego wzrostu ma pochodziæ ze z³ó¿ morskich. A¿ 80% chiñskich
platform pracuje na wodach krajowych. China Oilfiled
Services – najwiêksza chiñska firma serwisowa – w ci¹gu
kilku ostatnich lat przenosi³a swoje urz¹dzenia do kraju.
W czasie zaledwie roku liczba platform w Chinach wzros³a
o 25, a w 2020 r. firma chce dodaæ kolejnych 15 platform.
Przy czym chiñskie firmy operuj¹ tak¿e na Bliskim Wschodzie, w Afryce i na Morzu Pó³nocnym. Szukaj¹ mo¿liwoœci
wspó³pracy z doœwiadczonymi firmami zagranicznymi i nie
unikaj¹ niekonwencjonalnych dzia³añ, jak publikacja w
meksykañskiej prasie og³oszenia o naborze wniosków firm
œwiadcz¹cych zintegrowane us³ugi serwisowe. W 2016 r.
CNOOC zdoby³ koncesje na eksploatacjê dwóch g³êbo-

kowodnych bloków w Zatoce Meksykañskiej. Wspólnie
z w³oskim Eni chiñski CNPC prowadzi prace na Morzu
Po³udniowochiñskim. Obszar ten od lat pozostaje sporny,
ale w tym roku Pekin otworzy³ siê na dialog i zaproponowa³ kodeks postêpowania na spornych wodach mog¹cych
zawieraæ perspektywiczne zasoby ropy i gazu. Stowarzyszenie Narodów Azji Po³udniowo-Wschodniej (ASEAN)
poinformowa³o, ¿e prace nad kodeksem mog¹ zostaæ ukoñczone jeszcze w tym roku. Na pocz¹tku lipca przywódcy
pañstw ASEAN spotkali siê w Bangkoku i wydali wspólny
apel do wszystkich stron o powœci¹gliwoœæ i unikanie
dzia³añ mog¹cych komplikowaæ sytuacjê na Morzu
Po³udniowochiñskim, które jest terenem spornym pomiêdzy Chinami, Filipinami, Wietnamem, Malezj¹ i Brunei.
Kodeks mo¿e utorowaæ drogê do wspólnych przedsiêwziêæ
poszukiwawczo-wydobywczych w tym regionie.
ród³o: Oil&Gas Journal, WorldOil, OilPrice, LNG World
News, Bloomberg, Rzeczpospolita, Reuters, Rystad Energy,
Wood Mackenzie, ICIS, OSW, Gazprom Neft, Lukoil,
Rosneft, Shell, Total, Equinor, ExxonMobil, PGNiG
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