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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Grzegorz Makuch1
Hiszpania. Rz¹d uruchomi³ program
odchodzenia od paliw kopalnych i pozyskiwania od 2050 r. 100% energii elektrycznej z odnawialnych Ÿróde³ energii.
W ramach tego planu nowe koncesje
wêglowodorowe nie bêd¹ ju¿ wydawane,
a rz¹d pocz¹wszy od 2021 r. bêdzie d¹¿y³
do instalowania ka¿dego roku dodatkowych 3 tys. MW z OZE (wiatraki, solary).
Warto przypomnieæ, ¿e we wrzeœniu ub.r. Francja og³osi³a,
¿e wycofuje siê z wydobycia ropy i gazu od 2040 r. Jednak
szef Miêdzynarodowej Agencji Energii Fatih Birol tonuje
prognozy polityków i przypomina, ¿e udzia³ paliw kopalnych w globalnym miksie energetycznym wynosi 81%, tj.
tyle samo co 30 lat temu. Birol podkreœla, ¿e zapisy Porozumienia Paryskiego s¹ mo¿liwe do zrealizowania, ale
wymaga to powa¿nego potraktowania tego dokumentu
przez korporacje i rz¹dy oraz wdro¿enia zasadniczych
zmian. Zarazem wed³ug IEA do 2030 r. gaz ma wyprzedziæ
wêgiel i staæ siê drugim Ÿród³em energii po ropie. A do
2040 r. popyt na gaz ma wzrosn¹æ o 50%. Z kolei Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) przyj¹³ now¹ politykê i wykluczy³ mo¿liwoœæ przyznawania kredytów na
rozwój produkcji energii z wêgla oraz znacz¹co zawêzi³
pulê na projekty poszukiwania i wydobycia ropy i gazu.
EBOiR chce wspieraæ przemys³ w transformacji energetycznej uwzglêdniaj¹cej zmiany klimatu.
Wielka Brytania. Rz¹d Walii poinformowa³, ¿e po
przeprowadzeniu konsultacji spo³ecznych na temat szczelinowania hydraulicznego przed³u¿y, obowi¹zuj¹ce od
2015 r., moratorium na szczelinowanie i nie bêdzie przyznawa³ koncesji wnioskodawcom, którzy planuj¹ stosowaæ
tê technikê. Przedstawiciel organizacji Friends of the Earth
(FoE) Bleddyn Lake powiedzia³, ¿e to wspania³a wiadomoœæ dla spo³ecznoœci i dla naszej planety. Moratorium
obowi¹zuje tak¿e w Szkocji, gdzie firma INEOS usi³owa³a
dochodziæ swoich praw na drodze s¹dowej. W toku sprawy
firma wnosi³a zastrze¿enia odnoœnie procesu administracyjnego i nadu¿ycia ministerialnej w³adzy, a stron¹ pozwu
by³y organy administracyjne. INEOS dowodzi³ tak¿e, ¿e
kupiona koncesja sta³a siê bezwartoœciowa po decyzji
rz¹du o wprowadzeniu nowej polityki braku wsparcia dla
raczkuj¹cego sektora gazu z formacji ³upkowych. FoE,
przy okazji interwencji prawnej INEOS, rozwinê³o szerok¹
akcjê informacyjn¹ na temat wp³ywu szczelinowania na
zdrowie i œrodowisko. Moratorium nie obowi¹zuje, co
prawda, w Anglii, której rz¹d wyda³ pozwolenie na szczelinowanie dwóm firmom, IGas i Cuadrilla Resources. Jed-
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nak Cuadrilla ju¿ czterokrotnie przerywa³a proces szczelinowania z powodu drgañ ziemi (o magnitudzie od 0,3 do
1,5 w skali Richtera). Zgodnie z prawem firma jest zobowi¹zana przerwaæ prace, jeœli magnituda wstrz¹su przekroczy 0,5. Cuadrilla wielokrotnie podkreœla³a, ¿e norma ta
jest zbyt rygorystyczna. Zarazem usi³uje dowieœæ, ¿e w
pe³ni szanuje prawo, dlatego przerywa szczelinowanie
za ka¿dym razem, gdy dojdzie do takich wstrz¹sów sejsmicznych. Z kolei brytyjska s³u¿ba geologiczna poinformowa³a, ¿e w rejonie Preston New Road, gdzie
przeprowadzono szczelinowanie, odnotowano 43 dr¿enia
o ró¿nej magnitudzie (poni¿ej 0,5). Tom Wheeler z Oil &
Gas Authority (OGA) podkreœla, ¿e zdarzenia o ma³ej
magnitudzie s¹ wywo³ywane tak¿e przez samochody ciê¿arowe. Dodaje te¿, ¿e niski próg dopuszczalny, wymuszaj¹c przerywanie prac po przekroczeniu magnitudy 0,5,
umo¿liwia monitorowanie ryzyka sejsmicznego. Francis
Egan, szef Cuadrilla Resources, krytykuje skrajnie konserwatywne wskaŸniki i, wraz z przemys³em, usi³uje
przekonaæ regulatora do podniesienia górnego limitu
magnitudy dopuszczalnego wstrz¹su.
Trudnoœci w prowadzeniu prac poszukiwawczych w
formacji ³upkowej nie pozostaj¹ bez wp³ywu na kondycjê
bran¿y wêglowodorowej. Spadki w wykonywaniu odwiertów w brytyjskiej czêœci Morza Pó³nocnego s¹ najwiêksze
od 45 lat. W za³o¿eniu na 2018 r. firmy mia³y wykonaæ 12
otworów produkcyjnych i 11 rozpoznawczych. W rzeczywistoœci wykonano odpowiednio 9 otworów produkcyjnych i 6 rozpoznawczych. OGA usi³uje odwróciæ
niekorzystn¹ tendencjê w eksploracji morskich zasobów
i oczekuje, ¿e w przysz³ym roku bêdzie to 18 odwiertów
produkcyjnych i 19 poszukiwawczych. W po³owie grudnia
przedstawiciel OGA Nick Richardson powiedzia³, ¿e w
przysz³oœci regulator bêdzie bardziej kategorycznie podchodzi³ do firm, które nie realizuj¹ planu wierceñ lub nie
wype³niaj¹ innych zobowi¹zañ koncesyjnych. Zapowiedzia³ tak¿e mniejsz¹ przychylnoœæ wobec wniosków o wyd³u¿enie czasu obowi¹zywania koncesji. Zauwa¿y³ te¿, ¿e
globalny bud¿et na poszukiwania zosta³ zmniejszony o po³owê w stosunku do 2014 r.
Z kolei Oil & Gas UK poda³o, ¿e eksploatacja wêglowodorów na Morzu Pó³nocnym spowodowa³a wzrost emisji
gazów cieplarnianych. Emisja z tego Ÿród³a stanowi 3%
ca³kowitej emisji gazów cieplarnianych wytwarzanej przez
Wielk¹ Brytaniê, która wynosi 456 mln t. Podczas wydobywania wêglowodorów infrastruktura zainstalowana na
platformach wygenerowa³a 15,7 mln t gazów cieplarnianych w 2017 r. i 14,6 mln t rok wczeœniej, poinformowa³o
O&G UK w swoim raporcie na temat efektywnoœci œro-
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dowiskowej, uwzglêdniaj¹cym dwutlenek wêgla, metan,
podtlenek azotu i inne gazy. Dwutlenku wêgla w emitowanych gazach w 2017 r. by³o 14,2 mln t, a w 2016 r. 13,1 mln t.
Katie Abbott, dyrektor ds. œrodowiska w O&G UK i zarazem autorka raportu powiedzia³a, ¿e w perspektywie kilku
lat emisja gazów bêdzie spadaæ – wraz z wycofywaniem
starszych technologicznie turbin i generatorów. W raporcie
s¹ podane tak¿e statystyki dotycz¹ce awarii i np. w 2017 r.
dosz³o do 451 wycieków ropy i chemikaliów do morza
(³¹cznie 23 t, co stanowi 0,00003% ca³kowitej produkcji).
Norwegia. Rz¹d coraz bardziej sk³ania siê do podjêcia
decyzji o wprowadzeniu sta³ego moratorium na wiercenia
w okolicy Lofotów. Wydobywanie wêglowodorów z tego
obszaru zosta³o zakazane w 2001 r. Równolegle jest prowadzona dyskusja nad nowym modelem opodatkowania
eksploatacji z³ó¿ wêglowodorów. Norweskie Ministerstwo
Finansów dowodzi, ¿e bran¿a gazowo-naftowa uzyskuje
ka¿dego roku dotacjê w wysokoœci 1,07 mld USD. Jednak
przedstawiciel Wood Mackenzie powiedzia³, ¿e z powodu
wysokiej stopy opodatkowania liczne projekty wêglowodorowe w Norwegii sta³y siê ju¿ nieop³acalne i istnieje ryzyko,
¿e kolejne projekty zostan¹ zawieszone, jeœli opodatkowanie zmieni siê na niekorzyœæ firm wydobywczych. Obecnie
suma danin bran¿y wêglowodorowej wynosi w Norwegii
a¿ 78%, na któr¹ sk³adaj¹ siê podatek dochodowy od osób
prawnych w wysokoœci 23% i specjalny podatek
wynosz¹cy 55%.
Warto przypomnieæ, ¿e w ramach strategii odchodzenia
od paliw kopalnych norweski Statoil w maju 2018 r. zmieni³ nazwê na Equinor i podczas corocznej konferencji, zorganizowanej jesieni¹, zaskoczy³ zaproszonych goœci,
poniewa¿ nadspodziewanie ma³o uwagi poœwiêci³ wêglowodorom. Dyrektor firmy Eldar Saetre zapowiedzia³ tak¿e
utworzenie funduszu na rzecz ratowania lasów tropikalnych. W tym celu corocznie bêdzie wydzielaæ na subkoncie kwotê z tytu³u emitowania dwutlenku wêgla – bêdzie to
kwota 10 mln USD, czyli 0,0015% dochodu netto spó³ki.
Szef Equinor zwizualizowa³ swoje wyst¹pienie krajobrazami wiatraków oraz latarni morskich i skupi³ siê na tematach klimatu, emisji dwutlenku wêgla i energii odnawialnej.
Zapowiedzia³ tak¿e zwiêkszenie inwestycji w energiê
s³oneczn¹. W tym celu Equinor kupi³ za 82,4 mln USD 9,7%
udzia³ów w Scatec Solar, norweskiej firmie skupionej na
produkcji energii s³onecznej. Equinor posiada ju¿ trzy
morskie farmy wiatrowe w Wielkiej Brytanii i jest partnerem w niemieckim projekcie na morzu. Warto jednak odnotowaæ stanowisko norweskiej komisji do spraw ryzyka
klimatycznego, która dowodzi, ¿e w przypadku wdro¿enia
na œwiecie bardziej ambitnej polityki klimatycznej i wskutek
globalnego spadku zapotrzebowania na ropê Norwegia
mo¿e straciæ ponad 800 mld USD.
Rosja. Gazprom ukoñczy³ budowê pierwszego
p³ywaj¹cego terminalu do importu LNG. Statek Marsza³ek
Wasilewski dotar³ do redy w Kaliningradzie 15 grudnia
2018 r. Jednostkê tê (typu FSRU) zbudowa³a w koreañskiej
stoczni firma Hyundai Heavy Industries. Koszt budowy
wyniós³ 295 mln USD. Statek ten 11 listopada opuœci³ port
Ulsan i piêæ dni póŸniej zawin¹³ do Singapuru, gdzie otrzyma³ pierwszy ³adunek gazu. Jednostkê tê wyprodukowano
na pocz¹tku stycznia 2017 r., ale z powodu awarii jednego
z kot³ów regazyfikacyjnych przekazano j¹ Gazpromowi
dopiero 31 paŸdziernika 2018 r. Roczne moce przerobowe
statku, wynosz¹ce 2,7 mld m3, w pe³ni pokryj¹ zapotrzebo-

wanie na dostawy do Kaliningradu, który rocznie zu¿ywa
2,4 mld m3 gazu. Dotychczas gaz do rosyjskiej eksklawy
dostarczano gazoci¹giem Miñsk–Wilno–Kowno–Kaliningrad. Zreszt¹ wci¹¿ nie jest przes¹dzone, czy Gazprom w
2019 r. ograniczy przesy³anie surowca rurami, bo dla niego
cena LNG mo¿e byæ wy¿sza ni¿ koszt w³asnej produkcji
gazu i op³aty tranzytowej, zw³aszcza ¿e Gazprom wci¹¿ nie
jest w stanie zaopatrywaæ terminalu swoim surowcem.
Gazprom buduje tak¿e zak³ad skraplania gazu w obwodzie
leningradzkim, niedaleko stacji kompresorowej Portowaja,
który ma zostaæ oddany do u¿ytku na pocz¹tku 2019 r. Moc
produkcyjna tego zak³adu – 1,5 mln t LNG (ok. 2 mld m3)
– pokry³aby wiêkszoœæ zapotrzebowania obwodu. Jednak
a¿ do 2025 r. Gazprom jest zwi¹zany z Litw¹ kontraktem
na tranzyt 2,5 mld m3 gazu rocznie, a w paŸdzierniku 2018 r.
przedstawiciele koncernu zapowiedzieli zwiêkszenie w
2019 r. dostaw gazu szlakiem przez Bia³oruœ i Litwê z 2,5
do 3,2 mld m3.
Eksperci podkreœlaj¹, ¿e p³ywaj¹cy terminal Marsza³ek
Wasilewski nie stanowi konkurencji dla gazu przesy³anego
gazoci¹giem Jama³–Europa, ani dla terminalu LNG w
Œwinoujœciu, ale mo¿e stanowiæ konkurencjê w sektorze
bunkrowania statków. Jednak Polska rozwa¿a mo¿liwoœæ
rozbudowy terminalu w Œwinoujœciu o infrastrukturê do
bunkrowania statków LNG. Tak¿e niemiecki projekt terminalu w Brunsbüttel (Szlezwik–Holsztyn), którego moce
przerobowe maj¹ wynieœæ 5 mld m3 gazu rocznie, obejmuje
rozwój infrastruktury do bunkrowania.
Ukraina. Ukraiñski Naftogaz z³o¿y³ przed s¹dem federalnym w Nowym Jorku pozew przeciwko Gazpromowi.
Naftogaz wci¹¿ nie otrzyma³ od Gazpromu 2,6 mld USD
zas¹dzonych przez s¹d arbitra¿owy w Sztokholmie. Kijów
podj¹³ w zwi¹zku z tym próbê na rzecz windykacji d³ugu
i zajêcia aktywów Gazpromu w pañstwach UE. Jednak,
zgodnie z przewidywaniami ekspertów, Rosyjska firma
zaczê³a realizowaæ transakcje przez spó³ki córki, co skutecznie utrudni³o Naftogazowi proces windykacji. Pozew
przed s¹dem amerykañskim ma umo¿liwiæ ukraiñskiej firmie zlokalizowanie przep³ywów finansowych Gazpromu.
S¹d zobowi¹za³ ju¿ do przekazania Naftogazowi informacji bankowych od GLAS Americas, Deutsche Bank Trust
Company Americas i Bank of New York. GLAS mo¿e
mieæ informacje o akcjach szwajcarskiej spó³ki Nord Stream 2, w Deutsche Bank Trust CA Gazprom posiada rachunek, a trzeci z wymienionych banków zarz¹dza depozytami
Gazpromu i ma informacje o ostatnich operacjach Gazpromu i jego holenderskich spó³ek.
Rumunia. Spó³ka córka austriackiego OMV – OMV
Petrom – odkry³a gaz ziemny i kondensat ropny na g³êbokoœci 4317 m. Firma poinformowa³a, ¿e ze wzglêdu na istniej¹c¹ ju¿ infrastrukturê produkcja z nowego z³o¿a mo¿e
byæ uruchomiona nawet w 2018 r. Firma podkreœla te¿, ¿e
wiêkszoœæ z³ó¿ w Rumunii odkryto wiele lat temu i s¹ to
z³o¿a dojrza³e, w zwi¹zku z czym OMV inwestuje w
poszukiwania.
Azerbejd¿an. Dwie du¿e amerykañskie firmy, ExxonMobil i Chevron, zamierzaj¹ sprzedaæ wszystkie aktywa
nabyte w Azerbejd¿anie. Exxon spodziewa siê pozyskaæ
2 mld USD za sprzeda¿ swoich udzia³ów (6,8%) w Azeri–Chirag–Gunashli (ACG) na Morzu Kaspijskim, a tak¿e w
ropoci¹gu Baku–Tbilisi–Ceyhan (2,5%). Chevron zapowia7
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da sprzeda¿ udzia³ów w ACG (9,57%) i w ruroci¹gu
Baku–Tbilisi–Ceyhan (8,9%). Obecnie ropoci¹giem zawiaduje konsorcjum, do którego nale¿¹ BP 30,1%, SOCAR
25%, Chevron 8,9%, Equinor 8,71%, TPAO 6,53%, Total
5%, Eni 5%, Itochu 3,4%, ExxonMobil 2,5%, Inpex 2,5%
i ONGC 2,36%. Jeœli potwierdz¹ siê informacje o wycofaniu
siê ExxonMobil i Chevronu z Azerbejd¿anu, bêdzie to oznaczaæ kres 25-letniego zaanga¿owania amerykañskich firm
w tym kraju. ExxonMobil bra³ udzia³ w tworzeniu przemys³u naftowego Baku po upadku ZSRS i naby³ udzia³y w
z³o¿u ACG w 1994 r. Chevron kupi³ udzia³y w 2005 r.,
poprzez akwizycjê amerykañskiej firmy Unocal. Kontrakt
z 1994 r. okreœlano wówczas mianem umowy roku, która
mia³a zapewniæ Europie zasoby ropy i zmniejszyæ europejsk¹ zale¿noœæ od Rosji. Pocz¹tkowo w projekcie udostêpniania z³o¿a ACG uczestniczy³o 5 amerykañskich firm:
Exxon, Amoco, Unocal, Pennzoil i McDermott. Ostatnio,
oprócz ExxonMobil i Chevronu, udzia³y w eksploatacji
z³o¿a ACG posiada³y BP (30,4%) i SOCAR (25%). Z³o¿e
to wci¹¿ stanowi du¿e Ÿród³o dostaw ropy naftowej – w
pierwszej po³owie 2018 r. wydobywano z niego 600 tys.
bary³ek dziennie. Exxon prawdopodobnie sprzeda udzia³y
brytyjskiej BP lub SOCAR. Ju¿ w ubieg³ym roku mówi³o
siê, ¿e bêd¹ potrzebne znacz¹ce nak³ady finansowe na rzecz
utrzymania wielkoœci produkcji – szef BP Bob Dudley
wskaza³ nawet kwotê 40 mld USD. Równie¿ w ubieg³ym
roku ExxonMobil, mimo trudnoœci w osi¹gniêciu konsensusu co do warunków produkcji, przed³u¿y³ umowê o 33
lata – do 2050 r. Z kolei SOCAR zwiêkszy³ swoje udzia³y
z 11,6% do 25%, co tak¿e budzi³o obawy pozosta³ych
udzia³owców. Warto przypomnieæ, ¿e w listopadzie br.
Baku podpisa³o z Moskw¹ umowê na import 1 mld m3 gazu
rocznie do 2020 r. Z kolei w grudniu br. SOCAR podpisa³
umowê z Honeywell UOP, zapewniaj¹c¹ technologiê i prace modernizacyjne w rafinerii Hejdar Alijew w Baku.
Honeywell UOP nie ujawni³ wartoœci umowy ani terminu
zakoñczenia prac nad projektem, wiadomo jednak, ¿e firma ma usprawniæ procesy, by zwiêkszyæ produkcjê paliwa
spe³niaj¹cego normy Euro 5, a tak¿e dotycz¹ce paliwa lotniczego. Moce przerobowe rafinerii maj¹ wzrosn¹æ ze 120
do 156 tys. b ropy naftowej/d.
OPEC+. Podczas grudniowego spotkania pañstwa
zrzeszone w Organizacji Krajów Eksportuj¹cych Ropê
Naftow¹ podjê³y decyzjê o redukcji wydobycia. Dzienna
produkcja ropy naftowej ma ulec zmniejszeniu o 1,2 mln
bary³ek, z czego na OPEC przypadnie 800 tys., a na kraje
niezrzeszone 400 tys. bary³ek. Najwiêkszej redukcji ma
dokonaæ Arabia Saudyjska, która notuje najwy¿sze wydobycie – w listopadzie 2018 r. by³o to 11,1 mln b/d. Z pañstw
niezrzeszonych znacz¹c¹ iloœæ zredukuje Rosja – minister
energetyki Aleksander Nowak zapowiedzia³ zmniejszenie
produkcji o 2% w stosunku do paŸdziernika 2018 r., co
oznacza³oby spadek o 228 tys. bary³ek dziennie. Limity
bêd¹ obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2019 r. przez 6 miesiêcy.
Z redukcji s¹ zwolnione Iran, Libia i Wenezuela. Ta
ostatnia zmaga siê ze spadkiem produkcji. W grudniu
2018 r. prezydent Wenezueli Nicol«s Maduro poinformowa³, ¿e Rosja zainwestuje 5 mld USD w bran¿ê wêglowodorow¹. W listopadzie dzienna produkcja ropy wynios³a
1,17 mln bary³ek. Maduro szuka wsparcia na Kremlu i w
tym celu uda³ siê do Moskwy, gdzie spotka³ siê z W³adimirem Putinem. W grudniu 2018 r. Maduro potwierdzi³ pla8

nowane ju¿ wczeœniej wprowadzenie od 2019 r. kryptowaluty Petro. W walucie tej bêd¹ rozliczane transakcje
sprzeda¿y ropy. Prezydent Wenezueli nie ukrywa, ¿e jest
to spowodowane chêci¹ odejœcia w transakcjach od dolara
amerykañskiego. Z kolei Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy poda³, ¿e w 2018 r. inflacja w Wenezueli wynios³a
1 370 000%.
Irak. W grudniu 2018 r. sekretarz USA ds. energii Rick
Perry wezwa³ Irak do zmniejszenia importu gazu z Iranu.
Podczas wizyty w Bagdadzie zachêca³ Irak do zintensyfikowania wspó³pracy z firmami amerykañskimi w celu
osi¹gniêcia niezale¿noœci energetycznej. Sekretarz stanu
mówi³, ¿e USA i Irak mog¹ wspólnie rozwijaæ iracki przemys³ naftowo-gazowy i ju¿ czas, by Bagdad porzuci³ swoj¹
zale¿noœæ od mniej wiarygodnych narodów. Irak by³ jednym z pañstw, które uzyska³o czasowe (45-dniowe)
wy³¹czenie spod amerykañskich sankcji na³o¿onych na
Iran. Bagdad jednak podkreœla, ¿e potrzebuje dwóch lat, by
import gazu z Iranu zast¹piæ w³asn¹ produkcj¹. Rick Perry
nie sprecyzowa³, czy Waszyngton zgodzi siê na przed³u¿enie wy³¹czenia Iraku spod regulacji uniemo¿liwiaj¹cych
import wêglowodorów z Iranu. Irañski gaz zapewnia produkcjê 50% energii elektrycznej w Iraku. Amerykañski
sekretarz stanu apelowa³ te¿ o ukrócenie korupcji i zmniejszenie biurokracji dla zagranicznych inwestorów w Iraku.
Zapewni³, ¿e USA s¹ gotowe wesprzeæ rozwój poszukiwañ
gazu ziemnego w Iraku, ale nie finansowo. W spotkaniu
tym, zorganizowanym przez Amerykañsk¹ Izbê Handlow¹,
wziêli udzia³ przedstawiciele 52 firm.
Katar. W grudniu og³oszono, ¿e z dniem 1 stycznia
2019 r. Katar opuœci OPEC i tym samym zakoñczy swoje
57-letnie cz³onkostwo w tej organizacji. Minister energii
Saad Sherida al-Kaabi powiedzia³, ¿e do 2023 r. Katar
zamierza zwiêkszyæ produkcjê skroplonego gazu ziemnego z 77 do 110 mln t rocznie i realizacja tej ambitnej polityki
wymaga skoncentrowania wysi³ków. Inny przedstawiciel
Kataru powiedzia³, ¿e kraj nigdy nie by³ znacz¹cym producentem ropy i dlatego Doha d¹¿y do skupienia swych
wysi³ków na rozwoju bran¿y b³êkitnego paliwa. Dla Lynn
Morris-Akunyemi z WoodMackenzie opuszczenie OPEC
przez Katar nie jest niespodziank¹. Podkreœla ona, ¿e kraj
ten ma najni¿sz¹ produkcjê ropy na Bliskim Wschodzie, na
poziomie 600–650 tys. bary³ek dziennie, co stanowi 2%
produkcji OPEC.
Kanada. Bran¿a wêglowodorowa zmaga siê z nisk¹
cen¹ ropy, co wynika z nadpoda¿y spowodowanej brakami
w infrastrukturze eksportowej. Poprzedni rz¹d Stephena
Harpera zaakceptowa³ projekt budowy ruroci¹gu Northern
Gate, ale kolejny premier, Justin Trudeau, wstrzyma³ w
2015 r. jej realizacjê. Z kolei rozbudowa ruroci¹gu Keystone XL (do USA) zosta³a zablokowana przez amerykañski
s¹d z uwagi na potrzebê wykonania dodatkowych ocen
wp³ywu inwestycji na œrodowisko. Budowa ropoci¹gu, warta 8–8,5 mld USD, mia³a ruszyæ w 2019 r. K³opoty z eksportem surowców nabrzmia³y w listopadzie 2017 r., kiedy
na terytorium Dakoty Po³udniowej dosz³o do awarii ropoci¹gu Keystone, którym Kanada przesy³a ropê do USA.
Wy³¹czenie tego ropoci¹gu z u¿ytkowania zmusi³o prowincjê Alberta do pe³nego wykorzystania powierzchni
magazynowej i przyczyni³o siê do powstania ponad 30 USD
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ró¿nicy pomiêdzy cen¹ bary³ki ropy amerykañskiej a kanadyjskiej. Tak du¿a ró¿nica kursu powsta³a pomimo decyzji
Alberty o wprowadzeniu 20-procentowych ciêæ w produkcji.
Beneficjentem tej sytuacji przez kilka miesiêcy by³y USA,
zw³aszcza rafinerie, które sprowadza³y ropê po ni¿szej
cenie i uzyskiwa³y wy¿sz¹ mar¿ê na przeróbce taniego produktu.
W maju br. rz¹d Justina Trudeau og³osi³ decyzjê o wykupieniu za kwotê 4,5 mld CAD projektu ropoci¹gu Trans
Mountain, biegn¹cego z Alberty przez Kolumbiê Brytyjsk¹ do zachodniego wybrze¿a. Firma Kinder Morgan,
w³aœciciel projektu, przez d³ugi czas zmaga³a siê z trudnoœciami powodowanymi zarówno przez rz¹d Kolumbii
Brytyjskiej, jak i spo³ecznoœæ lokaln¹. Rz¹d Trudeau,
przejmuj¹c projekt, deklarowa³ nadanie mu priorytetowego statusu i obiecywa³ doprowadziæ do jego realizacji. Jednak we wrzeœniu 2018 r. federalny s¹d apelacyjny
stwierdzi³ powa¿ne b³êdy w ocenie oddzia³ywania ropoci¹gu Trans Mountain na œrodowisko, przygotowanej przez
ogólnokrajowy organ ds. regulacji rynku (National Energy
Board) i dlatego projekt ten wci¹¿ nie jest realizowany.
Ponadto czêœæ amerykañskich rafinerii przechodzi w³aœnie
konserwacje, a potencja³ kanadyjskich rafinerii jest niewystarczaj¹cy (dzienna przeróbka ropy w Albercie to 0,5 mln
bary³ek) i sprawa nadpoda¿y ropy na rynku znowu
nabrzmiewa. W odpowiedzi na tê sytuacjê rz¹d Alberty
apelowa³ do rz¹du federalnego o zgodê na zwiêkszenie
przewozu ropy kolej¹. Premier Alberty Rachel Notley podjê³a decyzjê o wykupieniu pakietu 7 tys. cystern i 80 lokomotyw (ka¿da mo¿e ci¹gn¹æ od 80 do 120 cystern) za
kwotê 263 mln USD (dziennie przewioz¹ 120 tys. bary³ek),
a tak¿e o wdro¿eniu zachêt do rozbudowy nowych rafinerii. Rodzi to jednak konflikt z farmerami, którzy dowodz¹,
¿e rz¹d uprzywilejowa³ transport ropy kosztem przewozu
zbo¿a. Z kolei firmy Cenovus Energy i Canadian Natural
Resources w listopadzie 2018 r. zaapelowa³y do premier
Rachel Notley o wprowadzenie ograniczeñ w wydobyciu
ropy, by zahamowaæ spadki cen wywo³ane nadpoda¿¹ tego
surowca w stanie Alberta. Prezes Cenovus Alex Pourboix
podkreœla³, ¿e z powodu niskiej ceny za bary³kê bud¿et
prowincji traci ok. 100 mln CAD dziennie, a d³ugofalowymi
konsekwencjami takiej polityki bêd¹ redukcja zatrudnienia
i zniszczenie bran¿y. Premier odpowiada³a, ¿e wœród firm
nie ma zgodnoœci co do zasadnoœci planowanej redukcji –
Husky Energy, Imperial Oil i Suncor Energy nie chc¹
takich ograniczeñ, w zwi¹zku z czym rz¹d prowincji szuka³
innych rozwi¹zañ tego problemu. W listopadzie ub.r. cena
kanadyjskiej ropy (Western Canadian Select) spad³a do
13,46 USD za bary³kê, podczas gdy West Texas Intermediate kosztowa³a 56,49 USD (co dawa³o 43 USD ró¿nicy
miêdzy cen¹ w USA i Kanadzie). Na pocz¹tku grudnia
2018 r. premier Notley podjê³a decyzjê o redukcji produkcji ropy w Albercie o 325 tys. bary³ek, czyli o 8,7%. Decyzja bêdzie obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2019 r. Skala
redukcji ma byæ analizowana co miesi¹c, a redukcja bêdzie
obowi¹zywaæ do momentu, a¿ zapas 35 mln bary³ek
zostanie sprzedany. Rz¹d prowincji poinformowa³, ¿e przyczynami redukcji s¹ du¿y wolumen zapasów, trudnoœci z eksportem i niskie ceny. Notley powiedzia³a, ¿e obowi¹zek
rozbudowy infrastruktury przesy³owej spoczywa tak¿e na
rz¹dzie federalnym, który od lat nie jest w stanie uporaæ siê
z tym zadaniem. Pod koniec 2019 r. ma byæ uruchomiony
ropoci¹g Line 3 i dopuszczalne normy produkcji maj¹

wzrosn¹æ o 90 tys. bary³ek dziennie. Ograniczenia w produkcji dotycz¹ tylko du¿ych firm, mali producenci (do 10
tys. bary³ek dziennie) nie s¹ nimi objêci. W grudniu 2018 r.
rz¹d federalny og³osi³ wsparcie bran¿y wêglowodorowej
Alberty kwot¹ 1,6 mld CAD, na któr¹ sk³adaj¹ siê 1 mld CAD
z rz¹dowej agencji wspierania eksportu (Export Development Canada), 500 mln CAD pomocy z banku (Business
Development Bank of Canada) i 150 mln CAD z rz¹dowych
programów œrodowiskowych i funduszy innowacyjnych.
W marcu 2018 r. kanadyjski Bank of Nova Scotia alarmowa³, ¿e dalsze opóŸnienia w konstrukcji ruroci¹gów
przesy³owych (Keyston XL, rozbudowa Trans Mountain
i Line 3) doprowadz¹ do zmniejszenia wp³ywów do bud¿etu Kanady o 15,6 mld USD rocznie. Straty te mog¹ byæ
mniejsze (7–10 mld USD/rocznie), jeœli zostanie rozwiniêty zastêpczy transport kolej¹, informowa³ wówczas bank.
Na pocz¹tku 2018 r. rz¹d Trudeu, by rozwi¹zaæ problem
braku infrastruktury przesy³owej, zdecydowa³ siê powo³aæ
Canadian Energy Regulator, który mia³ odpowiadaæ za rozwój infrastruktury, zw³aszcza spornych konektorów
³¹cz¹cych prowincje, ale zabrak³o chêtnych do utworzenia
tej nowej instytucji. Po raz ostatni rz¹d Alberty wprowadzi³
redukcjê limitów produkcji ropy 38 lat temu, gdy premierem Kanady by³ Elliott Trudeau, ojciec obecnego premiera.
Na kondycjê bran¿y wêglowodorowej w Kanadzie wp³ywa
tak¿e podatek od emisji dwutlenku wêgla. Rz¹d Justina
Trudeau, kieruj¹c siê trosk¹ o œrodowisko i klimat, wprowadzi³ op³atê za emisjê CO2 na poziomie 7,7 USD, a nastêpnie podniós³ j¹ do 37,5 USD od 2022 r. Trzy prowincje
postanowi³y zaskar¿yæ decyzjê rz¹du w Ottawie.
USA. Dzienna produkcja ropy w 2018 r. by³a wy¿sza
ni¿ w 2017 r. i mog³a wynieœæ nawet 10,88 mln bary³ek.
By³aby to najwy¿sza dzienna produkcja w historii USA.
Dotychczasowy rekord z 1970 r. wynosi³ 9,6 mln b/d.
Optymistyczne szacunki wskazuj¹ tak¿e, ¿e w 2019 r.
dzienna produkcja wyniesie 12,06 mln b/d. Jest to efekt
sukcesu wydobycia wêglowodorów z formacji ³upkowych.
Zarazem warto pamiêtaæ, ¿e w 2018 r. dzienne zapotrzebowanie na ropê w USA wynios³o 20,48 mln b/d, a wg prognozy na 2019 r. bêdzie wynosiæ 20,81 mln b/d. Zdaniem
Miêdzynarodowej Agencji Energii w 2026 r. USA maj¹
przejœæ na pozycjê eksportera energii. USA s¹ importerem
energii od 1953 r., ale oczekuje siê, ¿e ju¿ w przysz³ym
roku bêd¹ trzecim co do wielkoœci eksporterem LNG na
œwiecie, o czym informuje amerykañski departament energii.
Komunikat ten pojawi³ siê na dzieñ przed wys³aniem
pierwszego ³adunku LNG z terminalu Corpus Christi w
Teksasie, nale¿¹cym do Cheniere (firma nie ujawni³a informacji, kto jest nabywc¹ ³adunku gazu). W 2019 r. maj¹ byæ
uruchomione terminale Cameron LNG w Luizjanie i Freeport LNG w Teksasie.
Australia. Rz¹d stanu Australii Zachodniej uchyli³
zakaz szczelinowania hydraulicznego, jednak zgodê na
wykonanie takiego zabiegu wyrazi³ tylko w granicach
dotychczas wydanych koncesji poszukiwawczo-wydobywczych, które pokrywaj¹ zaledwie 2% terytorium
Australii Zachodniej. Tym samym na obszarze 98% stanu
de facto wci¹¿ bêdzie obowi¹zywa³o moratorium na szczelinowanie. Zgodnie z nowym rozporz¹dzeniem op³ata koncesyjna za eksploatacjê niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu
ziemnego wzroœnie o 10% i bêdzie wynosiæ tyle samo, co
9

Przegl¹d Geologiczny, vol. 67, nr 1, 2019

w przypadku z³ó¿ konwencjonalnych. Zarazem op³aty
pozyskane z eksploatacji niekonwencjonalnych z³ó¿
wêglowodorów zostan¹ przeznaczone na rozwój pozyskiwania energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Czêœciowe zniesienie moratorium nast¹pi³o po upublicznieniu raportu
podsumowuj¹cego roczne badania nad bezpieczeñstwem
procesu szczelinowania hydraulicznego. Wyniki badañ
wykaza³y, ¿e ryzyko zwi¹zane ze szczelinowaniem jest niewielkie, o czym poinformowa³ premier Australii Zachodniej
Mark MacGowan. Premier podkreœli³, ¿e raport obliguje
firmy do uzyskania zgody na szczelinowanie od w³aœcicieli
ziem, na których ma byæ przeprowadzany ten zabieg.
Raport zaleca tak¿e wprowadzenie zakazu szczelinowania
w promieniu dwóch kilometrów od domostw, a tak¿e ujêæ
wody pitnej.
Chiny. Rz¹d zaaprobowa³ 3 nowe projekty pozyskiwania metanu z pok³adów wêgla przez 3 firmy – AAG (z Hong
Kongu), Fortune (z Londynu) i G3 Exploration (wczeœniej
znan¹ jako Green Dragon). Ca³kowity koszt inwestycji ma
wynieœæ 1,45 mld USD. Bloki znajduj¹ siê w œrodkowej
czêœci prowincji Shanxi i szacunkowo zawieraj¹ 39 mld m3
wydobywalnych zasobów metanu. Firma G3 Exploration
wraz z China National Petroleum Corp. wykona 232 otwo-
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ry, Fortune – 218, a AAG (wspólnie z CNPC) – 1342 otworów (³¹cznie firmy wykonaj¹ 1792 otwory). By zachêciæ
firmy do zwiêkszenia wydobycia gazu z pok³adów wêgla,
rz¹d zwiêkszy³ wsparcie finansowe z 0,2 do 0,3 juana za
metr szeœcienny. W listopadzie 2018 r. rz¹d wskaza³ Zhang
Jianhu – by³ego wiceprezesa PetroChina – na stanowisko
szefa Narodowej Administracji Energetycznej. Po raz
pierwszy w historii stanowisko to obejmie osoba z bran¿y
wêglowodorowej, a nie z klucza politycznego.
Nigeria. Prawnicy reprezentuj¹cy rz¹d z³o¿yli w Londynie pozew przeciwko Shell i Eni, w zwi¹zku z umow¹
koncesyjn¹ z 2011 r. Pozew ten, wystawiony na kwotê
1,1 mld USD, dotyczy pola naftowego OPL 245. Odnoœnie
tego pola toczy siê ju¿ jeden proces przed s¹dem w
Mediolanie, w którym obecni i byli pracownicy Shell i Eni
s¹ oskar¿eni o przekazanie œrodków pieniê¿nych spó³ce
kontrolowanej przez Dan Etete, ministra ds. ropy w latach
1995–1998. Rz¹d w Abud¿y twierdzi, ¿e œrodki przekazane Etete powinny by³y trafiæ do skarbu pañstwa.
ród³a: IEA, EIA, Oil & Gas Journal, Oil and Gas
Newsletter, PAP, PortalMorski.pl, SOCAR Midstream,
Reuters, Rzeczpospolita, Upstream online, WNP.pl

