Przegl¹d Geologiczny, vol. 67, nr 9, 2019

WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Grzegorz Makuch1
Innowacje. Papie¿ Franciszek po raz
kolejny wyg³osi³ s³owo do szefów koncernów naftowych. Skupi³ siê na zielonych
cnotach i przestrzega³ przed zwiêkszaniem wydobywania ropy naftowej i gazu
ziemnego w pogoni za zyskiem. Przypomnia³ o potrzebie redukcji emisji dwutlenku wêgla i ograniczeniu globalnego
wzrostu temperatury zgodnie z porozumieniem klimatycznym podpisanym w Pary¿u. By to
osi¹gn¹æ, konieczne jest przejœcie na tak zwane czyste paliwa. Papie¿ przestrzega³ tak¿e przed zwiêkszaniem zu¿ycia
energii, które mo¿e doprowadziæ do zniszczenia cywilizacji. Zachêca³ zarazem, by energia pozyskiwana z kopalin
s³u¿y³a do zwalczania ubóstwa. W tegorocznym seminarium udzia³ wziêli przedstawiciele ExxonMobil, BP, ConocoPhillips, Eni i Equinor.
Miêdzynarodowa Agencja Energii (MAE) poinformowa³a, ¿e wsparciem dla wyzwañ klimatycznych mo¿e byæ
wodór. Podkreœli³a jednak, ¿e obecnie stosowane metody
produkcji wodoru wi¹¿¹ siê z zanieczyszczaniem œrodowiska i wysokimi kosztami, ponadto w wyniku braku odpowiednich regulacji przemys³ ten wci¹¿ jest niszowy. By
odwróciæ ten trend, agencja zachêca rz¹dy pañstw i firmy
do rozwoju technologii z równoleg³ym minimalizowaniem
emisji gazów cieplarnianych, np. poprzez wychwytywanie
i sk³adowanie CO2 – czyli Carbon Capture Storage (CCS).
Wodór mo¿e byæ produkowany ze Ÿróde³ odnawialnych,
energii j¹drowej, gazu, wêgla i ropy. Obecnie jest on u¿ywany do rafinacji ropy naftowej. Globalna produkcja wodoru, osi¹gana g³ównie w procesie pozyskiwania go z gazu
i wêgla, odpowiada za emisjê 830 mln t CO2 rocznie.
Innym rozwi¹zaniem jest przetwarzanie wody w wodór,
a nastêpnie w energiê elektryczn¹. MAE szacuje, ¿e do 2030 r.
koszt produkcji wodoru z Odnawialnych róde³ Energii
(OZE) mo¿e spaœæ o 30%.
W kierunku wyznaczanym przez MAE zmierza holenderska firma Neptune Energy, która bêdzie pilotowaæ pionierski program budowy pierwszej morskiej elektrowni
wodorowej w holenderskim sektorze Morza Pó³nocnego.
Realizacjê programu zleci³o NextStep (holenderskie stowarzyszenie adaptuj¹ce obiekty naftowe i gazowe do ponownego wykorzystania) oraz instytucja naukowo-badawcza
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Nowy sprzêt zostanie
zamontowany na platformie firmy Neptune, 13 km od
Scheveningen. Wodór bêdzie transportowany ruroci¹gami
do kolejnej platformy (Taqa), gdzie bêdzie u¿ywany do

produkcji energii elektrycznej niezbêdnej do funkcjonowania tej platformy.
Firma Allseas z siedzib¹ w Szwajcarii przejê³a firmê
Bluerise, specjalizuj¹c¹ siê w rozwoju konwersji energii
pochodz¹cej z ró¿nic temperatury wód oceanu (Ocean
Thermal Energy Conversion – OTEC). Allseas chce wykorzystaæ swoje doœwiadczenie i rozwin¹æ projekt OTEC.
Wody oceaniczne w g³êbiach s¹ zimne (5oC), a przy
powierzchni ciep³e (25oC). Bluerise od blisko 10 lat pracuje nad wykorzystaniem naturalnych ró¿nic temperatury
tych wód do wyprodukowania energii elektrycznej. W tym
celu analizuje proces odparowania cieczy o niskiej temperaturze wrzenia (jak amoniak), w której dochodzi do
wytworzenia pary napêdzaj¹cej turbinê. Nastêpnie skraplacz wy³apuje parê, zamienia j¹ ponownie w ciecz i pompa przekazuje j¹ do parownika – wymiennika ciep³a, a cykl
siê powtarza. Allseas zajmuje siê g³ównie projektami morskimi, w tym k³adzeniem rur na dnie morskim (m.in. Nord
Stream).
Tymczasem brytyjskie BP zainwestuje 30 mln USD w
technologiê konwersji gazu ziemnego w bia³ko do karmienia zwierz¹t, m.in. paszê dla ryb. W tym celu BP przejê³o
amerykañsk¹ firmê Calysta, która opracowa³a technologiê
polegaj¹c¹ na przetwarzaniu metanu w substancje bia³kowe
przez bakterie. Szef firmy Bob Dudley twierdzi, ¿e wszyscy
musz¹ podj¹æ wzmo¿ony wysi³ek, jeœli cele klimatyczne
zawarte w paryskim porozumieniu maj¹ byæ zrealizowane.
Doda³, ¿e polaryzacja dyskusji dotycz¹cej zmian klimatu
nie u³atwia poszukiwania rozwi¹zania.
W pierwszej po³owie 2019 r. globalne wydatki na tzw.
odnawialne Ÿród³a energii spad³y o 14% w porównaniu do
2018 r. i wynios³y 117 mld USD. By³a to najmniejsza kwota od 5 lat. W Chinach wydatki na ten cel spad³y o 39% (rok
do roku), co jest wynikiem wycofania dop³at do fotowoltaiki i zmniejszenia dop³at do energii produkowanej przez
wiatraki. W Europie i USA spadki wynosz¹ odpowiednio
4% i 6%, w Indiach 10%. W kwietniu br., po raz pierwszy w
historii, w USA wyprodukowano wiêcej energii z wody,
wiatru i s³oñca ni¿ z wêgla.
Wed³ug badañ Ipsos a¿ 70% Amerykanów chce podj¹æ
intensywniejsze dzia³ania na rzecz ograniczenia zmian klimatu, ale tylko 1/3 jest sk³onna zap³aciæ na ten cel podatek w
wysokoœci 100 USD rocznie. Tymczasem amerykañski
resort œrodowiska poinformowa³, ¿e tylko ze z³ó¿ ³upkowych w Teksasie dziennie do powietrza trafia iloœæ metanu
porównywalna z emisj¹ pochodz¹c¹ od 2 mln samochodów. Wartoœæ tego metanu wynosi ok. 1 mln USD. Natomiast Rystad Energy donosi, ¿e iloœæ gazu spalanego w
basenie permskim dwukrotnie przewy¿sza wydobycie
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gazu z najwiêkszego z³o¿a w Zatoce Meksykañskiej,
Mars–Ursa, z którego uzyskuje siê 7,5 mln m3 gazu dziennie. W Baken (Pó³nocna Dakota) w pierwszym kwartale
spalano dziennie 14 mln m3 gazu. Zgodnie z prawem, firmy
mog¹ spalaæ w trakcie eksploatacji z³o¿a 15% w ci¹gu
pierwszych 45 dni od uruchomienia produkcji (od 2020 r.
10%), reszta gazowej mieszanki (metan, etan, propan,
butan oraz izobutan) powinna byæ odseparowana od ropy.
Rystad zauwa¿a, ¿e czêœæ firm nie przestrzega tych regulacji, gazoci¹gi s¹ czêsto przepe³nione, a firmy niechêtnie
inwestuj¹ w magazyny gazu. Ponadto 1/4 przychodów bran¿y jest przeznaczana na sp³atê kredytów i zamkniêcie czêœci wydobycia mog³oby skutkowaæ perturbacjami dla
gospodarki USA i podniesieniem cen ropy. Co nie oznacza,
¿e amerykañskie firmy nie inwestuj¹ w innowacje.
ConocoPhilips og³osi³o, ¿e zainstaluje wielkogabarytow¹ bateriê w terminalu LNG Darwin w Australii, by
zredukowaæ emisjê dwutlenku wêgla. Dziêki tej baterii
firma bêdzie mog³a wy³¹czyæ jedn¹ z trzech turbin gazowych.
Premier Japonii Shinzo Abe zatwierdzi³ dokument
zak³adaj¹cy redukcjê emisji dwutlenku wêgla o 80% do
2050 r. i zerow¹ emisjê po tej dacie. Tokio inwestuje w
wodór, fotowoltaikê, energiê wiatrow¹, j¹drow¹, CCS i magazynowanie energii.
Wielka Brytania og³osi³a, ¿e do 2050 r. osi¹gnie zerow¹
emisjê dwutlenku wêgla. Kanclerz skarbu Phillip Hammond poinformowa³, ¿e mo¿e to kosztowaæ 1,3 bln USD.
Od 2005 r. uda³o siê zredukowaæ 35% emisji, g³ównie
poprzez odejœcie od wêgla i rozwój energetyki wiatrowej.
Pozosta³ych 65% emisji CO2 pochodzi z aktywnoœci w
sektorach trudniejszych do zredukowania, jak transport,
rolnictwo i mieszkalnictwo. Hammond przestrzega, ¿e plany te mog¹ wymagaæ przekierowania œrodków ze szkolnictwa i s³u¿by zdrowia. Ponadto tak ambitny cel wymaga
szeroko zakrojonych zmian, pocz¹wszy od nawyków ¿ywieniowych a¿ po prze³om technologiczny. Ministerstwo ds.
Biznesu, Energii i Strategii Przemys³u (BEIS) og³osi³o ju¿,
¿e Wielka Brytania nie osi¹gnie tego celu z powodu pora¿ki rz¹du w zakresie polityki efektywnoœci energetycznej
i braku postêpu w redukcji ubóstwa energetycznego. Liczba wdra¿anych izolacji domów spad³a o 95% w stosunku do
2012 r. Jeœli cel zerowej emisji dwutlenku wêgla w 2050 r. ma
byæ osi¹gniêty, to nale¿y podj¹æ dzia³ania. Brytyjski Narodowy Fundusz og³osi³, ¿e do 2020 r. wycofa swoje aktywa
pieniê¿ne z firm produkuj¹cych wêglowodory i uzyskuj¹cych
powy¿ej 10% obrotu z wydobycia ropy, gazu i wêgla. Fundusz ten dysponuje bud¿etem w wysokoœci 1 mld GBP i ok.
45 mln GBP ulokowa³ w bran¿y wêglowodorowej.
Brytyjsko-holenderski Royal Dutch Shell w swojej
nowej strategii do 2025 r. stawia w g³ównej mierze na ropê
i gaz, w które zainwestuje 30 mld USD rocznie. Na OZE
Shell bêdzie wydatkowa³ 2–3 mld USD rocznie. Szef Shell
Ban ven Burden powiedzia³, ¿e firma jest gotowa do zmiany
priorytetów i pójdzie do przodu wraz ze spo³eczeñstwem.
Doda³ tak¿e, ¿e rozumie przyczyny nasilaj¹cych siê kampanii spo³ecznych przeciwko zmianom klimatu i z zadowoleniem przyjmuje fakt mobilizacji do redukcji emisji
dwutlenku wêgla, choæ, jak dot¹d, spo³eczeñstwo nie by³o
wystarczaj¹co aktywne, by spe³niæ cele porozumienia
paryskiego.
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Hiszpania, która tak¿e podjê³a ambitne cele redukcji
emisji CO2 do 2050 r., rozwija OZE. Repsol uruchomi³
dwie farmy, wiatrow¹ i s³oneczn¹, o ³¹cznej mocy 800 MW.
Najwiêksz¹ inwestycj¹ mo¿e siê pochwaliæ arabski
Saudi Aramco, który posiada farmê s³oneczn¹ o mocy
1,18 GW, sk³adaj¹c¹ siê z 3,2 mln paneli. Ma ona dostarczaæ pr¹d do 90 tys. ludzi i zredukowaæ emisjê dwutlenku
wêgla o 1 mln t – równowartoœæ 200 tys. samochodów.
Aramco planuje kolejn¹ farmê w Mekce, o mocy 2,6 GW.
Norwegia. Bior¹c pod uwagê œwiatowe zasoby ropy
naftowej, wskaŸniki jej zu¿ycia, zapewniaj¹ce dostawy
przez 50 lat, oraz rosn¹c¹ potrzebê ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych – czy musimy poszukiwaæ wiêcej
ropy naftowej i gazu ziemnego? Tym prowokuj¹cym pytaniem Tomlinson Geophysical Services (TGS) rozpoczê³o
swoj¹ konferencjê w Oslo. W wyst¹pieniach prelegenci
wielokrotnie podkreœlali, ¿e kraj potrzebuje nowych
odkryæ, jeœli chce utrzymaæ wielkoœæ produkcji, a Norwegowie wysoki poziom ¿ycia. Sekretarz stanu w Ministerstwie Ropy Rikard Gaarder Knutsen powiedzia³, ¿e czêœæ
sceny politycznej akceptuje potrzebê przeciwdzia³ania
zmianom klimatu, ale jest to trudne do osi¹gniêcia bez
rezygnacji z wielu spo³ecznych korzyœci, jakie przynosi
bran¿a wêglowodorowa. Z kolei szef TGS Kristian Johansen podkreœli³, ¿e w ci¹gu 30 lat liczba mieszkañców Ziemi
mo¿e siê zwiêkszyæ o 2 mld i odnawialne Ÿród³a energii nie
zapewni¹ tak szybkiego przyrostu jej mocy.
Wicedyrektor Equinor BjÝrn Otto Sverdrup powiedzia³,
¿e trzeba na nowo przemyœleæ relacje ludzkoœci z przyrod¹. W tym kontekœcie warto odnotowaæ kolejn¹ propozycjê Equinor, by turbiny wiatrowe wytwarza³y energiê
dla zak³adu skraplania gazu Hammerfest na wyspie
MelkÝya w Arktyce. Wstêpnie pod farmy wiatrowe wytypowano obszary Utsira North i Sandskallen–SÝrÝya North
o p³ytkich i g³êbokich wodach. Oznacza to, ¿e mo¿na na
nim ulokowaæ zarówno sta³e, jak i p³ywaj¹ce turbiny wiatrowe. Premier Erna Solberg powiedzia³a, ¿e przez wzgl¹d
na bliskoœæ do wyspy MelÝkya obszar ten jest bardzo atrakcyjn¹ lokalizacj¹. Equinor analizuje mo¿liwoœæ przebudowy instalacji Hammerfest LNG w Norwegii, która emituje
ok. 900 tys. t dwutlenku wêgla. Rz¹dowa agencja Enova
ma zapewniæ wsparcie finansowe. Equinor planuje równie¿ instalacjê p³ywaj¹cych turbin Hywind Tampen na
Morzu Pó³nocnym, by zredukowaæ emisjê dwutlenku wêgla
z pól Snorre i Gullfaks, które pozyskuj¹ energiê z turbin
gazowych. Z kolei Vaar Energi porzuci³ projekt monta¿u
turbin wiatrowych na Morzu Barentsa, które mia³y
dostarczaæ energiê do z³o¿a Goliat, z powodu wysokich kosztów i trudnoœci z przesy³aniem energii na du¿e odleg³oœci.
Mimo wprowadzonego w Norwegii obowi¹zku zasilania
energi¹ z l¹du nowych projektów, w niektórych przypadkach – gdy istnieje przyczyna ekonomiczna lub techniczna
– s¹ przyznawane wy³¹czenia spod jurysdykcji tego prawa.
W niedalekiej przysz³oœci pola Johan Sverdrup, Edvard
Grieg, Kiny Krog i Irar Aasen bêd¹ zasilane z l¹du.
Miêdzynarodowa Agencja Energetyczna przedstawia
mniej optymistyczne prognozy ni¿ TGS. Poinformowa³a
mianowicie, ¿e wydobycie gazu ziemnego w Europie spadnie w 2024 r. do 202 mld m3 r., z 250 mld m3 w 2018 r. Spadek ten w 60% bêdzie konsekwencj¹ zaprzestania
eksploatacji z³o¿a Groningen w Holandii. Import gazu do
Europy wzroœnie natomiast do 336 mld m3, tj. o 50 mld m3.
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W tym kontekœcie warto odnotowaæ odkrycie przez Aker
BP (90% udzia³ów) i Lotos (10%) nowego z³o¿a Liataarnet. BP prowadzi rozmowy dotycz¹ce zagospodrowania
tego z³o¿a z firm¹ Equinor, wspólnie z któr¹ (50 : 50) eksploatuje z³o¿a Alvheim–Krafla i Askja (projekt Noaka).
Jednak Equinor chcia³by powi¹zaæ te z³o¿a z innym swoim
z³o¿em – Osberg. Zasoby z³o¿a Liataarnet zosta³y wstêpnie
ocenione na 500–700 mln boe, wydobywalne zaœ na
80–200 mln boe. Dyrektor Aker BP Karl Johnny Hersvik
powiedzia³, ¿e zostan¹ wykonane jeszcze dwa otwory, co
poprawi rozpoznanie zasobów, ale zgodnie z dotychczasow¹ wiedz¹ kwalifikuje siê ono raczej do zagospodarowania jako czêœæ wiêkszego projektu ni¿ do samodzielnej
eksploatacji. Plan zagospodarowania z³o¿a w powi¹zaniu
z projektem Noaka wymaga zainstalowania nowej platformy w œrodkowej czêœci obszaru, która bêdzie wspierana
przez trzy bezza³ogowe platformy – Frig Gamma Delata,
Langfjellet i Froy.
Dania. Francuski Total zawar³ umowê z Shearwater
GeoServices w sprawie wykonania badañ sejsmicznych 4D
obszarów z³ó¿ Tyra i Roar. Jest to powi¹zane z przebudow¹
infrastruktury z³o¿a Tyra, a tak¿e oczekiwaniem, ¿e
zostan¹ udokumentowane nowe zasoby gazu ziemnego.
Firma usunie dwie platformy – Tyra East i Tyra West – i zast¹pi je jedn¹ platform¹ do przetwarzania oraz jedn¹ do
magazynowania. Koszt planowanych prac wyniesie ok.
3,2 mld USD i bêdzie to najwiêksza w historii inwestycja w
duñskiej strefie Morza Pó³nocnego. Prace maj¹ byæ ukoñczone w 2022 r., a ich g³ównym wykonawc¹ bêdzie amerykañski McDermott International. Stare platformy usunie
firma Allseas przy u¿yciu statku Pioneering Spirit. 97%
materia³ów ze zdemontowanych platform ma byæ przetworzona i ponownie u¿yta. Przebudowa instalacji spowoduje
redukcjê zatrudnienia – Total ju¿ zlikwidowa³ 200 stanowisk. Z³o¿e jest eksploatowane od 1984 r. i od tego czasu
poziom platform obni¿y³ siê o 5–6 m. Total naby³ z³o¿e
Tyra od Maersk Oil w 2017 r. i zamierza przebudowaæ
instalacjê. W tym celu do koñca 2019 r. chce zaprzestaæ
wydobywania gazu ziemnego ze z³o¿a. Po wykonaniu prac
w 2022 r. ¿ywotnoœæ z³o¿a ma siê wyd³u¿yæ o 25 lat i ma
z niego pochodziæ 90% wydobycia uzyskiwanego w duñskiej czêœci Morza Pó³nocnego.
Firma Norwegian Energy Company (Noreco) uzyska³a
zgodê Kopenhagi na przejêcie aktywów koncernu Royal
Dutch Shell, który opuszcza Daniê. Jeœli transakcja ta –
warta 1,9 mld USD – dojdzie do skutku, to norweska firma
bêdzie drugim producentem ropy i gazu w Europie po francuskim Totalu. Porozumienie, uzyskawszy aprobatê Duñskiej
Agencji Energetycznej, zak³ada przejêcie przez Noreco
spó³ki córki Shell Olie-OG Gasudvinding Danmark, która
ma 36,8% udzia³ów w Danish Undeground Consortium
(DUC). Francuski Total posiada 43,2% w DUC, które eksploatuje z³o¿a Tyra, Dan, Gorm i Halfdan. W 2017 r. wydobywano z nich ³¹cznie 67 tys. boe/d. Transakcja pomiêdzy
Noreco i Royal Dutch Shell dotyczy tak¿e 41,4% udzia³ów
w gazoci¹gu Tyra West-F3, 36,8% udzia³ów w bloku 8/06
Area oraz 18,4% w z³o¿u Lulita i zostanie sfinansowana
przy wsparciu Deutsche Bank, a czêœciowo ze œrodków
w³asnych i pozyskanych z emisji obligacji.
W³ochy. Eni wszczê³o sprawê przed s¹dem w Mediolanie przeciwko by³emu dyrektorowi dzia³u handlu rop¹ –

Alessandro Des Dorides, który mimo amerykañskich sankcji za poœrednictwem ma³ej w³oskiej firmy Napag mia³
sprowadzaæ ropê z Iranu. Dorides zosta³ zwolniony z pracy
w maju br., dwaj inni pracownicy bior¹cy udzia³ w kupnie
ropy z Iranu zostali zdegradowani i zawieszeni. Eni operuje w Iraku, gdzie wydobywa ropê naftow¹ i eksportuje j¹.
Irañska ropa mia³a trafiæ do rafinerii Milazzo na Sycylii
jako ³adunek z Iraku. Finalnie surowiec z tankowca White
Moon nie zosta³ przyjêty, bo nie spe³nia³ norm irackiej ropy
typu Basra Light. Po trzech tygodniach pobytu na morzu
tankowiec White Moon z ³adunkiem miliona bary³ek wróci³ do Zatoki Perskiej. Szef senackiej komisji do spraw
przemys³u zwróci³ siê do prezesa Eni Claudio Descalziego
z proœb¹ o wyjaœnienie sytuacji. Ten w odpowiedzi t³umaczy³, ¿e Eni zamówi³o ropê od nigeryjskiego Oando, który
z kolei kupi³ ³adunek na londyñskiej gie³dzie od w³oskiego
Napag. Eksperci podkreœlaj¹ jednak, ¿e warunki oferty
powinny budziæ ostro¿noœæ, bo cena ropy by³a znacznie
ni¿sza od tych typowych w transakcjach z Irakiem.
Ponadto umowa by³a rozliczna w euro, mimo ¿e Irak transakcje sprzeda¿y ropy rozlicza w dolarach. Ropa naftowa
znajduj¹ca siê na White Moon pochodzi³a z tankowca New
Prosperity, który z kolei pozyska³ ³adunek z tankowca
Abyss. Taka œcie¿ka utrudnia œledzenie pochodzenia ³adunku, ponadto tankowiec Abyss czêsto porusza siê z wy³¹czonym przez kilka dni transponderem.
Morze Œródziemne. W czerwcu br. Ankara wys³a³a
statek Fatih do wiercenia otworu na wodach okalaj¹cych
Cypr od zachodu. Departament stanu USA wyrazi³ wówczas zaniepokojenie dzia³aniami Turcji. UE wstrzyma³a
natomiast rozmowy na temat umowy o transporcie lotniczym i programy wsparcia finansowego (4,45 mld USD na
lata 2014–2020), które mia³y przygotowaæ Turcjê do ewentualnego cz³onkostwa w UE, a ministrowie spraw zagranicznych pañstw UE zadeklarowali ograniczenie kontaktów
dyplomatycznych z Ankar¹. Europejski Bank Inwestycyjny zosta³ zobowi¹zany do przegl¹du po¿yczek udzielonych
Turcji.
Niczym nie zra¿ona Ankara na pocz¹tku lipca rozpoczê³a kolejne wiercenia na pó³nocny wschód od wyspy – ze
statku Yavuz. Szef MSZ Turcji Mevlüt ÇavuºoÈlu zaapelowa³, by obie strony, tj. Cypr ze stolic¹ w Nikozji i Turecka
Republika Cypru Pó³nocnego – nieuznawana na arenie
miêdzynarodowej – wspólnie prowadzi³y wydobycie. Propozycja ta pad³a po tym, jak w czerwcu br. premier Alexis
Tsipras zapowiedzia³, ¿e Grecja nie pozwoli na rozszerzenie obszaru eksploracji na greck¹ wy³¹czn¹ strefê ekonomiczn¹, na co Recep Tayyip ErdoÈan odpowiedzia³, ¿e
Ankara bêdzie siê poruszaæ w tym obszarze, dopóki nie
zostanie osi¹gniêty: sprawiedliwy podzia³ zasobów naturalnych.
Warto przypomnieæ, ¿e Cypr jest podzielony od 1974 r.,
a zasoby wêglowodorów odkryte na wodach po po³udniowej stronie wyspy tylko pog³êbi³y podzia³y pomiêdzy
Grecj¹ i Turcj¹. W ubieg³ym roku Ankara wysy³a³a okrêty
wojskowe, gdy Eni chcia³o umieœciæ platformê wiertnicz¹
w tej czêœci wyspy. Równie¿ wówczas Departament Stanu
USA wyda³ oœwiadczenie, ¿e jest zaniepokojony dzia³aniami Turcji.
Na pocz¹tku br. amerykañski sekretarz stanu Mike
Pompeo spotka³ siê w Izraelu z przedstawicielami Grecji,
Cypru i Egiptu w sprawie utworzenia wêz³a gazu ziemnego
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we wschodnim regionie Morza Œródziemnego i budowy
gazoci¹gu ³¹cz¹cego z³o¿a Cypru i Izraela z UE. Analitycy
podkreœlali, ¿e pomijanie Ankary w tych uzgodnieniach
mo¿e skutkowaæ wzrostem napiêcia w regionie. Ponadto
Cypr og³osi³ przetarg na dostarczenie instalacji do importu
gazu skroplonego ze statku typu FSRU. Trzy konsorcja
z³o¿y³y swoje propozycje. S¹ wœród nich China Petroleum
Pipeline Engineering z greckimi Aktor i Metrn, dwaj przedstawiciele z Korei Po³udniowej – Samsung C&T i Posco E&C,
a tak¿e japoñskie Mitusi OSK i Osaka Gas. Szef DEFA
potwierdzi³ chêæ uruchomienia p³ywaj¹cego terminalu w
po³owie 2021 r. Projekt uzyska³ wsparcie finansowe UE.
Morze Czarne. Cztery firmy z³o¿y³y wnioski na koncesje wydobywcze w morskim obszarze Dolphin w ukraiñskiej strefie Morza Czarnego. S¹ to: firma Caspian Drilling
International, która w wiêkszoœci (92%) nale¿y do azerskiego Socar; Frontera Resources (zarejestrowana w USA)
oraz dwaj lokalni gracze – Trident Black Sea i Ukrneftebureniye. Komisja oceni te wnioski pod wzglêdem podzia³u
zysków z produkcji i we wrzeœniu 2019 r. zwyciêska firma
uzyska zgodê na wydobycie. Minimalne warunki, jakie
nale¿y spe³niæ, by uzyskaæ zgodê na eksploatacjê tego bloku, obliguj¹ do zainwestowania 56 mln USD oraz odwiercenia 5 otworów w ci¹gu piêciu lat. Na podstawie wyników
sejsmiki 2D, wykonanej w 2005 r., w bloku o powierzchni
10 tys. km2 wytypowano wstêpnie trzy potencjalne struktury wêglowodorowe. Warta odnotowania jest tak¿e umowa
(MoU) Naftogazu i Ukrgazwydobywanie z Halliburtonem.
Amerykañska firma zapewni pe³ny pakiet us³ug serwisowych (wiercenia, obróbka, cementowanie, szczelinowanie,
stymulacja, modelowanie 3D oraz dostarczenie urz¹dzeñ
i rozwi¹zañ celem intensyfikacji wydobycia).
Spó³ka Petrom, zale¿na od austriackiego OMV, przygotowuje siê do wykonania w tym roku dwóch odwiertów w
z³o¿u Istria w rumuñskiej strefie morskiej. Petrom odwierci
otwory o d³ugoœci 2 tys. m na g³êbokoœci wody 50 m. Ropa
naftowa i gaz ziemny s¹ wydobywane ze z³o¿a Istria od 30
lat i firma oczekuje, ¿e inwestycja 34 mln USD w wiercenia pozwoli uwolniæ surowiec, który bêdzie stanowi³
dodatkowy uzysk ze z³o¿a Lebada East. Petrom ma nadziejê
na zmniejszenie spadków produktywnoœci obu dojrza³ych
z³ó¿. Ze z³ó¿ Lebada East, Lebada West, Sinoe, Pescarus
i Deltaok, usytuowanych w rejonach p³ytkich wód Morza
Czarnego, Petrom uzyskuje 25 tys. boe/d. W ub.r. stanowi³o to 17% ca³ego wydobycia firmy.
W rumuñskiej strefie Morza Czarnego amerykañski
ExxonMobil prawdopodobnie sprzeda swoje udzia³y w
du¿ym morskim projekcie gazowym Neptun Deep. Nieoficjalnie Exxon przygotowuje ju¿ uzyskane do tej pory dane,
by przyci¹gn¹æ zainteresowanie nabywców. Dyrektor
oddzia³u firmy w Rumunii Richard Tasker spotka³ siê ju¿
nawet z premier Vioric¹ Dancil¹, by omówiæ dalsze kroki.
Udzia³ami w z³o¿u s¹ ponoæ zainteresowane OMV Petrom
i rumuñska prywatna firma Black Sea Oil&Gas. Na pocz¹tku
br. Black Sea Oil&Gas rozpoczê³a eksploatacjê s¹siedniego morskiego z³o¿a Midia i zapowiedzia³a kontynuacjê
prac wartych 400 mln USD, mimo zmiany otoczenia prawnego i na³o¿enia dodatkowych op³at przez Bukareszt.
Tak¿e australijska firma ADX rozpoczyna prace poszukiwawcze w Rumunii. Wykona ona otwór o g³êbokoœci
2600 m na obszarze, gdzie prowadzono wydobycie gazu w
latach 80. XX w.
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W bu³garskiej czêœci Morza Czarnego konsorcjum Shell
i Woodside wykona³o otwór poszukiwawczy Khan-Kubrat-1 do g³êbokoœci 3327 m. Jednak nie uzyskano komercyjnego przyp³ywu gazu i odwiert zostanie zamkniêty.
Zatoka Perska. Irak i Oman planuj¹ wspó³pracê w
sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego. W tym celu podpisa³y umowê dotycz¹c¹ zbadania mo¿liwoœci budowy
wspólnej rafinerii w Omanie, która przerabia³aby tak¿e
irack¹ ropê i eksportowa³a przetworzone produkty.
Kuwejt podpisa³ z firm¹ Halliburton kontrakt na wiercenia w Zatoce Perskiej. Firma Kuwait Oil Company
(KOC) – nale¿¹ca do pañstwa – podpisa³a umowê z Halliburtonem na prace warte 600 mln USD. Kontrakt obejmuje
wywiercenie szeœciu otworów, których lokalizacja zosta³a
wyznaczona wed³ug metody high-pressure high-temperature (HPHT). Halliburton w ramach umowy dostarczy zintegrowany pakiet us³ug, czyli bêdzie odpowiadaæ za
odwierty, p³yny, przewody, perforacjê, testowanie odwiertów, pobór rdzeni, cementowanie, logistykê i serwis. Umowa opiewa na trzy lata z mo¿liwoœci¹ wyd³u¿enia o szeœæ
miesiêcy. Prace rozpoczn¹ siê w po³owie 2020 r. i bêd¹ prowadzone z dwóch platform. Druga platforma wiertnicza
zostanie uruchomiona w kolejnym roku. Szef KOC Emad
Sultan szacuje, ¿e z³o¿e dostarczy ok. 100 tys. bary³ek
dziennie do ca³kowitej produkcji koncernu (4 mln b/d w
2020 r.). Jest to pierwsza w historii licencja w morskiej
strefie Kuwejtu.
Bagdad og³osi³, ¿e jest gotów podpisaæ z ExxonMobil i PetroChina umowê na realizacjê projektu infrastrukturalnego dostarczaj¹cego wodê morsk¹ do du¿ych
z³ó¿ ropy naftowej w regionie Basra, a tak¿e na budowê
ropoci¹gów, zwiêkszaj¹c tym samym eksport przez Zatokê
Persk¹. Umowa obejmuje równie¿ inwestycje w dwa pola
naftowe i budowê instalacji do przetwarzania gazu (dotychczas spalanego). Wartoœæ projektu o nazwie Po³udniowy
Zintegrowany Irak ma wynosiæ 53 mld USD. Pytanie, czy
amerykañska firma zechce siê anga¿owaæ w projekt, który
ma byæ realizowany przez 30 lat, w sytuacji rosn¹cych amerykañsko-irañskich napiêæ w tym regionie. ExxonMobil
i PetroChina maj¹ byæ sp³acone z wp³ywów z zagospodarowania z³ó¿ naftowych Nahr Bin Umar i Artawi, których
produkcja ma wzrosn¹æ z 500 tys. b/d do 625 tys. b/d. Pola te
s¹ obs³ugiwane przez Basra Oil Company. Irak wydobywa
obecnie ok. 5 mln b/d ropy naftowej, a w 2022 r. planuje
uzyskiwaæ 6,5 mln b/d.
Amerykañskie firmy Bechtel i Honeywell s¹ coraz bli¿sze uzyskania porozumienia z tureck¹ firm¹ Enka w sprawie kontraktu dotycz¹cego wydobywania gazu z pól
naftowych West Qurna 2 i Majnoon w po³udniowej czêœci
Iraku. O kontrakt stara siê tak¿e francusko-rosyjskie konsorcjum Total i Lukoil. Irak od 2003 r. zmaga siê z niedoborem energii, spowodowanym zniszczeniami wojennymi po
inwazji USA. Z³o¿e naftowe West Qurna 2 jest eksploatowane przez Lukoil i dostarcza dziennie 400 tys. b/d ropy
naftowej. Warto odnotowaæ, ¿e z postêpowania przetargowego na koncesje zosta³a wykluczona brytyjska firma
Petrofac, wobec której brytyjski urz¹d do spraw nadu¿yæ
finansowych prowadzi sprawê pod zarzutem 11 przypadków przekupstwa w Arabii Saudyjskiej i Iraku. Petrofac
dzia³a w po³udniowym Iraku, œwiadcz¹c us³ugi na polach
naftowych Majnoon, Rumaila, Halfaya i w oczyszczalni
gazu Nasiriy.
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Uzbekistan. Rz¹d opracowuje regulacje umo¿liwiaj¹ce
wystawienie w przetargu ponad 50 czêœciowo sczerpanych
z³ó¿ ropy naftowej, które maj¹ stanowiæ swego rodzaju
rekompensatê dla inwestorów zagranicznych w zwi¹zku
z ryzykiem wynikaj¹cym ze zmiany prawa w kraju. W dokumentacji przetargowej zostanie indywidualnie okreœlony
poziom wydobycia ropy naftowej z danego z³o¿a, po przekroczeniu którego firma podzieli siê zyskiem z rz¹dem.
Inwestorzy maj¹ stosowaæ technologiê intensyfikacji produkcji, gdy¿ jest to korzystne dla krajowej bran¿y wêglowodorowej.
Zgodnie z podpisanym w lipcu br. dekretem prezydenckim w³adze krajowe kontynuuj¹ proces wdra¿ania rozdzia³u
w³aœcicielskiego w narodowym Uzbekneftegaz. Z firmy tej
zostanie wydzielona czêœæ odpowiedzialna za transport
i dystrybucjê, a docelowo 49% udzia³ów zostanie sprzedanych inwestorom miêdzynarodowym. Uzbekneftegaz wydobywa obecnie 35 mld m3 gazu rocznie, ale rz¹d oczekuje,
¿e w ci¹gu 5 lat zwiêkszy wydobycie do 42 mld m3.
Ponadto przed firm¹ postawiono zadanie intensyfikacji
wydobycia ropy naftowej, by zmniejszyæ jej import z Turkmenistanu i Kazachstanu. Uzbekneftegaz ma tak¿e sprzedaæ
udzia³y w ga³êziach pozawêglowodorowych, jak rolnictwo,
produkcja energooszczêdnych ¿arówek czy makaronu.
Rosja. W latach 2020–2022 Gazprom Neft i Novatek
planuj¹ wspólnie wykonaæ 90 odwiertów w formacji Achimow w Zachodniej Syberii. Do koñca br. firma zakontraktowana do wykonania robót, Arcticgaz, odwierci 6 otworów
o g³êbokoœci 3,5–4 tys. m, w 2020 r. – 32 otwory, w 2021 r.
29 i 31 odwiertów w 2022 r. Arcticgaz poinformowa³, ¿e
przeprowadzi poziome wiercenia ze szczelinowaniem w
celu zwiêkszenia produkcji. Formacja Achimow s¹siaduje
ze z³o¿em Urengoj, od 60 lat eksploatowanym przez
Gazprom. Jednak w zwi¹zku z wyczerpywaniem siê zasobów
tego z³o¿a wydobycie z p³ytkich poziomów spada, dlatego
Novatek, Arcticgaz, Rospan i Achimgaz inwestuj¹ w z³o¿e
Achimow, celem przed³u¿enia wydobycia ze z³ó¿ usytuowanych blisko infrastruktury.
W czerwcu br. JOGMEC og³osi³, ¿e zapewni finansowanie dla Japan Arctic LNG BV, spó³ki córki Mitsui, która
kupi³a od rosyjskiego Novateku udzia³y (10%) w projekcie
budowy terminalu Arctic LNG 2. Tyle samo udzia³ów kupi³a chiñska CNPC, do³¹czaj¹c do konsorcjum Total (10%)
i CNOOC (10%). Docelowa przepustowoœæ Arctic LNG 2
wyniesie 19,8 mln t gazu rocznie. Jednym z odbiorców
skroplonego gazu bêdzie Japonia, kupuj¹ca rocznie 2 mln t.
Podpisanie umowy odby³o siê w Osace przy okazji szczytu
G20 – w obecnoœci premiera Shinzo Abe i prezydenta
W³adimira Putina. Novatek nie upubliczni³ wartoœci ostatnich transakcji, ale na pocz¹tku roku sprzeda³ 10% francuskiemu Totalowi za 600 mln USD p³atnych od razu, plus
700 mln USD p³atnych do koñca marca 2020 r. oraz 800
mln USD sp³acanych w trzech transzach – równolegle z oddawaniem do u¿ytku trzech zak³adów do produkcji LNG.
Koszt budowy terminalu Arctic LNG 2 na Pó³wyspie Gydañskim wyniesie 7,6 mld USD. Zak³ad ten bêdzie stopniowo uruchamiany w latach 2023–2025. Przetarg na
konstrukcjê terminalu wygra³ brytyjski TechnipFMC –
kontrakt bêdzie sp³acany w ratach. Ta sama brytyjska firma
budowa³a Jama³ LNG dla Novateku. TechnipFMC zawar³
ju¿ umowy z chiñskimi stoczniami na konstrukcjê mo-

du³ów dla dwóch zak³adów LNG. Zamówienia elementów, o ³¹cznej wadze 250 tys. t, trafi³y do Penglai Jutal
Offshore, Shipping Heavy Indusry, Wison Offshore
Engineering i McDermott Wuchuan Offshore. Infrastruktura trzeciego zak³adu LNG zostanie wyprodukowana
przez stocznie rosyjskie. £¹czny koszt inwestycji w terminal Arctic LNG 2 na Pó³wyspie Gydañskim i zagospodarowanie nowych z³ó¿ gazu wyniesie ok. 21–23 mld USD.
Nale¿y tak¿e uwzglêdniæ kolejn¹ inwestycjê, bowiem Novatek og³osi³, ¿e zainwestuje 950 mln USD w budowê 4
lodo³amaczy o napêdzie gazowym, które zim¹ bêd¹ asystowaæ gazowcom w pokonywaniu morskiej trasy. Tym
samym Novatek umocni swoj¹ pozycjê na globalnym rynku
LNG. Statki maj¹ byæ gotowe w 2023 r., gdy zostanie uruchomiony terminal Arctic LNG 2.
Premier Dmitrij Miedwiediew zleci³ Ministerstwu
Zasobów Naturalnych przeprowadzenie przetargu koncesyjnego na z³o¿e, które w przysz³oœci dostarczy surowiec
do terminalu Arctic LNG 2. Podpisa³ tak¿e rezolucjê
zatwierdzaj¹c¹ pañstwowe inwestycje na Pó³wyspie Gydañskim na kwotê 1,65 mld USD. W ramach prac zostan¹
wykonane ochronne bariery przed lodem i bêdzie pog³êbiana Zatoka Obska. Jako g³ównego wykonawcê tych prac
Miedwiediew wskaza³ w rezolucji pañstwowy Rosatom.
Prezes Novateku Leonid Michelson ma nadziejê, ¿e rz¹d
zatwierdzi tak¿e inwestycje w terminal prze³adunkowy na
Kamczatce i w pobli¿u Murmañska, co pozwoli zoptymalizowaæ logistykê dla terminali Jama³ LNG i Arctic LNG 2.
Prezes Rosnieftu Igor Sieczin uzyska³ wsparcie W³adimira Putina odnoœnie wprowadzenia ogromnych ulg podatkowych dla czterech du¿ych projektów we Wschodniej
Syberii. Sprawa dotyczy pól Wankor, Lodocznoje, Tagulskoje i Pajakhshoje – to ostatnie pole nale¿y do prywatnej
firmy Neftegazholding, której prezesem jest by³y szef
Rosnieftu Eduard Chudajnatow. W liœcie do prezydenta
Sieczin zawar³ propozycjê zwolnienia z obowi¹zku p³acenia podatków i wnoszenia op³at od produkcji z tych pól.
Szacowana kwota ulg ma wynieœæ a¿ 40 mld USD, przy
kosztach inwestycji wynosz¹cych 80–120 mld USD.
Rosnieft, kontroluj¹cy 3 z 4 wymienionych pól, bierze pod
uwagê mo¿liwoœæ ich eksploatacji we wspó³pracy z brytyjskim BP. By do tego dosz³o, obie rosyjskie firmy potrzebuj¹ kredytów, a dostêp do nich jest utrudniony po
rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 r. Co siê zaœ tyczy samego wniosku Sieczina, to rzecznik Putina Dmitrij Pieskow
powiedzia³, ¿e ostateczna decyzja nie zosta³a jeszcze podjêta. Rosyjska prasa donosi jednak, ¿e Putin przekaza³ list
Sieczina do premiera Miedwiediewa z pisemnym poleceniem przedstawienia opinii rz¹du. Pracownik Ministerstwa
Finansów potwierdzi³ otrzymanie od urzêdu premiera projektu ustawy wychodz¹cej naprzeciw oczekiwaniom Sieczina. Warto tak¿e odnotowaæ, ¿e dyrektor ds. finansowych
Novateku Mark Gateway, obywatel USA, otrzyma³ z r¹k
W³adimira Putina obywatelstwo rosyjskie. Gateway mieszka w Rosji od 1995 r., dla Novateku pracuje od 2003 r.
ród³o: Bloomberg, BP, Equinor, ExxonMobil, Gazprom
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Petrom, PGNiG, Reuters, Rosneft, Rystad Energy, Rzeczpospolita, Shell, TGS, Total, Wood Mackenzie, WorldOil
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