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Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Radomir Pachytel1
Polska. Koniec roku obfitowa³ w wa¿ne informacje p³yn¹ce z polskich przedsiêbiorstw wydobywczych. PKN Orlen
og³osi³ kolejne inwestycje w p³ock¹ rafineriê, gdzie planuje zbudowaæ instalacjê
visbreakingu, umo¿liwiaj¹c¹ bardziej
efektywny przerób ropy naftowej. Tego
typu instalacje z powodzeniem s¹ stosowane w rafineriach Grupy Kapita³owej
Orlen w Czechach i na Litwie. Kilka dni póŸniej koncern
ten og³osi³ wezwanie do kupna 100% akcji Grupy Energa,
dziêki czemu mo¿liwa bêdzie rozbudowa segmentu energetycznego firmy i dywersyfikacja Ÿróde³ przychodu. Orlen
jest obecnie czwartym producentem energii elektrycznej w
Polsce, dysponuj¹cym ok. 1,9 GWe zainstalowanych mocy,
z czego 1,6 GWe w Polsce, natomiast Energa posiada ³¹cznie ponad 50 aktywów produkuj¹cych energiê z odnawialnych Ÿróde³ – elektrownie wodne, l¹dowe farmy wiatrowe
i farmy fotowoltaiczne. Ponadto, spó³ka posiada rozbudowan¹ sieæ dystrybucji, o d³ugoœci 188 tys. km.
Jednoczeœnie PKN Orlen finalizuje transakcjê przejêcia Grupy Lotos, czekaj¹c na zgodê Komisji Europejskiej.
Celem transakcji jest, zdaniem zarz¹du PKN Orlen, utworzenie silnego podmiotu o miêdzynarodowym potencjale,
dzia³aj¹cego na rzecz zapewnienia bezpieczeñstwa paliwowo-energetycznego kraju. Tymczasem rada nadzorcza
Grupy Lotos zdecydowa³a o zmianie na stanowisku prezesa spó³ki, na którym Mateusza Boncê zast¹pi³ Jaros³aw
Wittstock.
PGNiG podpisa³o z Energy Resources of Ukraine
Management Services umowê o wspó³pracy w zakresie
dzia³alnoœci poszukiwawczo-wydobywczej w zachodniej
czêœci Ukrainy, przy granicy z Polsk¹. Sekretarz stanu w
Ministerstwie Klimatu Piotr Dziadzio podkreœli³, ¿e eksploracja ukraiñskich z³ó¿ o podobnej strukturze, w okolicach doskonale rozpoznanego polskiego z³o¿a Przemyœl,
mo¿e przynieœæ korzyœci obu stronom porozumienia.
Bêdziemy mieli mo¿liwoœæ odkryæ podobne zasoby. Daje
nam to ogromne bezpieczeñstwo energetyczne regionu.
Nasi partnerzy w oparciu o nasze know-how i ich wiedzê,
a tak¿e wspóln¹ umowê, zapewni¹ nam ogromny skok rozwojowy w regionie. Podobne zdanie wyrazi³ prezes zarz¹du
PGNiG Piotr WoŸniak, stwierdzaj¹c, ¿e spó³ka ma mocne
podstawy, aby zak³adaæ du¿y potencja³ wydobywczy w
tym rejonie, taki jak najwiêkszego z³o¿a gazu ziemnego
w Polsce – z³o¿a Przemyœl. Pocz¹tkowy etap wspó³pracy
przewiduje wykonanie odwiertu badawczego o d³ugoœci do
2500 m oraz przeprowadzenie badañ geofizycznych. Zebrane
informacje pos³u¿¹ do przygotowania koncepcji eksploatacji z³o¿a i lokalizacji kolejnych otworów wiertniczych.
Gaz-System otrzyma³ od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Szczecinie decyzjê œrodowiskow¹ od1
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noœnie gazoci¹gu podmorskiego wchodz¹cego w sk³ad
projektu Baltic Pipe. Pozwolenie obejmuje trzy elementy:
1) stacjê zaworow¹, która powstanie w rejonie miejscowoœci Niechorze i Pogorzelica (gmina Rewal); 2) odcinek
koñcz¹cy gazoci¹g podmorski w rejonie pla¿ w Niechorzu
i Pogorzelicy, który ma przebiegaæ w podziemnym tunelu, dziêki czemu nie bêdzie ingerowaæ w pla¿ê i wydmy
oraz 3) gazoci¹g u³o¿ony na dnie Morza Ba³tyckiego w
polskich obszarach morskich o ³¹cznej d³ugoœci ok. 56 km.
Taka decyzja wskazuje, ¿e najbardziej prawdopodobn¹
lokalizacj¹ wyjœcia gazoci¹gu na l¹d jest strefa na granicy
Niechorze–Pogorzelica. Wczeœniej uzyskano zgodê na
budowê gazoci¹gu na obszarze Danii, a decyzja odnoœnie
szwedzkich obszarów morskich jest spodziewana w pierwszym kwartale 2020 r. Plan realizacji Baltic Pipe zak³ada
rozpoczêcie prac budowlanych w 2020 r. i pierwsze dostawy gazu ze z³ó¿ na norweskim szelfie kontynentalnym do
koñca 2022 r.
Nord Stream 2. Szwajcarsko-holenderska firma Allseas, odpowiedzialna za uk³adanie podmorskiego ruroci¹gu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec, w komunikacie
z 21.12.2019 r. powiadomi³a o wstrzymaniu prac. Sytuacja
jest spowodowana oczekiwaniem na uchwalenie przez
rz¹d Stanów Zjednoczonych ustawy National Defense
Authorization Act (NDAA). Projekt ustawy wzywa administracjê USA do zidentyfikowania w ci¹gu 60 dni firm
pracuj¹cych nad projektem, celem na³o¿enia sankcji.
Dzieñ wczeœniej prezydent Donald Trump zaakceptowa³
sankcje dotycz¹ce Nord Stream 2 i TurkStream, które
mog¹ zostaæ naniesione na firmê Allseas.
Kilka dni wczeœniej rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij
Pieskow ostro skrytykowa³ sankcje USA wobec Nord
Stream 2: Takie dzia³ania [mo¿liwe sankcje USA] stanowi¹
bezpoœrednie naruszenie prawa miêdzynarodowego, s¹ idealnym przyk³adem nieuczciwej konkurencji i rozprzestrzeniaj¹ swoj¹ sztuczn¹ dominacjê na rynkach europejskich,
nak³adaj¹c na europejskich konsumentów dro¿sze i niekonkurencyjne produkty – dro¿szy gaz ziemny.
Nord Stream 2 umo¿liwi Rosji ominiêcie pañstw tranzytowych, Ukrainy, Polski i Bia³orusi, w celu dostarczenia
gazu pod Morzem Ba³tyckim do Niemiec. Projekt obejmuje budowê dwóch linii o ³¹cznej przepustowoœci 55 mld m3
gazu rocznie i zaanga¿owa³ w kooperacjê rosyjski Gazprom,
niemieckie firmy Uniper i Wintershall, austriacki koncern
OMV, francuski Engie oraz holenderski Shell.
Porozumienie Rosji i Ukrainy. Wiceprezydent Komisji
Europejskiej Maros Sefcovic og³osi³, ¿e Rosja i Ukraina
na kilka dni przed wygaœniêciem dotychczasowej umowy
zawar³y zasadnicze porozumienie w sprawie dalszego

Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa; rpac@pgi.gov.pl

Przegl¹d Geologiczny, vol. 68, nr 1, 2020

tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy. Pakt
umo¿liwi przep³yw gazu do pañstw cz³onkowskich Unii
Europejskiej, który by³ czêsto przerywany w wyniku sporów politycznych.
Prezydent Rosji W³adimir Putin podczas konferencji
prasowej zakomunikowa³, ¿e mimo nowych projektów
infrastrukturalnych, takich jak Nord Stream, Nord Stream 2
i TurkStream, Rosja chce utrzymaæ tranzyt przez Ukrainê.
Z uwagi na rosyjskie inwestycje priorytetem Ukrainy by³o:
podpisanie d³ugoterminowej umowy z okreœlonymi wolumenami transportu gazu, aby zapewniæ stabilnoœæ na europejskich rynkach energii i ni¿sze ceny dla odbiorców
koñcowych, co podkreœla³o ukraiñskie Ministerstwo Energii.
Porozumienie jest niezwykle istotne dla Ukrainy równie¿
ze wzglêdu na w³asne dostawy gazu w kilku rejonach kraju. Traktat zosta³ zawarty pomimo nies³abn¹cego napiêcia
na linii Moskwa–Kijów, które nasili³o siê po rosyjskiej
aneksji Pó³wyspu Krymskiego w 2014 r. i poparciu ruchów
separatystycznych we wschodniej Ukrainie.
Norwegia. Aker BP, norweski koncern wydobywczy
prowadz¹cy dzia³alnoœæ na norweskim szelfie kontynentalnym, poinformowa³ o rozpoczêciu wydobycia ropy naftowej z platformy Valhall Flank West. Jednostka operuj¹ca na
polu naftowym Valhall, 290 km od brzegu, jest miejscem
wprowadzania innowacyjnych strategii wiertniczych,
wydobywczych i produkcyjnych firmy. Platforma docelowo bêdzie jednostk¹ bezza³ogow¹, do której energia bêdzie
dostarczana z obszaru l¹dowego. Zosta³a tak¿e wyposa¿ona w pierwsz¹ na œwiecie elektryczn¹ ³ódŸ ratunkow¹,
której stan techniczny mo¿e byæ na bie¿¹co sprawdzany za
pomoc¹ systemów komputerowych. Wed³ug zarz¹du Aker BP
dwa pierwsze odwierty zosta³y wykonane i przygotowane
do produkcji w rekordowo krótkim terminie. W porównaniu z analogicznymi projektami znacznie zredukowano
czas i koszty. Po raz pierwszy na obszarze morskim zastosowano technologiê stymulacji wydobycia wêglowodorów
Single-Trip Multi-Frac, dziêki której kilka stref mo¿e byæ
szczelinowanych w wyniku jednego zapuszczenia oprzyrz¹dowania do odwiertu, wykorzystuj¹c zdalnie otwierane
i zamykane rêkawy (frac sleeve), separuj¹ce kolejne strefy
poddawane dzia³aniu p³ynów szczelinuj¹cych.
Pole naftowe Valhall, odkryte w 1975 r. i oddane do
produkcji w 1982 r., umo¿liwia eksploatacjê ropy naftowej
z póŸnokredowych wêglanowych formacji Tor i Hod znajduj¹cych siê na g³êbokoœci ok. 2400 m. Dotychczasowa
eksploatacja przynios³a ponad miliard boe, a ambicj¹ firm
naftowych operuj¹cych na tym obszarze jest wydobycie
kolejnego miliarda boe przez najbli¿sze 40 lat. Zdaniem
Kjetela Digre z Aker BP, Valhall Flank West wniesie blisko
80 mln boe do realizacji tego planu. Za³o¿ono odwiercenie
9 otworów eksploatacyjnych, z opcj¹ powiêkszenia koncepcji o kolejne. W projekt zainwestowano 5,5 mld koron
norweskich (2,4 mld z³), a cena progowa inwestycji wynosi
28,5 USD za bary³kê.
Szwecja. Ministerstwa Œrodowiska i Finansów Królestwa Szwecji rozpoczê³y dzia³ania w sprawie wycofania
sprzeda¿y samochodów napêdzanych benzyn¹ i olejem
napêdowym oraz odst¹pienia od korzystania z paliw kopalnych. Rz¹d zamierza przeanalizowaæ mo¿liwoœæ wprowadzenia sprzeda¿y wy³¹cznie pojazdów korzystaj¹cych z energii
odnawialnej i elektrycznych pojazdów hybrydowych oraz
zakazu sprzeda¿y samochodów zasilanych paliwami kopalnymi w ca³ej Unii Europejskiej, po czym przed³o¿yæ

niezbêdne wnioski ustawodawcze i zaplanowaæ rok, w którym kraj odst¹pi od korzystania z ropy naftowej i gazu
ziemnego, aby nast¹pi³o to w najbardziej op³acalny sposób.
W nawi¹zaniu do raportu i powiadomienia opublikowanego przez szwedzki rz¹d na pocz¹tku 2019 r., nowe
samochody napêdzane benzyn¹ lub olejem napêdowym nie
bêd¹ sprzedawane po roku 2030, a poszukiwanie i nowa
eksploatacja wêgla, ropy naftowej i gazu kopalnego bêd¹
zabronione. Minister finansów Per Bolund stwierdzi³, ¿e:
Szwecja bêdzie pierwszym na œwiecie narodem dobrobytu,
wolnym od paliw kopalnych. Sektor transportu odpowiada
za jedn¹ trzeci¹ szwedzkich emisji gazów cieplarnianych,
a zatem ma do odegrania znacz¹c¹ rolê w procesie zmiany
klimatu.
Szwecja jest w UE liderem w dziedzinie wytwarzania
energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Produkuje ponad 54%
energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych, a do koñca
2040 r. planuje generowaæ w ten sposób 100% energii.
Wed³ug Miêdzynarodowej Agencji Energii (IEA) zajmuje
trzecie miejsce na œwiecie pod wzglêdem udzia³u w rynku
pojazdów elektrycznych, po Norwegii i Islandii. Jednoczeœnie, z populacj¹ nieco ponad 10 mln mieszkañców, jest
ma³ym rynkiem zbytu pojazdów.
Brazylia. Koncern naftowy Petrobras, którego g³ównym udzia³owcem jest brazylijski rz¹d, og³osi³ swój najnowszy, piêcioletni plan strategiczny, zak³adaj¹cy w
najbli¿szym okresie mniejsze wydobycie ropy naftowej ni¿
oczekiwano. Oszacowanie poziomu wydobycia na zaledwie 2,2 mln bbl/d w roku 2020 jest tylko o 2% wy¿sze ni¿
œrednia w 2019 r. i ni¿sze ni¿ prognozowane przez szwajcarski bank inwestycyjny Credit Suisse (2,4 mln bbl/d).
Rokowania zaskakuj¹, bior¹c pod uwagê nowe inwestycje
firmy, m.in. planowane oddanie zaawansowanej technologicznie infrastruktury wspomagaj¹cej magazynowanie i ³añcuch dostaw na polu naftowym Atapu w basenie Santos.
Obawy mog¹ byæ spowodowane pracami konserwacyjnymi
i prognozowanym krótkoterminowym spadkiem produkcji
w basenie Campos, gdzie uruchomienie nowych systemów
doprowadzi do zwiêkszenia produkcji pocz¹wszy od 2021 r.
Zgodnie z planem ujawnionym przez Petrobras w 2024 r.
tempo wydobycia ropy ma wynieœæ 2,9 mln bbl/d. Firma
zapowiada, ¿e na prace zwi¹zane z poszukiwaniem, rozpoznaniem i wydobyciem przeznaczy ok. 64,5 mld USD, jednak¿e w latach 2013–2018 nak³ady zawsze by³y ni¿sze ni¿
pierwotnie zak³adano.
Warto przypomnieæ, ¿e w wyniku skandalu korupcyjnego Lava Jato koncern Petrobras zosta³ obci¹¿ony d³ugiem
o wartoœci ponad 100 mld USD. W trzech pierwszych
kwarta³ach 2019 r. d³ug ten uda³o siê zmniejszyæ o ok.
21 mld USD, a g³ównym celem firmy pozostaje ca³kowita
likwidacja zad³u¿enia. Petrobras przewiduje zmniejszenie
d³ugu brutto do 60 mld USD w 2021 r. W latach 2020–2024
firma planuje zbycie aktywów wartych 20–30 mld USD,
sprzeda¿ kilku g³ównych gazoci¹gów i pozbycie siê 50%
aktywów w rafineriach.
Jednoczeœnie Brazylia jest kuszona przez pañstwa Organizacji Krajów Eksportuj¹cych Ropê Naftow¹, aby do³¹czyæ
do grona 14 krajów cz³onkowskich. Podczas gdy prezydent
Jair Bolosonaro przyj¹³ nieformalne zaproszenie do OPEC,
dyrektor zarz¹dzaj¹cy Petrobras, Roberto Castello Branco,
negatywnie wypowiedzia³ siê na temat ewentualnego
do³¹czenia do organizacji: Jestem zwolennikiem wolnego
rynku. Jestem przeciwko kartelom. Brazyliê staæ na wiêcej.
Branco, ekonomista i zwolennik prywatyzacji, jest przeciwny ingerencji krajów OPEC w tempo wydobycia brazy7
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lijskiej ropy naftowej. Uwa¿a, ¿e szybki wzrost eksploatacji,
szczególnie na obszarach morskich, pozytywnie wp³ywa
na rozwój gospodarki i zwiêksza si³ê kraju na rynku globalnym. Ponadto zwiêkszanie otwarcia gospodarki krajowej
na inwestorów zagranicznych i inwestycje w sektor naftowy, bêd¹ce jednym z najwa¿niejszych punktów programu
gospodarczego kraju, stoi w wyraŸnej sprzecznoœci z polityk¹ OPEC, polegaj¹c¹ na d¹¿eniu do ograniczania wydobycia ropy. Ewentualne przyst¹pienie do skonfliktowanej
wewnêtrznie organizacji by³oby równie¿ wyraŸnym
sygna³em od rz¹du Brazylii, ¿e dryfuje raczej w kierunku
porozumienia z Arabi¹ Saudyjsk¹ i Rosj¹ ani¿eli Stanami
Zjednoczonymi, które doœæ ch³odno wypowiadaj¹ siê na
temat OPEC.
Surinam. Du¿e odkrycia w Wenezueli i Gujanie
zaowocowa³y zwiêkszeniem nak³adów i postêpem prac
geologicznych, geofizycznych i wiertniczych w s¹siednim
Surinamie. Basen gujañsko-surinamski, uznany za znacz¹c¹
prowincjê naftow¹ i lustrzane odbicie ryftowych basenów
zachodnioafrykañskich, znajduje siê na pasywnej krawêdzi
kontynentalnej w pó³nocno-wschodniej czêœci Ameryki
Po³udniowej. Jest pe³en pu³apek strukturalnych, stanowi¹cych akumulacje wêglowodorów na ró¿nych poziomach
kredowych i kenozoicznych.
Rozpoznaniem mo¿liwoœci eksploatacyjnych w Surinamie jako pierwsze zajê³y siê: krajowy potentat Staatsolie
i amerykañski gigant Apache. Staatsolie w ostatnim
kwartale 2019 r. ukoñczy³ projekt wierceñ przybrze¿nych,
w ramach którego wykonano 6 odwiertów poszukiwawczych na wodach o g³êbokoœci 8–25 m. G³êbokoœæ otworów wynosi³a od 1000 do 3000 m, a objawy wêglowodorów
zaobserwowano w 4 z nich. Firma og³osi³a, ¿e pomimo braku komercyjnych odkryæ uzyskano wiele cennych danych.
Teraz zostan¹ one przeanalizowane w celu zbadania potencja³u formacji perspektywicznych na obszarze, który
dotychczas pozostawa³ nierozpoznany.
W wiêkszej odleg³oœci od wybrze¿a Surinamu (blok 58)
prace prowadzi firma Apache. Statek wiertniczy Noble
Sam Croft umo¿liwi³ wykonanie 2 z 3 zakontraktowanych
odwiertów. W otworze Maka-1 po osi¹gniêciu g³êbokoœci
ok. 6200 m firma zdecydowa³a siê na przeprowadzenie
zestawu badañ testowych w dwóch ró¿nych typach formacji
górnokredowych, a nastêpnie na wznowienie prac wiertniczych z nowym celem. Trzecia z formacji ma zostaæ przeanalizowana po osi¹gniêciu g³êbokoœci koñcowej (6900 m).
Analitycy KeyBanc Capital Markets, spogl¹daj¹cy uwa¿nie na prace Apache, sugeruj¹, ¿e przejœcie do g³êbszej
strefy, po³¹czone z brakiem komunikatów o odkryciach,
mo¿e oznaczaæ niepowodzenia w dwóch pierwszych.
Pomimo to informacje z otworu Maka-1 s¹ wœród najbardziej
oczekiwanych przez analityków i firmy naftowe. W drugiej
po³owie grudnia zgodê na wspópracê z Apache w obszarze
bloku 58 otrzyma³ francuski Total. Oprócz Staatsolie, Apache i Total koncesje poszukiwawcze w Surinamie posiadaj¹ m.in. Chevron, Exxon Mobil, Equinor, Tullow czy
Kosmos Energy.
Odkrycia. W 2019 r. og³oszono kilka spektakularnych
odkryæ w bran¿y zwi¹zanej z wydobyciem wêglowodorów.
Spoœród nich najwiêkszym wydaje siê byæ dokonane przez
rosyjski Gazprom na szelfie jamalskim. Ukryte pod wodami Morza Karskiego pola naftowe Dinkov i Nyarmeyskoye
zawieraj¹ ponad 500 mld m3 gazu ziemnego.
Dziêki wysi³kom amerykañskiego giganta Exxon Mobil
oraz, w mniejszym stopniu, afrykañskiej firmy Tullow Oil
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na mapie z³ó¿ wêglowodorów zagoœci³a Gujana. W wyniku
serii kilkunastu odkryæ, og³aszanych w tym roku z czêstotliwoœci¹ niespotykan¹ w innych rejonach œwiata, zasoby
ropy w Gujanie s¹ obecnie szacowane na ponad 6 mld bbl
i wci¹¿ rosn¹. Prognozy wskazuj¹, ¿e produkcja w ci¹gu
najbli¿szych 5 lat osi¹gnie 750 tys. bbl/d, co oznacza wydobycie 1 bary³ki ropy dziennie na ka¿dego mieszkañca kraju.
Drzemi¹ca moc wydobywcza Gujany jest ogromna, choæ
potencjalnych inwestorów mo¿e odstraszaæ niestabilna
sytuacja polityczna w regionie, problematyczna granica
morska z Wenezuel¹ i nadchodz¹ce wybory parlamentarne. W drugiej po³owie grudnia 2019 r. uda³o siê wydobyæ
pierwsze bary³ki w ramach projektu Liza Phase 1 w bloku
Starboek. Wyniki produkcji bêd¹ kluczowe dla kolejnych
decyzji odnoœnie finansowania prac wiertniczych w blokach Starboek, Kaieteur i Canje.
W lutym 2019 r. Exxon, dzia³aj¹cy m.in. w basenie
Morza Œródziemnego, odkry³ u wybrze¿y Cypru du¿e z³o¿a
gazu ziemnego. Ich zasoby szacuje siê nawet na 230 mld m3.
Uruchomienie eksploatacji cypryjskich z³ó¿ stworzy³oby
szansê na dywersyfikacjê dostaw gazu na rynki Unii Europejskiej i zredukowanie rosyjskiej dominacji w regionie.
Najwiêkszy problem stanowi stosunek do odkrycia prezentowany przez s¹siedni¹ Turcjê – prezydent Recep Erdogan
otwarcie stwierdzi³, ¿e teren znajduje siê poza jurysdykcj¹
Cypru i z³o¿a s¹ w³asnoœci¹ tureck¹.
Shell, operuj¹cy w konsorcjum z firmami Chevron,
Equinor i Repsol, zanotowa³ odkrycie z³o¿a du¿ej rangi
w Zatoce Meksykañskiej. W odwiercie eksploatacyjnym
Blacktip, usytuowanym 400 km na po³udnie od Houston,
natrafi³ na strefê wystêpowania ropy naftowej o mi¹¿szoœci
ponad 120 m, cechuj¹c¹ siê dobrymi w³aœciwoœciami
zbiornikowymi i przep³ywu p³ynów z³o¿owych. Jest to ju¿
drugie du¿e z³o¿e rozpoznane w strefie Perdido Corridor.
Otwór jest pog³êbiany i w najbli¿szym czasie z³o¿e zostanie oddane do eksploatacji.
Ponadto nowe odkrycia og³asza³y m.in.: Aker Energy –
ropa naftowa w bloku DWT-CTP, Ghana; Beach Energy –
gaz ziemny w basenie North Perth, Australia; Cooper
Energy – gaz ziemny w basenie Otway, Australia; Ecopetrol – ropa naftowa w basenie Middle Magdalena, region
Santander, Hiszpania; Eni – ropa naftowa w Zatoce
Sueskiej, z³o¿a gazowo-kondensatowe w delcie Nigru,
wiêksze zasoby z³o¿a ropy naftowej Agogo w Angoli,
z³o¿e gazowo-kondensatowe w basenie Song Hong w
Wietnamie, lekka ropa w bloku 15/06 w Angoli; Equinor –
wiêksze zasoby z³o¿a Troll-Fram na Morzu Pó³nocnym,
lekka ropa naftowa na Morzu Barentsa, z³o¿e gazowo-kondensatowe na po³udnie od pola Kristin na Morzu
Norweskim; GeoPark – ropa naftowa w bloku Llanos 34
w Kolumbii; KUFPEC – gaz ziemny w Central Luconia
Gas Province, Sarawak w Malezji; Lundin Petroleum –
ropa naftowa na Morzu Pó³nocnym; Novatek – pole gazowe Urengoyskoye w regionie Tyumen w Rosji; OGDCL –
ropa naftowa i gaz ziemny w dystrykcie Sagnhar, prowincja Sindh w Pakistanie; Repsol – gaz ziemny w Sakakemang w Indonezji; SDX – ciê¿ka ropa w mioceñskich
formacjach Yusr i Bakr w Egipcie czy Strike Energy – gaz
ziemny w basenie North Perth w Australii.
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