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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Radomir Pachytel
Polska. Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo poszerza portfel aktywów
w Norwegii. Najpierw zapewni³o sobie
dodatkowe wolumeny gazu ziemnego ze
z³o¿a Gina Krog, a potem jego norweska spó³ka córka PGNiG Upstream
Norway zawar³a umowê z A/S Norske
Shell, w wyniku której pozyska udzia³y
w z³o¿ach produkcyjnych KvitebjÝrn
(6,45%) i Valemon (3,225%) na Morzu Pó³nocnym oraz w
infrastrukturze s³u¿¹cej do transportu wêglowodorów
wydobywanych z tych z³ó¿. Oba nowo pozyskane z³o¿a
znajduj¹ siê w pó³nocnej czêœci Morza Pó³nocnego. G³êbokoœæ wody, na której jest prowadzone wydobycie w KvitebjÝrn i Valemon, wynosi odpowiednio 190 i 135 m. Z³o¿a
te s¹ po³¹czone ruroci¹giem i eksploatowane za pomoc¹
sta³ych platform. Wydobyte wêglowodory s¹ transportowane ruroci¹giem podmorskim do terminalu przetwórczego w Mongstad. Jak informuje PGNiG, dziêki tej transakcji
jego wydobycie gazu w Norwegii wzroœnie w 2021 r. do
0,9 mld m3. Po uruchomieniu gazoci¹gu Baltic Pipe surowiec pozyskiwany przez norwesk¹ spó³kê PGNiG bêdzie
przesy³any do Polski. Wed³ug szacunków koncernu w
latach 2023–2028, a wiêc ju¿ po uruchomieniu gazoci¹gu,
oba z³o¿a bêd¹ dostarczaæ spó³ce œrednio ok. 0,2 mld m3
gazu rocznie. Po akceptacji transakcji przez norweskie
organy administracyjne PGNiG Upstream Norway powiêkszy swoje portfolio do 32 koncesji na norweskim szelfie
kontynentalnym. Firma wydobywa ju¿ ropê naftow¹ i gaz
ziemny z 7 z³ó¿: Skarv, Morvin, Vale, Vilje, Gina Krog,
Skogul i Aerfugl. Prace inwestycyjne i analityczne s¹ prowadzone na obszarze piêciu kolejnych z³ó¿: Duva, Tommeliten Alpha, King Lear, Aerfugl Outer oraz Shrek.
Równoczeœnie PGNiG wyraŸnie intensyfikuje wspó³pracê z ukraiñskim koncernem Energy Resources of Ukraine (ERU). W ramach kontraktu podpisanego z ERU polska
spó³ka zrealizuje dostawy gazu ziemnego przeznaczone
dla Gas TSO of Ukraine, który od 2020 r. jest certyfikowanym operatorem systemu przesy³owego w tym pañstwie.
Zgodnie z warunkami przetargu przekazanie gazu nast¹pi
w okresie od 1 paŸdziernika 2020 r. do 1 maja 2021 r. Paliwo bêdzie przeznaczone na potrzeby techniczne. Ponadto
PGNiG podpisa³o umowê inwestycyjn¹ z ERU odnoœnie
wspólnego projektu poszukiwawczo-wydobywczego zlokalizowanego na Ukrainie, ale niedaleko granicy z Polsk¹.
Umowa ta reguluje ogólne warunki wspó³pracy w zakresie
przysz³ej inwestycji oraz okreœla harmonogram dalszych
prac nad projektem. Wyniki analiz prowadzonych przez
PGNiG wskazuj¹ na korelacjê struktur geologicznych
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badanego obszaru koncesji ze z³o¿em Przemyœl. Rozpoczêcie prac jest planowane w pierwszym pó³roczu 2021 r.,
po uzyskaniu koniecznych zgód i pozwoleñ.
Z koñcem wrzeœnia 2020 r. Grupa Kapita³owa Lotos
udostêpni³a internautom zintegrowany roczny raport dotycz¹cy 2019 r. Jako kluczowy element dzia³alnoœci spó³ki
przedstawiono finalizacjê projektu EFRA (efektywna
rafinacja), skutkuj¹cego wybudowaniem instalacji opóŸnionego koksowania (DCU) oraz wielu instalacji towarzysz¹cych za kwotê ponad 2,3 mld z³. EFRA rozwi¹za³a
problem efektywnego zagospodarowania ciê¿kiej pozosta³oœci z przerobu ropy, z której obecnie produkuje siê paliwa, koks oraz asfalt. Na koniec zesz³ego roku Lotos móg³
siê pochwaliæ 46 koncesjami na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie wêglowodorów ze z³ó¿ morskich
i l¹dowych, 10,7 mln t przerobionej ropy i œrednim dziennym wydobyciem wêglowodorów na poziomie 20,7 tys. boe.
Ca³y raport roczny jest dostêpny na stronie internetowej
koncernu Lotos. Znalaz³y siê w nim równie¿, rzecz jasna,
informacje o inwestycjach w rozwój technologii wykorzystania paliw alternatywnych (g³ównie wodoru) i o wynikach
dzia³añ proœrodowiskowych. A propos wodoru, w po³owie
paŸdziernika PGNiG, jako jedno z ponad 250 przedsiêbiorstw, przy³¹czy³ siê do sojuszu European Clean Hydrogen Alliance, utworzonego przez Komisjê Europejsk¹, aby
wspieraæ rozwój pozyskiwania energii metod¹ spalania
czystego wodoru. Wygl¹da na to, ¿e najl¿ejszy i najbardziej rozpowszechniony we Wszechœwiecie pierwiastek
pozyska³ spore grono interesantów, którzy widz¹ w nim
ogromny potencja³ na rynku energii.
World Energy Outlook 2020. W po³owie paŸdziernika
Miêdzynarodowa Agencja Energii (IEA) opublikowa³a
swoje sztandarowe dzie³o – World Energy Outlook (WEO),
koncentruj¹ce siê na wielu wyzwaniach energetycznych,
przed którymi stoi obecnie œwiat, oraz na tym, jak wp³ywa
na nie pandemia. Autorzy WEO odnieœli siê do zak³óceñ
gospodarczych spowodowanych przez COVID-19, uzale¿niaj¹c przysz³¹ dotkliwoœæ pandemii i jej skutki od mo¿liwoœci opanowania kryzysu w 2021 r. lub ewentualnego
przerodzenia siê go w g³êbszy spadek gospodarczy. Bêdzie
to mia³o ogromne konsekwencje dla sektora energetycznego,
zw³aszcza w krajach rozwijaj¹cych siê. Os³abione o¿ywienie gospodarcze skutkuje wolniejszym wzrostem emisji,
ale nie jest odpowiedzi¹ na zmiany klimatyczne. Pandemia
i jej nastêpstwa mog¹ ograniczyæ emisjê, ale niski wzrost
gospodarczy nie mo¿e stanowiæ strategii niskoemisyjnej.
Jedynie przyspieszenie zmian strukturalnych w sposobie,
w jaki œwiat produkuje i zu¿ywa energiê, mo¿e na dobre
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prze³amaæ trend. Poniewa¿ COVID-19 wprowadzi³ ogromn¹,
krótkoterminow¹ niepewnoœæ co do przysz³oœci energii,
raport WEO 2020 koncentruje siê przede wszystkim na
nadchodz¹cych 10 latach, które bêd¹ decyduj¹c¹ dekad¹
pod wzglêdem mo¿liwoœci przyspieszenia przejœcia ku
czystej energii i obni¿enia poziomu emisji. Poszerzono w
nim równie¿ analizê zerowej emisji netto, uwzglêdniaj¹c
rosn¹c¹ liczbê krajów i przedsiêbiorstw, które zobowi¹za³y
siê do jej osi¹gniêcia w 2050 r. Ta zerowa emisja netto
(inaczej osi¹gniêcie neutralnoœci wêglowej) oznacza stan,
w którym dwutlenek wêgla, wyemitowany przez dany kraj,
zostaje w ca³oœci zrównowa¿ony przez poch³anianie lub
wychwyt CO2, np. poprzez CCS. W raporcie wyraŸnie
zasugerowano, i¿ ogromne sumy pieniêdzy przeznaczone
na pobudzenie o¿ywienia gospodarczego s¹ historyczn¹
okazj¹ do znacznego przyspieszenia przejœcia w kierunku
czystszej i bardziej odpornej przysz³oœci energetycznej.
Wed³ug ocen IEA w 2020 r. globalne zapotrzebowanie na
energiê spadnie o 5%, emisje CO2 zwi¹zane z energi¹ o 7%,
a inwestycje energetyczne o 18%. Przewidywany spadek
zapotrzebowania na ropê naftow¹ (o 8%), zu¿ycia
wêgla (o 7%) i gazu ziemnego (o 3%) kontrastuje z niewielkim wzrostem udzia³u w miksie energetycznym odnawialnych Ÿróde³ energii. Roczna emisja CO2 spadnie do
poziomu sprzed 10 lat, jednak pomimo zmniejszenia produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego nie nast¹pi podobny
spadek emisji metanu, który jest silnym gazem cieplarnianym. Przed kryzysem prognozowano, ¿e w latach 2019–2030
zapotrzebowanie na energiê wzroœnie o 12%, obecnie
sugeruje siê, ¿e maksymalnie o 4–9%. Poniewa¿ popyt w
gospodarkach rozwiniêtych wykazuje tendencjê spadkow¹, ca³y wzrost pochodzi z gospodarek wschodz¹cych i
rozwijaj¹cych siê, z Indiami na czele. Wolniejsze tempo
wzrostu popytu na energiê wywiera presjê na spadek cen
ropy i gazu. Du¿e zmniejszenie kwot inwestycji w 2020 r.
zwiêksza mo¿liwoœæ przysz³ej zmiennoœci rynku. We
wszystkich przedstawionych w WEO scenariuszach roœnie
w si³ê energia odnawialna, przoduj¹ w niej projekty solarne,
oferuj¹ce obecnie jedne z najni¿szych kosztów uzyskania
energii elektrycznej. Za najs³absze ogniwo transformacji
sektora elektroenergetycznego IEA uznaje sieci elektryczne, których iloœæ i niezawodnoœæ jest kluczowa w przypadku szybszych przemian energetycznych.
Polityka wycofywania wêgla z miksu energetycznego
oraz wzrost udzia³u w nim odnawialnych Ÿróde³ energii,
które konkuruj¹ z gazem ziemnym, do 2025 r. doprowadz¹
na ca³ym œwiecie do zaprzestania produkcji 275 gigawatów
(GW) mocy energii z wêgla, w tym 100 GW w Stanach
Zjednoczonych i 75 GW w Unii Europejskiej. Prognozowany wzrost popytu na wêgiel w rozwijaj¹cych siê gospodarkach azjatyckich jest znacznie ni¿szy ni¿ szacowany w
poprzednich edycjach WEO i niewystarcza on do zrównowa¿enia spadków w innych krajach. Do 2040 r. udzia³
wêgla w globalnym miksie energetycznym spadnie poni¿ej
20%. Era wzrostu œwiatowego popytu na ropê zakoñczy siê
wed³ug WEO w ci¹gu dziesiêciu lat, jednak¿e wobec braku
wiêkszej zmiany w polityce jest jeszcze za wczeœnie, aby
mo¿na by³o przewidywaæ gwa³towny spadek zapotrzebowania na ten surowiec. Rosn¹ce dochody na rynkach
wschodz¹cych i w gospodarkach rozwijaj¹cych siê tworz¹
silny popyt na mobilnoœæ, równowa¿¹c ograniczenia zu¿ycia ropy naftowej w innych krajach.
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Szacunki IEA wskazuj¹, ¿e popyt na gaz ziemny w gospodarkach rozwiniêtych nieznacznie spadnie do 2040 r.,
ale znacz¹co wzroœnie w po³udniowej i wschodniej Azji.
Priorytety polityczne w tych regionach, zw³aszcza d¹¿enie
do poprawy jakoœci powietrza i wspieranie wzrostu produkcji, w po³¹czeniu z ni¿szymi cenami gazu ziemnego
stanowi¹ podstawê rozbudowy infrastruktury gazowej.
Wyzwaniem dla przemys³u naftowego na ca³ym œwiecie
jest przystosowanie siê do innej przysz³oœci energetycznej.
Mo¿e to nast¹piæ dziêki wyraŸnemu postêpowi w redukcji
emisji metanu poprzez zastosowanie alternatywnych
gazów, takich jak biometan i niskoemisyjny wodór, oraz
technologii wychwytywania, utylizacji i sk³adowania dwutlenku wêgla. Obecnie fundamentalne wysi³ki na rzecz
dywersyfikacji i reformy gospodarek niektórych g³ównych
eksporterów paliw naftowych, bardziej ni¿ kiedykolwiek,
wydaj¹ siê nieuniknione. Amerykañski przemys³ ³upkowy
zaspokoi³ prawie 60% wzrostu œwiatowego zapotrzebowania na ropê i gaz w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat, ale wzrost
ten by³ napêdzany przez korzystne kredyty, których udzielanie zosta³o zakoñczone. Do tej pory w 2020 r. wiod¹ce
firmy naftowe i gazowe zmniejszy³y raportowan¹ wartoœæ
swoich aktywów o ponad 50 mld dolarów, a inwestycje w
dostawy wêglowodorów spad³y o jedn¹ trzeci¹ w porównaniu z 2019 r. Zasoby o niewielkich kosztach wydobycia, niska emisja i dywersyfikacja staj¹ siê strategicznymi has³ami wielu gospodarek, a zmniejszenie wydobycia
z zagospodarowanych z³ó¿ stwarza potrzebê rozpoczêcia
nowych projektów wydobywczych, nawet w dobie szybkich przemian energetycznych. Mimo to, ze wzglêdu na
obawy o wyniki finansowe i zgodnoœæ strategii firmy z celami œrodowiskowymi, inwestorzy z wiêkszym sceptycyzmem patrz¹ na projekty naftowe i gazowe. Niektóre
problemy finansowe mog¹ zostaæ zniwelowane, jeœli ceny
wêglowodorów wzrosn¹, a projekty zaczn¹ oferowaæ lepsze zwroty, ale pytania o wk³ad bran¿y w redukcjê emisji
gazów cieplarnianych nie znikn¹.
Azerbejd¿an. Nasilenie konfliktu zbrojnego pomiêdzy
Armeni¹ i Azerbejd¿anem w Górskim Karabachu mo¿e
mieæ znacz¹cy wp³yw na przemys³ naftowy w tym regionie.
Bliskie s¹siedztwo dzia³añ wojennych z azersk¹ infrastruktur¹ naftowo-gazow¹ oznacza, ¿e kluczowe azerskie ruroci¹gi eksportowe s¹ zagro¿one. Konflikt mo¿e os³abiæ
zarówno import taniego gazu przez Turcjê, jak i jej rolê
jako wa¿nego wêz³a przesy³u ropy, jednoczeœnie przynosz¹c korzyœci rosyjskiemu eksportowi gazu. Niektóre
odcinki ruroci¹gu naftowego Baku–Tbilisi–Ceyhan (BTC)
i Gazoci¹gu Po³udniowokaukaskiego (Baku–Tbilisi–Erzurum) przebiegaj¹ w odleg³oœci zaledwie 40 km od wznowionych walk, zakopane 2 m pod ziemi¹. Ka¿dy atak lub
zajêcie terytorium ruroci¹gu mo¿e mieæ powa¿ne konsekwencje dla operacji wydobywczych w Azerbejd¿anie,
a szczególnie powa¿ne by³yby zak³ócenia w gigantycznym
projekcie Azeri–Chirag–Gunashli (ACG) na Morzu
Kaspijskim.
Ze z³ó¿ ACG, obs³ugiwanych przez BP, wydobywa siê
dziennie ok. 485 tys. bbl ropy naftowej, co stanowi ok.
75% azerskiej produkcji. Wiêkszoœæ ropy naftowej z tych
pól (ok. 80%) jest eksportowana ruroci¹giem BTC, który
pomimo nominalnej przepustowoœci 1,2 mln bary³ek, pracuje z po³ow¹ wydajnoœci. Lekka ropa azerska jest transportowana przez Gruzjê do portu Ceyhan w Turcji, a stamt¹d
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na rynki europejskie przez Morze Œródziemne. Niewielkie
iloœci azerskiej ropy s¹ równie¿ eksportowane dwoma
innymi ruroci¹gami – Baku–Supsa i Baku–Noworosyjsk.
Baku–Supsa, o przepustowoœci 150 tys. bbl dziennie, jest
obs³ugiwany przez BP i umo¿liwia eksport surowca
poprzez Gruzjê i cieœninê Bosfor na rynki europejskie.
Baku–Noworosyjsk, który transportuje ropê naftow¹ ze
z³ó¿ l¹dowych zarz¹dzanych przez azerski SOCAR do portu czarnomorskiego w Noworosyjsku, ma zdolnoœæ przesy³ow¹ 100 tys. bbl dziennie. Czêœæ surowca jest równie¿
eksportowana kolej¹ z Azerbejd¿anu do terminali Batumi
i Kulevi, zbudowanych na gruziñskim wybrze¿u Morza
Czarnego.
Gazoci¹g Po³udniowokaukaski przesy³a gaz ze z³o¿a
Shah Deniz w azerskim sektorze Morza Kaspijskiego do
granicy tureckiej, gdzie ³¹czy siê z Gazoci¹giem Transanatolijskim, który zosta³ uruchomiony w 2018 r. Ten z kolei
wkrótce po³¹czy siê z nowym Ruroci¹giem Transadriatyckim, umo¿liwiaj¹cym przep³yw azerskiego gazu do Europy po³udniowo-wschodniej. Gazoci¹g Transadriatycki jest
ukoñczony w ponad 95%, a pierwsze dostawy s¹ planowane na koniec roku. Jakiekolwiek uszkodzenie Gazoci¹gu
Po³udniowokaukaskiego, powsta³e na skutek konfliktu w
Górskim Karabachu, mog³oby opóŸniæ uruchomienie Gazoci¹gu Transadriatyckiego i zak³óciæ dostawy gazu ziemnego
do Turcji. Kraje, które obecnie polegaj¹ na azerskim gazie,
musia³yby w miêdzyczasie przychylnie spojrzeæ na gaz
rosyjski, a tak¿e import LNG. Prawdopodobnie najwiêcej
do stracenia ma Turcja, która w 2019 r. ograniczy³a import
rosyjskiego gazu do 15,5 mld m3 (z 24 mld m3 rok wczeœniej) na rzecz azerskiego i amerykañskiego LNG.
Stany Zjednoczone. Koncern ConocoPhillips dokona³
przejêcia firmy Concho Resources kosztem 9,7 mld USD
oraz sp³acenia d³ugu netto Concho w wysokoœci 3,9 mld USD.
Wed³ug wspólnego komunikatu firm kombinat osi¹gnie
mo¿liwoœæ wydobywania 1,5 mld boe/d. Transakcja umo¿liwia po³¹czenie s¹siaduj¹cych i uzupe³niaj¹cych siê obszarów wydobywczych w basenach Delaware oraz Midland,
a tak¿e obejmuje koncesje w Eagle Ford, Bakken i kanadyjskim Montney. Zakup wymaga zgody akcjonariuszy
ConocoPhillips i Concho, a tak¿e akceptacji przez organa
regulacyjne i dlatego zostanie sfinalizowany dopiero w
pierwszym kwartale 2021 r.
Zajmuj¹ca siê poszukiwaniem wêglowodorów firma
Concho Resources Inc. z siedzib¹ w Teksasie prowadzi
dzia³alnoœæ niemal wy³¹cznie w basenie permskim. Pod
koniec 2019 r. posiada³a ponad 1 mld boe potwierdzonych
zasobów, z czego 63% stanowi³y ropa naftowa i kondensat,
a 37% – gaz ziemny. W basenie Delaware znajdowa³o siê
55% z tych zasobów, a w basenie Midland – 45%. Zasoby
po³¹czonych firm wynosz¹ ok. 23 mld bary³ek ropy naftowej, a ich wydobycie bêdzie op³acalne przy œrednim koszcie dostaw poni¿ej 30 USD za bary³kê WTI. Spó³ki
og³osi³y, ¿e dziêki po³¹czeniu w ci¹gu najbli¿szych dwóch
lat spodziewaj¹ siê uzyskaæ 500 milionów USD rocznych
oszczêdnoœci kosztów, które bêd¹ pochodziæ z ni¿szych
kosztów ogólnych i administracyjnych oraz redukcji w
programie poszukiwania nowych globalnych przedsiêwziêæ ConocoPhillips. Nale¿y podkreœliæ, ¿e dodatkowe
oszczêdnoœci, zwi¹zane z ³añcuchem dostaw, handlem czy
te¿ pracami wiertniczymi, nie zosta³y jeszcze uwzglêdnione w tych szacunkach. Fuzja ta stworzy platformê, która w
przysz³oœci bêdzie przewodziæ sektorowi wêglowodorów

w procesie niskoemisyjnej transformacji energetycznej.
Nowy koncern bêdzie pierwszym przedsiêbiorstwem naftowo-gazowym z siedzib¹ w USA, które przyjmie parysk¹
strategiê klimatyczn¹ i zobliguje siê do uzyskania zerowej
emisji netto do 2050 r.
Patrz¹c na wydarzenia w Stanach Zjednoczonych warto sobie uœwiadomiæ, jak du¿¹ rolê w kszta³towaniu eksploatacji wêglowodorów odgrywaj¹ w wielu czêœciach œwiata
¿ywio³y. Na pocz¹tku paŸdziernika w wyniku ewakuacji
platform wiertniczych z obawy przed huraganem Delta w
rejonie Zatoki Meksykañskiej wstrzymano 91,5% wydobycia ropy naftowej i 61,8% wydobycia gazu ziemnego.
Personel zosta³ ewakuowany z 42,3% platform, co znacz¹co
odbije siê na paŸdziernikowych wynikach finansowych
spó³ek prowadz¹cych prace wydobywcze w tym rejonie.
Niderlandy. Energetyczna transformacja firmy Royal
Dutch Shell i jej d¹¿enie do zeroemisyjnoœci wi¹¿¹ siê
gruntownymi zmianami wprowadzanymi w celu uproszczenia struktury i obni¿enia kosztów funkcjonowania firmy. Transformacje te przyczyni¹ siê do zwolnienia z pracy
wielu osób. Shell spodziewa siê, ¿e takie dzia³ania pozwol¹
zaoszczêdziæ do 2,5 mld USD rocznie. Ponadto, zdaniem
zarz¹du, koncern ten nie jest ju¿ spó³k¹ z bran¿y naftowej,
lecz firm¹ z obszaru transformacji energetycznej.
Musimy byæ prostsz¹, sprawniejsz¹, bardziej konkurencyjn¹ organizacj¹, która jest zwinniejsza i zdolniejsza do
reagowania na potrzeby klientów. Przekszta³cenie to niezwykle trudny proces. Œwiadomoœæ, ¿e trzeba po¿egnaæ siê
z kilkoma dobrymi ludŸmi, jest bardzo bolesna. Robimy to,
poniewa¿ musimy, poniewa¿ jest to s³uszne dla przysz³oœci
firmy. To ewolucja, która w taki czy inny sposób wp³ywa na
dziesi¹tki tysiêcy ludzi – stwierdzi³ dyrektor generalny
Royal Dutch Shell Ben van Beurden. Zdaniem dyrektora,
koncern chce skierowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ g³ównie na produkcjê biopaliw i opracowaæ metodê wykorzystania wodoru w ciê¿kim transporcie drogowym.
Jednoczeœnie projekty zwi¹zane z wêglowodorami bêd¹
z roku na rok wygaszane, a docelowo Shell pragnie mieæ
mniej ni¿ 10 rafinerii (maksymalnie ich liczba siêga³a 55).
Przedsiêwziêcia podejmowane w dziedzinie biopaliw sytuuj¹ pozycjê koncernu w gronie najwiêkszych na œwiecie
producentów etanolu z trzciny cukrowej. Wygrane przetargi na budowê farm wiatrowych sugeruj¹ mo¿liwoœæ uzyskania dochodów z morskiej energetyki wiatrowej.
Koncern wkroczy³ równie¿ na rynek jako deweloper energii s³onecznej. Shell jest uwa¿any za absolutnego lidera w
dziedzinie zastosowania wodoru w transporcie. Firma ta
stara siê rozwijaæ równie¿ inne ga³êzie dzia³alnoœci w obszarze energetyki odnawialnej, na przyk³ad instaluj¹c w
Niemczech najwiêkszy na œwiecie elektrolizer wodoru.
Zarz¹d Royal Dutch Shell stanowczo podkreœla, ¿e odpowiednie finansowanie projektów zwi¹zanych z produkcj¹
energii odnawialnej jest zale¿ne od… sukcesów projektów
zwi¹zanych z wydobyciem wêglowodorów, bo to z nich ma
pochodziæ si³a finansowa konieczna do inwestowania w
produkty o ni¿szej emisji dwutlenku wêgla. Nie mo¿na siê
oprzeæ wra¿eniu, ¿e ka¿dy znacz¹cy sukces dzia³u wydobycia bêdzie tym samym stanowi³ solidn¹ podstawê do
wypisywania kolejnych zwolnieñ pracowników.
W czerwcu Shell obni¿y³ prognozy cen ropy naftowej
i zmniejszy³ wartoœæ swoich aktywów o 22 mld USD. Na
pocz¹tku 2020 r., po raz pierwszy od zakoñczenia drugiej
wojny œwiatowej, obni¿y³ dywidendê i ujawni³ stratê netto
w wysokoœci 18,3 mld USD za drugi kwarta³ 2020 r., kiedy
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w odpowiedzi na wybuch pandemii œwiatowe ceny ropy
naftowej spad³y do rekordowo niskiego poziomu. Wed³ug
uaktualnionych prognoz trzeci kwarta³ mia³ byæ jeszcze
gorszy, umo¿liwiaj¹c dzienne wydobycie ropy naftowej
w granicach jedynie 2150–2250 tys. boe i gazu ziemnego
w iloœci 820–860 tys. boe. Cena akcji niderlandzkiego potentata spad³a niemal¿e trzykrotnie wzglêdem pocz¹tku 2020 r.
Wielka Brytania. W³adze spó³ki UK Oil & Gas PLC,
koncentruj¹cej siê g³ównie na aktywach naftowo-gazowych zlokalizowanych w basenie Weald (po³udniowa
Anglia), poinformowa³y o odkryciu znacznych zasobów
gazu ziemnego w z³o¿u Loxley Portland na obszarze
l¹dowej koncesji PEDL234. Struktura geologiczna Loxley,
o powierzchni 48 km2, mo¿e ich zdaniem dostarczaæ ok.
113–142 mln m3 gazu rocznie. W zwi¹zku z odkryciem w
drugiej po³owie 2021 r. jest planowane odwiercenie otworu
Loxley-1. Udostêpniony raport uœciœla, ¿e sama struktura
Loxley umo¿liwi wydobycie 963 mln m3 gazu ziemnego,
a zasoby wydobywalne ca³ej koncesji PEDL234 wynosz¹
1,529 mld m3.
Przedstawione dane stawiaj¹ Loxley na podium wœród
najwiêkszych l¹dowych nagromadzeñ gazu ziemnego w
Wielkiej Brytanii, odkrytych i przetestowanych pod wzglêdem wydobycia. Jeœli zapowiadane wyniki zostan¹
potwierdzone przez przysz³¹ produkcjê, œrednie zasoby
wydobywalne brutto usytuowa³yby formacjê Loxley na
drugim miejscu po z³o¿u gazowym Saltfleetby, najwiêkszym dotychczas z³o¿u na l¹dzie w Wielkiej Brytanii, które
umo¿liwi³o wydobycie ponad 2 mld m3 gazu ziemnego.
UK Oil & Gas PLC jest operatorem koncesji PEDL234 i
ma w niej 100% udzia³u. Ponadto spó³ka posiada udzia³y w
szeœciu innych obszarach koncesyjnych.
Surinam i Gujana. Apache i Total zaktualizowa³y
ocenê odwiertu Kwaskwasi-1 i poinformowa³y o odkryciu
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nowych z³ó¿ ropy naftowej na przybrze¿nych wodach Surinamu. W profilu tego otworu odkryto 278-metrowy interwa³ skalny z rop¹ naftow¹ i kondensatem, które zosta³y
uwiêzione w wielu pu³apkach górnokredowych (kampan
i santon). W osadach kampanu przewiercono strefê wystêpowania ropy naftowej o mi¹¿szoœci 63 m (API 34–43)
oraz warstwê osadów wype³nionych kondensatem (86 m).
W formacjach santonu s¹ ulokowane warstwy nasycone
kondensatem o ³¹cznej mi¹¿szoœci 129 m. Poni¿ej interwa³ów santonu natrafiono na strefê wysokiego ciœnienia,
przez co operator musia³ opóŸniæ prace i dostosowaæ
odwiert do warunków z³o¿owych. Uda³o siê pobraæ rdzenie boczne, ale dodatkowe cementowanie uniemo¿liwi³o
pobranie reprezentatywnych prób p³ynu z³o¿owego. Tymczasem statek wiertniczy Noble Sam Croft, z którego wiercono Kwaskwasi-1, rozpocz¹³ ju¿ wiercenie otworu Keskesi
East-1, w odleg³oœci ok. 14 km na po³udniowy wschód od
znacz¹cego odkrycia w odwiercie Sapakara West-1. Celem
tego wiercenia jest dok³adniejsze przetestowanie perspektywicznych interwa³ów kampanu i santonu.
W s¹siedniej Gujanie koncern Hess Guyana Exploration og³osi³ rozpoznanie kolejnego z³o¿a ropy naftowej na
morzu. Jest to ju¿ 18 odkrycie w bloku Stabroek (o powierzchni 27 000 km2), potwierdzone wynikami badañ w
otworze Redtail-1. Wydobywalne zasoby wêglowodorów
w tym bloku ju¿ wczeœniej oszacowano na 8 mld bary³ek
ekwiwalentu ropy naftowej. W profilu otworu Redtail-1,
który odwiercono na wodach o g³êb. 1878 m, wystêpuje
warstwa roponoœnego piaskowca o mi¹¿szoœci 70 m. Hess
Guyana Exploration posiada 30% udzia³ów w bloku Stabroek. Pozosta³e udzia³y rozk³adaj¹ siê na Esso Exploration
and Production Guyana Limited (45%) i CNOOC Petroleum Guyana Limited (25%).
ród³a: Concho, ConocoPhillips, IEA, Lotos, Oil and gas
journal, Orlen, PGNiG, Rystad Energy, Shell, UKOG PLC,
WorldOil.

