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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Radomir Pachytel1
Polska. W drugiej po³owie paŸdziernika i pierwszej listopada nast¹pi³y
znacz¹ce zmiany w zarz¹dach polskich
koncernów paliwowo-energetycznych.
Jerzy Kwieciñski, który po ok. 10 miesi¹cach piastowania stanowiska prezesa
Zarz¹du Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa z³o¿y³ rezygnacjê z pe³nienia tej funkcji, zapocz¹tkowa³ efekt domina na prezesowskich fotelach. Po dwóch tygodniach
bezkrólewia na jego miejsce zosta³ powo³any Pawe³ Jan
Majewski, dotychczasowy prezes Zarz¹du Grupy Lotos.
Miejsce zwolnione w gdañskiej spó³ce nie mog³o pozostaæ
nieobsadzone i zajê³a je Zofia Pary³a, która jest pierwsz¹
kobiet¹ na tym stanowisku.
PGNiG, poprzez podpisanie umowy w sprawie kupna
gazu ziemnego od rsted Salg & Service A/S, wype³nia
przestrzeñ w budowanym gazoci¹gu Baltic Pipe. Kontrakt bêdzie obowi¹zywa³ od 1.01.2023 r. do 1.10.2028 r.,
a ca³kowity wolumen gazu ziemnego, zagwarantowany
przez koncern, to ok. 6,4 mld m3. Duñczycy dostarcz¹
PGNiG-owi czêœæ gazu ziemnego, który kontraktuj¹ od
firm prowadz¹cych wydobycie w duñskiej czêœci Morza
Pó³nocnego, m.in. ze z³o¿a Tyra – najwiêkszego duñskiego
z³o¿a gazowego. Obecnie jest prowadzona modernizacja
infrastruktury wydobywczej z³o¿a, skutkiem czego w 2019 r.
zaprzestano eksploatacji. Prawid³owe przeprowadzenie
prac umo¿liwi ponowne uruchomienie jej w 2022 r. i kontynuowanie przez co najmniej 25 lat. Kontrakt pozytywnie
wp³ynie na dywersyfikacjê dostaw gazu do Polski w nadchodz¹cych latach.
Niezale¿nie od planowania transportu gazu ziemnego
ruroci¹gami, PGNiG zapewnia sobie kolejne statki do
przewozu LNG. Zakontraktowa³o ju¿ dwa gazowce
nale¿¹ce do norweskiej firmy Knutsen OAS Shipping, które
rozpoczn¹ rejsy w 2023 r. Oba zbiornikowce maj¹ pojemnoœæ 174 tys. m3, co odpowiada ok. 100 mln m3 gazu ziemnego po regazyfikacji. Wyp³yn¹ one z portu po otwarciu amerykañskiego terminalu Calcasieu Pass, pierwszego z dwóch
terminali wyposa¿onych w instalacje umo¿liwiaj¹ce
eksport LNG, budowanych przez firmê Venture Global
LNG, z któr¹ polska spó³ka podpisa³a d³ugoterminowy
kontrakt na dostawy.
Wzmo¿one dzia³ania PGNiG mo¿na obserwowaæ równie¿ w Norwegii. Sukcesem zakoñczy³o siê wiercenie
otworu poszukiwawczego w z³o¿u Warka, nale¿¹cym do
obszaru koncesji PL1009 na Morzu Norweskim. Zasoby
wydobywalne nowo odkrytego z³o¿a wstêpnie oszacowano na 8–30 mld m3 gazu ziemnego i kondensatu. G³ównym
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operatorem koncesji jest ConocoPhillips, posiadaj¹ce 65%
udzia³ów, a PGNiG jest w³aœcicielem pozosta³ych 35%.
Z³o¿e Warka znajduje siê w œrodkowej czêœci Morza Norweskiego, na po³udniowy zachód od z³ó¿ Skarv i Aerfugl,
w odleg³oœci ok. 240 km na pó³nocny zachód od wybrze¿y
Norwegii. G³êbokoœæ morza w tym miejscu wynosi ok.
400 m. Wiercenie otworu poszukiwawczego, w którym
odkryto z³o¿e, zakoñczono na g³êbokoœci 4985 m od poziomu morza.
Wraz z partnerami koncesyjnymi PGNiG Upstream
Norway wykona³o tak¿e kolejne trzy odwierty we wspomnianym ju¿ z³o¿u Aerfugl, zwiêkszaj¹c liczbê odwierconych w nim otworów do 5. W 2021 r. ich eksploatacja
pozwoli firmie zwiêkszyæ ³¹czny wolumen gazu ziemnego
wydobywanego z norweskiego szelfu kontynentalnego do
0,94 mld m3. Z³o¿e ulokowane w kredowych piaskowcach
formacji Lysing ma 60 km d³ugoœci i 2–3 km szerokoœci,
a ³¹czne zasoby wydobywalne Aerfugl zosta³y oszacowane
na ponad 300 mln boe, z czego ponad 254 mln bary³ek (w
tym 29 mld m3 gazu) pozostaje wci¹¿ do wydobycia.
G³ównym operatorem jest Aker BP, któremu partneruj¹
tak¿e Equinor i Wintershall DEA. PGNiG posiada 11,92%
udzia³ów w z³o¿u.
PGNiG Upstream Norway – we wspó³pracy z Aker BP
– zakoñczy³o wiercenie odwiertu poszukiwawczego na
obszarze koncesji PL127C na Morzu Norweskim, którym
natrafiono na znaczne zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej w z³o¿u Alve Nord East. W formacjach jurajskich
i triasowych stwierdzono wystêpowanie gazu ziemnego.
Jego wydobywalne zasoby wstêpnie oszacowano na
0,5–1 mld m3. Ponadto potwierdzono nagromadzenie ropy
naftowej w formacji dolnej kredy, o zasobach wydobywalnych szacowanych na 6,3–17 mln bary³ek. Odwiercenie
otworu na morzu o g³êbokoœci 362 m umo¿liwi³o przeprowadzenie wielu specjalistycznych badañ petrofizycznych
oraz pobór próbek wêglowodorów do analizy. Korzystaj¹c
z wyników tych badañ firmy dokonaj¹ oceny odkrycia
i zdecyduj¹ o kierunku dalszych dzia³añ.
Istotna informacja nap³ynê³a równie¿ z firmy Gaz-system, która wraz z Polskim LNG podpisa³a porozumienie w
sprawie planu po³¹czenia spó³ek. Zgodnie z komunikatem
po³¹czenie nast¹pi poprzez przeniesienie ca³ego maj¹tku
spó³ki Polskie LNG na spó³kê Gaz-system. G³ównym
celem konsolidacji ma byæ zwiêkszenie efektywnoœci
zarz¹dzania procesami inwestycyjnymi, które do czasu
po³¹czenia by³y odrêbnie realizowane przez spó³ki.
Stany Zjednoczone. Listopadowe wybory w Stanach
Zjednoczonych sprawi³y, ¿e w Bia³ym Domu zasi¹dzie Joe
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Biden – 46. prezydent USA. Wraz ze zmian¹ g³owy
pañstwa nast¹pi zmiana polityki energetycznej, poniewa¿
prezydent elekt zaproponowa³ diametralnie inn¹ wizjê
rozwoju sektora energetycznego ani¿eli prezydent Donald
Trump. Joe Biden zamierza skierowaæ Stany Zjednoczone
na kurs zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 r.
i zobligowaæ kraj do przestrzegania porozumienia klimatycznego z Pary¿a. Cele nowej g³owy pañstwa mog¹ byæ
czêœciowo ograniczone przez dzia³ania Senatu, poniewa¿
kontrolê nad nim utrzymaj¹ prawdopodobnie republikanie. Zdaniem Bidena szczególnie istotne bêd¹: impuls dla
morskiej energetyki wiatrowej, wsparcie rozwoju elektromobilnoœci i zwiêkszenie restrykcji w sektorze wêglowodorów. Wed³ug niego administracja Trumpa spowolni³a
proces zatwierdzania projektów dotycz¹cych morskiej
energii wiatrowej i zaproponowa³a zamkniêcie na ten przemys³ amerykañskiego odcinka wybrze¿a Atlantyku od Florydy po Wirginiê. Administracja Bidena zapowiada
natomiast, ¿e bêdzie wspieraæ stany i firmy d¹¿¹ce do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Og³osi³a tak¿e
zaostrzenie standardów zu¿ycia paliwa w samochodach
osobowych, co ma bezpoœrednio wspomóc sektor produkcji samochodów elektrycznych. Do 2030 r. po drogach
USA maj¹ siê przemieszczaæ 4 miliony pojazdów elektrycznych (60% wiêcej ni¿ w planach Trumpa), ale nawet
tak wielka ich liczba bêdzie stanowiæ jedynie ok. 1,5%
wœród 275 mln pojazdów, które w tym czasie bêd¹ zarejestrowane w USA.
Dla sektora nafty i gazu zostan¹ wydane niespotykane
dotychczas obostrzenia. Wprawdzie, póki co, wycofano siê
z postulowanego pomys³u zakazania szczelinowania hydraulicznego (zdaje siê, ¿e tym konceptem Amerykanie
chcieli strzeliæ w³asnej gospodarce w stopê, na wszelki
wypadek zahaczaj¹c o kolano i miednicê), ale Biden zobowi¹za³ siê zakoñczyæ sprzeda¿ nowych koncesji na wydobycie wêglowodorów na gruntach i wodach publicznych.
O ile, ze wzglêdu na amerykañskie prawo w³asnoœci,
oddzia³ywanie tego zakazu na l¹dzie by³oby niewielkie, to
na morzu jego skutki mog³yby byæ znacz¹ce. Zawarte
umowy s¹ chronione prawem, wiêc zakaz dotyczy³by jedynie nowych kontraktów. Jeœli proponowane obostrzenia
wejd¹ w ¿ycie, do 2035 r. wydobycie ropy naftowej i gazu
na obszarach morskich USA bêdzie o oko³o 30% ni¿sze ni¿
w przypadku utrzymania dotychczasowej polityki. Federalne pozwolenia na budowê infrastruktury naftowej i gazowniczej bêd¹ uwzglêdniaæ ich konsekwencje dla emisji
gazów cieplarnianych i zmian klimatycznych, tworz¹c
nowe przeszkody dla deweloperów ruroci¹gów naftowych
i gazoci¹gów, jak równie¿ terminali eksportowych. Grunty
federalne s¹ szczególnie wa¿ne dla wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Nowym Meksyku, Wyoming, Utah,
Montanie i Pó³nocnej Dakocie. Szacuje siê, ¿e przemys³
naftowo-gazowy najsilniej oddzia³uje na gospodarkê stanu
Nowy Meksyk, zapewniaj¹c ponad 134 tys. miejsc pracy
i 16,6 mld dolarów rocznych dochodów z tytu³u dzia³alnoœci
gospodarczej. Podatki i tantiemy z bran¿y stanowi¹ 39%
rocznego bud¿etu stanu.
Prezydent elekt powiedzia³ równie¿, ¿e chce wygasiæ,
a co najmniej spowolniæ budowê ropoci¹gu Keystone Pipeline XL. Czwarta faza budowy Keystone, który docelowo
ma pompowaæ ropê naftow¹ z kanadyjskich piasków roponoœnych Alberty do Steele City w Nebrasce, sprowokowa³a
sprzeciw ekologów, staj¹c siê symbolem walki o zmiany kli870

matyczne i paliwa kopalne. W 2015 r. projekt zosta³ tymczasowo opóŸniony przez ówczesnego prezydenta Baracka
Obamê, ale w styczniu 2017 r. prezydent Donald Trump
podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do zakoñczenia budowy ruroci¹gu. Joe Biden reprezentuje twarde stanowisko w tej
sprawie, opowiadaj¹c siê za powstrzymaniem budowy
ropoci¹gu, nawet kosztem och³odzenia relacji z kanadyjsk¹ Albert¹. Na pocz¹tku 2018 r. firma TransCanada,
podpisuj¹c umowê z amerykañskimi organami administracyjnymi, oficjalnie zobowi¹za³a siê do wysy³ania ropoci¹giem Keystone XL 500 tys. bary³ek ropy naftowej
dziennie przez 20 lat.
Rumunia. Po tym, jak amerykañska spó³ka ExxonMobil og³osi³a zamiar sprzeda¿y 50% udzia³ów w projekcie
Neptun Deep na Morzu Czarnym, przysz³a kolej na rosyjski £ukoil, który zaanonsowa³ plan sprzeda¿y 87,8%
udzia³ów w bloku EX-30-Trident. Romgaz, bêd¹cy partnerem rosyjskiej spó³ki w eksploatacji tego bloku, potwierdzi³ otrzymanie zawiadomienia w tej sprawie. OMV Petrom
równie¿ odk³ada decyzjê dotycz¹c¹ inwestycji na Morzu
Czarnym, a jedyn¹ spó³k¹ zdecydowan¹ na rozpoczêcie
eksploatacji czarnomorskiego gazu jest firma Black Sea
Oil & Gas (BSOG). Z publicznie udostêpnianych informacji wynika, ¿e dotychczasowe inwestycje OMV i Exxon
Mobile w rozpoznanie rumuñskich z³ó¿ wynios³y ponad
1,5 mld USD. Na rumuñskim szelfie poleg³y równie¿
w³oska ENI i rosyjski Rosnieft. Wed³ug BP z³o¿a gazu w
rumuñskiej czêœci Morza Czarnego szacuje siê na ok.
200 mld m3.
BSOG jako jedyna spó³ka podjê³a ostateczn¹ decyzjê
o zainwestowaniu w eksploatacjê podmorskich z³ó¿ gazu
ziemnego w Rumunii. We wrzeœniu br. firma rozpoczê³a
uk³adanie ruroci¹gu maj¹cego doprowadziæ gaz na l¹d z
bloku Midia. Wydobycie, które ma wystartowaæ w 2021 r.,
dostarczy ok. 1 mld m3 gazu ziemnego rocznie, zatem
pokryje 10% rumuñskiego zu¿ycia. Decyduj¹c siê na rozpoczêcie inwestycji, przedstawiciele BSOG zaznaczyli, ¿e
nie oznacza to rezygnacji z wezwania rumuñskich w³adz
do stworzenia bardziej przyjaznego otoczenia biznesowego dla inwestorów z bran¿y naftowo-gazowej. Wœród
g³ównych problemów wymienia siê m.in. nadmiern¹ biurokracjê i na³o¿enie na spó³ki wydobywcze podatku uzupe³niaj¹cego. Widzimy pewne wysi³ki rz¹du, aby rozwi¹zaæ
te problemy, ale bez pe³nej wspó³pracy wszystkich partii
politycznych Rumunia straci tê ogromn¹, ograniczon¹ w
czasie szansê dla kraju. Nasz projekt posuwa siê naprzód w
za³o¿eniu, ¿e te aspekty maj¹ zostaæ rozwi¹zane – powiedzia³ prezes BSOG Mark Beacom.
Opuszczenie rumuñskiego rynku przez spó³ki wydobywcze spowoduje spore problemy w s¹siedniej Mo³dawii.
W sierpniu 2020 r. zakoñczono budowê gazoci¹gu Rumunia–Mo³dawia, ale obecna sytuacja przyczynia siê do
opóŸnienia zaplanowanych dostaw gazu, które mia³y zdywersyfikowaæ import surowca i zmniejszyæ udzia³ rosyjskiego gazu w krajowym miksie energetycznym. Wygl¹da
na to, ¿e Mo³dawia wci¹¿ nie mo¿e sobie pozwoliæ na
budowanie gospodarki prozachodniej i pozostaje na ³asce
Rosji. Nawet jeœli przeszkadza to czêœci osób w Kiszyniowie, na pewno nie stanowi problemu dla ludnoœci zamieszkuj¹cej tereny rozci¹gaj¹ce siê na wschód od Dniestru. Gaz
odpowiada za oko³o po³owê pierwotnej energii w miksie
energetycznym Mo³dawii. Umowa gazowa pomiêdzy
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Gazpromem a Moldovagaz obowi¹zuje do koñca 2020 r.
i gwarantuje cenê 173–175 dolarów za 1000 m3 gazu ziemnego. Wprawdzie rz¹d w Kiszyniowie chcia³by obni¿yæ
stawki, ale ciê¿ko o to, gdy negocjatorem po stronie
Mo³dawii jest spó³ka Moldovagaz, której 51% udzia³ów
jest w posiadaniu… Gazpromu.
Warto wspomnieæ, ¿e zainteresowanie kupnem koncesji Neptun Deep wyra¿a³o niegdyœ PGNiG. Wygl¹da na to,
¿e polska spó³ka rozs¹dnie przeanalizowa³a potencja³
aktywów i warunki panuj¹ce na tamtejszym rynku,
rezygnuj¹c z partycypacji w pracach rozpoznawczych na
rumuñskich wodach Morza Czarnego.
Rosja. Gazprom poinformowa³ o odkryciu nowego
z³o¿a gazu ziemnego na obszarze koncesji Leningradskoye, usytuowanej u wybrze¿y pó³nocnozachodniej czêœci Pó³wyspu Jamalskiego. W wyniku testowania odwiertu
poszukiwawczego uzyskano dop³yw komercyjny gazu
o rekordowej w regionie wydajnoœci 1 mln m3 dziennie.
Jest to czwarte du¿e odkrycie dokonane przez Gazprom
w ci¹gu ostatnich dwóch lat na Morzu Karskim. Obecnie
zasoby gazu mo¿liwe do wydobycia z bloku koncesyjnego
Leningradskoye szacuje siê na 1,9 bln m3.
W 2019 r. rosyjski koncern odkry³ na szelfie Pó³wyspu
Jamalskiego z³o¿a Dinkov i Nyarmeyskoye, a na pocz¹tku
tego roku z³o¿e o nazwie 75 Lat Zwyciêstwa. Zasoby
wydobywalne (kategoria C1 + C2) z³o¿a Dinkov szacuje
siê na 390,7 mld m3, podczas gdy kolejnych dwóch odpowiednio na 120,8 mld m3 i 202,4 mld m3. Ca³e tak zwane
jamalskie centrum wydobywcze Gazpromu sk³ada siê
z 32 z³ó¿ o ³¹cznych zasobach 25,5 bln m3 gazu ziemnego,
1,6 mld t kondensatu gazowego i 300 mln t ropy naftowej.
Oczekuje siê, ¿e stanie siê ono g³ównym dostawc¹ surowca
dla rosyjskiego przemys³u gazowego, wytwarzaj¹cym
rocznie ok. 360 mld m3 gazu.
£ukoil œrodki zaoszczêdzone m.in. w Rumunii zdecydowa³ siê przeznaczyæ na wspó³pracê z Irakiem i Kazachstanem. Rosyjska delegacja omówi³a w Bagdadzie stan
zaawansowania projektu West Qurna-2 i zagospodarowania z³o¿a Eridu (blok 10), a tak¿e perspektywy wspó³pracy
w innych obszarach Iraku. Z³o¿e West Qurna-2, le¿¹ce na
po³udniu kraju, jest jednym z najwiêkszych na œwiecie,
a jego pocz¹tkowe zasoby wydobywalne wynosi³y oko³o
12,9 mld boe. Blok 10 jest oddalony o 120 km od West Qurna-2. W 2016 r. £ukoil rozpozna³ w tym bloku z³o¿e Eridu,
bêd¹ce najwiêkszym odkryciem w irackim sektorze naftowym w ci¹gu ostatnich 20 lat.
Przedstawiciele £ukoil, oddelegowani na spotkanie
z KazMunayGas (KMG), podpisali umowê w sprawie
projektu Al-Farabi w kazachskim sektorze Morza Kaspijskiego. Strony zamierzaj¹ równie¿ podpisaæ umowê na
poszukiwanie i wydobycie wêglowodorów, która wejdzie
w ¿ycie po otrzymaniu koncesji przez KMG i sfinalizowaniu umowy wieszcz¹cej utworzenie spó³ki joint venture
KMG (z udzia³em 50,01%) i £ukoil (49,99%). Blok koncesyjny Al-Farabi znajduje siê w kazachskim sektorze
Morza Kaspijskiego, w odleg³oœci 100–130 km od l¹du, na
wodach o g³êbokoœci 150–500 m. Wspó³praca strategiczna
pomiêdzy spó³kami kwitnie od kilku lat, a KMG i £ukoil s¹
partnerami w projektach Karachaganak, Tengiz, Kumkol
oraz w konsorcjum Caspian Pipeline, zajmuj¹cym siê
transportem ropy naftowej. Obie firmy podpisa³y równie¿
umowê z Ministerstwem Energii Republiki Kazachstanu

na poszukiwanie i wydobywanie wêglowodorów w morskim bloku Zhenis.
Kolejny z rosyjskich gigantów, Rosnieft, sprzeda³ 10%
udzia³ów w projekcie Vostok Oil za kwotê 7 mld dolarów.
Szwajcarska spó³ka Trafigura, zajmuj¹ca siê handlem
surowcami, nie tylko zap³aci³a za udzia³y, ale równie¿ gwarantuje zbyt wêglowodorów wydobywanych z pól Rosnieftu i g³ównego udzia³owca w projekcie, brytyjskiego BP.
Rosyjskie w³adze chc¹ z czasem przyci¹gn¹æ do projektu
tak¿e udzia³owców z Chin i Indii, które docelowo maj¹ siê
staæ g³ównymi nabywcami arktycznej ropy naftowej.
Vostok Oil to rosyjski projekt dotycz¹cy wydobycia wêglowodorów w Arktyce. Spó³ka szacuje, ¿e posiada zasoby
ropy naftowej i gazu ziemnego licz¹ce 6 mld t (44 mld bbl).
Stanowi to ok. 20% wszystkich mo¿liwych do odzyskania
zasobów ropy naftowej w Rosji. Ciekawe, jak ten gigantyczny projekt wydobywczy zostanie wpisany w zielon¹
strategiê BP i tegoroczne ekozapowiedzi spó³ki.
Boliwia, Argentyna i Brazylia. W zwi¹zku z prognozowanym spadkiem wydobycia gazu ziemnego w Boliwii
w nadchodz¹cych latach b³êkitne paliwo stanie siê surowcem deficytowym na lokalnym rynku, co bêdzie stanowiæ
wyzwanie dla s¹siaduj¹cych gospodarek Argentyny i Brazylii. Najwiêksze wydobycie w Boliwii notowano w 2014 r.,
ale od tego czasu produkcja gwa³townie spada z powodu
wyczerpywania siê z³ó¿ i braku nowych odkryæ. Nowe
inwestycje nie pojawiaj¹ siê równie¿ w sektorze wêglowodorów, a w 2019 r. kraj ten og³osi³ znaczn¹ redukcjê
swoich rezerw gazu ziemnego, do 200 mld m3 z wczeœniejszych 280 mld m3.
Rystad Energy szacuje, ¿e popyt na gaz ziemny w
Argentynie w 2020 r. wyniesie 52,5 mld m3, a w Brazylii
ok. 24 mld m3. £¹czny popyt tych dwóch krajów ma w
2025 r. wzrosn¹æ do 90 mld m3, tj. do ok. 60 mld m3 w
Argentynie i 29,6 mld m3 w Brazylii. Krajowe dostawy
pozostaj¹ w tyle za potrzebami tych dwóch najwiêkszych
pañstw Ameryki Po³udniowej. Obecnie Argentyna uzyskuje z krajowych Ÿróde³ 42,2 mld m3 gazu ziemnego, natomiast Brazylia 20,1 mld m3. W 2025 r. ³¹czna poda¿ gazu
ziemnego obu pañstw wzroœnie do 72 mld m3, tworz¹c
zapotrzebowanie na import w wysokoœci 18 mld m3. Umowa Boliwii na dostawy minimum 9 mld m3 gazu do Petrobras wygas³a w grudniu 2019 r., a przed³u¿enie na rok 2020
gwarantuje jedynie 3,6 mld m3. Argentyna importuje gaz
za pomoc¹ ruroci¹gów, a kontrakt pomiêdzy pañstwami
wygasa w 2026 r. Obecnie eksport gazu ziemnego z Boliwii do obu s¹siaduj¹cych krajów szacuje siê na 9 mld m3,
jednak zmniejszaj¹ce siê zasoby i zwiêkszenie krajowego
popytu wró¿¹ spadek eksportu do poziomu 3 mld m3 w
2025 r. Oznacza to deficyt rzêdu 15 mld m3, który te dwie
najwiêksze po³udniowoamerykañskie gospodarki bêd¹
musia³y wyrównaæ, prawdopodobnie sprowadzaj¹c LNG.
Zarówno Brazylia, jak i Argentyna dysponuj¹ du¿ymi
zasobami gazu ziemnego – w z³o¿ach morskich (Brazylia)
i w ³upkowych formacjach Vaca Muerta (Argentyna). Jednak zagospodarowanie tych z³ó¿ wymaga czasu, zw³aszcza
bior¹c pod uwagê ograniczon¹ infrastrukturê i wysokie
koszty prac tego typu. W obecnych realiach rynkowych,
bior¹c pod uwagê infrastrukturê importow¹, która dobrze
funkcjonuje w regionie, LNG jest tañszym zamiennikiem
gazu ziemnego.
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Brazylia wykorzystuje obecnie trzy terminale LNG
o ³¹cznej zdolnoœci regazyfikacyjnej ok. 15 mld m3/rok,
która zostanie dwukrotnie zwiêkszona w wyniku realizacji
trzech nowych projektów. Spoœród tych projektów terminal Sergipe pracuje od pocz¹tku 2020 r., a budowany terminal Acu Port ma zostaæ uruchomiony do 2021 r. Trzeci
projekt dotyczy zwiêkszenia przepustowoœci terminalu
LNG w Rio de Janeiro z 7 do 11 mld m3 (ma zostaæ ukoñczony jeszcze w tym roku). Tak¿e Argentyna chce zwiêkszyæ swoje zdolnoœci importowe LNG, rozbudowuj¹c
mo¿liwoœci regazyfikacyjne terminali Bahia Blanca i GNL
Escobar o 6 mld m3. Równie¿ Chile i Urugwaj buduj¹ w
tym regionie terminale regazyfikacyjne, które maj¹ byæ
uruchomione w najbli¿szej przysz³oœci. Decyzjê o ich
budowie podjêto w zwi¹zku z planowanym zmniejszeniem
zale¿noœci od importu gazu ziemnego z Argentyny, która
dotychczas nie potrafi³a zapewniæ stabilnych, nieprzerwanych dostaw.
Co warte podkreœlenia, w Ameryce £aciñskiej ceny
LNG sta³y siê konkurencyjne w porównaniu z cenami gazu
ziemnego sprowadzanego ruroci¹gami. Od 2019 r. ceny
LNG importowanego do Brazylii s¹ ni¿sze od cen gazu
ziemnego wydobywanego w kraju, a tak¿e importowanego
z Boliwii. W 2019 r. gaz ziemny sprowadzany z Boliwii
kosztowa³ œrednio 8 USD/Mcf = 0,28 USD/m3, podczas
gdy koszty importu LNG wynosi³y œrednio 5,50 USD/Mcf
= 0,19 USD/m3. W tym roku, gdy ceny LNG pikowa³y
poni¿ej 4 USD/Mcf = 0,14 USD/m3, boliwijski gaz znalaz³
siê pod presj¹, poniewa¿ kosztowa³ dwukrotnie wiêcej.
Chocia¿ oczekuje siê, ¿e ceny LNG wzrosn¹ wraz z o¿ywieniem œwiatowego popytu po pandemii, prawdopodobnie bêd¹ one znacznie ni¿sze od cen importowanego gazu
boliwijskiego – prognozuje Rystad.
Zjednoczone Emiraty Arabskie. Konferencja Abu
Dhabi International Petroleum Exhibition Conference
(ADIPEC), zorganizowana w formie wirtualnej, zaowocowa³a kilkoma znacz¹cymi komunikatami firm dzia³aj¹cych
w Zatoce Perskiej. Prym wiod³a w tym miejscowa Abu
Dhabi National Oil Company (ADNOC), przedstawiaj¹c
wiele strategicznych og³oszeñ podkreœlaj¹cych jej d¹¿enie
do rozbudowy sieci aktywów w ramach swojego portfolio i budowania d³ugoterminowej strategii. Kamieniem milowym
w dzia³aniach spó³ki ma byæ zapewnienie gazowej samowystarczalnoœci Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA)
dziêki uruchomieniu wydobycia gazu ziemnego z niekonwencjonalnego z³o¿a na obszarze koncesji Ruwais Diyab,
w odleg³oœci 200 km na zachód od stolicy kraju. Koncern
ADNOC, we wspó³pracy z firm¹ Total, ju¿ zagospodarowa³
to z³o¿e i rozpocz¹³ jego eksploatacjê. Pierwsze dostawy
gazu pop³ynê³y po zaledwie dwóch latach od otrzymania
przez ADNOC i Total pierwszej w regionie, historycznej
koncesji na eksploatacjê z³o¿a niekonwencjonalnego i w
nieco ponad rok po og³oszeniu przez Najwy¿sz¹ Radê
Ropy Naftowej Abu Zabi odkrycia 4,5 bln m3 wydobywalnych zasobów gazu ziemnego w regionie. W 2030 r.
Ruwais Diyab ma dostarczaæ 28 mln m3 gazu ziemnego
dziennie.
Total i ADNOC podpisa³y równie¿ umowê o uruchomieniu programu poszukiwañ niekonwencjonalnych z³ó¿
gazu ziemnego w rejonie z³o¿a Diyab, obejmuj¹cym ponad
6000 km2. Oprócz tego ADNOC pragnie wykorzystaæ zasoby koncesji Ghasha i gigantycznych czap gazowych w Abu
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Zabi, a tak¿e inne akumulacje gazu ziemnego, które nadal
bêd¹ oceniane i rozwiercane w miarê prowadzenia przez
firmê dzia³alnoœci poszukiwawczej. Aby aspektom œrodowiskowym sta³o siê zadoœæ, niemal¿e równolegle og³oszono podpisanie umowy odnoœnie wspólnych badañ oraz
rozwoju wdra¿ania redukcji emisji CO2, a tak¿e jego
wychwytywania, utylizacji i sk³adowania. ADNOC
og³osi³ inauguracjê dzia³alnoœci zak³adu Al Reyadah,
pierwszego zak³adu do wychwytu, utylizacji i sk³adowania
CO2 na skalê komercyjn¹ na Bliskim Wschodzie. Obecnie
ma on zdolnoœæ do wychwytywania 800 tys. t CO2 rocznie.
Poprzez wychwytywanie CO2 z w³asnych gazowni firma
planuje 6-krotne zwiêkszenie wydajnoœci. Do 2030 r. zamierza osi¹gn¹æ zdolnoœæ do wychwytywania 5 mln t CO2
ka¿dego roku, co odpowiada rocznej zdolnoœci wychwytywania dwutlenku wêgla przez ponad 20 tys. km2 lasów.
Total wspó³pracuje obecnie z ADNOC w na wszystkich
polach dzia³alnoœci firmy – od eksploracji oraz wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego na morzu i l¹dzie po przetwarzanie i skraplanie gazu, marketing, badania i ochronê
œrodowiska.
Cieszymy siê, ¿e mo¿emy wzmocniæ nasze partnerstwo
i sojusz z Total, pracuj¹c na rzecz niskoemisyjnej przysz³oœci. Umowa dotyczy naszego celu w zakresie zrównowa¿onego rozwoju, jakim jest zmniejszenie do 2030 r.
intensywnoœci emisji gazów cieplarnianych o 25% i wzmacnia zaanga¿owanie ADNOC w odpowiedzialn¹ produkcjê
ropy naftowej i gazu ziemnego w ramach naszej strategii
inteligentnego wzrostu do 2030 roku. – oœwiadczy³ dyrektor generalny ADNOC Sultan Al Jaber.
Sudan. Niejednoznaczna sytuacja geopolityczna w
Sudanie, która zniechêci³a koncerny naftowe do podejmowania jakichkolwiek dzia³añ na jego obszarze, ma byæ
prze³amana w nadchodz¹cych miesi¹cach. Wydobycie
ropy naftowej znacz¹co spad³o w 2011 r., kiedy Sudan
Po³udniowy oderwa³ siê od Sudanu, ujmuj¹c wydobycie
ok. 350 tys. bary³ek ropy naftowej dziennie. Oba kraje,
pomimo wojny o granicê przebiegaj¹c¹ przez obszary
roponoœne, s¹ od siebie uzale¿nione, poniewa¿ na po³udniu
znalaz³o siê ponad 75% rezerw ropy naftowej, podczas gdy
na pó³nocy jedyna droga jej transportu na rynki miêdzynarodowe.
Secesja Sudanu Po³udniowego doprowadzi³a do
gwa³townego spadku eksportu ropy naftowej i dochodów bud¿etowych Sudanu, którego gospodarka nigdy nie
podnios³a siê po tym ciosie. Spadek dochodów ze sprzeda¿y ropy naftowej zmusi³ w tym roku zwaœnione kraje do
podpisania porozumienia, na mocy którego Sudan pomo¿e
Sudanowi Po³udniowemu wznowiæ wydobycie z bloku 5A
i zapewni pomoc techniczn¹ w eksploatacji bloków 03 i 07,
znajduj¹cych siê na granicy miêdzy pañstwami. Ponadto
rz¹d Sudanu, w drodze globalnej oferty, planuje zaoferowaæ inwestorom zagranicznym koncesje na 27 bloków
naftowych. Kraj, w którym zesz³oroczne wydobycie ze starzej¹cych siê pó³ wynios³o 72 tys. bary³ek dziennie, d¹¿y
do przyci¹gniêcia inwestorów poprzez obietnicê dostêpu
do nowoczesnych technologii w oferowanych blokach,
z których trzy znajduj¹ siê na morzu, a 24 na l¹dzie.
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