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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Radomir Pachytel1
Polska. Prezes PGNiG Jerzy Kwieciñski zaprezentowa³ finansowe wyniki
spó³ki w drugim kwartale i w pierwszym
pó³roczu 2020 r. – okreœlaj¹c je jako
historyczne – i jednoczeœnie wyrazi³
nadziejê, i¿ zostan¹ one pobite przez
multienergetyczny koncern, jaki powstanie po po³¹czeniu PGNiG z Orlenem.
W pierwszym pó³roczu 2020 r. sprzedano 16,9 mld m3 gazu ziemnego (+6% wzglêdem tego
samego okresu w 2019 r.), a przychody ze sprzeda¿y
wynios³y ponad 21 mld z³ (–7%). Zysk operacyjny przedsiêbiorstwa przed potr¹ceniem odsetek od zaci¹gniêtych
zobowi¹zañ oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartoœci niematerialnych i prawnych (EBITDA) ukszta³towa³
siê na poziomie 9,352 mld z³. Zysk netto, bêd¹cy w du¿ej
mierze efektem wygrania sporu z Gazpromem, osi¹gn¹³
5,92 mld z³. Podkreœlono, ¿e po raz pierwszy w historii segment obrotu i magazynowania sta³ siê g³ównym sk³adnikiem EBITDA (81%). Udzia³ dystrybucji w tym zysku
wyniós³ 12%, wytwarzania 6%, a poszukiwania i wydobycia 3%. Zdaniem prezesa Kwieciñskiego po po³¹czeniu
z Orlenem EBITDA powinno siê kszta³towaæ na poziomie
20 mld z³.
Wydobycie ropy naftowej wzros³o o 7%, tj. do 656 tys. t/d.
Przyczyni³a siê do tego g³ównie dzia³alnoœæ w Norwegii.
W 2020 r. tamtejsze projekty (7 z³ó¿ udostêpnionych na
warunkach 28 koncesji) maj¹ dostarczyæ ok. 0,5 mld m3
gazu ziemnego, a docelowo maj¹ umo¿liwiæ zasilanie Baltic Pipe gazem ziemnym w iloœci 2,5 mld m3/rok.
W pierwszym pó³roczu 2020 r. wydobycie gazu ziemnego przez PGNiG wynios³o 2,19 mld m3, a wynik ten
zosta³ osi¹gniêty w du¿ej mierze za spraw¹ intensyfikacji
eksploatacji z³ó¿ w Pakistanie. Spadki cen wêglowodorów
wp³ynê³y jeednak na 29-procentowe zmniejszenie przychodów ze sprzeda¿y – uzyskano zaledwie 2,121 mld z³.
Wzrós³ natomiast import LNG – w pierwszym pó³roczu
2020 r. spó³ka odebra³a a¿ 21 dostaw skroplonego gazu
ziemnego o objêtoœci 2,19 mld m3 (po regazyfikacji). Jako
g³ówne kierunki dostaw w nadchodz¹cych latach wskazano
Stany Zjednoczone (ok. 9 mld m3 rocznie) i Katar (3 mld m3).
W tym samym czasie zwiêkszono eksport gazu na Ukrainê
– do 0,9 mld m3. Prace prowadzone przez PGNiG w obszarze z³ó¿ krajowych dotycz¹ nie tylko wydobycia gazu ziemnego, ale równie¿ zat³aczania CO2. Firma planuje te¿ dalszy
rozwój w sektorze sprê¿onego gazu ziemnego, zw³aszcza
na potrzeby transportu. Do 2030 r. inkorporacja programu
biometanowego ma umo¿liwiæ wprowadzenie do sieci
przesy³owej 4 mld m3 gazu ziemnego z tego Ÿród³a. PGNiG
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rozwija równie¿ projekty wodorowe. Pozyskiwany wodór
bêdzie mieszany (do 8%) z gazem ziemnym w sieci przesy³owej w celu u³atwienia transportu tego surowca.
PKN Orlen przestawi³ wyniki finansowe uzyskane w
drugim kwartale 2020 r. Pomimo pandemii przychody
koncernu osi¹gnê³y 17 mld z³, a zysk netto spó³ki wyniós³
4 mld z³, na co istotny wp³yw mia³ zysk z tytu³u okazyjnego
nabycia Grupy Energa. W tym czasie Orlen kontynuowa³
realizacjê inwestycji i rozwija³ procesy akwizycyjne. Na
pocz¹tku trzeciego kwarta³u rozpocz¹³ prace nad wnioskiem do Komisji Europejskiej w sprawie przejêcia Grupy
PGNiG, a 18 sierpnia podpisa³ porozumienie ze Skarbem
Pañstwa i Grup¹ Lotos dotycz¹ce realizacji transakcji
nabycia akcji tej grupy, a w konsekwencji przejêcia nad ni¹
kontroli kapita³owej. W ramach porozumienia firmy zobowi¹za³y siê do podejmowania niezbêdnych czynnoœci
organizacyjnych oraz wspó³pracy w celu realizacji postanowieñ wynegocjowanych z Komisj¹ Europejsk¹.
Z determinacj¹ realizujemy proces przejêcia Grupy
Lotos. To dla nas priorytet, a podpisanie porozumienia
przez wszystkie zaanga¿owane strony przybli¿a nas do
sprawnego sfinalizowania transakcji. Powstanie jednego
silnego koncernu, do którego nale¿eæ bêdzie nie tylko
Lotos, ale te¿ Energa i PGNiG, jest konieczne z punktu
widzenia przysz³oœci biznesowej tych firm i budowania ich
wartoœci dla akcjonariuszy. Skorzysta na tym tak¿e polska
gospodarka, bo zintegrowany koncern bêdzie mia³ wiêksze
mo¿liwoœci rozwoju inwestycyjnego i mocniejsz¹ pozycjê
negocjacyjn¹. Silny, multienergetyczny koncern oznacza
równie¿ wzmocnienie bezpieczeñstwa energetycznego Polski – powiedzia³ prezes Zarz¹du PKN Orlen Daniel Obajtek.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowa³o w ubieg³ym miesi¹cu o rozpoznaniu potencja³u z³ó¿
objêtych koncesjami Mielec–Bojanów i Lubaczów–Zapa³ów oraz o rozpoczêciu rewitalizacji podkarpackiego
z³o¿a gazowego Mirocin. Spó³ka ocenia, ¿e w nowo odkrytym horyzoncie gazonoœnym z³o¿a Mirocin znajduje siê
ok. miliarda metrów szeœciennych gazu ziemnego i formacja ta zostanie rozwiercona jeszcze w tym roku. Z³o¿e jest
eksploatowane od 1962 r., a do tej pory jego zasoby by³y
szacowane na 4,5 mld m3 gazu ziemnego, z czego wydobyto ok. 4,2 mld m3. W³adze spó³ki zakomunikowa³y, ¿e do
eksploatacji nowego horyzontu chc¹ wykorzystaæ okoliczne nieczynne odwierty. Do tej pory wykonano w z³o¿u 60
otworów, z których 25 nadal jest eksploatowanych. Czêœæ
pozosta³ych odwiertów mo¿na zrekonstruowaæ i pog³êbiæ,
aby siêgn¹æ do nowej struktury gazonoœnej. Umo¿liwi to
wykorzystanie starej infrastruktury wydobywczej, a dziêki
temu w³¹czenie zmodernizowanych odwiertów do systemu wydobywczego nast¹pi szybciej i bêdzie tañsze ni¿
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wiercenie nowych otworów. Jednoczeœnie sukcesem PGNiG
zakoñczy³y siê podkarpackie wiercenia Zapa³ów-3K i Korzeniówek-2K. Wed³ug szacunków przeprowadzonych na
podstawie wyników testów produkcyjnych, pierwszy z tych
otworów umo¿liwi wydobywanie ok. 5 mln m3 gazu rocznie; drugi, wraz z s¹siaduj¹cym otworem Korzeniówek-1K,
eksploatacjê 24 mln m3 gazu z formacji mioceñskich zapadliska przedkarpackiego.
Wenezuela. Ten po³udniowoamerykañski kraj, bêd¹cy
kiedyœ jednym z najwiêkszych producentów ropy naftowej
i wspó³za³o¿ycielem OPEC, od lipca 2020 r. nie posiada
¿adnych dzia³aj¹cych platform wiertniczych. Po tym, jak
amerykañski Chevron, z powodu sankcji USA na³o¿onych
na re¿im Nicolasa Maduro, zawiesi³ swoj¹ dzia³alnoœæ w
Wenezueli, równie¿ jego podwykonawcy postanowili
zaprzestaæ wszelkich prac na polach naftowych tego
pañstwa, mimo ¿e dysponuje ono najwiêkszymi na œwiecie
rezerwami ropy naftowej. Jako ostatnia swoj¹ jedyn¹ platformê wycofa³a firma Nabors Industries. Tym samym
wenezuelski przemys³ naftowy cofn¹³ siê o ponad sto lat,
do roku 1914, kiedy wykonano tam pierwszy odwiert eksploatacyjny. Wydobycie ropy naftowej w Wenezueli spada
od kilku lat, ale sankcje USA wobec przemys³u i eksportu,
za³amanie popytu i pandemia dodatkowo przyspieszy³y ten
spadek. Pañstwowa Petróleos de Venezuela (PDVSA) ju¿ w
czerwcu odnotowa³a zmniejszenie produkcji o 32%, a wydobycie na pocz¹tku czerwca spad³o do poziomu najni¿szego od 75 lat, kiedy wynosi³o zaledwie 374 tys. bary³ek
dziennie. Na pocz¹tku sierpnia waha³o siê ono w granicach
100–200 tys. bbl/d, a warto przypomnieæ, ¿e jeszcze rok temu
osi¹ga³o 650 tys. bbl/d, natomiast w 2017 r. ponad 2 mln bbl/d.
Obecnie Wenezuela jest trzecim najmniejszym producentem wœród 13 cz³onków OPEC, tu¿ przed Gwine¹ Równikow¹ i ogarniêt¹ wojn¹ Libi¹.
Dodatkowe problemy mia³ terminal eksportowy PDVSA.
Nie doœæ, ¿e odnotowa³ najmniejszy eksport od ponad 80 lat,
to jeszcze nast¹pi³y kosztowne opóŸnienia. Ich przyczyn¹
by³a niska jakoœæ ropy t³oczonej na tankowce. Do zbiorników dostawa³y siê du¿e iloœci wody i zanieczyszczeñ, które
znacz¹co obni¿a³y jakoœæ transportowanych wêglowodorów.
W zwi¹zku z tym statki kilkakrotnie przerywa³y za³adunek.
Przemys³ naftowy w Wenezueli, z powodu coraz
surowszych sankcji amerykañskich, podupad³ jeszcze
przed pandemi¹ i za³amaniem cen ropy naftowej na rynkach œwiatowych. Dochody ze sprzeda¿y wenezuelskiej
ropy to jedyna twarda waluta, jak¹ otrzymuje Maduro,
wiêc Stany Zjednoczone staraj¹ siê jak najsilniej ograniczyæ handel tym surowcem. Ponadto pañstwowy koncern
PDVSA ma powa¿ne problemy z funduszami, przez co od
lat nie inwestowa³ w naprawê i konserwacjê instalacji naftowych oraz rafinerii.
Chocia¿ spadek wydobycia ropy naftowej do prawie
zerowego poziomu jest dla Wenezueli wydarzeniem historycznym, to upadek tego kraju jako producenta bêdzie mia³
niewielki wp³yw na rynki œwiatowe, bior¹c pod uwagê
znacznie wiêksze zmiany w œwiatowym popycie i poda¿y
ropy wywo³ane przez COVID-19 i jego reperkusje. Zwa¿ywszy na wielkoœæ rezerw kraju, istnieje mo¿liwoœæ przywrócenia produkcji w przysz³oœci. Jednak stan infrastruktury
w Wenezueli, trwaj¹ce sankcje USA, trendy zmian rynków
energetycznych i ni¿szy globalny popyt sprawiaj¹, ¿e staje
siê to coraz mniej prawdopodobne.
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Sytuacjê jeszcze bardziej zaognia termin zbli¿aj¹cych
siê wyborów prezydenckich w USA, poniewa¿ administracja Trumpa chce wyraŸnie zaznaczyæ zwyciêstwo nad
re¿imem Maduro i rozwa¿a na³o¿enie dodatkowych sankcji na Wenezuelê. Sankcje te mia³yby polegaæ na wstrzymaniu dozwolonej dotychczas przez Departament Skarbu
USA wymiany ropy naftowej za paliwo lub ¿ywnoœæ.
Tylko w sierpniu indyjski Reliance Industries, hiszpañski
Repsol i w³oska Eni, w zamian za dostarczenie oleju napêdowego pozyskiwa³y od Wenezueli ropê naftow¹. Jednak
na pocz¹tku sierpnia Stany Zjednoczone przejê³y zawartoœæ czterech irañskich tankowców przewo¿¹cych do Wenezueli ponad 1,1 mln bary³ek benzyny, które rzekomo
mia³y zostaæ przeznaczone dla rolników i kierowców ciê¿arówek przewo¿¹cych ¿ywnoœæ po ca³ym kraju, a zdaniem opozycjonistów wspieraæ trwaj¹cy re¿im. Im d³u¿ej
Maduro pozostaje u w³adzy, tym gorszy bêdzie stan wenezuelskiej gospodarki po jego odejœciu, a kraj bêdzie potrzebowa³ znacznie wiêkszych œrodków, aby stan¹æ na nogi.
Fundusze maj¹ zapewniæ Stany Zjednoczone, ale wiele
wewnêtrznych problemów tego kraju i niska cena ropy naftowej mog¹ sprawiæ, ¿e nie bêdzie to pierwszoplanowy cel
w wydatkach USA.
Rosja. Od lat kluczowym elementem wizji prezydenta
Putina w dziedzinie energetyki pozostaje zapewnienie
wiod¹cej pozycji w eksploracji i zagospodarowaniu
ogromnych z³ó¿ gazu ziemnego w Arktyce. Dziêki dotychczasowym dzia³aniom, podjêtym na tym trudnym terenie
przez koncerny pañstwowe, Rosja radykalnie zwiêkszy³a
produkcjê skroplonego gazu ziemnego (LNG) i zapewni³a
sobie status kluczowego dostawcy tego surowca na rynek
chiñski. Pasmo sukcesów w poszukiwaniu b³êkitnego paliwa doprowadzi³o do otwarcia dzia³alnoœci sektora naftowego w Arktyce.
W pierwszej po³owie lipca 2020 r. rosyjski Gazprom
Neft, pod wzglêdem wydobycia trzecia co do wielkoœci
spó³ka naftowa w kraju i ramiê Gazpromu, wys³a³ do Chin
pierwszy ³adunek ropy naftowej wydobytej w Arktyce,
wykorzystuj¹c Pó³nocny Szlak Morski (PSM). Dostarczenie pe³nego ³adunku 144 tys. t s³odkiej, lekkiej ropy typu
Novy Port z Pó³wyspu Jamalskiego poprzez Murmañsk do
chiñskiego portu Jantai w zatoce Pohai zajê³o 47 dni. Miesi¹c póŸniej pierwszy transport jamalskiego LNG dotar³ do
wybrze¿y Japonii. Od sierpnia 2018 r., gdy odby³ siê pierwszy próbny rejs PSM z dalekowschodniego, rosyjskiego
portu we W³adywostoku przez Morze Wschodniosyberyjskie i £aptiewów do Sankt Petersburga, droga ta stanowi
kluczowy szlak transportowy rosyjskich wêglowodorów
na linii wschód–zachód. Rosyjskie firmy twierdz¹, ¿e
wykorzystanie nowoczesnych technologii, sprawdzonych
w warunkach arktycznych, pozwala na ca³oroczny transport wêglowodorów tankowcami do Europy, natomiast
transport dostaw na rynek wschodni jest op³acalny w miesi¹cach letnich. Zmieni to zatwierdzona rozbudowa terminalu prze³adunkowego na Kamczatce, który umo¿liwi
roz³adunek LNG ze specjalistycznej floty tankowców
lodowych na tradycyjne statki LNG i zwiêkszy mo¿liwoœci
konkurencyjnych cenowo ca³orocznych dostaw LNG do
Azji i Pacyfiku.
W 2013 r. Gazprom Neft rozpocz¹³ eksport ropy
naftowej wydobywanej w rosyjskim regionie arktycznym
i od tego czasu dostarczy³ krajom europejskim ponad 40 mln t
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surowca typu ARCO (z³o¿e Prirazlomnoye) i Novy Port
(z³o¿e Novoportovskoye). Novoportovskoye, które zaopatruje tankowce wysy³ane do chiñskich rafinerii, jest jednym
z najwiêkszych pól kondensatu ropy naftowej (250 mln t)
i gazu ziemnego (320 mld m3) w rosyjskich obszarach arktycznych. Otwieraj¹c nowe szlaki eksportowe, Gazprom
Neft d¹¿y do radykalnego zwiêkszenia iloœci ropy naftowej
pozyskiwanej z Arktyki, któr¹ mo¿e zaoferowaæ na rynkach
wschodnich. W ostatnich latach firma naby³a prawa do u¿ytkowania pól Tazovskoye (72 mln t ropy, 4,6 mln t kondensatu i 183,3 mld m3 gazu), Severo-Samburgksoye (90,5 mln t
ropy) i Vostochno-Messoyakhskoye (470 mln t ropy i kondensatu, 188 mld m3 gazu). Ponadto zapowiada dalsz¹
ekspansjê i rozpoznanie nowych obszarów perspektywicznych, które maj¹ przynieœæ Moskwie wymierne korzyœci
ekonomiczne. Rosjanie szacuj¹ rozpoznane zasoby w rejonach arktycznych ³¹cznie na 35,7 bln m3 gazu i 2,3 mld t
ropy naftowej.
Na pocz¹tku sierpnia og³oszono utworzenie spó³ki
joint venture firmy Gazprom Neft i brytyjsko-niderlandzkiej Royal Dutch Shell, w której ka¿dy partner bêdzie
posiadaæ 50% udzia³ów. Spó³ka ta skoncentruje siê na
poszukiwaniu i zagospodarowaniu z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego wzd³u¿ Pó³wyspu Gydañskiego, ze szczególnym uwzglêdnieniem bloków koncesyjnych Leskinsky
(100 mln t ropy na obszarze 3000 km2) i Pukhutsyayakhsky
(35 mln t ropy na obszarze 800 km2). Jak informuje
Gazprom Neft, dotychczas na obszarze tych dwóch bloków,
które znajduj¹ siê w znacznej odleg³oœci od infrastruktury
transportowej oraz naftowo-gazowej, przeprowadzono
niewiele prac poszukiwawczych. Badania sejsmiczne 2D
obu bloków da³y pozytywne wyniki, a wiercenie pierwszego otworu w bloku Leskinsky jest planowane na 2020 r.
Inicjowanie wspó³pracy Shell z Rosjanami odbywa siê
pomimo wci¹¿ obowi¹zuj¹cych sankcji USA wobec Rosji,
wprowadzonych w odpowiedzi na aneksjê Krymu w 2014 r.,
budowê Nord Stream 2, Turk Stream i w obliczu narastaj¹cej negatywnej retoryki USA dotycz¹cej rosyjskiej
ekspansji na rynku wêglowodorów. Co ciekawe, w kwietniu Shell wycofa³ siê z innej spó³ki joint venture z firmami
Gazprom Neft i Repsol, wstêpnie nazwanej Meretoyakhaneftegaz. W oœwiadczeniu poinformowa³, ¿e opuœci³ projekt z powodu trudnego otoczenia zewnêtrznego. Nie by³o
jednak jasne, czy oznacza³o to trudne warunki operacyjne,
coraz bardziej wrogie nastawienie USA do prowadzenia
interesów z Rosj¹, czy te¿ kombinacjê tych przyczyn. Warto mo¿e wspomnieæ, ¿e Shell jest jednym z piêciu
g³ównych inwestorów Nord Stream 2, obok francuskiego
Engie, austriackiego OMV oraz niemieckich Uniper i Wintershall Dea. Byæ mo¿e wspó³praca europejskich koncernów zarówno ze wschodem, jak i z zachodem ma na celu
pokazanie niezale¿noœci od USA. W Europie Zachodniej
na tyle mocno narasta niechêæ do tego, co jest uwa¿ane za
ingerencjê Stanów Zjednoczonych w sprawy europejskie,
¿e niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas
niedawno powiedzia³: Administracja USA lekcewa¿y prawo i suwerennoœæ Europy do samodzielnego decydowania
o tym, gdzie i jak pozyskujemy energiê. Decyzje dotycz¹ce
europejskiej polityki energetycznej bêd¹ zapada³y w Europie, a nie w Waszyngtonie.
Argentyna. Z powodu zawirowañ gospodarczo-ekonomicznych plan zagospodarowania wêglowodorów uwiê-

zionych w formacji ³upkowej Vaca Muerta, najwiêkszej
rozpoznanej dot¹d w Ameryce Po³udniowej, mo¿e ulec co
najmniej czêœciowej destrukcji. Formacja ta, zalegaj¹ca
g³êboko pod patagoñskimi stepami, by³a przez ostatnie lata
uznawana za gwarancjê przysz³ego dobrobytu i rozwi¹zania problemów gospodarczych kraju. Amerykañska
Energy Information Administration szacuje, ¿e zawiera
ona 16 mld bary³ek ropy naftowej i 8,7 bln m3 gazu ziemnego, których wydobycie jest technicznie mo¿liwe. Zatem
pod wzglêdem zasobów jest drugim z³o¿em gazu z ³upków
na œwiecie. W 2012 r. problemy podatkowe argentyñskiego
rz¹du sk³oni³y administracjê prezydent Cristiny Fernandez
de Kirchner do przejêcia od hiszpañskiego koncernu Repsol wiêkszoœciowego pakietu udzia³ów w Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF), które jest najwiêkszym argentyñskim producentem ropy naftowej. Oficjalnym powodem
nacjonalizacji by³o niewykorzystanie przez Repsol znacznego bogactwa formacji Vaca Muerta, które mog³oby
pos³u¿yæ do za¿egnania deficytu energetycznego i kryzysu
finansowego Argentyny. Wydarzenie to zaalarmowa³o
spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ i wywo³a³o represje ze strony Hiszpanii. W konsekwencji zmniejszy³ siê nap³yw
inwestycji zagranicznych, przyspieszaj¹c ograniczenie
wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, kluczowych
dla wyjœcia z kolejnego kryzysu gospodarczego. Nie otrzymawszy od zagranicznych firm naftowych wymaganego
kapita³u i technologii, pañstwo nie by³o w stanie wykorzystaæ ca³ego potencja³u formacji Vaca Muerta. Do 2017 r.
wydobycie ropy w Argentynie spad³o do poziomu najni¿szego od kilku dekad, poni¿ej 500 tys. bbl dziennie.
Wybór Mauricia Maciriego na prezydenta Argentyny
w 2015 r. przyci¹gn¹³ uwagê zagranicznych koncernów
energetycznych, w tym ExxonMobil, Chevron i Royal Dutch
Shell, a tak¿e wielu mniejszych poszukiwaczy i producentów ropy naftowej. To zapocz¹tkowa³o transfer do Argentyny technologii i kapita³u potrzebnego do eksploatacji
znacznych, niekonwencjonalnych z³ó¿ ropy naftowej. W 2018 r.
wartoœæ inwestycji zagranicznych wzros³a do 11,9 mld USD
(ponad 4 mld USD przeznaczono na Vaca Muerta), podkreœlaj¹c pojawienie siê rosn¹cego boomu na niekonwencjonalne wydobycie ropy naftowej. Dziêki znacz¹cym
odkryciom niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów zasoby ropy naftowej wzros³y do koñca 2018 r. do 3,4 mld bbl,
plasuj¹c Argentynê pod tym wzglêdem na czwartym
miejscu w Ameryce Po³udniowej – za Wenezuel¹, Brazyli¹
i Ekwadorem. W 2019 r. wydobycie wêglowodorów wynios³o a¿ 1,4 mln boe dziennie.
Argentyñski przemys³ naftowy, pomimo du¿ego potencja³u, jeszcze przed za³amaniem cen ropy w marcu 2020 r.
popad³ w k³opoty spowodowane kolejnym kryzysem
gospodarczym, napêdzanym szybko rosn¹cym zad³u¿eniem, spiraln¹ deprecjacj¹ peso i gwa³townym spadkiem
PKB kraju. Wybory prezydenckie w paŸdzierniku 2019 r.
wygra³ Alberto Fernandez. Na swego zastêpcê mianowa³
by³¹ prezydent Cristinê Fernández de Kirchner. Inwestycje
zagraniczne spad³y o po³owê, a potem nadesz³o za³amanie
cen ropy. Najwiêksze firmy energetyczne na ca³ym œwiecie
zmniejszy³y swoje wydatki, w tym kluczowi inwestorzy w
Vaca Muerta. Shell i Exxon zlikwidowa³y inwestycje w
Argentynie, a Chevron zmniejszy³ je o 2 mld USD. Nawet
argentyñski YPF zdecydowa³ siê na 20-procentowe ciêcie
kosztów inwestycyjnych. W kwietniu 2020 r. drugie co do
wielkoœci pole naftowe Argentyny – Loma Campana w
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basenie Vaca Muerta – zmniejszy³o wydobycie o po³owê.
Wed³ug danych Baker Hughes pod koniec czerwca 2020 r.
w ca³ej Argentynie tylko szeœæ platform wiertniczych by³o
czynnych (z 68 dzia³aj¹cych pod koniec tego samego okresu w zesz³ym roku). Taki bilans wskazuje na za³amanie
dzia³alnoœci wiertniczej. W czerwcu wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego przez YPF spad³o do 426 527 boe/d.
Sytuacja ta w znacznym stopniu obci¹¿a finanse rz¹dowe
i system fiskalny, które chwiej¹ siê ju¿ z powodu ekstremalnego zad³u¿enia, szalej¹cej inflacji i mocno zdewaluowanej waluty. W celu wzmocnienia argentyñskiego
przemys³u naftowego ustalono minimaln¹ krajow¹ cenê
sprzeda¿y ropy Brent na 45 USD za bary³kê oraz zmniejszono do zera podatki eksportowe od ropy naftowej i produktów rafinowanych, jednak œrodki te nie przynosz¹
oczekiwanych efektów. Zagraniczni inwestorzy czekaj¹,
obserwuj¹c podejœcie i poczynania rz¹du, który nie mo¿e
sobie poradziæ bez pieniêdzy p³yn¹cych ze sprzeda¿y
wêglowodorów. Czasem wierzyciele rzucaj¹ ko³o ratunkowe, np. w postaci porozumienia w sprawie restrukturyzacji
d³ugu pañstwowego, ale sytuacja wci¹¿ jest niekorzystna.
Wydaje siê, ¿e rz¹d w Buenos Aires swoje dotychczasowe
wizje o ³upkowym Eldorado musi od³o¿yæ na pewien czas
na pó³kê, a najlepiej 3000 m pod powierzchniê ziemi,
gdzieœ pomiêdzy ska³y formacji jurajsko-kredowej.
Izrael. Tegoroczny spadek cen gazu ziemnego znacznie wyciszy³ szum wokó³ ostatnich odkryæ we wschodniej
czêœci basenu Morza Œródziemnego, w Egipcie, Izraelu i na
Cyprze. Pierwszym z krajów, który postanowi³ zagospodarowaæ te morskie z³o¿a, by³ Izrael, który dokona³ naprawdê
imponuj¹cych odkryæ w basenach Lewiatan i Tamar. Jednak w obecnej sytuacji decyzje o eksploracji kolejnych
obszarów zosta³y wstrzymane, a zesz³oroczne plany utworzenia centrum gazowego w basenie lewantyñskim wydaj¹
siê znacznie mniej przekonuj¹ce. Pomimo tego Izrael poczyni³ postêpy w realizacji swojego g³ównego celu, tj.
zaspokojenia potrzeb wewnêtrznych. Znaczna czêœæ infrastruktury jest ju¿ gotowa (lub jej realizacja zostanie
zakoñczona w najbli¿szych miesi¹cach) st¹d przygotowania do kolejnej rundy licencyjnej. Na przyk³ad grecki koncern Energean zakoñczy³ w³aœnie prace nad po³¹czeniem
z l¹dem pól gazowych Karish (zasoby ok. 85 mld m3) i Tanin (23 mld m3). Dziêki temu przedsiêwziêciu 8 mld m3
gazu rocznie bêdzie transportowanych 80-kilometrowym
ruroci¹giem do izraelskiego brzegu. Co ciekawe, podmorski gazoci¹g zosta³ u³o¿ony przez statek Solitaire, przekierowany z Morza Ba³tyckiego, gdzie pracowa³ nad tworzeniem
Nord Stream 2. Kolejne z³o¿a na Morzu Œródziemnym
zostan¹ po³¹czone z izraelskim systemem przesy³owym
w pierwszym kwartale 2021 r.
Odkrycia znacznych z³ó¿ gazu ziemnego we wschodniej czêœci Morza Œródziemnego zosta³y zapocz¹tkowane
w 2009 r. (283 mld m3), a w kolejnych latach do bilansu
dopisano kolejne z³o¿a – w 2010 r. Lewiatan (623 mld m3),
a w latach 2012–2013 wspomniane wczeœniej Tanin i Karish. Nadchodz¹ca dekada mia³a siê staæ najlepszym ekonomicznie czasem dla izraelskiego wybrze¿a, co zosta³o
szumnie zapocz¹tkowane 31.12.2019 r. uruchomieniem
wydobycia z najwiêkszego pola Lewiatan. Ju¿ 1.01.2020 r.
Izrael rozpocz¹³ eksport gazu do Jordanii, a 15 dni póŸniej
do Egiptu. Pomimo pocz¹tkowego sukcesu dzia³alnoœæ
Lewiatana by³a utrudniona z powodu rozlicznych awarii,
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których w pierwszych piêciu miesi¹cach odnotowano a¿
35. Z racji tego, ¿e wiêkszoœæ z nich wymaga³a spalenia
gazu, rz¹d wystosowa³ wiele skarg wobec operatora o naruszenie zezwoleñ emisyjnych. W zwi¹zku z naruszeniami
decyzji œrodowiskowych Ministerstwo Ochrony Œrodowiska nakaza³o operatorowi z³o¿a Lewiatan, by zaprzesta³
wykorzystywaæ turbodo³adowania, co spowodowa³o zmniejszenie wydobycia. Obecnie organy rz¹dowe pracuj¹ nad
wydaniem opinii dotycz¹cej dalszego zagospodarowania
z³o¿a.
Na pocz¹tku czerwca w³adze Izraela rozpoczê³y trzeci¹
rundê koncesyjn¹, obejmuj¹c¹ zaledwie jeden blok eksploracyjny. Blok ten zosta³ przyznany w 2009 r. firmie Noble
Energy, która nie wype³ni³a swoich zobowi¹zañ i nie przeprowadzi³a rozpoznania za pomoc¹ prac wiertniczych.
Poprzednia runda koncesyjna zakoñczy³a siê w lipcu
ubieg³ego roku, skutkuj¹c przyznaniem 12 koncesji poszukiwawczych. Wœród firm, które otrzyma³y koncesje, nie
by³o miêdzynarodowych gigantów. Konsorcjum firm Cairn
Energy, SOCO International i Ratio Oil Exploration otrzyma³o 8 bloków, natomiast konsorcjum Energean i Israel
Opportunity Energy Resources – 4 bloki. Czo³owym kandydatem do eksploatacji z³ó¿ wêglowodorów na izraelskich wodach jest koncern Energean, który wykonuje
prace wiertnicze w kooperacji ze Stena Drilling. Spó³ka ma
obecnie 7 dodatkowych odwiertów do uruchomienia.
Za³o¿ono, ¿e jeden z najbardziej oczekiwanych odwiertów,
Zeus-1, znajduj¹cy siê w bloku 12 (miêdzy polami gazu
Tanin i Karish), zostanie wykonany w tym roku, ale ze
wzglêdu na pandemiê prace prze³o¿ono na 2021 r.
Egipt. Spó³ka europejskich tuzów bran¿y naftowej,
z³o¿ona z firm ENI, BP i Total, z powodzeniem przetestowa³a nowe odkrycie gazu ziemnego na p³ytkich wodach
egipskich w delcie Nilu. Na podstawie wyników testów
produkcyjnych, w trakcie których uzyskano wydajnoœæ
0,9 mln m3/d, szacuje siê, ¿e po rozpoczêciu eksploatacji
odwiert Bashrush bêdzie rocznie dostarczaæ ok. 2,8 mln m3
gazu ziemnego i 800 bary³ek kondensatu ropy naftowej.
Otwór ten znajduje siê na obszarze koncesji North El Hammad, a wstêpne wyniki produkcyjne z nowego z³o¿a zwiêkszaj¹ i tak ju¿ znaczne zasoby gazu ziemnego w Egipcie.
Zagospodarowanie z³o¿a nie bêdzie wymagaæ du¿ych
nak³adów finansowych, poniewa¿ mo¿na je szybko po³¹czyæ z istniej¹c¹ infrastruktur¹.
Egipskie z³o¿a znajduj¹ siê we wschodniej czêœci
Morza Œródziemnego, która od kilku lat jest dotkniêta
„gor¹czk¹ gazu ziemnego”. Warto przypomnieæ, ¿e w 2015 r.
ENI odkry³a rozleg³e z³o¿e gazu ziemnego Zohr, uznane
przez w³oski koncern za najwiêksze w historii odkrycie na
Morzu Œródziemnym. W 2018 r., po uruchomieniu eksploatacji z³o¿a Zohr, Egipt sta³ siê kluczowym graczem na
rynku wêglowodorów w obszarze Morza Œródziemnego
i zredukowa³ import LNG na u¿ytek krajowy. Eni posiada
50% udzia³ów w bloku Shorouk, gdzie znajduje siê z³o¿e
Zohr, i jest operatorem tego z³o¿a. Pozosta³ymi konsorcjantami s¹ Rosneft (30%), BP (10%) i Mubadala Petroleum (10%). Koncern Eni jest obecny w Egipcie od 1954 r.,
gdzie dzia³a poprzez IEOC Production. Obecnie produkcja
IEOC przekracza 300 tys. boe/d.
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