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Œwiat. Na pocz¹tku ub.r., 2 stycznia
2014 r., cena ropy Brent wynosi³a 108,62
USD za bary³kê i utrzymywa³a siê w prze-
dziale 105–115 USD a¿ do pocz¹tku czer-
wca. PóŸniej nast¹pi³ krótkotrwa³y wzrost
do 114,71 USD (20.06.2014 r.) – by³ to
jednoczeœnie pocz¹tek ofensywy bojow-
ników pañstwa islamskiego w Iraku – po
czym rozpocz¹³ siê d³ugi, utrzymuj¹cy

siê do koñca roku, okres spadku cen, który doprowadzi³ do
notowania 56,18 USD za bary³kê (31.12.2014 r.). Te zmia-
ny cen, których nie mo¿na ju¿ nazwaæ wahaniami, lecz
gwa³townymi spadkami, s¹ dobrze widoczne na wykresie
(ryc. 1). Rozpiêtoœæ cen wynios³a 58,53 USD i jest wyj¹t-
kowo du¿a, bo od 2008 r. nie by³o takich ró¿nic w ci¹gu jed-
nego roku. Œrednia cena ropy w 2014 r. wynosi³a 99,45 USD za
bary³kê. Dla porównania cena ropy WTI w tym samym
okresie zmienia³a siê od 106,82 do 53,55 USD, œrednia
wynosi³a 92,59 USD, a 6 stycznia br. na gie³dzie nowojor-
skiej notowano 48,68 USD za bary³kê. Ostatni raz cena

ropy WTI poni¿ej 50 USD kszta³towa³a siê w kwietniu
2009 r.

Obni¿ka cen ropy ju¿ wp³ynê³a na plany firm nafto-
wych na 2015 r.. Nak³ady na poszukiwania i wydobycie
zmniejszaj¹ siê znacznie – w przypadku ConocoPhillips
jest to redukcja o 20%, w przypadku Lundin Petroleum AB
31%. Jeœli cena ropy zbli¿y siê do 40 USD, zagro¿one bêd¹
projekty inwestycyjne na z³o¿ach piasków bitumicznych w
Kanadzie. Imperial Oil, Enbridge Inc. czy Canadian Natural
Resources Inc. zawieszaj¹ unowoczeœnienie istniej¹cych
instalacji i wstrzymuj¹ rozpoczêcie nowych inwestycji.
Shell Canada zapowiada zmniejszenie personelu w rejonie
Athabasca o 10%. Pogorszenie koniunktury odczuwaj¹ te¿
producenci sprzêtu, poniewa¿ firmy wiertnicze anuluj¹
zamówienia na urz¹dzenia wiertnicze. Spodziewane jest
ograniczenie nak³adów na wiercenia morskie, szczególnie
g³êbokowodne, poniewa¿ operatorzy w pierwszej kolejno-
œci bêd¹ zmniejszaæ udzia³ najbardziej kapita³och³onnych
prac.
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Ryc. 1. Cena ropy Brent w 2014 r. (wg reuters.com)



Polska. Zatwierdzona 29 grudnia 2014 r. przez Radê
Nadzorcz¹ „Strategia Grupy Kapita³owej PGNiG SA na
lata 2014–2022” obejmuje kluczowe zadania, nazwane w
dokumencie „obszarami biznesowymi”. Ze wzglêdu na
zaopatrzenie kraju w surowce energetyczne najbardziej
istotny jest pkt 3 „Wzmocnienie i transformacja obszaru
poszukiwañ i wydobycia”, w którym stwierdza siê, ¿e
g³ównym celem PGNiG SA jest utrzymanie stabilnego
wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju. Zwiêk-
szenie produkcji ma nast¹piæ za granic¹ (zakup koncesji
poszukiwawczo-wydobywczych). Zapowiada siê równie¿
kontynuacjê prac w celu potwierdzenia wydobywalnych
zasobów wêglowodorów niekonwencjonalnych oraz „uzys-
kanie ekonomicznie op³acalnego wydobycia b³êkitnego
paliwa w mo¿liwie najkrótszym czasie”. Oczywiœcie tego
typu d³ugofalowy program nie zawiera szczegó³owych
rozwi¹zañ i dopiero bie¿¹ce informacje pozwol¹ na zorien-
towanie siê, jakie œrodki zosta³y przeznaczone na realizacjê
wymienionych zadañ.

Najnowszym przyk³adem jest wiadomoœæ o wspólnych
pracach PGNiG SA i LOTOS Petrobaltic w obrêbie konce-
sji Górowo I³aweckie, których zadaniem jest poszukiwanie
akumulacji ropy naftowej w utworach kambru. Przewi-
dziano wykonanie badañ sejsmicznych 2D w iloœci 200 km
i reprocessingu materia³ów archiwalnych. Wyniki bêd¹
podstaw¹ do planowania nastêpnych etapów rozpoznania.
Porozumienie w tej sprawie podpisano 8 stycznia br. Ob-
szar syneklizy ba³tyckiej by³ intensywnie badany w latach
1968–1970 po odkryciu w 1967 r. z³o¿a ropy Krasnoborsk
w obwodzie kaliningradzkim, g³ównie przez ówczesne
Zjednoczenie Przemys³u Naftowego.

Przyjêta, po d³ugim okresie przygotowañ, ustawa zmie-
niaj¹ca Prawo geologiczne i górnicze mia³a w za³o¿eniu
zachêciæ obecnych i potencjalnych inwestorów oraz
u³atwiæ uzyskiwanie koncesji. W trakcie prac nad projek-
tem zg³aszano liczne postulaty, konieczne m.in. ze wzglê-
du na potrzebê skrócenia okresu na uzyskiwanie koncesji
(dotychczas œrednio rok). Stanowisko Organizacji Polskie-
go Przemys³u Poszukiwawczo-Wydobywczego zrzeszaj¹cej
19 firm, w tym spó³ki skarbu pañstwa PGNiG i PKN Orlen,
jest ze zrozumia³ych wzglêdów powœci¹gliwe, ale przypo-
mniano w nim o utrudnieniach, które nie zosta³y usuniête.
Okres wydawania pozwoleñ jest nadal bardzo d³ugi, w
skrajnych przypadkach siêga 1000 dni. Znamienne jest, ¿e
w ub.r. wykonano tylko 13 odwiertów w poszukiwaniu
z³ó¿ niekonwencjonalnych, w tym 3 otwory poziome ze
szczelinowaniem.

Znacznie bardziej krytyczna jest opinia Forum Obywa-
telskiego Rozwoju (FOR). Wskazuje ona na nieprecyzyjne
zapisy oraz próby regulacji form wspó³pracy niezale¿nych
przedsiêbiorstw wystêpuj¹cych wspólnie o koncesje. Czas
wa¿noœci koncesji zosta³ ustalony na 30 lat, co by³oby ele-
mentem stabilizacji, ale wynik postêpowania kwalifikacyj-
nego uprawniaj¹cy do jej otrzymania bêdzie weryfikowany
co 5 lat. A wiêc firma, która przez parê lat zainwestowa³a
co najmniej dziesi¹tki milionów z³otych (koszt pionowego
otworu wiertniczego do g³êbokoœci 3000 m wynosi ok.
35,5 mln PLN), mo¿e po piêciu latach utraciæ koncesjê. Co
wiêcej, koncesjobiorca musi sk³adaæ wniosek o ponowne
przeprowadzenie postêpowania kwalifikacyjnego przy
ka¿dorazowej zmianie danych zawartych we wniosku.
Mo¿e to byæ np. zmiana adresu cz³onka zarz¹du.

Innym problemem jest d¹¿enie do zapisania w ustawie
trybu dzia³ania podmiotów prawa handlowego w przypad-
ku, gdy chc¹ one wystêpowaæ wspólnie wobec organu kon-
cesyjnego. Szczegó³owo opisano kszta³t umów o wspó³-
pracy pomiêdzy firmami, procedury podejmowania uchwa³,
uprawnienia zarz¹du, a nawet zak³adanie wspólnego ra-
chunku bankowego.

Niezale¿nie od niedoci¹gniêæ legislacyjnych wystêpu-
je jeszcze jeden wa¿ny aspekt dzia³alnoœci koncesyjnej.
Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) zwraca uwagê na
istotny czynnik, jakim jest podejœcie organów administra-
cyjnych do inwestorów. Dominuje skoncentrowanie siê na
drobiazgowym przestrzeganiu procedur, zamiast tak czêsto
deklarowanego d¹¿enia do poprawy bezpieczeñstwa ener-
getycznego kraju przez tworzenie nowych sektorów
gospodarki i sprzyjanie powstawaniu nowych podmiotów
gospodarczych. Taki przyk³ad, jak odebranie koncesji
spó³ce Miedzi Copper Corp. po wdro¿eniu tzw. procedury
sprawdzaj¹cej, nie jest zachêt¹ dla przedsiêbiorców.

Niemcy. Wykorzystanie gazoci¹gu OPAL (Ostsee– Pipe-
line–Anbildungsleitung) rozprowadzaj¹cego gaz ziemny
z gazoci¹gu Nord Stream do wschodnich Niemiec i Czech
nadal zale¿y od decyzji Komisji Europejskiej. W 2009 r.
KE i Niemcy ustali³y, ¿e zgodnie z regulacjami antymono-
polowymi dostawca gazu, czyli Gazprom mo¿e dyspono-
waæ 50% iloœci gazu przesy³anego gazoci¹giem. W ub.r.
Gazprom, z poparciem niemieckiej Bundesnetzagentur,
stara³ siê o zniesienie tej klauzuli. Komisja mia³a
rozstrzygn¹æ sprawê w paŸdzierniku ub.r., ale to nie
nast¹pi³o i zapowiedziano, ¿e decyzja zostanie podjêta do
koñca stycznia br.

Rosja. Informacje przekazywane po podpisaniu wiel-
kiego kontraktu gazowego z Chinami w maju ub.r. po-
dawa³y, ¿e dostawy gazu rozpoczn¹ siê w 2017 r. Ju¿
1 wrzeœnia 2014 w Jakucku ruszy³y prace budowlano- kon-
strukcyjne (Prz. Geol., 62: 499), co zapowiada³o pomyœlny
postêp robót. W Jakucji powsta³y cztery bazy magazyno-
wo-sprzêtowe, ale nadal jest to etap przygotowawczy. Jak
powiedzia³ dyrektor oddzia³u Gazprom Transgaz Tomsk,
który koordynuje realizacjê projektu, prace na wiêksz¹
skalê rozpoczn¹ siê w tym roku i pierwsze dostawy gazu do
Chin nast¹pi¹ w 2019 r. Pe³n¹ zdolnoœæ przesy³ow¹, czyli
38 mld m3 gazu rocznie gazoci¹g osi¹gnie w 2024 r.
Problemem jest nie tylko budowa ruroci¹gu o d³ugoœci
4000 km w skrajnie trudnych warunkach klimatycznych
i terenowych, lecz tak¿e terminowe zagospodarowanie
dwóch z³ó¿ gazowych Czajandinskoje i Kowykta.

Tymczasem od¿y³ projekt gazoci¹gu A³taj, zwanego
te¿ Gazoci¹giem Zachodnim. Ma on dostarczaæ gaz ze z³ó¿
w rejonie Urengoj w Zachodniej Syberii do Chin. Trasa
prowadzi przez Ni¿niewartowsk, Nowosybirsk, Barnau³
do granicy chiñskiej (niewielki odcinek na styku granic
Rosji, Kazachstanu i Mongolii), co jest podkreœlane przez
stronê chiñsk¹ jako zaleta ze wzglêdu na brak tranzytu
przez obce terytoria. Umowê Gazpromu z China National
Petroleum Corp. o dostawach 30 mld m3 gazu rocznie
(docelowo mo¿e to byæ nawet 100 mld m3) przez okres 30
lat podpisano 9 listopada ub. roku w Pekinie w czasie Kon-
ferencji Gospodarczej Azja–Pacyfik. Nie s¹ znane warunki
finansowania inwestycji, ani harmonogram jej realizacji.
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Odcinek rosyjski ma d³ugoœæ 2700 km, ale w pustynnej
prowincji Xinjiang nie ma wiêkszych oœrodków przemys-
³owych ani miejskich i aby doprowadziæ gaz do potencjal-
nych odbiorców, gazoci¹g powinien mieæ d³ugoœæ 8000 km.
To z kolei rzutuje na op³acalnoœæ projektu. Analitycy z
RusEnergy zwracaj¹ uwagê, ¿e bior¹c pod uwagê koszty
wydobycia gazu na Syberii i koszty transportu, d³ugoœæ
magistrali nie powinna przekraczaæ 5000 km.

Afryka. Zagraniczne firmy naftowe z niepokojem
obserwuj¹ nasilenie konfliktów granicznych, które zagra-
¿aj¹ rozwojowi poszukiwañ i mog¹ blokowaæ dostêp do
ogromnych zasobów ropy i gazu. Najbardziej znane s¹ spo-
ry miêdzy Keni¹ i Somali¹ oraz miêdzy Ghan¹ i Wybrze-
¿em Koœci S³oniowej, ale w³aœciwie na wszystkich
akwenach pocz¹wszy od Zatoki Gwinejskiej przez Przy-
l¹dek Dobrej Nadziei a¿ po Zatokê Adeñsk¹ istniej¹ punkty
zapalne. Przyczyn¹ jest brak rozgraniczenia sektorów eko-
nomicznych na morzu lub te¿ nieprecyzyjne wyznaczenie
linii granicznych, niekiedy strony odwo³uj¹ siê nawet do
uzgodnieñ zawartych kilkadziesi¹t lat temu miêdzy
pañstwami kolonialnymi. Kontrowersje wystêpuj¹ na
obszarze o powierzchni przekraczaj¹cej 13 mln km2, gdzie
spoœród 100 granic stref tylko 32 zosta³y uzgodnione. Kon-
flikty wystêpuj¹ tak¿e na l¹dzie. Znaczne odkrycia wêglo-
wodorów w rejonie jeziora Malawi czekaj¹ na zagos-
podarowanie, ale wymaga to zakoñczenia negocjacji miê-
dzy Tanzani¹ i Malawi. Spór dotyczy 6 bloków koncesyj-
nych, których granice siê nak³adaj¹. Komentatorzy
uwa¿aj¹, ¿e istnieje chêæ rozwi¹zania tych problemów ze
strony zainteresowanych pañstw. Jednym ze sposobów
mo¿e byæ tworzenie transgranicznych stref poszukiwañ
i eksploatacji, jak siê sta³o ju¿ w przypadku porozumienia
Gwinei Bissau i Senegalu.

USA. Jeszcze zanim nast¹pi³y gwa³towne spadki cen
ropy naftowej i zwi¹zane z tym zmiany w strategii firm
naftowych, pojawi³y siê wiadomoœci o fuzjach i przejê-
ciach. Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³o przejêcie
przez Halliburtona koncernu Baker Hughes, jednego z naj-
wiêkszych dostawców us³ug, sprzêtu i technologii dla sek-
tora ropy i gazu. Transakcja sfinalizowana 17 listopada
2014 r. i opiewaj¹ca na kwotê 34,6 mld USD przewiduje,
¿e akcjonariusze Baker Hughes otrzymaj¹ 1,12 akcji Halli-
burtona i dodatkowo 19 USD za ka¿dy posiadany udzia³.
Po ukazaniu siê tej informacji kurs akcji Baker Hughes
wzrós³ o 15%. Po po³¹czeniu powstanie przedsiêbiorstwo
zatrudniaj¹ce 136 000 osób, co oznacza zwolnienia, bo
obecnie personel Halliburtona liczy 80 000 zatrudnionych,
a personel Baker Hughes 61 000 pracowników.
Szczególnie wa¿ne dla Halliburtona jest wzbogacenie port-
fela us³ug o technologiê intensyfikacji wydobycia na sta-

rych z³o¿ach oraz dostêp do specjalnoœci Baker Hughes,
jak¹ jest produkcja najlepszych œwidrów. Jednak koncern
Schlumberger, g³ówny rywal Halliburtona, nadal bêdzie
niemal o po³owê wiêkszy.

Ceny benzyny, które w ub. roku przekroczy³y granicê
4 USD za galon, w drugim pó³roczu za spraw¹ tañszej ropy
znacznie siê obni¿y³y. Œrednia cena wynosi³a 25 czerwca
2014 r. 3,69 USD/gal (97,6 centa US za litr), przy du¿ej
rozpiêtoœci regionalnej, bo w Tulsa w Oklahomie by³o to
3,40 USD/gal, a w Los Angeles 4,19 USD/gal. W paŸdzier-
niku œrednia cena wynosi³a 3,12 USD/gal, a 31 grudnia ju¿
tylko 2,30 USD/gal. Tym razem tankowanie by³o najdro¿-
sze w San Francisco – 2,85 USD/gal, najtañsze w Tulsa –
1,88 USD/gal.

Kanada. Wykupienie przez hiszpañski Repsol SA
kanadyjskiej firmy Talisman Energy Inc. by³o podyktowane
podobn¹ motywacj¹, jak w przypadku Halliburtona.
Hiszpañski koncern zwiêkszy swój stan posiadania o aktywa
kanadyjskie, w USA, Kolumbii, Azji po³udniowo-wschod-
niej i na Morzu Pó³nocnym, co umo¿liwi zwiêkszenie wydo-
bycia do 92,5 tys. t/d równowa¿nika ropy. Liczy te¿ na
wzmocnienie swojej pozycji w OECD. Nowa grupa zatrud-
niaj¹ca ponad 27 000 pracowników bêdzie dzia³aæ w 50 kra-
jach. Repsol zap³aci³ za 100% akcji Talisman 13 mld USD,
z czego 4,7 mld stanowi zad³u¿enie. Cena za 1 akcjê Talis-
mana wynios³a 8 USD. Transakcja podana do wiadomoœci
16 grudnia ub. roku ma byæ sfinalizowana w II kwartale
2015 r. Atutem Talisman Energy jest doœwiadczenie w roz-
poznaniu z³ó¿ niekonwencjonalnych. Firma posiada³a w
Polsce 3 koncesje poszukiwawcze, ale w 2013 r. sprzeda³a
je i wycofa³a siê z naszego kraju.

Francja. Podobna transakcja du¿ego kalibru zapowia-
da³a siê w Europie. Najwiêksza regionalna firma serwiso-
wa Technip SA zamierza³a wykupiæ znan¹ firmê geofizy-
czn¹ CGG SA oferuj¹c cenê 1,47 mld euro (1,8 mld USD).
W sytuacji powa¿nego pogorszenia siê warunków funkcjo-
nowania firm naftowych mog³oby to byæ korzystnym roz-
wi¹zaniem. Ewentualna umowa by³a popierana przez rz¹d
francuski, który jest udzia³owcem obu firm. Jednak zarz¹d
CGG stwierdzi³, ¿e dotychczasowa strategia dzia³ania jako
niezale¿nego kontraktora geofizycznego sprawdzi³a siê,
zaœ proponowane warunki nie s¹ korzystne dla perspektyw
rozwoju firmy i nie przynios¹ poprawy jej pozycji. Osta-
tecznie Technip SA 14 grudnia 2014 r. wyda³ komunikat
o rezygnacji z prób po³¹czenia obu spó³ek.

�ród³a: Alexander Gas&Oil Conn., Bloomberg, CGG,
cire.pl, Financial Times, Gazprom, FOR, Hart's E&P,
Interfax, Oil & Gas Journal, Oil & Gas Financial Journal,
OPPPW, PGNiG, reuters.com, rp.pl, World Oil
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