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PETROL DEVLERİ DERİN DENİZ SONDAJINA
GERİ DÖNDÜ*
Mali disiplinin yükselmesiyle birlikte daha basit ve daha ucuz yeni projeler revaçta.
Yüksek petrol fiyatlarından dolayı derin su sondajı geri döndü ama bir farkla. Yeni
onaylanan projeler daha ucuz, daha basit ve genellikle daha önce onaylanmış olanlardan
daha küçük.
Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Schlumberger, petrol devleri yüksek maliyete
geçince derin deniz sondajına geri döndü. Royal Dutch Shell, Total, BP ve Equinor,
karmaşıklığı azaltmak ve mevcut altyapıyı daha iyi kullanmak için projeleri yeniden
tasarlıyor. Ayrıca müteahhitler ile daha iyi şartlar oluşturmak ve teknolojiyi kullanarak
verimliliği sağlamak için müzakere ediyorlar.
Derin sularda sondaj, 300 metreden daha yüksek su derinliği olarak tanımlanır.
Geleneksel olarak karlılığı sağlamak için yüksek petrol fiyatları gerektirmektedir. Ancak,
şimdi bazı projelerin ekonomisi, çekici hale getirilerek, ABD kaya gazına meydan
okuyabilir.
Norveç parlamentosu, geçen ay Arctic'deki Johan Castberg petrol sahasını geliştirmek
için Equinor’un 6 milyar dolarlık projesini onayladı. Yüksek maliyetler ve gecikmelerden
etkilenen proje, harcamaları yarı yarıya düşürmek için yeniden tasarlandı ve fiyatlar 35
$'a düştü. Equinor bunun, derin su stratejisi için bir “atılım” olarak işaretlendiğini
söyledi. Schlumberger, derin su alanlarındaki benzer sondaj faaliyetlerinin 2018 yılında
geçen yıldan itibaren %10 artacağını, hatta 2019'da daha da yüksek olacağını açıkladı.
Perşembe günü üç aylık sonuçlarını bildiren petrol devlerinin ilki arasında yer alacak
olan Shell de arama ve üretim sorumlusu Andrew Brown'un “daha düşük maliyetli bir
gelişim yaklaşımı”ndan yararlanıyor. Brezilya'nın Atlantik sularında blok kazandıktan
birkaç ay sonra Shell, Meksika Körfezi’nde bulunan 19 petrol ve gaz bloğu için yapılan
yarışma sonucunda 9 bloğu kazandı.
Meksika Körfezi'nde faaliyetler yükseliyor. BP'nin 2010 Deepwater Horizon felaketi, ABD
dış kıta sahanlığı dolaylarında daha fazla sondaj yapmak için yolun önünü açtıktan
sonra, Trump yönetiminin açık deniz sondaj kuralları geri döndü.
Meksika ve Brezilya Körfezi'ne ek olarak, BP için Moritanya ve Senegal'de büyük fırsatlar
olabilir. Nova Scotia, Güney Afrika ve Namibya'daki kanıtlanmamış kaynaklar da
şirketler için kazanç sağlayabilir.

*” Oil majors Return to Deepwater Drilling”, Financial Times
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