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Œwiat. Porwania statków dla okupu
lub zdobycia ³adunku s¹ bardzo czêste w
wielu akwenach, jednak dopiero porwa-
nie tankowca Sirius Star przez somalij-
skich piratów pokaza³o, jak du¿a jest skala
zagro¿enia i jak ma³o dzia³añ podejmuj¹
œwiatowe potêgi morskie w celu zwal-
czenia tej plagi.

W listopadzie ub. roku porwano super-
tankowiec o noœnoœci 319 tys. t, przewo¿¹cy ok. 270 tys. t
ropy o wartoœci 100 mln USD. Sirius Star zwodowany w
2008 r. w Korei Po³udniowej jest w³asnoœci¹ Vela Interna-
tional Marine z Dubaju. Piraci ¿¹dali pocz¹tkowo okupu w
wysokoœci 25 mln USD, ostatecznie zap³acono 3 mln USD
i statek wraz z za³og¹ zosta³ uwolniony 9 stycznia br.

W doniesieniach na temat negocjacji, w których uczest-
niczyli przedstawiciele armatora i firmy ubezpieczenio-
wej, znalaz³o siê sporo informacji o szczegó³ach porwania.
Dokona³a tego grupa 40 napastników, którzy opanowali
statek i skierowali go ku brzegom Somalii. Statki s¹ pory-
wane g³ównie dla okupu, poniewa¿ na wybrze¿u Somalii
nie ma portów umo¿liwiaj¹cych roz³adunek du¿ych jedno-
stek i sprzeda¿ przewo¿onych towarów. W ostatnim okre-
sie porwano 10 statków chiñskich i japoñskich; okup zap³acony
za uwolnienie ka¿dego z nich wyniós³ od 1 do 1,8 miliona
USD. Negocjator ze strony piratów twierdzi, ¿e dysponuj¹
oni siatk¹ wspó³pracowników w wielu krajach, m.in. w
Jemenie, Erytrei, Dubaju, Kenii, Sri Lance i Afryce Po³udnio-
wej, dostarczaj¹cych informacji o trasach statków oraz ich
³adunku, za³odze i wyposa¿eniu. Porywacze p³ac¹ za takie
informacje niekiedy nawet 500 tys. USD w przypadku jed-
nego porwania. Za³ogi ³odzi pirackich wybieraj¹ dogodny
moment do ataku, œledz¹c przy pomocy radaru ruchy stat-
ków handlowych i okrêtów wojennych. Niestety, proceder
uprowadzania statków trwa, mimo obecnoœci floty NATO i
Rosji w Zatoce Adeñskiej i na Oceanie Indyjskim.

Europa. W najnowszym raporcie Komisji Europej-
skiej, dotycz¹cym zaopatrzenia w energiê, mocno podkre-
œlono koniecznoœæ nowych inwestycji w sektorze gazo-
wniczym. Czêœæ instalacji jest przestarza³a i wymaga
wymiany, ponadto niektóre regiony, jak pañstwa ba³tyckie
i Pó³wysep Iberyjski, nie maj¹ wystarczaj¹cych po³¹czeñ z
g³ównymi systemami przesy³owymi. Raport wymienia 11
najwa¿niejszych gazoci¹gów, które maj¹ kluczowe zna-
czenie w osi¹gniêciu zasadniczych celów europejskiej
polityki energetycznej, jakimi s¹ bezpieczeñstwo oraz sta-
bilnoœæ dostaw i konkurencyjnoœæ. S¹ to:

� gazoci¹g Grecja–W³ochy;
� gazoci¹g Nabucco z Turcji do Austrii przez Bu³gariê,

Rumuniê i Wêgry;

� ³¹czniki miêdzy systemami Wielkiej Brytanii,
Holandii i Niemiec;

� Baltic Gas czyli po³¹czenie miêdzy Dani¹ i Szwecj¹;
� Nord Stream z Rosji do Niemiec;
� gazoci¹g Medgas z Algierii do Hiszpanii i Francji;
� gazoci¹g podmorski z Algierii do Hiszpanii;
� gazoci¹g Jama³ II;
� gazoci¹g Libia–W³ochy;
� gazoci¹g z Turcji do Grecji;
� gazoci¹g z Algierii do W³och przez Sardyniê z odga³êzie-

niem na Korsykê.
Komisja oceni³a stan realizacji wiêkszoœci tych projek-

tów jako zadowalaj¹cy. Przynajmniej 7 z nich zostanie
oddanych do eksploatacji do 2013 r., zwiêkszaj¹c o 80–90
mld m3 import gazu ziemnego na rynek Unii Europejskiej.
Trochê zaskakuj¹ce jest umieszczenie na liœcie projektu
Jama³ II, który rz¹d rosyjski od³o¿y³ ad calendas Graecas.

Uwzglêdniaj¹c potrzeby pañstw UE, Szwajcarii i kra-
jów ba³kañskich, import gazu ziemnego z Rosji i Azji
Œrodkowej powinien wzrosn¹æ do 196 mld m3 w 2020 r.
Norwegia ma dostarczyæ w tym samym roku 95 mld m3,
Algieria — 110 mld m3, Bliski Wschód — 68 mld m3 i
Libia — 25 mld m3 gazu. Jako potencjalnych dostawców
wymienia siê te¿ Irak oraz Trynidad i Tobago.

Wype³nienie wymienionych wy¿ej zadañ odbywaæ siê
bêdzie w warunkach œwiatowego kryzysu finansowego, co
mo¿e powa¿nie opóŸniæ ich realizacjê. Temat ten by³ czê-
sto poruszany na ogólnoeuropejskiej konferencji gazowni-
czej zorganizowanej w listopadzie 2008 r. w Como we
W³oszech. Dyrektor wykonawczy ENI SPA D. Dispenza
ostrzega³, ¿e zagro¿one mog¹ byæ zarówno projekty
dywersyfikacyjne, jak i planowane wielkoœci dostaw.
W podobnym tonie wypowiada³ siê wiceprezes Edison
SPA, koncernu buduj¹cego ³¹cznik Grecja–W³ochy. Przy-
pomnia³ on, ¿e zdolnoœci przesy³owe tego gazoci¹gu po
osi¹gniêciu pe³nej mocy wynios¹ 8–10 mld m3, co oznacza
koniecznoœæ uzupe³nienia zaopatrzenia W³och dostawami
gazu skroplonego. To z kolei wymaga rozbudowy terminali
odbioru gazu i budowy podziemnych magazynów. Uczest-
nicy konferencji wskazywali na potrzebê zmiany akcentów
w dzia³aniach Komisji Europejskiej — po³o¿enie wiêksze-
go nacisku na zapewnienie œrodków finansowych na inwe-
stycje i stworzenie dla nich sprzyjaj¹cego klimatu, zamiast
koncentrowanie siê na inicjatywach regulacyjnych i dosko-
nalenie struktury wewnêtrznego rynku gazowniczego.

Rosja. Zastrze¿enia wysuwane przez Parlament Euro-
pejski, a tak¿e uwagi zg³aszane ostatnio przez Szwecjê w
stosunku do projektu Gazoci¹gu Pó³nocnego (Nord Stream)
wywo³a³y niespodziewan¹ reakcjê premiera Putina. Na
spotkaniu z premierem Finlandii M. Vanhanenem 12 listo-
pada 2008 r. oœwiadczy³ on, ¿e jeœli pañstwa zachodnie nie
zadeklaruj¹ zdecydowanego poparcia dla budowy gazo-
ci¹gu i nie zobowi¹¿¹ siê do zakontraktowania oferowa-
nych iloœci gazu ziemnego, to Rosja mo¿e wstrzymaæ
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inwestycjê. W³adimir Putin stwierdzi³, ¿e gaz jest potrzeb-
ny europejskim odbiorcom, natomiast Rosja mo¿e stwo-
rzyæ alternatywne drogi eksportu, buduj¹c nowe zak³ady
skraplania gazu i sprzedawaæ go innym kontrahentom.
Podkreœli³ jednoczeœnie, ¿e gaz dostarczany tankowcami
bêdzie dro¿szy.

Dwa dni póŸniej wypowiedŸ Putina za³agodzi³ ambasa-
dor Rosji w Niemczech W. Kotieniew wyjaœniaj¹c, ¿e nie
by³a to groŸba, lecz jedynie komentarz do g³osów polity-
ków na spotkaniu przywódców UE w Nicei. Rosja jest
zainteresowana stabilnymi dostawami gazu ziemnego do
Europy i gazoci¹g bêdzie budowany.

Budowa odga³êzienia ruroci¹gu transsyberyjskiego ze
Skoworodino do Chin wkracza w stadium realizacji,
g³ównie dziêki decyzjom o udzieleniu przez Chiny kredytu
w wysokoœci 15 mld USD dla Rosniefti i 10 mld USD dla
Transniefti. Dyrektor generalny Transniefti Aleksiej Sap-
saj szacuje wstêpny koszt tego 67-kilometrowego odcinka
³¹cznie z przejœciem pod Amurem na 280,3 mln USD.
Poinformowa³ on, ¿e w po³owie lutego br. budowniczym
ruroci¹gu pozosta³o tylko 250 km do ukoñczenia pierwsze-
go odcinka do Skoworodino. Ca³a trasa jest ju¿ oczyszczo-
na i przygotowana do uk³adania rur, gotowa czêœæ o d³ugoœci
1776 km przesz³a próby ciœnieniowe, a odcinek wynosz¹cy
1094 km jest nape³niany rop¹. Zapewni³ te¿, ¿e ruroci¹g o
d³ugoœci 2700 km zostanie oddany do eksploatacji w pla-
nowanym terminie. Jego koszt wynosi 2,7 mld USD. W dru-
gim pó³roczu br. rozpocznie siê II etap budowy ropoci¹gu
transsyberyjskiego Skoworodino–Chabarowsk–Kraj Primor-
skij–Kozmino o d³ugoœci 2000 km. Ca³oœæ ma kosztowaæ
(wed³ug obecnych cen) prawie 11 mld USD.

Zagospodarowanie z³o¿a gazu Sztokmanowskoje na
Morzu Barentsa opóŸnia siê, dlatego plany rozpoczêcia
eksportu gazu w 2013 r. stoj¹ pod znakiem zapytania. Pro-
jekt przewiduje odwiercenie 56–72 otworów, tymczasem
koszt jednego otworu siêga 100 mln USD, a koszt leasingu
platformy wiertniczej wynosi 400 000 USD dziennie.
Oznacza to, ¿e tylko koszty wierceñ wynios¹ 5,6–7,2 mld
USD. Prognozy op³acalnoœci inwestycji zak³ada³y przy-
chód ze sprzeda¿y gazu z I fazy zagospodarowania z³o¿a na
6,2 mld USD, przy œredniej cenie ropy Ural wynosz¹cej w
2006 r. 61 USD za bary³kê. Dziœ cena ropy Ural wynosi ok.
46 USD za bary³kê. Dyrektor generalny spó³ki Shtokman
Development Co. J. Komarow w wypowiedzi dla gazety
Wiedomosti stwierdzi³: Wszystkie projekty gazowe na szel-
fie powinny otrzymaæ maksymalne ulgi — od bezc³owego
importu specjalistycznego wyposa¿enia a¿ do zwolnienia z
c³a eksportowego na gaz. Uzasadnieniem ma byæ wzrost
kosztów urz¹dzeñ o 100%. Wniosek taki zosta³ z³o¿ony w
Dumie Pañstwowej Rosji. Pierwsza platforma wiertnicza
mia³a byæ gotowa w 2010 r., teraz rozpoczêcie wiercenia
jest opóŸnione o rok. Norweskie biuro INTSOK (Stato-
ilHydro posiada 24% udzia³ów w Shtokman Development
Co.), monitoruj¹ce poszukiwania na Morzu Barentsa,
widzi rozwi¹zanie w zastosowaniu statku FSO (Floating
Storage and Offloading).

Indonezja. W koñcu maja 2006 r. na wschodniej Jawie
powsta³ wulkan b³otny o ogromnych rozmiarach. W trakcie
wiercenia otworu poszukiwawczego Banjar-Panji-1 po
osi¹gniêciu g³êbokoœci 2830 m z odwiertu zaczê³y wyp³ywaæ
masy mu³u, pocz¹tkowo 7000 m3 na dobê, póŸniej
dochodz¹c nawet do 150 000 m3 na dobê. Rozlewisko
b³otne zajmuje powierzchniê 6,5 km2, zniszczonych
zosta³o 12 okolicznych wiosek i 20 do 30 tysiêcy ludzi stra-

ci³o swoje domy. Przedstawiciele firmy naftowej Lapindo
Brantas, która prowadzi³a tam prace, zaprzeczyli, jakoby
roboty wiertnicze by³y przyczyn¹ katastrofy. Stwierdzili
oni, ¿e wulkan powsta³ w wyniku trzêsienia ziemi, które
wydarzy³o siê dwa dni wczeœniej. Jednak specjaliœci zaj-
muj¹cy siê t¹ spraw¹ uwa¿aj¹, ¿e trzêsienie by³o doœæ s³abe
(6,2 stopnia), a jego epicentrum znajdowa³o siê w odleg³oœci
280 km od Lusi.

Geneza wulkanu b³otnego Lusi by³a szeroko omawiana
na tegorocznej konwencji AAPG w Kapsztadzie. Wiêk-
szoœæ geologów by³a zdania, ¿e w czasie wiercenia
pope³niono powa¿ne b³êdy. Przy przewiercaniu porowa-
tych i przepuszczalnych wapieni nasyconych wod¹ nie
zarurowano odwiertu. Nast¹pi³ gwa³towny nap³yw gor¹cej
wody pod du¿ym ciœnieniem do warstw mu³owców, które
up³ynni³y siê i zaczê³y wydostawaæ siê na powierzchniê.
Próby powstrzymania erupcji, m.in. poprzez wrzucanie do
otworu betonowych kul, nie przynios³y rezultatu. Nie
powiod³o siê te¿ ograniczanie zasiêgu rozlewiska przez
budowê tam. Przerwanie jednej z nich spowodowa³o
wybuch gazoci¹gu i œmieræ 30 osób. Erupcja trwa, a powsta³a
depresja osi¹gnê³a g³êbokoœæ 146 m.

Katar. W listopadzie ub. roku do stolicy Kataru
Ad-Dauha przyby³a delegacja rosyjska pod przewodnic-
twem premiera W. Putina w celu przeprowadzenia rozmów
na temat koordynacji dzia³añ w zakresie eksportu gazu
ziemnego z przedstawicielami Kataru i Iranu. „Wielka
Trójka Gazowa”, jak nazywaj¹ komentatorzy porozumie-
nie Gazpromu, Qatar Liquefied Gas Co. i National Iranian
Oil Co., planuje powo³anie spó³ki zajmuj¹cej siê eksplo-
atacj¹ irañskiego z³o¿a gazu ziemnego South Pars i skra-
plania go w zak³adach w Ras Laffan w Katarze. Gaz by³by
przesy³any ruroci¹giem o d³ugoœci 100–150 km biegn¹cym
przez Zatokê Persk¹. Koszt projektowanej inwestycji sza-
cuje siê na 4 mld USD. Wstêpnie ustalono, ¿e cz³onkowie-
-za³o¿yciele dostan¹ po 30% udzia³ów spó³ki, zaœ pozo-
sta³e 10% mo¿e zakupiæ China National Petroleum Co. lub
koreañski Kogas. Chiny maj¹ ju¿ kontrakt na dostawê 7 mln t
skroplonego gazu ziemnego rocznie.

W Ras Laffan znajduj¹ siê najwiêksze zak³ady skrapla-
nia gazu ziemnego na œwiecie. Obecnie pracuj¹ tam 4 insta-
lacje o ³¹cznej zdolnoœci produkcyjnej 17,8 mln t gazu
skroplonego rocznie, a w budowie znajduj¹ siê nastêpne 2
linie — ka¿da o zdolnoœci produkcyjnej 7,8 mln t gazu.

Azerbejd¿an. Wiadomoœci z 18 listopada ub. roku z
Baku maj¹ optymistyczny wydŸwiêk dla odbiorców ropy i
gazu w Europie. Kazachstan i Azerbejd¿an wspólnie z 7
zagranicznymi firmami naftowymi, w tym z Chevronem,
Shellem, ExxonMobil, Totalem i ENI, uzgodni³y warunki
po³¹czenia swoich systemów transportowych i utworzenia
Transkaspijskiej Infrastruktury Transportowej. Najwa¿niej-
szym elementem tego systemu bêdzie ropoci¹g Eskene-
-Kuryk odbieraj¹cy ropê ze z³ó¿ Tengiz i Kaszagan. Termi-
nal Kuryk po³o¿ony w pobli¿u Aktau umo¿liwi przesy³anie
ropy kazachskiej tankowcami do Baku i dalszy transport
ruroci¹giem BTC. KazMunaiGaz i SOCAR podpisa³y
memorandum o wspó³pracy i utworzeniu wspólnego biura
projektów do realizacji tej inwestycji.

Równie¿ w listopadzie ub. roku, po konsultacjach
komisarza ds. energii A. Piebalgsa w Azerbejd¿anie i w
Turcji, w now¹ fazê wesz³y przygotowania do realizacji
gazoci¹gu transkaspijskiego (Trans-Caspian Gas Pipeline).
Projekt powsta³ w 1998 r. z inicjatywy Gruzji, Azerbejd¿anu
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i tureckiego BOTAS. Ma on po³¹czyæ Turkmenbaszi w
Turkmenistanie i Sangaczal k. Baku i s³u¿yæ do przesy³u
gazu turkmeñskiego. By³by to element tzw. Po³udniowego
Korytarza Gazowego, którym gaz ziemny ze z³ó¿ w Turk-
menistanie i na Morzu Kaspijskim via Turcja by³by dostar-
czany do Europy.

Brazylia. Perspektywicznoœæ utworów podsolnych w
basenie Espiritu Santo zosta³a potwierdzona kolejnymi
pozytywnymi otworami. W wierceniach 6-Baleia Fran-
ca-1-ESS i 6-Baleia Azul-1DB-ESS nawiercono na g³êbo-
koœci od 1348 do 1426 m kompleks solny o mi¹¿szoœci 700 m,
napotykaj¹c pod nim poziomy roponoœne o mi¹¿szoœci 190
i 300 m. Wystêpuje tam ciê¿ka ropa o ciê¿arze 0,8762
g/cm3 (30º API). Nowe akumulacje s¹ zlokalizowane w
pobli¿u z³o¿a Jubarte. Petrobras szacuje ³¹czne zasoby
z³ó¿ Jubarte, Baleia Franca i Baleia Azul na 200–270 mln t
równowa¿nika ropy.

W pierwszym otworze odwierconym w basenie Jequ-
itinhonha równie¿ stwierdzono objawy ropy. Poziomy
roponoœne wystêpuj¹ w utworach górnej kredy. Odkrycia
nazwane Lua Nova znajduje siê na wodach o g³êbokoœci
2300 m.

Gazohydraty. Do znanych ju¿ stref wystêpowania
gazohydratów do³¹czy³a Nowa Zelandia. Geofizyk Stuart
Henrys z instytutu geologicznego GNS Science przedsta-
wi³ wyniki badañ dna morskiego wokó³ Nowej Zelandii.
Warstwy gazohydratów zalegaj¹ na g³êbokoœci ok. 600 m
pod dnem morza w obrêbie rowu Hikurangi na wschód od
Wyspy Pó³nocnej. Zajmuj¹ one obszar ponad 50 000 km2.
Drugi rejon wystêpowania gazohydratów o powierzchni
ok. 2500 km2 znajduje siê po zachodniej stronie Wyspy
Po³udniowej w pobli¿u Fjordland. W kilku miejscach,
m.in. w cieœninie Cooka, stwierdzono na podstawie analizy
refleksów odbitych od dna podwy¿szon¹ koncentracjê
metanu, z nasyceniem porów siêgaj¹cym 30%. Zasoby
metanu zawarte w osadach podmorskich szacuje siê na 226
mld m3. Przewiduje siê przeprowadzenie dalszych badañ
sejsmicznych 3-D, a nastêpnie wykonanie wierceñ.

Doktor Stuart Henrys t³umaczy powstawanie gazohy-
dratów wyp³ywem metanu wyciskanego ze skorupy ziem-
skiej w czasie nasuwania siê p³yty pacyficznej wzd³u¿
krawêdzi akrecyjnej Wyspy Wschodniej. Po³¹czenie bar-
dzo zimnych pr¹dów na dnie i ciœnienia s³upa wody dopro-
wadzi³o do powstawania gazohydratów w osadach
przydennych.

Znacznie bardziej zaawansowane jest rozpoznanie
gazohydratów na Alasce, w rejonie North Slope. S³u¿ba
Geologiczna USA, z inicjatywy Departamentu Spraw
Wewnêtrznych i Departamentu Energii, przeprowadzi³a
zakrojone na szerok¹ skalê badania kompleksów ropono-
œnych pod k¹tem obecnoœci gazohydratów. Wykorzystano
zdjêcia sejsmiczne 3-D wykonywane dla potrzeb prze-
mys³u naftowego. Badano 3 podstawowe formacje ropono-
œne (kreda– –paleogen), u¿ywaj¹c metod stosowanych do
rozpoznania konwencjonalnych z³ó¿ ropy i gazu, ograni-
czaj¹c siê jednak tylko do akumulacji gazohydratów znaj-
duj¹cych siê poni¿ej granicy wiecznej zmarzliny. Z du¿ym
prawdopodobieñstwem mo¿na twierdziæ, ¿e wykryte sku-
pienia gazohydratów by³y pierwotnie z³o¿ami gazu ziem-
nego w stanie wolnym. Przekszta³cenie nast¹pi³o wraz z
oziêbieniem klimatu na pocz¹tku plejstocenu. W najstar-
szej formacji Nanushuk znajduje siê 43% zasobów, w for-
macji Tulavak-Schrader-Bluff-Prince Creek — 33% i w
formacji Sagavanirktok — 24%. Ogó³em w obrêbie North
Slope w gazohydratach znajduje siê 2,4 bln m3 gazu.
Raport S³u¿by Geologicznej USA okreœla te zasoby jako
wydobywalne przy obecnym stanie techniki. Do eksploata-
cji najbardziej odpowiednia wydaje siê metoda uwalniania
gazu przez dekompresjê.

Zasoby gazohydratów obliczone obecnie s¹ kilkakrot-
nie ni¿sze od szacunków opublikowanych w 1995 r., ponie-
wa¿ poprzednio by³y to zasoby geologiczne, teraz s¹ to
zasoby bilansowe.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, BP, DPA,
Gazprom, Hart’s E&P, Offshore, Oil&Gas Financial
Journal, Oil&Gas Journal, OPEC, Rigzone, RusEnergy,
Statoil, Upstream, World Oil
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