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Œwiat. Rosn¹ce zapotrzebowanie na
energiê powoduje koniecznoœæ rozwo-
ju transportu noœników energii, w tym
ruroci¹gów do przesy³u ropy naftowej,
gazu ziemnego i produktów naftowych.
W 2011 r. na œwiecie zbudowano 13 557 km
ruroci¹gów kosztem 42,5 mld USD, w br.
planuje siê oddanie do u¿ytku 14 302 km,
co stanowi wzrost o 5,5% (tab. 1). Jednak

jest to wzrost krótkookresowy, bo w 2010 r. zbudowano
18 624 km ruroci¹gów (Prz. Geol., 58: 981). S¹ to inwesty-
cje kapita³och³onne, d³ugoterminowe i przewa¿nie doœæ
trudne pod wzglêdem technicznym i organizacyjnym.
Inwestorów zniechêcaj¹ przede wszystkim warunki opodat-
kowania, ponadto wiele takich projektów napotyka prze-
szkody natury politycznej w rodzaju konfliktów granicz-
nych lub ruchów separatystycznych. Gazoci¹gi stanowi¹
w 2012 r. 77% wszystkich projektów, z kolei w podziale
na l¹dowe i morskie d³ugoœæ ruroci¹gów l¹dowych wynosi
13 680 km (95,6%), morskich tylko 621 km.

Dane z tabeli 1 dotycz¹ce 2012 r. obejmuj¹ projekty,
które bêd¹ oddane do u¿ytku w tym roku. Na tle ogólnego
spowolnienia inwestycji ruroci¹gowych wzrost obserwuje
siê w regionie azjatyckim, w Ameryce £aciñskiej, USA
i Kanadzie. Dla Chin du¿e znaczenie ma ropoci¹g z Zatoki
Bengalskiej przez Birmê (Myanmar) do po³udniowo-
-zachodnich Chin i przebiegaj¹cy równolegle gazoci¹g.
Nasstêpn¹ wa¿n¹ inwestycj¹ jest druga nitka gazoci¹gu
z Turkmenistanu do wschodnich Chin nazwanego West-
-East Pipeline. W dalszym ci¹gu trwaj¹ prace przy budowie
gazoci¹gu Iran–Pakistan, który ma byæ gotowy w 2014 r.,
chocia¿ rz¹d Pakistanu utrzymuje, ¿e nast¹pi to wczeœniej.
W Ameryce Po³udniowej w 2015 r. ma byæ oddany do
u¿ytku 1700-kilometrowy gazoci¹g Gasoducto del Noreste
z Boliwii do Argentyny. Inn¹ znaczniejsz¹ inwestycj¹ w tym
regionie jest ruroci¹g ³¹cz¹cy z³o¿a ropy w œrodkowej
czêœci Boliwii z terminalem eksportowym Covenas na
wybrze¿u Morza Karaibskiego. W Ameryce Pó³nocnej naj-
wa¿niejszym przedsiêwziêciem w transporcie gazu ziem-
nego, po wycofaniu siê BP i ConocoPhillips z projektu
Denali, jest Alaska Pipeline Project. W dalszym ci¹gu wa¿¹
siê losy ropoci¹gu Keystone XL biegn¹cego w za³o¿eniach
z zachodniej Kanady do Zatoki Meksykañskiej. Budowa
pierwszego odcinka do Teksasu o d³ugoœci 3180 km zosta³a
zawieszona przez prezydenta USA Baracka Obamê.

W Europie po ukoñczeniu pierwszej nitki Nord Stream
i uzupe³niaj¹cych gazoci¹gów OPAL i NEL dwie nastêpne
wielkie inwestycje to Nabucco i South Stream. Œciœle
bior¹c, ze wzglêdu na podobne Ÿród³a dostaw surowca,
trasy i odbiorców mo¿e to byæ tylko jeden z tych projek-
tów. W Rosji przewiduje siê po³¹czenie z³o¿a gazu Bowa-
nienkowo przez Uchtê do Tor¿oku o d³ugoœci 2400 km.

Dla Europy po³udniowej najwa¿niejszy jest gazoci¹g Galsi
z Algierii przez Sardyniê do Toskanii z terminem oddania
do eksploatacji w 2014 r.

Jak wynika z zestawienia projektowanych inwestycji
ruroci¹gowych, w Afryce nie ma takich przedsiêwziêæ
w 2012 r. Taka sytuacja dotychczas wynika³a przede wszyst-
kim z lokalizacji g³ównych oœrodków eksploatacji ropy
i gazu w pobli¿u wybrze¿y i równoczeœnie z niemal zupe³-
nego braku odbiorców krajowych, wobec czego nie by³o
potrzeby rozbudowy sieci przesy³owej i dystrybucyjnej.
Teraz, w zwi¹zku ze wzrostem wydobycia w Sudanie,
Kenii i Tanzanii, takie projekty siê pojawiaj¹. Najwiêkszy
z nich to gazoci¹g transsaharyjski z Nigerii do wybrze¿y
Morza Œródziemnego o d³ugoœci 4100 km, który móg³by
byæ impulsem rozwojowym dla gospodarki kilku pañstw
afrykañskich, ale nadal pozostaje w sferze projektów
i uzgodnieñ.

Koszt inwestycji ruroci¹gowych w 2012 r. ocenia siê
na 39,6 mld USA, wszystkie planowane projekty w br.
i w latach nastêpnych to 203 mld USD. Wed³ug danych
FERC (Federal Energy Regulatory Commission), œredni
koszt budowy ruroci¹gu na l¹dzie w USA wynosi 2,75 mln
USD za kilometr.

Polska. Wyniki wiercenia Siciny-2 zwracaj¹ uwagê
na perspektywy wystêpowania gazu niekonwencjonalnego
w utworach karboñskich na monoklinie przedsudeckiej.
Przewiercono ponad 1000 m osadów karboñskich, wyko-
nuj¹c 265 m ci¹g³ego rdzeniowania w trzech perspektywicz-
nych interwa³ach stwierdzonych poprzednio w otworze
Siciny-1. Poni¿ej 3200 m odkryto czwarty poziom ³upków
gazonoœnych oraz spêkane piaskowce z gazem zamkniêtym.
S¹ to wêglowodory szeregu C1–C3 i dalsze analizy rdzeni
i profilowañ otworowych powinny okreœliæ iloœæ gazu.
Wiercenie Siciny-3 zakoñczono na g³êbokoœci 3520 m.
Jest ono zlokalizowane na po³udniowy zachód od Leszna,
w obrêbie koncesji Góra.

Poszukiwania Naftowe DIAMENT w Zielonej Górze
podpisa³y 5 marca br. porozumienie o wspó³pracy z amery-
kañsk¹ firm¹ Weatherford. Wspó³praca dotyczy m.in.
utworzenia pakietu wspólnych specjalistycznych serwisów
niezbêdnych w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziem-
nego, szkolenia i wymiany technologii i sprzêtu. Umowa
jest efektem wczeœniejszych wspólnych dzia³añ obu firm
w zakresie us³ug wiertniczych, serwisowych i rekonstruk-
cyjnych. Weatherford oferuje us³ugi i wyposa¿enie dla sek-
tora naftowego i dzia³a w ponad 100 krajach na wszystkich
kontynentach. W Polsce ma ju¿ placówki w Krakowie
(Weatherford Service Center) i w Warszawie.

Ukraina. Pañstwowa s³u¿ba geologiczna Ukrainy
og³osi³a przetarg na dwa bloki koncesyjne z potencjalnymi
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zasobami gazu z ³upków wynosz¹cymi 3,5 bln m3 gazu.
Blok Juzowska w rejonie Doniecka z zasobami 2 bln m3

gazu wymaga nak³adów na poszukiwania w wysokoœci
250–300 mln USD, op³aty koncesyjne wynosz¹ 1,9 mln
USD. Na bloku Oleska na wschód od Lwowa z zasobami
0,8–1,5 bln m3 gazu wymagana wysokoœæ nak³adów to
150–200 mln USD, a op³aty koncesyjne okreœlono na 1,3 mln
USD. Jednak wiceprezes Naftohazu Wadim Czuprun jest
mniejszym optymist¹ i w niedawno udzielonym wywia-
dzie oszacowa³ ³¹czne zasoby gazu w ³upkach na Ukrainie
na 2 bln m3.

Rumunia. W wyniku pierwszego wiercenia g³êboko-
wodnego wykonanego w rumuñskim sektorze Morza Czar-
nego odkryto akumulacjê gazu ziemnego o zasobach wstêp-
nie oszacowanych na 42 do 85 mld m3. Otworem Domino-1
przewiercono horyzont gazonoœny o mi¹¿szoœci netto 70,7 m.
Wiercenie znajduje siê w obrêbie koncesji Neptun, na
wodach o g³êbokoœci 930 m, 170 km na pó³nocny wschód
od Konstancy. Jeszcze w tym roku przewiduje siê wykonanie
zdjêcia sejsmicznego 3-D, nastêpnie otwór zostanie po-
g³êbiony do co najmniej 3000 m. Chocia¿ jest to du¿e z³o¿e,
obecnie trudno okreœliæ jego znaczenie przemys³owe, jak
mówi¹ przedstawiciele spó³ki ÕMV Petrom, która wraz
z operatorem ExxonMobil jest w³aœcicielem koncesji Neptun.

Rosja. W styczniu 2011 r. Rosnieft zawar³a porozumienie
o wspó³pracy z BP, ale akcjonariusze TNK-BP zaskar¿yli
umowê i s¹d w Londynie nakaza³ BP prowadzenie inwesty-
cji w Rosji za poœrednictwem TNK-BP. To rozwi¹zanie
nie odpowiada³o Rosniefti i rozpoczêto rozmowy z firm¹
ExxonMobil. W sierpniu ub. roku w Soczi podpisano umowê
o wspó³pracy strategicznej pomiêdzy ExxonMobil i Ros-
niefti¹, która przewiduje inwestycje w wysokoœci 3,2 mld
USD na badania geologiczne trzech bloków koncesyjnych
Prinowoziemielskoje 1, 2 i 3 na Morzu Karskim i bloku
Tuapse na Morzu Czarnym jako najbardziej perspekty-
wicznych i jednoczeœnie najs³abiej rozpoznanych stref szel-
fowych. W ramach wymiany doœwiadczeñ i technologii
utworzony zostanie równie¿ wspólny oœrodek badañ i projek-
tów szelfu arktycznego w Sankt Petersburgu. Doœwiad-
czenia w zakresie rozpoznania trudno dostêpnych zasobów
ropy naftowej w zachodniej Syberii bêd¹ wykorzystane
w realizacji wspólnych projektów w Rosji, USA i innych
krajach. Rosnieft weŸmie udzia³ w inwestycjach z³o¿owych
m.in. w Zatoce Meksykañskiej, Teksasie i Kanadzie.

Afryka Wschodnia. Po serii sukcesów poszukiwaw-
czych w Afryce Zachodniej przysz³a kolej na Afrykê
Wschodni¹. Najpierw w paŸdzierniku 2011 r. ENI donios³o
o odkryciu du¿ego z³o¿a gazu ziemnego Mamba South

197

Przegl¹d Geologiczny, vol. 60, nr 4, 2012

Œrednica ruroci¹gu Lata

100–250 mm 300–500 mm 560–760 mm >800 mm Razem 2012 2013 i lata
nastêpne

Gazoci¹gi

Afryka – – – – – 4170

Ameryka £aciñska – 203 499 47 749 4688

Azja i Pacyfik* 48 304 2493 4501 7346 15 589

Bliski Wschód – – – – – 5328

Europa** – – – 1571 1571 4836

Kanada – – – 232 232 1863

USA – 644 257 322 1223 2541

Ogó³em gaz 48 1151 3249 6672 11 120 39 016

Ropoci¹gi

Afryka – – – – – –

Ameryka £aciñska – – – 721 721 233

Azja i Pacyfik* 97 32 – – 129 3556

Bliski Wschód – – – – – 954

Europa** – – – 430 430 459

Kanada – – – 140 140 3066

USA 34 753 435 121 1343 3315

Ogó³em ropa 131 785 435 1411 2762 11 584

Przesy³ roduktów naftowych

Afryka – – – – – –

Ameryka £aciñska – – – – – 282

Azja i Pacyfik* – – – – – 698

Bliski Wschód – – – – – 953

Europa** – – – – – –

Kanada – 420 – – 420 346

USA – – – – – 6640

Ogó³em produkty – 420 – – 420 8919

Razem œwiat 178 2356 3684 8084 14 302 59 098

*Tak¿e czêœæ azjatycka Rosji.
**W tym Rosja na zachód od Uralu.

Tab. 1. Ruroci¹gi w 2012 r. i w latach nastêpnych (wg Oil and Gas Journal, 2012) (w kilometrach)



w basenie Rovuma na Oceanie Indyjskim w obrêbie bloku
nr 4. W tym samym rejonie w lutym br. w otworze Mamba
North-1 stwierdzono wystêpowanie horyzontu gazonoœ-
nego o mi¹¿szoœci 186 m, z którego w próbach uzyskano
przyp³yw 19,6 m3/min gazu i niewielkie iloœci kondensatu.
ENI uwa¿a, ¿e po zakoñczeniu dowiercania mo¿na bêdzie
osi¹gn¹æ wydajnoœæ 78–80 m3/min. £¹czne zasoby geo-
logiczne z³ó¿ Mamba South i Mamba North w Mozambiku
szacowane s¹ na 850 mld m3 gazu. Wiercenie znajduje siê
ok. 45 km od wybrze¿a, g³êbokoœæ wody wynosi 1690 m.

Kilka dni póŸniej o sukcesie poszukiwawczym w otworze
rozpoznawczym Lagosta-3, równie¿ w Mozambiku, poin-
formowa³o Anadarko Petroleum Corp., które wspólnie
z irlandzkim Cove Energy plc prowadzi prace w obrêbie
bloku 1, równie¿ w basenie Rovuma. Przewiercono gazowy
interwa³ produktywny o mi¹¿szoœci 176 m i potwierdzono
jego po³¹czenie z otworami Lagosta-1 i Lagosta-2. Ten
sam piaszczysty kompleks gazonoœny o dobrych w³as-
noœciach zbiornikowych wystêpuje w z³o¿ach Windjam-
mer, Barquentine i Camarão. Na podstawie nowych
wyników z³o¿owych mo¿na oceniæ zasoby wydobywalne
zespo³u z³ó¿ Windjammer-Lagosta-Barquentine-Camarão
na 850 mld m3 gazu.

Kolejnego odkrycia w otworze Zafarani-1 dokona³y
Statoil (operator) i ExxonMobil, zlokalizowane jest ono
w obrêbie bloku 2. Poniewa¿ g³êbokoœæ wody w tym rejonie
wynosi 2582 m, wiercenie zosta³o wykonane ze statku
wiertniczego Ocean Rig Poseidon z g³êbokoœci¹ docelow¹
5100 m. Mi¹¿szoœæ serii zbiornikowej o bardzo dobrych
parametrach porowatoœci i przepuszczalnoœci wynosi 120 m.
Jest to pierwsze wiercenie w ramach koncesji Statoilu
i wed³ug wstêpnych ocen zasoby geologiczne nowej aku-
mulacji wynosz¹ 140 mld m3 gazu. Jeœli podjêta zostanie
decyzja o zagospodarowaniu z³o¿a, to krajowa firma
Tanzania Petroleum Development Corp. ma prawo obj¹æ
10% udzia³ów.

W Mozambiku i Tanzanii odkryto równie¿ z³o¿a l¹dowe
i wraz z wymienionymi wy¿ej z³o¿ami podmorskimi stano-
wi¹ one dobr¹ podstawê do rozwoju poszukiwañ w tym
regionie i do stworzenia krajowego przemys³u gazow-
niczego. Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje,
¿e w ci¹gu najbli¿szych 5 lat w Tanzanii zostan¹ ulokowane
du¿e inwestycje zagraniczne, a od 2020 r. kraj stanie
siê znacz¹cym eksporterem gazu ziemnego. Perspektywy
odkrycia i eksploatacji z³ó¿ wêglowodorów nie ograniczaj¹
siê tylko do Mozambiku i Tanzanii. Zapowiadane jest roz-
poczêcie wydobycia gazu w okrêgu Puntland w pó³nocno-
-wschodniej Somalii, a w nastêpnej kolejnoœci rozpo-
znawane bêd¹ z³o¿a podmorskie na Oceanie Indyjskim
o potencjalnych zasobach ponad 13,6 mld t ropy, chocia¿
bior¹c pod uwagê obecn¹ sytuacjê wewnêtrzn¹ w Somalii,
bêdzie to zadanie znacznie trudniejsze ni¿ w Tanzanii.

USA. W maju 2010 r. w rozmowach prezydentów Sta-
nów Zjednoczonych i Meksyku, Baracka Obamy i Felipe
Calderona, poruszono sprawê rozgraniczenia stref eko-
nomicznych w Zatoce Meksykañskiej w celu uregulowa-
nia korzystania z zasobów podmorskich przez obie strony
i wspó³pracy w zakresie zapobiegania ska¿eniom œrodowi-
ska naturalnego. Negocjacje znalaz³y swój fina³ w lutym

br., kiedy to ministrowie spraw zagranicznych podpisali
porozumienie o wyznaczeniu granicy sektorów. Umowa
ma zapobiegaæ sporom w przypadku odkrycia z³ó¿ zlokali-
zowanych po obu stronach granicy. Metody eksploatacji
i udzia³ w sczerpaniu zasobów bêd¹ wtedy okreœlane wspól-
nie. Przewiduje siê równie¿ wspó³pracê amerykañskich
firm wiertniczych z Pemexem. Sekretarz spraw wewnêtrz-
nych USA Ken Salazar podkreœli³, ¿e porozumienie otwiera
dla poszukiwañ obszar zewnêtrznego szelfu kontynental-
nego o powierzchni ponad 6000 km2 i zasobach szacowa-
nych na 23 mln t ropy i 8,6 mld m3 gazu.

Chiny. Liczba samochodów w Chinach zwiêkszy³a
siê 4-krotnie w ostatnich latach i przekroczy³a 50 mln.
Przy obecnym œrednim 6-procentowym wzroœcie dochodu
krajowego do 2020 r. liczba samochodów osi¹gnie 200 mln
i 770 mln do 2040 r. Nawet jeœli rozwinie siê produkcja
samochodów elektrycznych, zu¿ycie ropy w transporcie
bêdzie siê zwiêkszaæ i – uwzglêdniaj¹c skalê wzrostu taboru
samochodowego – sprostanie popytowi na paliwo bêdzie
wyj¹tkowo trudnym zadaniem. Jest to tylko jeden z czyn-
ników wp³ywaj¹cych na zwiêkszenie zapotrzebowania na
ropê i produkty naftowe. W 2010 r. wydobycie ropy naftowej
w Chinach wynios³o 553 tys. t/d (wzrost o 7,1% w porów-
naniu z rokiem 2009), ale konsumpcja ropy wynios³a
1231 tys. t/d i by³a wiêksza o 10,4%. Eksperci z Instytutu
Bakera na Uniwersytecie Rice’a przewiduj¹, ¿e zapotrzebo-
wanie na ropê naftow¹ w Chinach bêdzie szybko rosn¹æ
i do 2040 r. zrówna siê z obecnym zapotrzebowaniem
w USA. W 2010 r. konsumpcja ropy w USA wynosi³a
2604 tys. t/d. S¹ to tezy zawarte w opublikowanym w grud-
niu 2011 r. opracowaniu „Awans Chin i jego znaczenie
w dziedzinie energii”. Autorzy zwracaj¹ uwagê na tendencjê
do centralizacji polityki energetycznej, co raczej nie przy-
czyni siê do zwiêkszenia iloœci nowych inicjatyw i innowa-
cyjnoœci. Jest to widoczne choæby na przyk³adzie podejœcia
do wykorzystania gazu z ³upków. Chiny posiadaj¹ ogromne
potencjalne zasoby gazu z ³upków, ale czynniki techniczne,
legislacyjne i ekonomiczne opóŸniaj¹ rozwój bazy krajowej.
Gdyby te trudnoœci zosta³y przezwyciê¿one, mo¿na by³oby
powa¿nie ograniczyæ import skroplonego gazu ziemnego
z Australii i Bliskiego Wschodu. Zamiast tego Pekin
próbuje pozyskaæ zasoby w USA, zawi¹zuj¹c wraz z innymi
firmami miêdzynarodowymi spó³ki z niezale¿nymi firmami
amerykañskimi.

W opracowaniu Instytutu Bakera znalaz³a siê te¿ ocena
chiñskiej ekspansji zagranicznej w zakresie zapewnienia
dostêpu do Ÿróde³ energii. Strategia ta napotyka liczne prze-
szkody natury geopolitycznej i rosn¹ce napiêcia w wielu
regionach wydobycia ropy i gazu. W³adze chiñskie zaczynaj¹
zdawaæ sobie sprawê, ¿e w³asne aktywa bêd¹ pewniejszym
rozwi¹zaniem i konieczne jest po³o¿enie wiêkszego nacisku
na wewnêtrzne bezpieczeñstwo energetyczne. Dla USA
mo¿e to byæ zapowiedŸ wiêkszej wspó³pracy Chin ze wspól-
not¹ miêdzynarodow¹ w os³abianiu konfliktów regional-
nych zamiast ich podsycania.

�ród³a: Hart’s E&P, Offshore, Oil & Gas Financial
Journal, Oil & Gas Journal, Rigzone, Rosnieft, RusEnergy,
San Leon Energy, Statoil, The New York Times, Upstream,
World Oil
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