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Obszar zainteresowania

• Nieprecyzyjne określenie „unconventional”, chociaż obejmuje 
szereg „rodzajów” gazu, tak naprawdę znaczenie mają: shale
gas, thigt gas i coalbed methane. Reszta na chwilę obecną ma 
znaczenie marginalne (hydrates, coal-to-gas transformation)

• Znaczenie dla przyszłości gazu niekonwencjonalnego mają trzy 
rzeczy:

• 1/ succes story w Stanach Zjednoczonych (możliwości jego 
powtórzenia, przekroczenie punktu krytycznego)

• 2/ doświadczenia Chin, gdzie obecnie prace są najbardziej 
zaawansowane

• 3/ otoczenie regulacyjne w zakresie kwestii społecznych i 
środowiskowych



Perspektywy wydobycia do 2040 r.

• Obecny udział gazu niekonwencjonalnego wynosi ok. 20%, w 
20140 r. ma to być ok. 30%

• Podział z uwzględnieniem rodzajów

• Obecnie shale gas wydobywa się w: USA, Kanadzie, Chinach, 
Argentynie i Meksyku

• CBM w: Australii i Chinach



Doświadczenia amerykańskie

• W 2005 r. gaz niekonwencjonalny to 6% produkcji amerykańskiej 
i ok. 1% udziału światowego, w 2014 r. już odpowiednio: 52% i 
11%

• Brak bezpośredniego wpływu rewolucji amerykańskiej na 
światowe rynku (ograniczenia związane z eksportem surowca), 
ale wpływ pośredni jest znaczący.

• Ogromne znaczenie dla amerykańskiej gospodarki (cena spadła 
z 12 USD za mMBtu w 2008 do 2 USD za mMBtu w 2012)

• Doświadczenia przemysłu: spadek kosztów technologii, 
trafianie w sweet points (learning by doing), transformacja 
sektora energetycznego



Doświadczenia amerykańskie

• W perspektywie 2040 r. udział gazu niekonwencjonalnego w produkcji 
ma wynieść ok. 70%. Głównym zagrożeniem jest kalkulacja 
ekonomiczna i ew. dalszy spadek cen surowca na rynku



Wzrost Chin?

• Niewielkie znaczenie gazu ziemnego dla mixu energetycznego 
Chin (ok. 5% w 2013 r.) z perspektywą wzrostu do ok. 12% w 
20140 r.

• Główne przyczyny: ogromne zanieczyszczenie powietrza i 
mniejsza emisyjność gazu

• Głównym zagrożeniem jest jednak zielona rewolucja, jeśli nadal 
będzie postępowała w takim tempie, Chiny wejdą w gospodarkę 
niskoemisyjną praktycznie bez okresu przejściowego (gaz stanie 
się tylko paliwem na rynku mocy rezerwowej)



Chiny – pozostałe aspekty

• Inne niewiadome dla rynku chińskiego: dostęp do zasobów 
(polityka regulacyjna państwa), rozwój infrastruktury 
przesyłowej, ustalanie cen na rynku oraz subsydia dla 
producentów)

• Ograniczenia naturalne: wysoka aktywność sejsmiczna w 
miejscach położenia złóż, złoża ulokowane są głębiej niż w USA



Regulacje prawne 

• Wydobycie na skalę przemysłową odbywa się tylko w USA, 
Kanadzie i Australii, instytucje regulacyjne badają sprawę w 
Chinach i Argentynie, spora część państw ustanowiła 
moratoria na metodę szczelinowania hydraulicznego. 

• Ogromne zużycie wody w procesie wydobycia budzi 
powszechne obawy społeczności lokalnych (vide protesty w 
Wielkiej Brytanii: Balcome i Barton Moss



Specyfika Australii

• Projekty australijskie są niestandardowe. Z jednej strony 
oddalenie od siedzib ludzkich, z drugiej wydobycie gazu na 
otwartym morzu, transport na ląd, ogromne odległości od 
miejsc wydobycia do portów LNG – to wszystko jest 
przedmiotem zainteresowania władz federalnych i lokalnych.



Public concerns

• Problem używania wody i oczyszczania płynu używanego do 
szczelinowania hydraulicznego, odizolowanie odwiertów od 
zbiorników wody (w szczególności na terenach silnie 
zurbanizowanych i położonych blisko siedzib człowieka)

• Dostęp do ziemi (gdzie prawa do eksploatacji surowca nie są 
tak liberalne jak w USA) oraz utrata wartości działek w 
rejonach wydobycia

• Zwiększona emisja na etapie produkcji (silniki diesla, 
zwiększony ruch kołowy) oraz zwiększona emisja metanu 
podczas wiercenia, wydobycia i transportu.


