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1. Znaczenie gazu z łupków - CENA

Source: IEA



1. Znaczenie gazu z łupków -

GOSPODARKA

2010 – O 77 MLD dolarów

powiększyło się BNP USA

za przyczyną gazu z łupków

2015 – BNP USA zwiększy się

o 110 MLD dolarów

za przyczyną gazu z łupków



1. Znaczenie gazu z łupków - ZASOBY



1821 – Pierwsze komercyjne złoże gazu z 

łupków, Fredonia, NY

Po 160 latach badań i rozwoju:

1980 – Department Energii stoi na czele badań 

mikrosejsmicznych i innych technik 

obrazowania 3D, kluczowych dla rozwoju 

wydobycia gazu z łupków;

2000 –odnotowano najwyższy 

wzrost produkcji gazu ze złóż 

niekonwencjonalnych, 

2. Globalna 

historia 

rozwoju

niekonwencjonalnych, 

znacząco większy niż w 

pozostałych sektorach 

energetycznych – boom 

łupkowy



2. Globalna historia rozwoju



Gaz z łupków szansą dla krajów

• Zmniejszenie ceny gazu;

• Większe wpływy z podatków; 

• Mniejsza zależność od importu;

• Atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów; 

• Tworzenie nowych miejsc pracy i rozwijanie przemysłu



ALE…



Source: Visual Capitalist – www.visualcapitalist.com



Source: Visual Capitalist – www.visualcapitalist.com



Source: Visual Capitalist – www.visualcapitalist.com



Społeczności aktywnie protestują przeciwko 

szczelinowaniu hydraulicznemu ze względu na zagrożenie 

dla środowiska



3. Doświadczenia amerykańskie







$77 mld 

w 2010

600,000 

miejsc 

pracy

$926 
oszczędności 

na 

gospodarstwo 

domowe

$23,16 
stawka 

godzinowa



Wpływ gazu z łupków na przemysł petrochemiczny

Source: American Chemistry Council



Expected impact for US economy

Ponad 1,6 mln miejsc pracy

$231mld wartości dodanej 

$933 mld przychodu              

z podatków



USA – szczelinowanie budzi kontrowersje, 

powodując skargi mieszkańców dotyczące 

zanieczyszczenia, negatywnych skutków 

zdrowotnych, poczucia krzywdy w związku z szeroko 

zakrojonych wydobyciem. 



Kto następny ?





4. Doświadczenia europejskie



Polska –Następna Norwegia?

Gaz z łupków może dać Polsce szansę na  pominięcie Rosji jako eksportera gazu.



Polska – Następna Norwegia?

Rozwój branży ropy i gazu 

przyciąga do regionu 

inwestorów w ilościach, jakie 

nie były obserwowane od 

upadku muru berlińskiego. W 

Polsce poszukiwania gazu z 

łupków prowadziły: Royal

Dutch Shell, Total oraz 

ConocoPhillips. 

Polska udzieliła 112 koncesji 

poszukiwawczych gazu z 

łupków, m.in.  

międzynarodowym firmom, 

takim jak Chevron, 

ConocoPhillips i Marathon Oil. 

Exxon Mobil postanowił 

opuścić rynek Polski.

Rząd tego kraju przygotował

projekt ustawy, oczekując,

że komercyjne wydobycie

rozpocznie się pod koniec

2014.



EUROPE
“Europa, gdzie gęstość zaludnienia jest 

większa większe są wymagania dot. 

ochrony środowiska, a także 

zaangażowanie administracji rządowych , 

może prawdopodobnie doświadczyć 

"łupkowej ewolucji". Europa będzie 

wymagała przyjaznych środowisku 

materiałów i bardziej zaawansowanych 

technologii wierceń horyznontalnych. 

Wpływ netto to: 

- wolniejszy wzrost wiedzy w obszarze 

specyficznej geologii złóż gazu z łupków

- wolniejszy szacowanie rezerw i rozwój 

produkcji

- większy nacisk na długofalowae

działania badawczo-rozwojowe”

Delloite.



Bułgaria - po ogólnokrajowym proteście w styczniu

2012 roku, rząd zdecydował się na wprowadzenie

zakazu technologii szczelinowania hydraulicznego.

Dania - krytyczny pogląd znajduje odzwierciedlenie

w mediach krajowych, rozpoczęły się kampanie

przeciwko rozpoczęciu wydobycia.

Francja- Po protestach mieszkańców, zakazano

szczelinowania hydraulicznego.

Wielka Brytania – Działania zostały nieoficjalnie

zawieszone na prawie rok od czerwca 2011 ze

względu na obawy społeczne dotyczące

bezpieczeństwa technologii. Raport ekspertów w

kwietniu 2012 roku potwierdził, że jest to

bezpieczne.



5. Doświadczenia azjatyckie



Chiny – przygotowują się na możliwości

Chińscy decydenci położyli podwaliny do rozpoczęcia wydobycia gazu z najwyraźniej dużych 

złóż niekonwencjonalnych. 

Chiny postawiły sobie ambitny cel uzyskania 229,5 miliardów metrów sześciennych gazu z

łupków rocznie do roku 2015.



Przed 2004 – Analiza zagranicznych technologii

Od 2005 do 2007 - Eksploatacja zasobów gazu z łupków

2008 - Eksploatacja w regionie Upper Yangtze i planowanie 

innych projektów

2009 - Oceny potencjału zasobów gazu łupkowego i 

definiowanie celów w kluczowych obszarach

China activities for shale gas production

2011 – Określenie prawdopodobnych obszarów złóż gazu z 

łupków

Czerwiec 2011 - Chiny przeprowadziły pierwszą rundę 

poszukiwań gazu łupkowego przetargu i zaprosiły  do 

udziału sześć przedsiębiorstw państwowych



Main players in China shale market

Sinopec Group, drugi największy producent ropy i gazu w Chinach, 

uruchomił swój pierwszy projekt gazu łupkowego i zamierza rozwinąć 

produkcję do  300-500 mln metrów sześciennych rocznie. 

W styczniu 2010, Sinopec i BP współpracowały w obszarze Guizhou.

Yanchang Petroleum wywierciło 12 odwiertów poszukiwawczych

służących ocenie zasobów. Produkcja ma osiągnąć 20 mln m3/rok do

2012 roku i 500 mln m3/rok do 2015.2012 roku i 500 mln m3/rok do 2015.

CNPC rozpoczęło poszukiwania łupków rozwoju gazu w 2006 roku, 

stając się pierwszą chińską firmą w tej branży. 

CNPC uzyskał o koncesję w obszarze Yunnan-Guizhou i wierciło otwory 

poszukiwawcze w Syczuanie w 2009 roku. 

W marcu 2010, CNPC oraz Schlumberger podpisały umowę o 

współpracy w 2010-12 w zakresie geofizyki otworowej. 

W kwietniu 2011, CNPC i Total SA zgodziły się zainwestować 2 mld USD 

w rozwój wydobycia ze złóż niekonwencjonalych w Mongolii. 



“W Chinach niższa gęstość zaludnienia w regionach potencjalnych złóż gazu z łupków, mniej 

restrykcyjne podejście do kwestii środowiskowych, scentralizowane 

działania rządowe i chęć inwestowania umożliwiają powtórzenie sukcesu w USA. 

Prawdopodobna jest „rewolucja łupkowa””. 

.”

Delloite. 

CHINY



Indie – Łupki stulecia?

Rośnie ekscytacja z powodu potencjalnych zasobów, ale na razie nie ma 

dostatecznych dowodów na ich istnienie. 



Indie –Łupki stulecia?

W styczniu 2011 roku w 

Indiach Oil and Natural Gas 

Corporation (ONGC) (ONGC) 

sfinansował pierwsze 

poszukiwania gazu z łupków 

w Durgâpur w Bengalu 

Zachodnim. 

Oil and Natural Gas

Corporation (ONGC) zwrócił

się do międzynarodowych

firm o podzielenie się

doświadczenie w zakresie

złóż niekonwencjonalnych i

rozpoczął współpracę z

Schlumberger.

Indyjski rząd finalizuje swoją

politykę poszukiwania gazu

z łupków i oczekuje, aby

rozpocząć podział koncesji

do grudnia 2013.



6. Doświadczenia afrykańskie



South Africa – Game changer?

Shell i inne firmy zainteresowane wydobyciem rozpoczęły spór w Republice 

Południowej Afryki, która ma najbardziej obiecujące złoża gazu z łupków . 

.



South Africa – Ważny gracz?

W sierpniu 2011

rząd RPA zdecydował sięrząd RPA zdecydował się

przedłużyć

sześciomiesięczne

moratorium w sprawie

poszukiwania gazu z łupków

na kolejne pół roku,

powodując rozczarowaniem

dla tych, krąży co uważane

są na świecie

piątym co do wielkości

zasoby gazu łupkowego.

Afryka Południowa może

stać się ważnym graczem w

branży złóż

niekonwencjonalnych. Kraj

jest zależny od importu gazu

i ropy, ponieważ jego zasoby

nie są w stanie zaspokoić

potrzeb energetycznych.

07.09.2012 - RPA zniosło

moratorium na poszukiwania

gazu łupkowego w regionie

Karoo.



7. Doświadczenia australijskie



Australia jest w podobnej sytuacji, w jakiej Ameryka

Północna była parę lat temu. Zasoby są coraz lepiej

zdefiniowane a drogi rozwoju jasne, więc wartość

transakcji może znacząco wzrosnąć.

Norton Rose



8. Doświadczenia południowoamerykańskie



Argetyna – niewykorzystany potencjał

Wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych  mogą napotkać podobne 

problemy jak w USA.



Argetyna – niewykorzystany potencjał 

W maju 2011 roku

Argentyna ogłosiła,

że   zamierza stać się

pierwszym poza USA i

Kanadą miejscem, gdzie

ropa z łupków będzie

wydobywana w skali

komercyjnej.

Repsol, główna hiszpańska 

spółka z branży ropy i gazu 

ogłosiła, że   jej spółka 

zależna – argentyńska 

Yacimientos

Petrolíferos Fiscales (YPF), 

wykona w tym roku 17 

nowych odwiertów i 

zeszczelinuje 14 już 

istniejących w Vaca Muerta

Firmy na całym świecie 

wykazują zainteresowanie 

projektami wydobycia gazu 

z łupków. Oczekuje się, że 

inwestycje w wydobycie 

gazu ze złóż 

niekonwencjonalnych 

osiągną  1 mld USD do 

2012. „Joint venture” jest 

na razie najbardziej 

preferownym modelem. 



AMERYKA POŁUDNIOWA

‘’ Zasoby gazu z łupków w Brazylii szacuje się

jako jedne z największych w regionie, ale nie

było większego zainteresowania poszukiwaniem

lub inwestowaniem w tym regionie. Argentyna

jest jedynym krajem Ameryki Południowej, który

wydaje się być gotowym do rozpoczęcia

wydobycia w Zagłębiu Neuquén.

Rozwój gazu z łupków w Argentynie będzie

cenny dla kraju. Ponadto, biorąc pod uwagę

gotowość argentyńskiego rządu, aby wspierać te

projekty, spodziewamy się, że nastąpi rozwój w

tej dziedzinie. "

KPMG



9. WNIOSKI DLA POLSKI


