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Synteza
Gaz ziemny wchodzi w złotą erę, jednak stanie się to faktem tylko jeśli znacząca część
wielkich światowych złóż gazu niekonwencjonalnego – gazu z łupków, gazu zaciśniętego
i metanu ze złóż węgla – okaże się możliwa do wydobycia w sposób opłacalny
i akceptowalny środowiskowo. Postęp w technologiach wydobywczych doprowadził
w ostatnich latach do gwałtownego wzrostu produkcji gazu niekonwencjonalnego
w Ameryce Północnej, rozbudzając nadzieję na dalszy wzrost tamtejszej produkcji
i powstanie przemysłu gazu niekonwencjonalnego na dużą skalę w innych częściach świata,
gdzie wiadomo o istnieniu znaczących zasobów. Istotny wzrost podaży gazu przyniósłby
szereg korzyści w postaci większej różnorodności energetycznej i większego bezpieczeństwa
dostaw w krajach importujących większość własnego zapotrzebowania na gaz oraz korzyści
globalne w postaci obniżenia kosztów energii.
Świetlana przyszłość gazu niekonwencjonalnego jest jednak niepewna: wielorakie
przeszkody muszą zostać pokonane, zwłaszcza w zakresie społecznych i środowiskowych
obaw związanych z jego wydobyciem. Produkcja gazu niekonwencjonalnego jest
intensywnym procesem przemysłowym, o generalnie większym wpływie na środowisko niż
wydobycie gazu konwencjonalnego. Często potrzeba większej ilości odwiertów
i zastosowania technologii szczelinowania hydraulicznego w celu wzmożenia przepływu
gazu do szybu. Zależnie od skali wydobycia może mieć to znaczący wpływ na lokalne
społeczności, wykorzystanie terenu i zasobów wody. Poważne ryzyka, take jak możliwość
zanieczyszczenia powietrza i skażenia wód powierzchniowych i gruntowych, muszą być
skutecznie zneutralizowane. Trzeba również zminimalizować emisję gazów cieplarnianych
zarówno w punkcie wydobycia jak i w całym łańcuchu dostaw gazu. Są to kwestie, którymi
należy się zająć, w przeciwnym razie prawdopodobne jest ograniczenie, a nawet
zatrzymanie, rozwoju złóż niekonwencjonalnych.
Istnieją technologie i wiedza, które umożliwiają produkcję gazu niekonwencjonalnego
w sposób uwzględniający odpowiednio te wyzwania, jednak jeśli chce się utrzymać lub
pozyskać zaufanie społeczne niezbędny jest ciągły nacisk rządów i sektora
przemysłowego na poprawę jakości operacji wydobywczych. Sektor przemysłowy musi
zobowiązać się do stosowania najwyższych możliwych standardów środowiskowych
i społecznych na wszystkich etapach procesu wydobycia. Rządy muszą opracować właściwe
reżimy regulacyjne, oparte na rzetelnej wiedzy i wysokiej jakości danych, z uwzględnieniem
personelu wystarczającego do zapewnienia przestrzegania standardów i zagwarantowanym
dostępie do informacji publicznej. Chociaż istnieje cały szereg innych czynników – różnych
w poszczególnych krajach - które będą miały wpływ na rozwój złóż niekonwencjonalnych,
w naszej ocenie istnieje decydujący związek pomiędzy sposobem w jaki rządy i sektor
przemysłowy odpowiedzą na te wyzwania społeczne i środowiskowe a perspektywami
produkcji gazu niekonwencjonalnego.
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Sformułowaliśmy zestaw “Złotych Zasad” czyli wytycznych, które mogą pozwolić
decydentom politycznym, regulatorom, operatorom i innym na podjęcie tych kwestii
środowiskowych i społecznych.1 Nazwaliśmy je Złotymi Zasadami, ponieważ ich
zastosowanie może dać taki poziom standardów środowiskowych i akceptacji społecznej,
który może utrzymać bądź zyskać sektorowi przemysłowemu „społeczną licencję
do działania” w ramach danej jurysdykcji, torując drogę do powszechnego rozwoju gazu
niekonwencjonalnego na wielką skalę, zwielokrotniając ogólną podaż gazu i sprawiając,
że złota era gazu stanie się rzeczywistością.
Złote Zasady podkreślają, że pełna przejrzystość, badanie i monitorowanie wpływu
na środowisko oraz zaangażowanie lokalnych społeczności są kluczowe dla odpowiedzi
na obawy społeczne. Staranny wybór lokalizacji wierceń może ograniczyć oddziaływanie
powierzchniowe i pomóc najbardziej efektywnie typować obfite złoża, minimalizując ryzyko
trzęsień ziemi czy przepływu płynu szczelinującego pomiędzy warstwami geologicznymi.
Wyciekom z szybów do warstw wodonośnych można zapobiegać poprzez wysoki standard
projektowania i budowy szybów oraz testowanie ich szczelności. Rygorystyczna ocena
i monitorowanie potrzeb w zakresie iniekcji wody (w przypadku gazu z łupków i gazu
zaciśniętego), jakości wytwarzanej wody (w przypadku metanu ze złóż węgla) czy wody
odpadowej we wszystkich typach produkcji gazu niekonwencjonalnego, może zapewnić
uzasadnione i surowe decyzje w zakresie zagospodarowania i składowania wody. Związane
z produkcją emisje lokalnych zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych mogą być ograniczone
poprzez inwestycje eliminujące wypuszczanie gazu do atmosfery i wypalanie gazu
w pochodni w fazie budowy szybu.
Szacujemy, że zastosowanie Złotych Zasad może podnieść całkowity koszt finansowy
typowego szybu dla gazu z łupków o około 7%. Jednak, w przypadku większych projektów
z wieloma szybami, dodatkowe inwestycje w środki ograniczenia wpływu na środowisko
mogą równoważyć niższym kosztom operacyjnym.
W naszym Scenariuszu Złotych Zasad (Golden Rules Case) zakładamy, że zaistnieją
warunki, które w połączeniu ze zmianą podejścia do wydobycia gazu
niekonwencjonalnego zgodną ze Złotymi Zasadmi umożliwią postępujący globalny rozwój
gazu ze złóż niekonwencjonalnych z daleko idącymi konsekwencjami dla światowych
rynków energetycznych. Większa dostępność gazu ma duży wpływ na obniżenie cen gazu
i w rezultacie światowy popyt na gaz rośnie o przeszło 50% pomiędzy 2010 a 2035 rokiem.
Wzrost popytu na gaz jest równy łącznemu wzrostowi popytu na węgiel, ropę i energię
jądrową i wyprzedza wzrost w zakresie OZE. Udział gazu ziemnego w światowym bilansie
1

Przy opracowywaniu „Złotych Zasad” przeprowadzono konsultacje z licznymi zainteresowanymi, także
podczas warsztatu wysokiego szczebla zorganizowanego przez MAE w Warszawie 7 marca 2012, którego
gospodarzem było polskie Ministerstwo Gospodarki a współgospodarzem meksykańskie Ministerstwo
Energii. Poza warsztatem autorzy korzystali z szeregu opracowań zrealizowanych przez rządy, organizacje
pozarządowe i naukowe oraz stowarzyszenia przemysłu.
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energetycznym osiąga 25% w 2035 r., wyprzedzając węgiel i stając się drugim największym
źródłem energii po ropie naftowej.
Produkcja gazu niekonwencjonalnego, głównie gazu z łupków, wzrasta ponad trzykrotnie
w Scenariuszu Złotych Zasad, osiągając 1,6 biliona m3 w 2035 r. Stanowi to prawie
2/3 przyrostu podaży gazu w okresie do 2035 r. a udział gazu niekonwencjonalnego
w produkcji gazu ogółem wzrasta z 14% obecnie do 32% w 2035 r. Większość tego wzrostu
ma miejsce po 2020 r., z uwagi na czas jaki jest potrzebny nowym państwom do stworzenia
odpowiednich warunków dla przemysłu wydobywczego. Największymi producentami gazu
niekonwencjonalnego w omawianym okresie są Stany Zjednoczone, wysuwające się przed
Rosję jako największy producent gazu na świecie, oraz Chiny, których olbrzymia baza
zasobowa gazu niekonwencjonalnego pozwala na bardzo szybki wzrost produkcji około
2020 r. Znaczące wzrosty produkcji odnotowuje się także w Australii, Indiach, Kanadzie
i Indonezji. Produkcja gazu niekonwencjonalnego w Unii Europejskiej, z Polską jako liderem,
jest wystarczająca po 2020 r., aby pokryć spadek produkcji ze złóż konwencjonalnych.
Światowe inwestycje w produkcję gazu niekonwencjonalnego stanowią 40% z sumy
6,9 biliona USD (w wartościach dolara z 2010 r.) potrzebnej jako kumulatywne inwestycje
w wydobycie gazu w Scenariuszu Złotych Zasad. Państwa, które były importerami netto
w 2010 r. (włączając Stany Zjednoczone) odpowiadają za ponad 3/4 całkowitych inwestycji
w wydobycie gazu niekonwencjonalnego, zyskując szersze korzyści ekonomiczne związane
z poprawą bilansu wymiany handlowej i niższymi cenami energii. Inwestycje
odzwierciedlają dużą liczbę niezbędnych szybów: produkcja na poziomie przewidzianym
w Scenariuszu Złotych Zasad wymagałaby przeszło miliona nowych szybów wydobywczych
gazu niekonwencjonalnego do 2035 r., dwa razy więcej niż ilość szybów gazowych obecnie
produkujących w Stanach Zjednoczonych.
Scenariusz Złotych Zasad przewiduje podaż gazu z bardziej różnorodnych źródeł
na większości rynków, a także rosnące zaufanie co do wielkości podaży, pewności dostaw
i konkurencyjności cenowej gazu ziemnego. Największy wpływ na światowe rynki gazu
i bezpieczeństwo ma rosnący poziom produkcji gazu niekonwencjonalnego w Chinach
i Stanach Zjednoczonych. W Chinach, dlatego że spowalnia to wzrost importu tego
państwa, a w Stanach Zjednoczonych, dlatego że umożliwia to eksport gazu z Ameryki
Północnej. Te wydarzenia łącznie podnoszą ilość gazu, zwłaszcza skroplonego gazu
ziemnnego (LNG), szukającego rynku po 2020 r., co stymuluje rozwój bardziej płynnego
i konkurencyjnego rynku międzynarodowego. Udział Rosji i państw Bliskiego Wschodu
w międzynarodowym handlu gazem spada w Scenariuszu Złotych Zasad z około 45%
w 2010 r. do 35% w 2035 r., mimo że eksport gazu z tych państw wzrasta o 20% w tym
samym czasie.
W Scenariuszu Niskiego Wykorzystania Gazu Niekonwencjonalnego (Low Unconventional
Case) zakładamy, że – głównie z uwagi na brak akceptacji społecznej – tylko mała część
bazy zasobowej gazu niekonwencjonalnego będzie możliwa do wydobycia. W rezultacie
zagregowana produkcja gazu niekonwencjonalnego rośnie tylko nieznacznie powyżej
dzisiejszych poziomów do 2035 r. Konkurencyjna pozycja gazu w światowym bilansie
4
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energetycznym pogarsza się w wyniku mniejszej dostępności i wyższych cen oraz udział
gazu w światowej konsumpcji energii rośnie nieznacznie, z 21% w 2010 r. do 22% w 2035 r.,
pozostając daleko poniżej konsumpcji węgla. Wolumen handlu międzyregionalnego gazem
jest wyższy niż w Scenariuszu Złotych Zasad i niektóre trendy handlowe się odwracają:
Ameryka Północna potrzebowała będzie znaczących ilości importowanego LNG. Scenariusz
Niskiego Wykorzystania Gazu Niekonwencjonalnego wzmacnia dominującą pozycję
głównych posiadaczy gazu konwencjonalnego w globalnej podaży surowca.
Związane z sektorem energii emisje CO2 są 1,3% większe w Scenariuszu Niskiego
Wykorzystania Gazu Niekonwencjonalnego niż w Scenariuszu Złotych Zasad. Choć siły
stojące za Scenariuszem Niskiego Wykorzystania Gazu Niekonwencjonalnego są napędzane
głównie obawami o środowisko, podważa to każdy argument, że zmniejszenie produkcji
gazu niekonwencjonalnego przynosi korzyści środowiskowe netto. Niemniej sama
zwiększona zależność od gazu ziemnego nie zrealizuje międzynarodowego celu
ograniczenia długookresowego wzrostu średniej temperatury globalnej do 2°C powyżej ery
przedindustrialnej. Osiągnięcie tego celu klimatycznego wymaga dużo bardziej znaczącej
zmiany w globalnej konsumpcji energii. Zakotwiczenie rozwoju gazu niekonwencjonalnego
w szerszych ramach polityki energetycznej, która obejmuje większe osiągnięcia na polu
efektywności energetycznej, bardziej konkretne wysiłki w celu upowszechnienia
niskoemisyjnych źródeł energii i szerokie zastosowanie technologii niskoemisyjnych,
włączając wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, pomogłoby osłabić obawy,
że inwestycje w gaz niekonwencjonalny dokonywane są kosztem tychże technologii.

Synteza
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Złote Zasady
Analizuj, ujawniaj i angażuj


Angażuj się w relacje ze społecznościami lokalnymi, rezydentami i innymi stronami na każdym
etapie prac, zaczynając jeszcze przed poszukiwaniami; zapewnij wystarczającą możliwość
komentowania planów, działań i standardów; wsłuchuj się w obawy i reaguj na nie właściwie
i bez zwłoki.



Ustanów kryteria odniesienia dla kluczowych wskaźników środowiskowych, takich jak jakość
wód gruntowych, przed rozpoczęciem prac i stale je monitoruj podczas operacji.



Analizuj i ujawniaj dane operacyjne nt. wykorzystania wody, ilości i właściwości wody
odpadowej oraz emisji metanu czy innych zanieczyszczeń powietrza wraz z pełnym,
obowiązkowym ujawnieniem ilości i dodatków do płynu szczelinującego.



Minimalizuj uciążliwość dla mieszkańców podczas prac, stosując szeroką odpowiedzialność
społeczną i środowiskową oraz zapewnij, że społeczności lokalne także odczują korzyści
ekonomiczne.

Uważaj gdzie wiercisz


Dobrze wybierz lokalizacje odwiertów aby zminimalizować wpływ na społeczności lokalne,
dziedzictwo historyczne, istniejące wykorzystanie gruntów, źródła utrzymania ludności
miejscowej i ekosystem.



Właściwie badaj geologię obszaru w celu podjęcia trafnych decyzji co do lokalizacji wierceń
i szczelinowania hydraulicznego: szacuj ryzyko, iż głębokie uskoki skalne czy inne właściwości
geologiczne mogą powodować trzęsienia ziemi lub możliwość przepływania płynu
szczelinującego pomiędzy warstwami geologicznymi.



Prowadź monitoring aby zapewnić, że szczelinowanie hydrauliczne nie przechodzi poza
określone formacje produkcji gazu.

Izoluj szyby i przeciwdziałaj wyciekom
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Wdrażaj solidne zasady dotyczące projektowania, budowy, cementowania i badania
szczelności szybów jako część generalnego standardu zakładającego, że formacje gazonośne
muszą być zupełnie oddzielone od innych warstw, przez które przechodzi szyb, zwłaszcza
zasobów wody pitnej.



Rozważ ograniczenia w zakresie minimalnej głębokości wykonywania szczelinowania
hydraulicznego aby wzmocnić zaufanie społeczne, iż te operacje są prowadzone daleko
poniżej poziomu czerpania wody.



Podejmuj działania prewencyjne i ograniczające wycieki powierzchniowe i z szybów oraz
zapewnij odpowiednie składowanie wszystkich odpadów ciekłych i stałych.
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Traktuj wodę odpowiedzialnie


Ograniczaj zużycie świeżej wody poprzez podniesienie efektywności operacyjnej; ponownie
używaj bądź oczyszczaj wodę zawsze kiedy jest to wykonalne, aby ograniczyć wpływ
na miejscowe zasoby wody.



Przechowuj i utylizuj w sposób bezpieczny wodę przemysłową i odpadową.



Minimalizuj zużycie dodatków chemicznych i propaguj rozwój i zużycie przyjaznych
dla środowiska zamienników.

Eliminuj wypuszczanie gazu do atmosfery, minimalizuj wypalanie gazu
w pochodni i inne emisje


Dąż do zerowego wypuszczania gazu ziemnego do atmosfery i minimalnego
wypalanaia gazu podczas budowy szybu i staraj się ograniczyć ulatnianie się gazów
cieplarnianych podczas całego cyklu produkcyjnego szybu.



Minimalizuj zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy oraz silniki wiertni, pomp
i kompresorów.

Myśl szerzej


Szukaj możliwości realizowania efektu skali i skoordynowanego rozwoju
infrastruktury wydobywczej na danym terenie, co może ograniczyć wpływ
na środowisko.



Bierz pod uwagę kumulatywne i regionalne skutki dużej ilości wierceń oraz
aktywności produkcyjnej i transportowej na środowisko, zwłaszcza na użycie
i utylizację wody, wykorzystanie gruntów, jakość powietrza, wzmożony ruch kołowy
i hałas.

Zapewnij konsekwentnie wysoki poziom troski o środowisko


Zadbaj aby zakładane poziomy wydobycia gazu niekonwencjonalnego szły w parze
ze współmiernymi zasobami i wsparciem politycznym dla solidnych reżimów
regulacyjnych, wyszkolonych pracowników w zakresie zezwoleń i nadzoru oraz
rzetelnej informacji publicznej.



Znajdź właściwą równowagę w stanowieniu polityk pomiędzy regulacjami
określającymi pożądany stan rzeczy i regulacjami określającymi sposób osiągnięcia
go, tak aby zagwarantować wysoki poziom standardów operacyjnych i jednocześnie
promować innowacje i postęp technologiczny.



Przygotowuj solidne plany kryzysowe, które odpowiadają skali ryzyka.



Dąż do ciągłego podnoszenia jakości regulacji i praktyk operacyjnych.



Dopuść możliwość niezależnej oceny i weryfikacji procedur ochrony środowiska.

Synteza
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Obecny dokument był oryginalnie opublikowany przez MAE w języku angielskim.
Pomimo iż ten tekst został przetłumaczony możliwie najdokładniej dzięki współpracy z
Minsiterstwem Gospodarki Rzeczypospolitej Poslkiej, mogą istnieć drobne różnice w przekładzie.
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WORLD ENERGY OUTLOOK 2012
Industry and government decision-makers and others with a stake in the
energy sector all need WEO-2012. It presents authoritative projections of
energy trends through to 2035 and insights into what they mean for energy
security, environmental sustainability and economic development.
Oil, coal, natural gas, renewables and nuclear power are all covered, including
the outlook for unconventional gas, building on the recent WEO special
report on the Golden Rules for a Golden Age of Gas. Global energy demand,
production, trade, investment and carbon dioxide emissions are broken down
by region or country, by fuel and by sector.
Special strategic analyses cover:
 the Iraqi energy sector,
r examining its role both in satisfying the country’s
internal needs and in meeting global oil demand;










what unlocking the potential for energy efﬁciencyy could do, country by
country and sector by sector, for oil security, the climate and the economy;
the cost of delaying action on climate change, as more and more carbonemitting facilities are built;
the water-energy nexus, as water resources become increasingly stressed
and access more contentious;
measures of progress towards providing universal access to modern
energy services; and
recent developments in subsidies for fossil fuels and renewable energy.
y

No-one can be sure today how the future energy system might evolve; but
many decisions cannot wait. The insights of WEO-2012 are invaluable to those
who must make them.
For more information, please visit our website: www.worldenergyoutlook.org

The Paris-based International Energy Agency is an intergovernmental body committed to advancing
security of energy supply, economic growth and environmental sustainability through energy policy and
technology co-operation. It was founded after the oil supply disruptions in 1973-1974 and consists of
28 industrialised countries, all members of the Organisation for Economic Co-operation and Development.
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