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Perspektywy pozyskiwania i eksportu australijskiego
gazu z ³upków

STRESZCZENIE. Celem artyku³u jest ukazanie szans oraz perspektyw rozwoju sektora gazu po-
chodz¹cego z ³upków w Australii. Nale¿y stwierdziæ, ¿e pañstwo to mo¿e dysponowaæ
jednymi z najwiêkszych zasobów tego gazu na œwiecie. Australia od lat eksportuje gaz, bêd¹c
czo³owym dostawc¹ LNG, g³ównie na rynki Azji Wschodniej. Przez lata bazowa³a g³ównie na
konwencjonalnych zasobach surowca, obecnie wzrasta zainteresowanie gazem pochodz¹cym
ze z³ó¿ niekonwencjonalnych, który równie¿ mo¿e trafiæ na eksport. Paliwo z tych zasobów
mo¿e znacz¹co wzmocniæ potencja³ Australii, choæ jego komercyjne wydobywanie oznacza
koniecznoœæ pokonania licznych przeszkód, zwi¹zanych z ekologiczno-spo³ecznymi zagro-
¿eniami oraz brakiem rozwiniêtej infrastruktury przesy³owej. Dziêki koniecznym nak³adom,
komercyjna produkcja gazu z ³upków jest korzystna zarówno z uwagi na potencjalny spadek
cen gazu w samej Australii, jak i ze wzglêdu na perspektywy jego eksportu.
W artykule przedstawiono aktualny stan prac nad oszacowaniem australijskich zasobów gazu
z ³upków, ze szczególnym uwzglêdnieniem najbardziej perspektywicznego basenu Coopera,
z którego ju¿ pozyskuje siê paliwo z ³upków. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e dotychczasowe kierunki
dostaw LNG (Japonia, Korea Po³udniowa i Chiny) – zasilone gazem z ³upków – zostan¹ utrzy-
mane, a pañstwa Azji Wschodniej i Pacyfiku zwiêksz¹ swoje zapotrzebowanie na surowiec.
W perspektywie kilkunastu lat Australia ma szansê staæ siê liderem eksportu LNG, przy czym
musi siê liczyæ nie tylko z konkurencj¹ Kataru, lecz tak¿e USA, jeœli te zdecyduj¹ siê na
eksport swojego surowca. Australii, w odró¿nieniu od USA, nie czeka raczej „rewolucja
³upkowa”, jednak nale¿y spodziewaæ siê sta³ego wzrostu wydobycia tego gazu. Surowiec ze
z³ó¿ niekonwencjonalnych, pochodz¹cy nierzadko z australijskiego interioru, mo¿e zostaæ
przeznaczony na potrzeby odbiorców krajowych lecz tak¿e na eksport.
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Wprowadzenie

Nale¿y s¹dziæ, ¿e Australia mo¿e dysponowaæ jednymi z najwiêkszych zasobów gazu
z ³upków na œwiecie. Pañstwo, które posiada równie¿ du¿e zasoby konwencjonalne tego
surowca i jest jednym z wiêkszych eksporterów LNG, mo¿e zatem staæ siê tak¿e wa¿nym
dostawc¹ gazu pochodz¹cego ze z³ó¿ niekonwencjonalnych. Pochodz¹cy z tych zasobów
surowiec mo¿e dodatkowo wzmocniæ surowcowy potencja³ Australii, choæ koszty jego
pozyskania nie musz¹ okazaæ siê niskie, a komercyjne wydobycie poci¹gnie za sob¹ ko-
niecznoœæ pokonania licznych przeszkód. Ze wzglêdu na obserwowalny wzrost zain-
teresowania gazem z ³upków na ca³ym niemal œwiecie, w artykule przedstawiono stan prac
nad poznaniem zasobów gazu z ³upków w Australii oraz wskazano przeszkody dla po-
zyskiwania tego surowca. Celem artyku³u jest równie¿ ukazanie perspektyw eksportu
australijskiego gazu z ³upków oraz okreœlenie czy australijski surowiec pozyskiwany z ³up-
ków i przesy³any do odbiorców w postaci skroplonej, mo¿e stanowiæ konkurencjê dla gazu
sprowadzanego z USA.

1. Wielkoœæ i znaczenie zasobów

Z uwagi na posiadane zasoby gazu ziemnego, jedne z najwiêkszych na œwiecie, Australia
jest pañstwem samowystarczalnym. Gaz ziemny jest coraz wa¿niejszym towarem ekspor-
towym Australii; ju¿ pod koniec pierwszej dekady XXI w. wywo¿ono stamt¹d oko³o 50%
produkowanego surowca. Oko³o 70% odkrytych zasobów gazu ziemnego znajduje siê na
zachodnim wybrze¿u w basenie Carnarvon, a pozosta³e wiêksze z³o¿a zalegaj¹ w basenie
Bass/Gippsland (20%) oraz basenie Cooper/Eromanga (8%). G³ówne podmioty, dzia³aj¹ce
w Australii w sektorze gazu konwencjonalnego to firmy: Santos, Woodside, Chevron,
ConocoPhillips, ExxonMobil i Shell (M³ynarski 2011).

Gaz z ³upków doprowadzi³ do zmian na amerykañskim rynku gazu (Yergin 2011),
odgrywaj¹c na nim coraz wiêksz¹ rolê. W Australii szybko rozwijaj¹ca siê bran¿a gazowa
umo¿liwia realizacjê w tym pañstwie ogromnych inwestycji, tworz¹cych ponad sto tysiêcy
miejsc pracy oraz dostarczaj¹cych oko³o 8 mld USD wp³ywów podatkowych rocznie (Au-
stralian Petroleum). Zasoby gazu ziemnego w Australii liczy³y pod koniec 2012 roku oko³o
3,8 bln m3, natomiast produkcja – 49 mld m3 (BP 2013). Szacuje siê jednak, ¿e Australia
posiada o wiele wiêksze zasoby surowca. Powa¿ne znaczenie mog¹ mieæ jednak tak¿e
niekonwencjonalne z³o¿a gazu. Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e w 2012 roku zaobserwowano
spadek zu¿ycia gazu ziemnego w Australii.
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Szacunki odnoœnie globalnych zasobów gazu z ³upków zosta³y przygotowane przez
Advanced Resources International i wydane w kwietniu 2011 roku jako czêœæ raportu US
Energy Information Administration (EIA) pod tytu³em „World Shale Gas Resources: An
Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States” (Kuuskraa 2011). Wed³ug
nowszych szacunków, zasoby gazu z ³upków s¹ na œwiecie s¹ wy¿sze ni¿ zak³adane w raporcie
EIA (Technically Recoverable… 2013). W odniesieniu do Australii raport z 2011 roku
wspomina o czterech basenach geologicznych, w których znajduj¹ siê znaczne zasoby surow-
ca, przy czym szczególne podkreœlono znaczenie basenu Coopera (obejmuje stany: Australia
Po³udniowa i Queensland), z którego ju¿ pozyskiwany jest surowiec. Jako inne perspek-
tywiczne z³o¿a wymieniono Maryborough Basin (na wybrze¿u stanu Queensland), Perth Basin
(stan Australia Zachodnia) i Canning Basin (stan Australia Zachodnia) (Kuuskraa 2011).

Jak zosta³o to dot¹d ustalone, z³o¿a gazu z ³upków na obszarze Australii znajduj¹ siê na
terenie kilku basenów geologicznych: Georgina Basin, Bowen Basin, Sydney Basin,
Canning Basin, Perth Basin, Beetaloo Basin, McArthur Basin. Inne perspektywiczne z³o¿a,
znajduj¹ce siê m.in. na obszarze Zachodniej Australii, to: Amadeus, Officer czy Bonaparte
(Australia’s shale…). Uzyskany z ³upków surowiec by³by w wielu wypadkach transporto-
wany na znaczne odleg³oœci, co podnosi³oby koszty jego pozyskania.
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TABELA 1. Produkcja gazu ziemnego w Australii w wybranych latach [mld m3]

TABLE 1. Production of natural gas in Australia in selected years [billion cubic meter]

Rok 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Produkcja [mld m3] 32,6 35,3 38,9 38,3 45,6 49

�ród³o: Oprac. w³asne na podst. BP Statistical Review of Global Energy, June 2013
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Rys. 1. Zu¿ycie gazu ziemnego w Australii w wybranych latach (BP 2013)
�ród³o: Oprac. w³asne na podst. BP Statistical Review of Global Energy, June 2013

Fig. 1. Natural gas consumption in Australia for selected years (BP 2013)



Mimo, ¿e szacunki zasobów gazu z ³upków Australii s¹ znaczne, to jednak istnieje
wysoki stopieñ niepewnoœci co do ich wielkoœci. Wielkoœæ technicznie wydobywanych
zasobów, oparta na wyliczeniach dotycz¹cych wymienionych ju¿ czterech basenów, jest
oceniana na oko³o 10,5 bln m3 gazu. Zasoby w tych basenach mog¹ zawieraæ jednak nawet
28 bln m3 surowca (Australia ma… 2013). Dok³adniejsze dane dotycz¹ce gazu z ³upków nie
s¹ dostêpne, w du¿ej mierze dlatego, ¿e jak dot¹d nast¹pi³ niewielki postêp w poszuki-
waniach i wierceniach w wiêkszoœci potencjalnych z³ó¿ (Cook 2013). Wed³ug szacunków
z Zachodniej Australii, posiada ona pi¹te co do wielkoœci zasoby gazu z ³upków na œwiecie
(oko³o dwa razy wiêcej gazu znajduje siê w zachodnioaustralijskich szelfowych z³o¿ach
konwencjonalnych) (Australia’s shale… 2013).

W Australii cena za gaz z ³upków musia³aby wynosiæ 6–9 USD za GJ, aby jego produkcja
i transport by³y op³acalne (na Wschodnim Wybrze¿u Kontynentu hurtowa cena gazu to
oko³o 6 USD za GJ). Zdaniem ekspertów, przygotowuj¹cych raport ACOLA (Australian

Council of Learned Academies) z maja 2013 roku, gaz z ³upków powinien byæ w przysz³oœci
zastrze¿ony do u¿ytku krajowego, jako mechanizm s³u¿¹cy utrzymywaniu cen gazu na
(stosunkowo) niskim poziomie (Cook 2013). Niezale¿nie od tej funkcji gazu, w razie
potwierdzenia siê jego znacz¹cych zasobów, surowiec ten powinien byæ w du¿ej mierze
przeznaczony na eksport.

2. Uwarunkowania eksploatacji gazu z ³upków

Australia posiada szereg zbiorników osadowych, g³ównie w pó³nocnej, œrodkowej oraz
zachodniej czêœci kontynentu, które mog¹ zawieraæ znaczne iloœci gazu z ³upków. Szcze-
gólne znacznie posiada wspomniany ju¿ basen Coopera, który ze wzglêdu na istniej¹c¹
w jego rejonie infrastrukturê (Australia’s shale…), jak np. zak³ad przetwórstwa gazu
w Moomba oraz gazoci¹gi, mo¿e byæ pierwszym, z którego gaz z ³upków pozyskiwany
bêdzie na du¿¹ skalê. Kluczowe znaczenie posiada mo¿liwie dok³adne oszacowanie istnie-
j¹cych zasobów, co jest wa¿ne zarówno dla przedsiêbiorców, jak i dla w³adz pañstwowych.
Poszukiwania – prowadzone przez sektor prywatny – by³yby konieczne, aby w³¹czyæ
perspektywiczne zasoby gazu z ³upków (a tak¿e ropy z ³upków) do potwierdzonych rezerw
surowcowych (Cook 2013). Szczególnie istotne wydaje siê oszacowanie zasobów basenu
Coopera, mieszcz¹cego tak¿e zasoby gazu konwencjonalnego i bêd¹cego najbardziej per-
spektywicznym rezerwuarem surowca, mog¹cym najszybciej zapewniæ rozwój wydobycia
gazu z ³upków w Australii.

G³ówn¹ odpowiedzialnoœæ za zarz¹dzanie poszukiwaniami i wydobyciem ropy naftowej
ponosz¹ w³adze stanowe, choæ w kilku obszarach wspó³pracuj¹ one z Geoscience (pañ-
stwow¹ agencj¹, udzielaj¹c¹ informacji w kwestiach zwi¹zanych z geologi¹). Rz¹d
australijski oraz inni klienci oczekuj¹ od tej agencji informacji dotycz¹cych kwestii
geologicznych (Onshore Australia… 2012). Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e rz¹d Australii
nie ma udzia³ów w sektorze gazowniczym pañstwa, zaœ renta surowcowa wynosi 56%
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(Turowski 2013). Kluczowe informacje mog¹ jednak zdobyæ dopiero firmy badaj¹ce au-
stralijskie baseny geologiczne, co z uwagi na du¿¹ iloœæ koniecznych wierceñ, wykony-
wanych przy zastosowaniu metody szczelinowania hydraulicznego (hydraulic fracturing),
zawsze zwi¹zane jest z pewnym ryzykiem finansowym.

Obserwowanemu w wielu miejscach œwiata „boomowi ³upkowemu” towarzysz¹ niemal
od pocz¹tku protesty przeciwników pozyskiwania gazu z ³upków, powo³uj¹cych siê na
wzglêdy ekologiczne. W przypadku Australii czeœæ stanów obawia siê skutków wydoby-
wania tego gazu. St¹d te¿ wprowadzane s¹ moratoria na wydobycie (w stanie Victoria) lub
te¿ zakazuje siê wydobycia w promieniu 2 km od zabudowañ mieszkalnych (w Nowej
Po³udniowej Walii) (Australia ma… 2013). Dla produkcji w Australii najbardziej op³acalne
ekonomicznie s¹ zbiorniki posiadaj¹ce infrastrukturê towarzysz¹c¹, jak to jest w przypadku
basenu Coopera. Z uwagi jednak na sta³e udoskonalanie technologii wierceñ oraz rosn¹cy
popyt i ceny energii, wiêcej basenów geologicznych mo¿e staæ siê obiektem poszukiwañ
(Australia’s shale…). Wskazane niedogodnoœci mog¹ w pewnym stopniu utrudniæ wydo-
bycie, a co za tym idzie, równie¿ i eksport gazu z ³upków poza Australiê, przy czym nale¿y
siê dodatkowo liczyæ z kosztami transportu surowca drog¹ morsk¹.

Autorzy wspomnianego ju¿ raportu z maja 2013 roku akcentuj¹ potrzebê szybkiego
i dok³adniejszego oszacowania australijskich zasobów gazu z ³upków. Nale¿y przy tym
wzi¹æ pod uwagê wp³yw pozyskiwania gazu z ³upków na gospodarkê oraz œrodowisko, jak
równie¿ spo³eczne skutki pozyskiwania tego gazu na szerok¹ skalê. Jest to o tyle istotne, ¿e
poszukiwania gazu z ³upków w Australii s¹ wci¹¿ na wczesnym etapie. Rozwój pozys-
kiwania gazu z ³upków bêdzie w du¿ym stopniu zale¿ny od jego ceny w porównaniu

z innymi Ÿród³ami energii (Cook 2013). Z drugiej strony, w³adze mog³yby wspó³pracowaæ
z przemys³em, aby utworzyæ niezbêdn¹ infrastrukturê, szczególnie w odleg³ych czêœciach
Australii, co stanowi³oby wsparcie sektora gazu z ³upków (Cook 2013).

Peter Cook z Uniwersytetu w Melbourne stwierdzi³, ¿e choæ na terenie Australii istniej¹
du¿e zasoby gazu z ³upków, to problemem jest jednak op³acalnoœæ jego pozyskiwania.
W kontekœcie produkcji gazu z ³upków istotne jest zwiêkszenie nak³adów pracy oraz
kapita³u, a tak¿e wypracowanie w³asnego systemu regulacyjnego. Zdaniem P. Cooke’a,
w Australii nie bêdzie mia³a miejsca „rewolucja ³upkowa” w takiej skali, jak mia³o to miejsce
w USA; wzrost bêdzie raczej bardziej umiarkowany i mo¿e zabraæ wiêcej czasu (Australia
ma… 2013).

Wydobycie gazu z australijskich ³upków rozpoczê³o siê w lipcu 2011 roku, kiedy
koncern Beach Energy wykona³ odwiert Holdfast-1 w Australii Po³udniowej. W roz-
poznanie z³ó¿ zaanga¿owa³y siê takie spó³ki jak: Santos, AWE Energy, Norwest Energy,
Drillsearch Energy, Senex Energy i Cooper Energy, a swoje zainteresowanie wyrazi³y te¿
firmy zachodnie: Hess Corporation, ConocoPhilips i BG Group (Bieliszczuk 2012). Zaist-
nienie silnej konkurencji w stosunku do surowca pochodz¹cego ze z³ó¿ konwencjonalnych
jest zatem jedynie kwesti¹ czasu.
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3. Australia jako eksporter LNG

We wczesnych latach siedemdziesi¹tych XX w. na zachodnim wybrze¿u Australii
odkryte zosta³y ogromne zasoby gazu, mog¹ce nie tylko zaspokoiæ potrzeby krajowe, lecz
tak¿e byæ wysy³ane za granicê. Wydobycie surowca na eksport zaczê³o siê pod koniec lat
osiemdzisi¹tych XX w. (Australia’s… 2009). Z uwagi na swoje po³o¿enie geograficzne,
Australia eksportowa³a gaz ziemny w postaci skroplonej – LNG (liquefied natural gas),
staj¹c siê kluczowym dostawc¹ tego paliwa w regionie. Australia jest trzecim co do wiel-
koœci eksporterem LNG w regionie Azji i Pacyfiku oraz jego czwartym najwiêkszym
eksporterem na œwiecie, wysy³aj¹c za granicê w 2011 roku 18,9 mln ton o wartoœci ok. 11,1
mld USD (Australian Liquefied…).

G³ówne kierunki eksportu surowca to: Japonia (Yergin 2011), Chiny oraz Korea
Po³udniowa. Niewielkie iloœci surowca by³y skierowane równie¿ do Indii, Tajwanu i na
Bliski Wschód. Australia posiada trzy funkcjonuj¹ce terminale skraplaj¹ce gaz: North West
Shelf LNG (mog¹cy wyeksportowaæ ok. 22,5 mld m3 rocznie), Darwin LNG (o mo¿-
liwoœciach eksportowych ok. 5 mld m3) oraz Pluto LNG (ok. 6 mld m3). Wkrótce zostanie
oddany do u¿ytku terminal Gorgon o przepustowoœci oko³o 20 mld m3, a tak¿e Wheatstone
(przepustowoœæ ok. 12 mld m3) oraz Ichthys (ok. 11,5 mld m3). W przypadku realizacji
wszystkich wymienionych inwestycji, w 2017 roku zdolnoœci eksportowe Australii wy-
nios³yby ponad 78 mld m3 (Bieliszczuk 2012).

Australia mog³aby staæ siê nawet drugim co do wielkoœci na œwiecie eksporterem LNG
do 2021 roku, wyprzedzaj¹c pod tym wzglêdem Katar (Cook 2013), który ju¿ w 2010 roku
osi¹gn¹³ 28% œwiatowej produkcji LNG (Yergin 2011). Wydaje siê jednak, ¿e s¹ to zbyt
optymistyczne szacunki i prawdopodobnie dopiero ok. 2030 roku Australia zagrozi pozycji
Kataru. W 2040 roku ³¹czny eksport obu tych pañstw móg³by stanowiæ 40% œwiatowych
obrotów LNG. G³ównym rynkiem zbytu dla australijskiego eksportu bêd¹ nadal pañstwa
Azji Wschodniej. Du¿y wp³yw na wzrost popytu na LNG w Azji ma odejœcie Japonii,
ubogiej w bogactwa naturalne, od energii j¹drowej (bezpoœrednio po katastrofie w Fuku-
shimie japoñski import LNG wzrós³ o 20%). Niezwykle istotnymi czynnikami kszta³tu-
j¹cymi azjatycki rynek LNG bêdzie równie¿ wzrost importu gazu skroplonego w Indiach
oraz Chinach. Konkurentami Australii w zakresie eksportu LNG s¹ Indonezja oraz Malezja
(Bieliszczuk 2012).

W porównaniu z innymi pañstwami – na przyk³ad Japoni¹ i Kore¹ Po³udniow¹, gdzie
œrednia cena hurtowa wynios³a 11,40 USD/1GJ – ceny surowca w Australii s¹ niskie.
Z drugiej strony, na rynkach Azji Wschodniej cena surowca, w przypadku kontraktów
d³ugoterminowych, wynosi oko³o 3,5–4 USD/1GJ (Cook 2013). Wzrost obrotów i prze-
widywalne obni¿enie cen skroplonego gazu bêdzie mia³o te¿ wp³yw na op³acalnoœæ in-
westycji w infrastrukturê LNG równie¿ w Europie, gdzie szereg pañstw buduje terminale
LNG lub planuje ich powstanie. Konkurencja na rynku LNG bêdzie skutkowaæ dalsz¹
obni¿k¹ cen gazu ziemnego i rozwojem rynku spotowego. Mo¿liwe jest, ¿e rozwój au-
stralijskiego rynku LNG bêdzie mia³ wp³yw na decyzjê Stanów Zjednoczonych w kwestii
eksportu gazu skroplonego. USA d³ugo nie mog³y zdecydowaæ siê na sprzeda¿ LNG na
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rynki zagraniczne, a ponadto nie istnieje tam obecnie odpowiednia infrastruktura umo¿li-
wiaj¹ca eksport tego paliwa (do maja 2014 roku wydano siedem licencji eksportowych na
LNG). W przypadku odpowiednich inwestycji i zgody w³adz na eksport, cena amery-
kañskiego surowca mo¿e w przysz³oœci doprowadziæ do zmian na rynku azjatyckim (Bieli-
szczuk 2012), a tak¿e wp³yn¹æ na pozycjê Australii jako czo³owego eksportera surowca.

Dziêki sprzeda¿y powa¿nych iloœci gazu ziemnego Australia odgrywa wa¿n¹ rolê glo-
balnego dostawcy tego surowca, a sektor wydobywczy w istotny sposób warunkuje gos-
podarczy rozwój pañstwa. Australia jest nie tylko pañstwem bezpiecznym pod wzglêdem
energetycznym, lecz równie¿ stabilnym i wiarygodnym dostawc¹ (M³ynarski 2011). Ros-
n¹ca iloœæ eksportowanego przez Australiê LNG przyczyni siê do zwiêkszenia ró¿norod-
noœci globalnych Ÿróde³ dostawy gazu ziemnego (World Energy Outlook 2013), dodatkowo
wzmacniaj¹c pozycjê tego dostawcy. Australia planuje zagospodarowaæ metan pok³adów
wêgla oraz rozwin¹æ odpowiedni¹ infrastrukturê, która umo¿liwi skraplanie tego gazu
i zwiêkszy eksport surowca. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Australia jest obecnie liderem w zakresie
zagospodarowania metanu z pok³adów wêgla, a dalszy wzrost wydobycia tego gazu prze-
³o¿y siê na zapewnienie Australii wysokiej pozycji w rankingu eksporterów LNG (Kaliski
i in. 2013). Wiele wskazuje na to, ¿e obecny status Australia bêdzie mog³a utrzymaæ przez
najbli¿sze lata.

4. Szanse na eksport gazu z ³upków

Nie bez znaczenia dla rozwoju pozyskiwania gazu z ³upków jest przewidywane zu¿ycie
wewnêtrzne surowców energetycznych. Krajowe zapotrzebowania na energiê pierwotn¹
wzros³o prawie czterokrotnie w latach 1973–2011. Udzia³ wêgla w konsumpcji by³ przez
kilka lat raczej sta³y, lecz z uwagi na popyt zewnêtrzny, Australia jest jedynym pañstwem
OECD, który odnotowuje znacz¹cy wzrost wydobycia wêgla (World Energy Outlook 2013).
Gaz ziemny stanowi³ w latach 2009–2010 oko³o 23% zu¿ywanej energii pierwotnej (Cook
2013), przy czym w drugiej dekadzie XXI w. zaznaczy³ siê wyraŸny wzrost jego zu¿ycia.
W 2012 roku wynios³o ono 25,4 mld m3 (BP 2013) natomiast – pocz¹wszy od 2013 roku –
w kolejnych piêciu latach zu¿ycie ma wzrastaæ œrednio o 1,2% rocznie (Nhu Che 2013).

Wiêkszoœæ australijskiego gazu z ³upków mo¿e byæ eksportowana jako skroplony gaz
ziemny. Zasoby australijskiego gazu z ³upków s¹ bardzo du¿e i mog¹ zawieraæ znaczne
iloœci gazu mokrego. Potrzeba jednak jeszcze wielu badañ, aby w³¹czyæ potencjalne zasoby
gazu z ³upków i ropy z ³upków do wydobywanych zasobów pañstwa, z których nastêpnie
czêœæ mo¿e byæ przeznaczona na sprzeda¿. Bior¹c pod uwagê potencjalne iloœci gazu
z ³upków w stosunku do skroplonego gazu ziemnego, przeznaczonego na eksport, shale gas

oka¿e siê, konkurencyjnym pod wzglêdem ceny, „dodatkowym” surowcem, wysy³anym
z Australii (Cook 2013). Pañstwo to posiada równie¿ zaawansowane technologie, pozwala-
j¹ce pozyskiwaæ gaz z ³upków, czego dowodz¹ dotychczasowe prace na terenie basenu
Coopera.
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Z drugiej strony od lat wskazuje siê na ekologiczno-spo³eczne zagro¿enia, zwi¹zane
z technologi¹ szczelinowania hydraulicznego, stosowan¹ zarówno w Europie i USA, jak
równie¿ w Australii (M³ynarski 2012):
G zanieczyszczenie wód powierzchniowych, gruntowych i podziemnych,
G emisjê ha³asu z urz¹dzeñ wiertniczych,
G emisjê do atmosfery zanieczyszczeñ powsta³ych w wyniku spalania paliw,
G migracjê gazu ziemnego do strefy przyodwiertowej,
G degradacjê rozleg³ych obszarów przez infrastrukturê wiertnicz¹ i transportow¹,
G nadmierne pobory wody z ujêæ lokalnych.

Mo¿na wskazaæ, ¿e do przeszkód le¿¹cych na drodze do komercyjnego eksportowania
gazu z ³upków w Australii nale¿y równie¿ (Australia’s shale…):
G koniecznoœæ dokonania d³ugoterminowych inwestycji,
G wzrost kosztów eksportu gazu (ze wzglêdu na wysokie koszty infrastruktury i trans-

portu).
Z uwagi na sposób, w jaki gaz z ³upków jest wydobywany, nale¿y liczyæ siê z ryzykiem

oddzia³ywania na krajobraz, ekosystem, wody gruntowe, a tak¿e na atmosferê. Innym
zagro¿eniem jest równie¿ doprowadzenie do wywo³ania aktywnoœci sejsmicznej (Australia
ma… 2013). Doœwiadczenie szeregu pañstw w pozyskiwaniu gazu z ³upków mo¿e okazaæ
siê bardzo potrzebne Australijczykom, choæ niektóre problemy technologiczne musz¹ byæ
dostosowane do warunków australijskich. Kluczowym problemem z uwagi na kwestie
ekonomicznej op³acalnoœci staj¹ siê odleg³oœci, które pokonaæ musi surowiec na obszarze
Australii.

Chocia¿ USA pozostaj¹ silnym konkurentem Australii w dostawach gazu do takich
pañstw jak Korea Po³udniowa czy Japonia (Ker 2013) wydaje siê, ¿e australijski surowiec
nadal bêdzie tam chêtnie nabywany. Eksport LNG od lat przynosi znaczne korzyœci eko-
nomiczne (Cook 2013). W 2015 roku zaczn¹ obowi¹zywaæ d³ugoterminowe kontrakty na
dostawy gazu do Azji (Australia ma… 2013), co mo¿e spowodowaæ nawet niedobór gazu
w Australii (w celu przeciwdzia³ania temu stanowi rzeczy, tworzy siê rezerwy na potrzeby
lokalnych rynków, mog¹ce zarazem z³agodziæ presjê na krajowe ceny gazu). Atutem au-
stralijskiego surowca mog³aby byæ jego stosunkowo niska cena, jednak koszty pozyskania
gazu z ³upków mog¹ okazaæ siê zbyt wysokie i surowiec mo¿e byæ w takiej sytuacji
wykorzystywany (ewentualnie) przez rodzimych klientów.

W ci¹gu najbli¿szych lat w regionie Azji i Pacyfiku zapotrzebowanie na LNG bêdzie
szybko rosn¹æ (Jacobs 2011), podobnie jak udzia³ gazu z ³upków w eksportowanym LNG.
Wzrost obrotów oraz mo¿liwe obni¿enie cen gazu skroplonego bêdzie zarazem wp³ywaæ na
op³acalnoœæ inwestycji w infrastrukturê LNG tak¿e w Europie – do Polski, po oddaniu do
u¿ytku terminalu LNG w Œwinoujœciu, mo¿e docieraæ surowiec z ró¿nych czêœci œwiata.
Mo¿e to os³abiæ pozycjê Gazpromu na rynku europejskim, prowadz¹c do weryfikacji
niektórych przedsiêwziêæ infrastrukturalnych (Potarzycka 2012). W przypadku dostaw
surowca do Polski, nale¿y wzi¹æ jednak pod uwagê potencjalnie wysokie ceny gazu spro-
wadzanego z odleg³ej o tysi¹ce kilometrów Australii.
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Wnioski

Rozpoczêcie prac nad pozyskiwaniem gazu z ³upków otwiera nowy etap w rozwoju
energetyki w Australii. Szczególnie perspektywiczny pod wzglêdem zasobów wydaje siê
byæ, w œwietle dotychczasowych odkryæ, rozleg³y basen Coopera, sk¹d od kilkudziesiêciu lat
wydobywany jest gaz ziemny. Wydaje siê, ¿e posiadane zasoby gazu z ³upków s¹ du¿e
i mog¹ byæ eksportowane, co – jak dot¹d – dotyczy surowca pochodz¹cego z zasobów
konwencjonalnych. Zarówno w³adze, jak i przedsiêbiorcy zdaj¹ sobie jednak sprawê tak
z pozytywnych jak i negatywnych skutków, jakie pozyskiwanie gazu z ³upków wywiera na
œrodowisko przyrodnicze.

Australia dysponuje znacz¹cymi zasobami gazu z ³upków, który mo¿e znacz¹co wzmoc-
niæ bezpieczeñstwo energetyczne pañstwa oraz przynieœæ jej dochody z eksportu. Zasoby te
s¹ jednak s³abo rozpoznane, co wymaga prowadzenia intensywnych badañ. Kluczowym
surowcem eksportowym pozostanie jednak¿e gaz pozyskiwany ze z³ó¿ konwencjonalnych.
S³abo zaludnione obszary stanowi¹ atut, podobnie jak w USA, ale generuj¹ równie¿ prob-
lemy z transportem surowca. Ze wzglêdu na brak odpowiedniej infrastruktury oraz kwestie
œrodowiskowe, koszty wydobycia gazu mog¹ byæ znacznie wiêksze ni¿ w USA.

W ci¹gu trwaj¹cego od lat eksportu gazu ziemnego na rynki zagraniczne, Australia
zyska³a jego sta³ych nabywców, jak Japonia czy Korea Po³udniowa. W przypadku eksportu
gazu z ³upków z USA surowiec z Australii natrafi na rynkach wschodnioazjatyckich na siln¹
konkurencjê. Spodziewana nadpoda¿ surowca spowoduje w konsekwencji spadek cen gazu.

Na rynku LNG surowiec z Australii konkurowaæ musi obecnie równie¿ z gazem z Ka-
taru, choæ w perspektywie kilkunastu lat mo¿e staæ siê liderem w jego produkcji. Trudno
jednak¿e obecnie stwierdziæ, jaki udzia³ w australijskim eksporcie LNG bêdzie mia³ gaz
pochodz¹cy z ³upków.

Szczególnie wa¿ny kierunek eksportu australijskiego gazu to Chiny, perspektywiczny
jest tak¿e rynek indyjski o du¿ej liczbie potencjalnych odbiorców, jednak Australia raczej
nie zdominuje rynków poszczególnych pañstw, lecz bêdzie stara³a siê utrzymywaæ dotych-
czasowe kierunki dostaw i – w miarê mo¿liwoœci – poszukiwaæ nowych odbiorców.

Australia posiada liczne s³abo zaludnione obszary, co sprzyja poszukiwaniom gazu
z ³upków. Pomimo tego atutu, eksploatacja ³upków w Australii obwarowana jest regulacjami
prawnymi, ograniczaj¹cymi pozyskiwanie surowca. Nale¿y liczyæ siê z narastaniem sprze-
ciwu wobec negatywnych aspektów pozyskiwania gazu z ³upków.

Zagadnienie znaczenia gazu z ³upków w Australii wymaga dok³adniejszych badañ,
w zwi¹zku z czym celowe wydaje siê przygotowywanie raportów, opartych na najnowszych
uzyskiwanych danych. W szczególnoœci nale¿y zbadaæ skutki ekonomiczne i spo³eczne
pozyskiwania gazu z ³upków w warunkach australijskich, jak równie¿ mo¿liwe zagro¿enia
dla tamtejszego œrodowiska. W³adze mog¹ równie¿ zdecydowaæ o przeznaczeniu gazu na
potrzeby krajowe, natomiast na eksport kierowaæ g³ównie paliwo pozyskane tradycyjnymi
metodami.

Problem pozyskiwania gazu z ³upków budzi od lat du¿e emocje, silne zw³aszcza wœród
pañstw, pragn¹cych zwiêkszyæ bezpieczeñstwo energetyczne poprzez zapewnienie sobie
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dostaw ze z³ó¿ niekonwencjonalnych. Obecnie celem Australii jest jednak wywi¹zanie siê
z bie¿¹cych zobowi¹zañ, w czym pomocne mog¹ okazaæ siê „dodatkowe” iloœci surowca ze
z³ó¿ niekonwencjonalnych.
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£ukasz WOJCIESZAK

Prospects for sourcing and export of Australian shale gas

Abstract

The aim of this paper is to show the opportunities and prospects for the development of the shale
gas sector in Australia. Geological studies show that Australia may have the greatest resources of this
gas in the world. Australia has exported gas for years, being a leading supplier of liquefied natural gas
(LNG), mainly to East Asia. Over the years, Australia has utilized mainly conventional resources.
Now there is growing interest in the gas from unconventional sources, including for export. The fuel
from these resources can significantly increase Australia’s export potential; however, if they would
like to extract this gas on a large scale they must remove various obstacles like environmental and
social risks, as well as the lack of developed infrastructure. Despite the necessary expenditures,
commercial production of shale gas is advantageous as it can potentially lead to a drop in gas prices in
Australia. This article presents the current status of work on the estimation of Australian gas resources,
focusing on the most promising location – the Cooper Basin – where gas is already being extracted.
The current directions of LNG exports (Japan, South Korea, and China), including shale gas, will
probably be maintained as countries in East Asia and the Pacific will increase their demand for raw
materials. Over the next several years, Australia has the opportunity to become a leader in LNG
exports, and they will have to compete not only with Qatar, but also with the U.S., if Australia decides
to export this raw material. There will not be a “shale gas revolution” in Australia, in contrast to the
USA; although a permanent increase in shale gas production is expected. Based on economic and
practical considerations, it is possible that this natural resource will be used primarily to satisfy the
needs of domestic customers.
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