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нафта і газ

Введення
Прихильники сланцевого газу проголосили сланцевий бум в США неперевершеною 
історією успіху, а її наслідування в Європі призведе до значного зниження ціни на газ 
та підвищення конкурентоздатності європейської промисловості. 

Менше з тим, прибічники не хочуть враховувати той факт, що геологічні, географічні 
та гідрологічні умови Європи та США різняться, Європі бракує бурильної 
інфраструктури та технологій. Все це робить наслідування американського досвіду 
в Європі неможливим. Досвід США передбачає штучне заниження цін через фінансові 
спекуляції та неадекватну оцінку запасів видобувними компаніями, повторення 
його в Європі може ускладнитись вищою собівартістю, а також повільними темпами 
нарощування виробництва, через що воно навряд чи вплине на ціну на газ. Є чіткі 
докази того, що сланцевий газ майже не сприяє підвищенню конкурентоздатності 
національної економіки і може призвести, і в Європі він може розвиватись 
лише за рахунок масованих вливань бюджетних коштів, забираючи тим самим 
фінансування від джерел відновлюваної енергетики. В цьому звіті розглядається 
питання економічної обґрунтованості сланцевого газу, спираючись на показники 
промисловості, думку економічних експертів та бізнес-консультантів.

Міф про сланцевий газ, як 
майже невичерпне джерело 
дешевої енергії, базується на 
американському сланцевому 
бумі, який став можливим 
завдяки двом факторам: 
завищеною оцінкою  запасів 
та штучно занижених цінам 
на газ. В Європі цього 
може виявитись замало, 
оскільки вона має інші 
геологічні умови, більшу 
щільність населення, 
а також не має достатньої 
кількості бурильної техніки 
та відповідних знань. 
Сланцевий газ в Європі 
пройде тернисту дорогу, що 
призведе до ще більших цін, 
а також замкне громадські 
кошти в проектах, пов’язаних 
з викопним паливом, 
позбавляючи підтримки 
проекти з відновлюваної 
енергетики.

Геологія та запаси води
Успішне видобування сланцевого газу цілком залежить від сприятливих геологічних 
умов1, подібні умови не так часто зустрічаються в Європі на відміну від США, що 
ставить під питання саму можливість його видобування. У порівнянні з Північною 
Америкою западини в Європі є меншими, мають складнішу тектонічну структуру 
та є більш подрібненими, поклади залягають глибше, мають вищу температуру 
та знаходяться під вищим тиском1. Наприклад, очікується що поклади сланцевого 
газу в Польщі знаходяться на глибині в півтори рази більшій, ніж в США, це на 
думку фахівців нафтовидобувної компанії (oilfields service company) Шламбергер, 
збільшить собівартість буріння в три рази2. Будуть необхідні більш потужні насоси, 
а бурові вишки мають бути розраховані на буріння на більших глибинах з вищими 
температурами, це все збільшить видатки та буде вимагати розробки нового 
обладнання та технологій, які не можна просто перенести з Америки3.

В Угорщині та Польщі результати пробного буріння  були настільки невтішними, що 
кілька великих операторів по видобутку сланцевого газу вже вирішили повністю 
припинити пошуки:

• В Угорщині ExxonMobil припинила тестове буріння в 2010 році після того, як 
результати не підтвердили існування великих резервів4. Спільне підприємство між 
компанією MOL, що частково належить державі, та компанією Falcon Oil & Gas 
припинило своє існування, тому що результати буріння були «нижче очікувань»5.

• У Польщі, Exxon Mobil припинила всі свої операції, тому що «був відсутній 
комерційно достатній рівень надходження вуглеводнів»6. Нещодавно Talisman 
Energy і Marathon Oil пішли тим самим шляхом після «невдалих спроб знайти 
комерційний рівень вмісту вуглеводнів»20, тим часом інші підприємства, у тому 
числі польська PGNiG і американський гігант ConocoPhillips, вирішили відмовитися 
від діяльності в деяких регіонах через складні геологічні умови7, 25. Акціонери 
деяких компаній, наприклад у державній PGNIG скаржилися на те, що уряд, схоже, 
керувався «політичним бажанням, а не діловим розрахунком»23.

Буровий майданчик в Польщі.  
© Друзі Землі (Європа)

Буровий майданчик 
у Франції.  
© Друзі Землі (Європа)

Трубопровід 
у Франції.  
© Інеке Шольте
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Малюнок 1: Ризики при видобуванні сланцевого газу (Шламбергер 2010) 
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Пошук необхідної кількості води для буріння та видобування сланцевого газу також становитиме проблему – для 
однієї свердловини потрібно приблизно 17 мільйонів літрів води5. Запаси прісної води в тих країнах, де очікується 
найбільший видобуток сланцевого газу, є дуже обмеженими: Німеччина, Польща та Чеська республіка мають найнижчі 
показники відновлюваних водних ресурсів на душу населення в Європі. Згідно оцінок консалтингової компанії KPMG, 
обмеженість запасів води та розташування западин зі сланцевим газом, призведе до того, що ціна на воду буде 
в 10 разів вищою ніж в США, що теж сприятиме підвищенню собівартості сланцевого газу в Європі5. Малоймовірно, 
що без нових технологічних рішень оператори сланцевого газу зможуть працювати з обмеженими кількостями води, 
як це передбачено в чинному законодавстві1.

Щільність населення та доступ до землі
Буріння сланцевого газу, що вимагає великої кількості землі, з 2005 року, до 32 тисяч нових свердловин пробурюється 
в США щороку26, становить серйозну загрозу довкіллю та здоров’ю населення Європи, тому що тут щільність 
населення вища. Родовища сланцевого газу розташовані в переважно промислових і відносно урбанізованих куточках 
Європи1, що робить його видобування неймовірно складним та дорогим. Цю думку повторює генеральний директор 
Шелл, Пітер Возер, який навів «високу щільність населення», як найголовнішу перепону на шляху розвитку сланцевого 
газу в Європі8.

Також існує відмінність у тому, кому належать права на володіння надрами: в США автоматично отримує роялті, 
тобто відсоток від прибутку, від видобування корисних копалин з-під землі, а в Європі права на надра належать 
державі. Тому у землевласників в Європі немає такої мотивації, щоб дозволяти буріння на своїй землі, що може 
призвести до забруднення води та значно зменшити її сільськогосподарську цінність або привабливість для 
туристів1 . Крім того, приватні ділянки землі в Європі є значно дрібнішими, особливо в Польщі, що означає довгі та 
витратні перемови між операторами сланцевого газу та власниками ділянок1.

Інфраструктура та технологія
В той час як в США інфраструктура та технологія для гідравлічного розриву пласта (ГРП) розвивались з 80-х років 
минулого сторіччя, в Європі не існує подібного сектору економіки, обладнання та бази знань9. І що істотніше, це 
недостатня кількість бурових установок в Європі. Бізнес-консультанти з KPMG та Pöyry зокрема наголошують, 
що в США працює близько 2 500 вишок, в той час як в Європі наявні лише 72 бурові вишки станом на 2012 рік4, 
і лише незначна їх частина пристосована для складного процесу ГРП, якого вимагає видобування сланцевого 
газу5. В дослідженні KPMG також зазначається, що існуюча інфраструктура газопроводів також має бути значно 
розширеною, що вимагає значних інвестицій5.

Крім того виникне значний дефіцит кваліфікованої робочої сили, тому що в Європі немає достатньої кількості 
кваліфікованого персоналу для роботи на бурових та проведення складного буріння, та здійснювати всі операції 
найбільш ефективним чином, адже саме це на думку Оксфордського інституту з вивчення енергетики, буде 
вирішальним чинником для зменшення собівартості і без того дорогого європейського сланцевого газу1.

Вплив ціни газу 
Усі перераховані фактори, геологічні умови, нестача води, щільність населення, брак необхідної інфраструктури, 
обладнання та персоналу, не тільки призведуть до значного збільшення видатків на можливе видобування сланцевого 
газу в Європі, як це показано в Таблиці 1, але і навряд чи зможуть сприяти зменшенню ціни на газ в довгостроковій 
перспективі, як це трапилось в США1.
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Спроби таких консалтингових компаній та консультанті як Wood MacKenzie14, Bloomberg New Energy Finance10 або 
Pöyry4, передбачити вплив видобутку сланцевого газу на ціни на газ, побудовані на дуже оптимістичних припущеннях 
та не враховують видатки на необхідну інфраструктуру. Менше з тим, вони доходять одностайного висновку про те, що 
сланцевий газ в Європі буде доступний в найкращому випадку по поточній ціні, і малоймовірно що він зможе скласти 
конкуренцію більш дешевому імпортному газу, що означає, що європейський сланцевий газ не допоможе знизити ціни 
на газ у найближче десятиріччя1,4,10. Авторитетний німецький економічний дослідницький інститут ZEW нещодавно 
дійшов ще більш вражаючих висновків. Він зібрав думки більше ніж 200 експертів з газу та газової промисловості, що 
передбачають, що сланцевий газ стане економічно вигідним за лише за ціни від $15,6 за тис куб футів до $19,5 та тис 
куб футів, в той час як поточна ціна складає $10,5 за тис куб футів11.

Менше з тим, експерти погоджуються, що навіть невеликі об’єми газу не будуть видобуватись без залучення 
державних субсидій. Є очевидним, що «знадобиться додаткове стимулювання, у вигляді відстрочок або звільнення 
від податків, зниження податків, підйому непогашених витрат та прискореної амортизації, для того, щоб відбувалось 
видобування сланцевого газу протягом наступного десятиріччя1. Заява, зроблена британським міністром фінансів, 
Джоржем Осборном, про те, що скоро будуть запроваджені щедрі податкові пільги для компаній, що видобувають 
сланцевий газ21, та заява Прем’єр-міністра Польщі, Дональда Туска, що Польща вкладе більше 12 мільярдів євро 
в розвиток сланцевого газу до 2016 року22, підтверджують ці висновки. Це призводить до того, що сланцевий газ 
напряму конкурує з джерелами відновлюваної енергії, такими як вітер, або сонце13, та може замкнути економіку та 
кошти в інфраструктурі для природного газу, що викидає велику кількість парникових газів12.

Темпи розвитку
 Видобуток запасів сланцевого газу в Європі буде відбуватись повільними темпами. Це важливий фактор, оскільки 
запаси традиційного газу вичерпуються і газові компанії намагаються компенсувати це за рахунок нетрадиційних 
джерел. Менше з тим, усі аналітики погоджуються, що в Європі не відбудеться вибуху видобування сланцевого газу, 
як це відбулось в США, де об’єми видобування зросли в 20 разів лише за 12 років12,15.

Головний економіст компанії BP зазначив, що «знадобляться роки для того щоб розпочати та наростити видобуток 
сланцевого газу в Європі», при цьому «обсяг видобування в Європі може сягнути лише 2,4 млрд. куб футів на день 
до 2030 року, у порівнянні з 20 млрд. куб футів на день в США на сьогоднішній день»16. Bloomberg прогнозує, що 
у Великобританії сланцевий газ «навряд чи почнуть видобувати настільки швидко та в такому об’ємі, щоб ціни на 
газ знизились нижче за міжнародний рівень»10. Так само консультанти фірми Pöyry вважають «малоймовірним», 
що нетрадиційний сланцевий газ зможе компенсувати вичерпання традиційних запасів газу в Європі в 2020 році4. 
У своєму звіті за 2012 рік, Огляд світової енергетики, Міжнародне енергетичне агентство підтвердило цю оцінку 
і прогнозує, що в 2030 році виробництво сланцевого газу в Європі складе лише 2-3 % від загального споживання 
газу в Європі24.

Прогноз ціни та запасів сланцевого газу у Великобританії
• Прогноз ціни на сланцевий газ у Великобританії цілком залежить від якості газових родовищ, яка ще 

не визначена. Розрахунки Wood Mackenzie показують, що тільки газові родовища настільки продуктивні, як 
найпродуктивніші родовища в США, дозволять зробити видобування сланцевого газу у Великобританії вигідним. 
Якщо родовища матимуть низьку продуктивність,  беззбиткова ціна буде вдвічі вищою ніж поточної європейська 
ринкова ціна14.

• Незалежно від якості свердловин, Bloomberg New Energy Finance прогнозує, що видобуток сланцевого газу 
експлуатації у Великобританії «навряд чи приведе до низьких цін на природний газ»10. Інститут Грантам дійшов 
аналогічного висновку, «малоймовірно, що споживачі газу отримають великі, чи взагалі будь-які вигоди у вигляді 
зменшення рахунків за газ та електроенергію»12.

• Витрати на пошукове буріння у Великобританії були в п'ять разів вищими, ніж на середню свердловину в США11. 
Експерти очікують, що вони залишаться принаймні в два-три рази вищими, ніж у США10, 14.

• Розрахунки показують, що навіть великі державні субсидії не зроблять видобуток сланцевого газу вигідним, 
якщо газові родовища не будуть дуже продуктивними14.

• У нещодавній доповіді Інституту Грантам підраховано, що «поточна оцінка технічно видобувних ресурсів 
сланцевого газу дорівнює еквіваленту від 2 до 14 років споживання газу всередині країни, за умови, що можливо 
видобути весь газ. На практиці кількість газу, яку можна ефективно видобути (тобто підтверджені запаси), 
ймовірно, буде набагато меншою»12.
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видобувна промисловість: благословення чи прокляття?
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Відсутність переваг для споживачів та промисловості
Як зазначено вище, усі можливі індикатори показують, що якщо видобування сланцевого газу в Європі якщо 
і економічно обгрунтованим в принципі, то буде надзвичайно дорогим та повільним процесом. Також не очікується, що 
європейський сланцевий газ значимо вплине на роздрібні ціни на газ для населення та промисловості12.  Навіть в США, 
де спотові ціни на газ знизились на 70 %, це призвело лише до 10 % знижки для населення17. А позитивний вплив на 
темпи економічного зростання, про які заявляє лобістська організація нафтового і газового сектору, Американський 
інститут нафти18, виявляється набагато меншим в реальності: діяльність всієї галузі склала лише 0,6 % від загального 
економічного зростання з 2009 року17.

Цим також пояснюються висновки дослідження, що показує, що сланцевий газ не зробив американську промисловість 
більш конкрурентноспроможною. Німецький банк, KfW, проводив дослідження, в якому порівнював рівень 
конкурентоспроможності німецької і американської промисловості протягом останніх 10 років, тобто саме в той час, 
коли відбувся сланцевий бум. Це дослідження показало, що виробничий сектор американської економіки не отримав 
ніяких помітних переваг від нижчих цін на енергію. Автори пояснюють це тим, що ціни на енергоносії складають лише 
незначну частину (2 %) від загальної ціни продукції19. У ньому навіть висловлюється думка, що в довгостроковій 
перспективі фрекінг також не надає американській економіці конкурентних переваг. Навпаки, робиться висновок, 
що низькі ціни на енергію не стимулюють підприємства, запроваджувати  заходи для підвищення ефективності на 
виробництві, що може поставити під удар їх конкурентоспроможність у майбутньому19.

Висновки
Як видно, видобуток сланцевого газу в Європі, якщо і буде економічно обґрунтованим, буде  повільним, значно 
дорожчим, ніж в США, та зможе відбуватись лише за умови значних субсидій з боку урядів Європейський держав. 
Ці субсидії будуть підтримувати технологію, що отруює воду, ставить під загрозу здоров’я людей і сприяє зміні 
клімату. Друзі Землі (Європа) закликають уряди країн-членів підтримати перехід до джерел відновлюваної енергії та 
підвищувати енергоефективність замість того, щоб просувати дороге та небезпечне паливо з нетрадиційних джерел. 
Це не тільки піде на користь людям та довкіллю, але і посилить конкурентоздатність європейських підприємств.    

Джерела:
1  http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2011/01/NG46-CanUnconventionalGasbeaGameChangerinEuropeanGasMarkets-

FlorenceGeny-2010.pdf
2 http://www.naturalgaseurope.com/poland-shale-gas-industry-fails-to-take-off
3 http://www.bloomberg.com/news/2011-11-29/shale-gas-drilling-cost-in-poland-triple-u-s-schlumberger-says.htm
4 http://www.poyry.co.uk/sites/www.poyry.uk/files/The_Impact_of_Unconventional_Gas_on_Europe.pdf
5 http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/shale-gas/Pages/shale-gas-development-inevitable.aspx
6 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5e883fdc-b94c-11e1-b4d6-00144feabdc0.html#axzz2RN4lSWrY
7  http://www.naturalgaseurope.com/poland-shale-gas-industry-fails-to-take-off;  

http://www.naturalgaseurope.com/pgnig-fx-energy-abandon-mieczewo-discovery
8 http://www.businessweek.com/news/2012-01-12/shell-ceo-says-the-potential-for-shale-gas-ineurope-is-limited.html
9 http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/EWG-update2013_long_18_03_2013.pdf
10 http://about.bnef.com/press-releases/uk-shale-gas-no-get-out-of-jail-free-card/
11 http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/zn/schwerpunkte/energiemarkt/Energiemarkt0213.pdf
12 http://www2.lse.ac.uk/GranthamInstitute/publications/Policy/docs/PB-uk-dash-for-smart-gas.pdf
13 http://www.reuters.com/article/2013/03/31/us-bosch-solar-shalegas-idUSBRE92U03520130331
14  Wood Mackenzie (2012), Сланцевий газ у Великобританії – пільгового оподаткування недостатньо, Розуміння процесу розвідки 

і видобутку. Повний звіт не доступний в інтернеті, резюме звіту можна знайти за посиланням: http://www.woodmacresearch.com/
cgi-bin/wmprod/portal/corp/corpPressDetail.jsp?oid=10989661

15 http://www.nature.com/nature/journal/v494/n7437/full/494307a.html
16 http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/9806638/Shale-gas-is-not-a-game-changer-for-the-UK-says-BP.html#
17  http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/04/23/the-oil-and-gas-boom-has-had-a-surprisingly-small-impact-on-the-u-s-economy/
18 http://www.api.org/~/media/Files/Policy/Jobs/Economic_Impacts_ONG_2011.pdf
19  https://www.kfw.de/Download-Center/Konzernthemen/Research/Research-englisch/Fokus-PDF-Dateien/Fracking_you-snooze-you-lose_en.pdf
20 http://www.reuters.com/article/2013/05/08/poland-shale-idUSL6N0DP2WH20130508 
21 http://www.reuters.com/article/2013/03/20/us-britain-budget-shale-idUSBRE92J0UY20130320
22 http://www.reuters.com/article/2012/10/12/poland-tusk-shale-idUSW8E8KR02220121012
23 http://www.bbc.co.uk/news/business-22459629
24 http://www.worldenergyoutlook.org/
25 http://www.upstreamonline.com/live/article1266983.ece
26 http://shalebubble.org/drill-baby-drill/ 

Друзі Землі (Європа) дякує за фінансову підтримку фонд Ішвара та Директорат з охорони природи Європейської комісії. Друзі 
Землі (Європа) несе повну відповідальність за зміст цього документу. Документ не обов’язково відображає позицію згаданих вище 
організацій-донорів. Організації-донори не несуть відповідальності за використання будь-якої інформації, наведеної в цьому документі. 

Видано Друзями Землі (Європа) в травні 2013 року.  
Автори: Фабьян Флю, Антуан Сімон. Редактори: Самюель Фліт, Поль де Клерк, Коннал Хью.                 


