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Нетрадиційний і незнайдений
Міф про великі запаси сланцевого газу в США
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Введення

Прибічники сланцевого газу в Європі проголосили бум видобутку сланцевого газу 
в США економічним дивом і історією успіху. Декларується, сланцевий газ, це надійне 
та дешеве джерело енергії, яке допомагає вирішити проблему енергетичної безпеки 
та забезпечити потреби США у природному газі на найближчі 100 років1 . Чому ж не 
повторити цей досвід в Європі?

Відповідь проста: сланцевий газ являє серйозну загрозу клімату, природі та місцевому 
населенню. Видобуток сланцевого газу призводить до забруднення грунтових вод, 
спричиняє тяжкі захворювання у людей, і має вищий вуглецевий відбиток, ніж інші 
види викопного палива. Усі ці аспекти послідовно замовчують/нехтують. Крім того, 
нещодавній аналіз розвитку подій в США свідчить про те, що сланцевий газ не є ні 
дешевим, ні таким невичерпним джерелом, як донедавна вважалось.

Запаси сланцевого газу в Америці сильно переоцінені, а поточна ціна на 
природний газ є невиправдано низькою, вона значно нижча за собівартість 
видобування. Таке поєднання переоцінених запасів та невиправдано низької ціни 
призведе до значного коливання цін, що неминуче призведе до підвищення цін 
у недалекому майбутньому.

Міф про сланцевий газ, як надійне джерело дешевої енергії, мусується прихованими 
представниками інтересів промисловості та політиками, що дуже хочуть вийти на 
Європейський ринок. Менше з тим, приклад Америки має слугувати європейським 
посадовцям, пересторогою, а не прикладом. Експерти вже давно кажуть про те, 
що ситуація в Європі є абсолютно відмінною з точки зору геології, географічного 
розташування, економічної та політичної точки зору, що в комплексі створює набагато 
менш сприятливі стартові умови, ніж в США. Але якщо дешеве і надійне джерело 
енергії в умовах США є міфом, то розвиток сланцевого газу в Європі ставиться під 
питання взагалі. 

Усі суперечки, що зараз 
точаться в Європі щодо 
сланцевого газу, базуються на 
сланцевому бумі в Америки, 
де здається що, «невичерпне 
джерело дешевого газу» 
забезпечує енергетичну 
безпеку країни. Менше 
з тим, якщо придивитись 
уважніше, то виявиться, що 
американський бум стоїть 
на хистких підвалинах 
необґрунтовано низьких цін, 
основаних на спекуляціях, 
та занадто оптимістичних 
оцінках промисловістю 
своїх запасів і можливостей. 
В цьому рівнянні вплив на 
здоров’я людей та природу 
не враховується взагалі. 
Якщо коротко, то економічна 
та екологічна бульбашка 
готова луснути. Приклад 
Америки має бути для 
Європи застереженням, 
а не прикладом.

Міф про надійність та практика переоцінки запасів

«Природного газу в Америці вистачить майже на 100 років» – Барак Обама1.

Ресурси, запаси та поточні оцінки

Багато плутанини виникає тому, що часто нехтують різницею між ресурсами 
і запасами:

• Ресурси – це загальний об’єм певних вуглеводнів, що розташовані на певній 
території. Заявлений розмір ресурсів не свідчить про те, яка частина з них 
може бути видобутою, на економічно обґрунтованих засадах (наприклад, може 
знадобитись більше енергії, щоб видобути ресурси, ніж енергії міститься в цих 
ресурсах)2 .

• Визначення запасів звучить як «поклад нафти, газу чи вугілля, який можна вигідно 
видобути за існуючих економічних умов та наявних технологій»2.

Бурові майданчики на берегах річки 
Колорадо. © tedx

Промислові випаро-
вувальні ставки, що 
за плату приймають 
відпрацьовану  
фрекінгову рідину 
від незалежних 
водіїв вантажівок.  
© tedx

Дві бурові вишки, 
що працюють 
на майданчику, де 
перед цим було 
пробурено десять 
свердловин.  
© tedx



Малюнок 1 Термін роботи газових свердловин 
в Америці у порівнянні в порівнянні 
з середньою продуктивністю свердловин, 1990-20102
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ВИДОБУТОК

Офіційні прогнози амриканського уряду основуються на даних Адміністрації інформації про енергію (АІЕ), яке 
відзначається оптимістичними прогнозами та послідовною переоцінкою об’ємів видобутку нафти і газу2. Наприклад, 
в усіх прогнозах видобутку нафти, що АІЕ робила з 2000 року, реальний видобуток було переоцінено. 

В своїй головній публікації «Щорічний огляд енергетики» за 2012 рік АІЕ зменшила свою оцінку «недоведених 
технічно видобувних запасів сланцевого газу» на 42 % у порівнянні з оцінкою у звіті за 2011 рік3. За новою оцінкою АІЕ 
наявних запасів США вистачить лише на 25 роки за умови збереження поточного рівня споживання2. Незважаючи на 
таке значне зниження, ця оцінка за словами незалежного бензинового геолога Девіда Хью2, все ще є «надзвичайно 
агресивним прогнозом».

Однак сланцева промисловість часто перевищує такі оптимістичні оцінки АІЕ. Як тільки запаси родовища можна 
підтвердити за допомогою реальних об’ємів видобутку, доведені запаси виявляються набагато нижчими, ніж прогнози 
промисловості. Розслідування газового аналітика, Дебори Роджерс, показує що промисловість переоцінює свої запаси 
«як мінімум на 100 % і до 400–500 %»4.

Низька продуктивність свердловин  
і рівень відновлення

Переоцінка запасів промисловістю значною мірою 
обумовлена тим фактом, що неймовірно переоцінена 
кількість свердловин з високим дебетом (так звані, 
«солодкі ділянки»). Частково це стало можливим 
через не надто суворі правила обліку запасів, які були 
прийняті Комісією по біржовим операціям та цінним 
паперам (КБОЦП), після інтенсивного тиску, який на неї 
спричиняли лобісти промисловості4,10,11. Продуктивність 
свердловин і запаси оцінювались на основі оцінок 
компанії ще до того, як ставали доступними дані про 
реальні об’єми видобутку. Реальні дані показували 
невтішні для промисловості результати: на п’яти 
найбільших родовищах сланцевого газу в США, 
або ділянках, які живляться з одного джерела, – 
продуктивність свердловин знизилась на 63–80% 
після першого року експлуатації. Іншими словами, 
після першого року роботи зі свердловин видобувають 
лише 20–37 % від їх початкового дебету, і цей відсоток 
продовжує знижуватись протягом всього періоду 
експлуатації свердловини. 

Європейський потенціал сланцевого газу - різке зниження прогнозів 

Нідерланди

• У 2009 році нідерландський дослідницький інститут TNO опублікував доповідь, заявивши, що запаси сланцевого 
газу в Нідерландах становлять близько 5600 млрд м3.5 Менше з тим у рецензованому науковому дослідженні, яке 
здійснили Рієн Хербер, професор гео-енергетики з Університету Гронінгена та Ян де Ягер, колишній геолог розвідки 
компанії Шелл та професор геології нафти і газу з Амстердамського вільного університету, щоб перевірити ці 
цифри, вони зазначають, що оцінки є «нереалістично високими» і знизили прогноз до 10–20 млрд. м3, що складає 
приблизно 0,2 % від первісної оцінки6.

• Голландський міністр економіки, Хенк Камп, нещодавно визнав, що щорічний видобуток сланцевого газу 
в кращому випадку досягне 2–4 млрд. м3, що складає лише 5 % від поточного видобутку природного газу 
в Нідерландах7.

Польща

• Початкову оцінку газу у 5,3 трл. м3, яку дала американська АІЕ, було знижено в 10 разів після того, як було 
опубліковано нові оцінки Польського інституту геології та Геологічної служби США8.

• Яскравіше за всі оцінки говорить той факт, що нафтогазові гіганти Exxon Mobil і ConocoPhillips, а за ними Talisman 
Energy і Marathon Oil, вже припинили операції в Польщі через малі запаси, складні геологічні умови, погані 
результати пошукового буріння та відсутність інфраструктури8, 9, 27.



Малюнок 2 Зростання витрат на розвідку та розробку 
газу для великих родовищ сланцевого газу в США19
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Через таку значну розбіжність між реальними цифрами та оцінками компаній КБОЦП почало розслідування, щоб 
визначити чи компанії свідомо надали своїм інвесторам неправдиві дані, щодо своїх запасів2,12. У 2012 році декілька 
компаній і серед них BP, BHP Billiton та Chesapeake були вимушені зменшити балансову вартість своїх сланцевих 
активів на декілька мільярдів доларів13.

Ефективність вилучення на родовищах сланцевого газу є набагато нижчою, ніж про це заявляють представники 
компаній та АЕІ. Дані свідчать про те, що тільки 6,5 % запасів можна вилучити. Це значно нижче, ніж показника, яким 
користуються представники промисловості та Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) –  13 % для прогнозів 
та оцінювання запасів. Для порівняння: для покладів традиційного газу цей показник складає 75–80 %14. Невисока 
ефективність вилучення свідчить про те, що сланцевий газ може закінчитись в США раніше, ніж очікувалось. 

Штучно занижені ціни

«Я можу вам сказати, що ціна на газ не складає $2,50 за кубічний фут. Ми останню сорочку віддаємо, нічого 
не заробляємо. Весь баланс негативний» – Рекс В. Тіллєрсон, генеральний директор та голова Exxon Mobil 
Corporation16.

«Вся промисловість збиткова сьогодні» – Обрей МакКлендон, колишній генеральний директор Chesapeake Energy17.

Ціна на газ є ключовим аргументом на користь місцевого видобутку сланцевого газу. Але якщо розібратись у цифрах 
і фактах, стає зрозумілим, що існує перевиробництво газу (надлишок), що робить його видобування збитковим та 
приховує можливе значне зростання цін у найближчому майбутньому. 

Перевиробництво призводить до того, що ціни на газ впали значно нижче собівартості

У США ціна на газ різко впала з $10,4 за тис куб футів (або 350 дол за тис м3) у 2008 році до $1,89 за тис футів 
(тобто 66 доларів за тис м3) у квітні 2012 завдяки перевиробництву сланцевого газу18. Зараз беззбиткова ціна газу 
має становити не менше $8–9 за тис куб футів (або $280 за тис м3). Виникає питання, чому не скоротити видобуток, 
щоб підняти ціни? Є три причини, чому видобуток не скоротили: завдяки фінансовим інструментам видобувники 
сланцевого газу змогли підстрахувати свої ризики і завдяки фьючерсним угодам забезпечили собі прийнятні ціни, які 
не дуже залежали від спотових цін; існував резерв незакінчених свердловин, які підтримували постачання по мірі того, 
як вони поступово виснажувались; на деяких ділянках необхідно було почати буріння, оскільки за умовами договору 
на оренду землі, компанія має почати буріння протягом 5 років, або втрачає дозвіл19. Показовим є приклад однієї 
з найбільших газових компаній США Chesepeake – 50 % відсотків свердловин було пробурено лише для того, щоб не 
втратити дозволи, утримати цінні активи на балансі і не збанкрутувати20.

Але оскільки інвестиції, угоди про оренду землі та рішення про те, скільки свердлити робились на основі неймовірно 
високих цін на газ 2008 року, зараз багато хто з операторів, зокрема Total,21 Statoil22 та Chesapeake, зараз потерпає 
від збитків: низькі ціни призвели до збитків серед усіх операторів сланцевого газу від видобувної діяльності у розмірі 
щонайменше $9,3 мільярдів доларів. Хвиля поглинань та об’єднань, що прокотилась серед підприємств галузі, 
призвела до того, що прийшли нові гравці (такі як великі газові та нафтові компанії) та зробили нове вливання 
капіталу, яке дозволяє продовжує підтримувати виробництво газу по збитковій ціні19.

Значна скупченість виробництва

Видобування сланцевого газу сконцентровано не 
невеликій кількості територій: 88 % усього видобутку 
США відбувається на 6 ділянках. Рівень виробництва 
на більшості родовищ зараз стабілізувався: на 
чотирьох ділянках, на яких видобувається 68 % 
від усього сланцевого газу в США, видобування 
проводиться уже давно і рівень видобування починає 
знижуватись2. Підтримувати поточний рівень 
видобування буде надзвичайно складно, оскільки 
розробка ведеться давно і всі «солодкі ділянки» уже 
виснажені2. 

Низька продуктивність свердловин та ефективність 
вилучення, а також строк розробки родовищ 
свідчать про те, що малоімовірно, що поточний 
рівень виробництва сланцевого газу можна буде 
підтримувати  або збільшити. За всіма ознаками 
рівень виробництва вийшов на плато наприкінці 
2011 року і в найближчому майбутньому може 
почати знижуватись. Міф про надійне джерело, якого 
вистачить на 100 років починає руйнуватись від 
критики багатьох незалежних експертів2,4,15.
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ВОДАСЛАНЦЕВИЙ ГАЗВИКИДИ

ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРИВ ПАРНИКОВІ ГАЗИ

ЗМІНИ КЛІМАТУ

ВИДОБУТОК

видобувна промисловість: благословення чи прокляття?

Промисловість потерпає від низьких цін. Саме тому видобувні компанії активно лобіюють створення експортних 
СПГ-терміналів, щоб вийти на ринки Європи та Східної Азії і продавати та газ по значно вищій ціні23.

Через низькі ціни неможливо продовжувати буріння на тому рівні, при якому можна було втримати рівень 
виробництва в середній перспективі.

Компанії, що видобувають сланцевий газ потрапили в замкнене коло: Середня свердловина швидко виснажується 
(79–95 % за перші 36 місяців), найперспективніші ділянки уже в основному розроблені. Для того щоб підтримувати 
рівень видобування, треба свердлити все нові свердловини. А деякі ділянки доводиться продавати для того, щоб 
виплачувати нові займи2,24. Через низькі ціні промисловість не може достатньо інвестувати в інфраструктуру, щоб 
підтримувати цей рівень видобування в майбутньому.  Саме через це рівень видобування сланцевого газу не 
збільшується з 2011 року, хоча до цього він безперервно зростав протягом 10 років2,12.

Як тільки промисловість виснажиться і не зможе підтримувати це коло, то в США відбудеться різкий спад виробництва 
газу. Це може статись починаючи з 2015 року, і буде відбуватись навіть швидше, ніж при видобутку традиційного 
газу25. Спад буде підсилюватись витратами на виробництво, що будуть зростати. Оскільки найперспективніші ділянки 
швидко виснажуються і будуть необхідні все більші кошти на їх розробку, різкий спад стає ще більш імовірним7.

Великі нафтові компанії скуповують права на земельні ділянки та додають до своїх запасів для того, щоб 
компенсувати зменшення видобутку своїх традиційних запасів. 

Розмір запасів завищується для того, щоб підвищити в ціні акції компаній і допомогти їм залишитись 
платоспроможними. Задача стоїть не в тому, щоб продавати газ, а в тому, щоб перепродавати за завищеною ціною 
дозволи на розробку ділянок та цілі компанії. За це розплачуються малі і середні оператори з видобутку сланцевого 
газу: їм доводиться продавати активи, в основному права на користування землею, щоб не збанкрутувати4. 
Chesapeake тільки й робить, що спекулює правами на земельні ділянки. Дійсно, торгувати правами на землю стає 
вигіднішим, ніж видобувати газ по існуючим цінам. Обрей МакКлендон, колишній генеральний директор Chesapeake 
Energy якось зазначив: «Будьте певні, купити право на користування ділянкою за Х та перепродати його за суму, 
що в п’ять чи десяті разів вища, набагато вигідніше, ніж намагатись видобувати газ за $5–6 за тис куб футів ($200 
за тис м3)»17. Chesapeake перетворився на найбільшого в Америці власника дозволів на земельні ділянки, з правом 
здійснювати буріння на 15 мільйонах акрів землі24. 

Міжнародні нафтові корпорації та інвестори купують права на земельні ділянки з іншої причини: їм необхідно 
показувати, що їхні резерви регулярно поповнюються. Їм не вдалося б показати таку динаміку, якби не запаси 
нетрадиційного палива. Оскільки нові запаси нафти складно відшукати і часто вони знаходяться під контролем 
держави, на території якої вони розташовані, запаси сланцевого газу дають унікальну можливість, поповнити запаси 
нафти, що виснажуються. Не так давно 80 % загального обсягу газу в США видобували відносно невеликі, незалежні 
компанії, але за три роки Exxon Mobil став найбільшим виробником в США, а BP, Shell, ConocoPhillips та Chevron 
входять в десятку найбільших компаній6,11,26.  
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