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GAZ ĝUPKOWY W CHINACH I INDIACH: 
PERSPEKTYWY ROZWOJU

Abstrakt

Dwa z pañstw BRIC – Chiny i Indie – w nadchodzÈcych latach zwiÚkszÈ 
wbbezprecedensowym stopniu swoje zapotrzebowanie na energiÚ. Wraz z odkryciem 
w tych krajach zïóĝ gazu ïupkowego, pojawiïa siÚ dla nich szansa na wykorzysta-
nie niekonwencjonalnych zasobów dla zaspokojenie krajowego popytu. Jednak 
jego wydobycie bÚdzie kosztowne i napotka szereg przeszkód, a amerykañski 
sukces produkcji gazu ïupkowego wydaje siÚ w tym przypadku niemoĝliwy do 
powtórzenia.

Sáowa kluczowe

gaz ïupkowy, Chiny, Indie, rozwój

 *
Chiny i Indie: gaz áupkowy perspektywy wzrostu gospodarczego

Przez ostatnie dwie dekady, Chiny i Indie zanotowaïy staïy i wyso-
ki wzrost PKB (EIA, VII 2013:9), a dziĂ kraje te naleĝÈ do najwiÚk-
szych gospodarek Ăwiata. Na dalszy wzrost tych dwóch gospodarek w 
przyszïoĂci wskazuje szereg oĂrodków analitycznych. Wedïug OECD 
w 2030 roku PKB Indii ma stanowiÊ 11% Ăwiatowego PKB, a Chin – 
28%. W 2060 roku proporcje te majÈ wynieĂÊ kolejno 18% i 28% 
(OECD, XI 2012:23). Na bezprecedensowy wzrost w nadchodzÈcych 
dekadach wskazuje teĝ National Intelligence Council w swojej dïugo-
terminowej prognozie Global Trends 2030 (National Intelligence Council, 
2012:2, 100). Podobny trend zauwaĝa takĝe m.in. fi rma konsultingo-
wa PricewaterhouseCoopers (PwC, 2013).
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we) oraz visiting student na University of Helsinki. Czïonek Klubu Jagielloñskiego, analityk Cen-
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Wzrostowi gospodarczemu bÚdzie towarzyszyÊ wzrost zapotrzebo-
wania na energiÚ. Amerykañska Agencja ds. Energii (Energy Information 
Administration – EIA) prognozuje, ĝe w 2040 roku Chiny i Indie bÚdÈ 
odpowiadaÊ za 34% Ăwiatowej konsumpcji energii (EIA, VII 2013:10), 
podczas gdy wedïug raportu BP z 2012 roku, w 2030 bÚdÈ odpowia-
daÊ za 35% (BP I 2012). Inni analitycy podkreĂlajÈ, ĝe w nadchodzÈ-
cych dekadach na ww. kraje BRIC przypadnie poïowa wzrostu Ăwia-
towego zapotrzebowania na energiÚ (Nakano J. i in., 2012:13). Na 
rzecz przytoczonych prognoz ĂwiadczyÊ moĝe wzrost zapotrzebowa-
nia na energiÚ pierwotnÈ Chin i Indii w ostatnich latach (BP, VI 2013; 
EIA, International Energy Consumption).

Nadzieje na zaspokojenie potrzeb energetycznych surowcem z no-
wego ěródïa przyniosïa „rewolucja ïupkowa” w Stanach Zjednoczo-
nych oraz raport dot. Ăwiatowych zïóĝ gazu ïupkowego, opublikowa-
ny przez amerykañskÈ EIA. W dokumencie z 2011 roku, EIA oceniïa, 
ĝe niekonwencjonalne zasoby gazu w Chinach i Indiach znacznie 
przekraczajÈ dotychczas rozpoznane „tradycyjne” zïoĝa krajowego 
gazu ziemnego. W przypadku Chin sÈ prawdopodobnie ponad 10-cio 
krotnie wiÚksze (EIA IV 2011). Potwierdzenie tych informacji mogïo-
by otworzyÊ przed dwoma gospodarkami BRIC perspektywÚ dostÚpu do 
ogromnych iloĂci surowca. W przypadku Stanów Zjednoczonych tzw. 
„boom ïupkowy” przyniósï znaczne korzyĂci ekonomiczne. Oprócz 
uniezaleĝnienia od importu gazu (kraj ten w nadchodzÈcych latach 
stanie siÚ jego eksporterem), doprowadziï m.in. do: spadku cen ener-
gii i surowców, utworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu wpïywów 
zbpodatków (Ernst & Young, 2013:4).

DostÚp do nowego ěródïa energii jest niezwykle istotny, biorÈc pod 
uwagÚ przytoczone powyĝej prognozy wzrostu popytu na surowce. 
Zanim jednak bÚdzie moĝliwe przemysïowe wydobycie gazu ïupkowego, 
musi zostaÊ speïniony szereg warunków: zïoĝa muszÈ zostaÊ dokïad-
nie rozpoznane, muszÈ byÊ opïacalne w wydobyciu, a pañstwo musi 
podjÈÊ strategicznÈ decyzjÚ o ich eksploatacji. W przypadku omawia-
nych pañstw, speïnienie ich oraz pomyĂlna produkcja gazu ïupkowe-
go nie gwarantuje jeszcze, ĝe niekonwencjonalny surowiec odmieni 
ich gospodarki w takim stopniu jak miaïo to miejsce w przypadku 
Stanów Zjednoczonych (scenariusz ten jest wrÚcz maïo prawdopo-
dobny). W poniĝszym artykule autor przeanalizowaï uwarunkowania, 
które wpïynÈ na przyszïy rozwój branĝy gazu ïupkowego w Chinach 
ibIndiach oraz ewentualny wpïyw wydobycia na krajowÈ energetykÚ.
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Chiny

Prognozowany wzrost konsumpcji energii i gazu ziemnego
Pomimo kluczowej roli, jakÈ w chiñskiej energetyce odgrywa wÚgiel 

(z którego produkuje siÚ blisko 70% energii zuĝywanej przez Chiny, 
patrz: BP VI 2013), znaczenie gazu ziemnego od lat wzrasta. W 2010 
Chiny zuĝywaïy 106,9 mld m3, w 2011 130,5 mld m3, a w 2012 roku 143,8 
mld m3 (BP VI 2013). Firma konsultingowa AT Kearney ocenia zapo-
trzebowanie Chin na gaz w 2020 roku na 350 mld m3 (Doerler J. I in.; 
2011). Wedïug prognozy BP z 2012 roku, w 2030 roku Chiny bÚdÈ 
uĝywaÊ ok. 492 mld m3 gazu rocznie BP (VI 2011). IEA ocenia, ĝe 
wb2035 roku zapotrzebowanie ma wynieĂÊ 545 mld m3 (Gawlikowska-
-Fyk A. i in., I 2013).

Kraj ten w 2030 roku ma odpowiadaÊ za 23% Ăwiatowego wzrostu 
zapotrzebowania na gaz, a udziaï tego surowca w konsumpcji energii 
pierwotnej wzroĂnie z 4% do 9,5%. Wedïug BP istotny bÚdzie gaz po-
chodzenia krajowego, z którego 1/3 surowca bÚdzie stanowiï gaz ïup-
kowy i CBM (ang. Coalbed Methane – metan z pokïadów wÚgla), a 46% 
wzrostu produkcji gazu to surowiec z dwóch ww. ěródeï (BP, I 2012).

Prognoza BP z kolejnego roku stwierdza, ĝe poczÈwszy od 2010 roku 
trwaÊ bÚdzie gwaïtowny wzrost produkcji gazu ïupkowego wbChi-
nach. Kraj ten ma odnieĂÊ najwiÚkszy sukces w produkcji surowca nie 
liczÈc pañstw Ameryki Póïnocnej – wydobycie wyniesie wb2030 ponad 
61 mld m3 rocznie (BP, I 2013:47).

Szacunki chiĔskich záóĪ áupkowych

Wedïug szacunków EIA z kwietnia 2011 roku Chiny posiadajÈ ponad 
36 bln m3 (1275 bln stóp szeĂciennych) wydobywalnych zïóĝ gazu ïupko-
wego (EIA, 2011). Kolejny raport, z 2013 roku wskazywaï na ok. 31,5 bln m3 
(1115 bln stóp szeĂciennych) surowca (EIA, VII 2013). Chiñskie szacun-
ki mówiïy poczÈtkowo takĝe o ok. 36 bln m3 (Lee E., 2013), jednak 
ostatecznie ministerstwo zïóĝ naturalnych (Ministry of Land and Resources), 
oszacowaïa zïoĝa na ponad 25 bln m3 (Evans-Pritchard A., 2012).

Najbardziej perspektywiczne baseny to Tarim (zlokalizowany 
wbpóïnocno zachodnich Chinach w regionie Sinciang-Ujgur) oraz Sichuan 
(poïudniowe Chiny). To w nich majÈ znajdowaÊ siÚ wydobywalne zïoĝa 
gazu ïupkowego wskazane przez EIA. Inne mniej obiecujÈce baseny 
to: Junggar, Ordos, Basen Póïnocnochiñski, Songliao.

Nawet w przypadku potwierdzenia siÚ niĝszych szacunków, Chiny wciÈĝ 
dysponowaïyby najwiÚkszymi zasobami gazu ïupkowego na Ăwiecie. 
Jednak, by realnie oceniÊ ewentualny wpïyw surowca na chiñski sek-
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tor energetyczny, naleĝy odnieĂÊ je do przyszïego zapotrzebowania na 
gaz przez Pañstwo ¥rodka.

Gaz áupkowy w planach Pekinu

W paědzierniku 2012 roku chiñska Narodowa Komisja ds. Rozwoju 
i Reform (National Development and Reform Commission) opublikowaïa 
pierwszÈ od piÚciu lat rewizjÚ strategii gazowej. Poszerzono jÈ m.in. 
o plany zwiÈzane z gazem ïupkowym. Wedïug zaïoĝeñ Pekinu, do 
2015 roku zuĝycie gazu ma wynieĂÊ 230 mld m3 rocznie, a moĝliwoĂÊ 
zaopatrzenia – 260 mld m3. 130 mld m3 ma stanowiÊ wydobycie gazu 
konwencjonalnego, import – 100 mld m3 (Li Z., 2013).

Z kolei plan rozwoju gazu ïupkowego na lata 2011–15 z marca 
2012 roku mówi o potrzebie odkrycia i potwierdzenia zïóĝ o wielkoĂci 
600 mld m3 i 200 mld m3 wydobywalnych rezerw w ciÈgu 5 lat. Pro-
dukcja gazu ze zïóĝ ïupkowych ma wynieĂÊ 6,5 mld m3 w 2015 roku, 
a w roku 2020 60–100 mld m3 (Li Z., 2013).

Jeszcze niedawno szacunki chiñskich koncernów byïy znacznie 
bardziej odwaĝne: w 2011 roku zakïadaïy wydobycie trzykrotnie wiÚk-
sze, niĝ szacunki wïadz. (WiĂniewski B., 2011). CNPC, najwiÚkszy chiñ-
ski koncern energetyczny zaznacza, ĝe potrzeba skoncentrowania siÚ 
na inwestycjach badawczo-rozwojowych (R&D), by zyskaÊ dostÚp do 
zïóĝ niekonwencjonalnych (CNPC, Technology and Innovation). W swoim 
rocznym raporcie z 2012 roku, opisuje prace badawcze i wiertnicze 
na rzecz wydobycia gazu ïupkowego, podkreĂlajÈc równieĝ wspóïpracÚ 
z partnerami zagranicznymi (CNPC, 2013:25–26). Mniej optymistyczne 
od chiñskich planów sÈ prognozy EIA: ïÈczne wydobycie gazu zamkniÚ-
tego (tight gas – równieĝ wymagajÈcy kosztownych technologii), gazu 
ïupkowego oraz CBM wyniesie w Chinach ok. 42 mld m3 w 2020 roku 
ibok. 130 mld m3 dziesiÚÊ lat póěniej (EIA, VII 2013:284).

Wyzwania i perspektywy

By móc zrealizowaÊ ambitne plany, Chiny muszÈ pokonaÊ szereg 
wyzwañ zwiÈzanych z gazem ïupkowym. Firma konsultingowa Deloitte 
w swojej analizie poĂwiÚconej wydobyciu gazu ïupkowego w najbar-
dziej perspektywicznych regionach, wskazuje na gïówne przeszkody 
dla rozwoju. SÈ nimi: brak odpowiedniego sektora wiertniczo-serwi-
sowego, sïabo rozwiniÚta infrastruktura przesyïowa, brak dostÚpu do 
wody i zïoĝonoĂÊ geologiczna formacji. W trójstopniowej skali (niska/
Ărednia/duĝa bariera dla rozwoju) dla Chin „duĝÈ” barierÈ pozostaje 
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sektor wiertniczo-serwisowy oraz zïoĝonoĂÊ geologiczna, a „ĂredniÈ” 
infrastruktura przesyïowa oraz dostÚp do wody. Pañstwo ¥rodka wbze-
stawieniu tym wypada o wiele gorzej niĝ Stany Zjednoczone (wszystkie 
bariery sÈ „niskie”) czy nawet Argentyna (dostÚp do wody i zïoĝonoĂÊ 
geologiczna sÈ „niskie”, pozostaïe – „Ărednie”, Deloitte, 2013:5–9).

Chiñski sektor wiertniczo-serwisowy jest niedoĂwiadczony jeĂli cho-
dzi o wydobycie gazu ïupkowego. Podmioty chiñskie starajÈ siÚ zdo-
bywaÊ doĂwiadczenie za granicÈ, jednak upïynie trochÚ czasu nim 
bÚdÈ potrafi ïy wykorzystaÊ je w kraju (Deloitte, 2013:8). W rocznym 
raporcie za rok 2012 koncern CNOOC informuje o nabyciu 33,3% 
udziaïów w amerykañskich projektach Eagle Ford w Poïudniowym 
Teksasie (gaz i ropa z ïupków) oraz Niobrara w póïnocno-wschodnim 
Kolorado/poïudniowo-wschodnim Wyoming (ropa ïupkowa). Koncern 
posiada takĝe udziaïy w kanadyjskim Horn River Basin (gaz ïupkowy, 
CNOOC, 2013:19–20). Spóïka naleĝÈca do CNOOC – PetroChina –bpo-
siada takĝe udziaïy w kanadyjskim projekcie Groundbirch (gaz ïupko-
wy) w Kolumbii Brytyjskiej (Shanghai Daily, 2012).

Do wydobycia gazu ïupkowego potrzebne bÚdzie nie tylko know-how, 
ale takĝe ogromne nakïady na prace poszukiwawcze. Wedïug Deloitte, 
by zrealizowaÊ plany Pekinu jeĂli chodzi o wydobycie gazu ïupkowego, 
niezbÚdne bÚdzie wykonanie 1,2–1,5 tys. odwiertów (Deloitte, 2013:7), 
wg innych ocen dla realizacji planu na 2020 rok niezbÚdne jest 20 tys. 
odwiertów (Lee E., 2013).

Problemem jest równieĝ fakt, ĝe budowa geologiczna chiñskich base-
nów ïupkowych jest bardziej zïoĝona niĝ w przypadku amerykañskich 
(Deloitte, 2013:5–9). WiÚkszoĂÊ chiñskiego gazu ïupkowego znajduje siÚ 
znacznie gïÚbiej – na gïÚbokoĂci 1,5–4 km, podczas gdy w Stanach Zjed-
noczonych na 0,8–2,6 km (Lee E., 2013). Ze wzglÚdu na powyĝsze trud-
noĂci odwierty w Chinach sÈ znacznie droĝsze, choÊ szacunki co do 
ich kosztów sÈ bardzo róĝne. Niektórzy analitycy oceniajÈ odwierty 
wbPañstwie ¥rodka na ok. 10-cio krotnie droĝsze niĝ w Stanach Zjed-
noczonych (Lee E., 2013). Odwierty w regionie Sichuan (posiadajÈcym 
rozwiniÚtÈ infrastrukturÚ przesyïowÈ i dostÚp do wody) mogÈ kosztowaÊ 
nawet do 16 mln dol. (Deloitte, 2013:7), a w innych regionach Chin – 
27–37 mln dol. (Lee E., 2013). Inne ěródïa mówiÈ o statystycznym 
koszcie odwiertu w Chinach na poziomie 6 mln dol. (Mian M. A., 2013). 
Koszty prac wydobywczych bÚdÈ bardzo wysokie m.in. przez brak dostÚ-
pu do wody w wielu regionach bogatych w gaz ïupkowy (Nakano J. 
ibin., 2012:21). RozpiÚtoĂÊ szacunków moĝe wynikaÊ m.in. ze zróĝnico-
wanych warunków geografi cznych (pustynie, tereny górskie, etc.).

Chiñskie plany wydobywcze majÈ zostaÊ zrealizowane we wspóï-
pracy ze spóïkami zagranicznymi. Do pierwszego przetargu na licencje 
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wydobywcze z poïowy 2011 roku mogïy stanÈÊ jedynie przedsiÚbior-
stwa krajowe (WiĂniewski B., 2011). W drugim przetargu (jesieñ 
2012) mogïy wziÈÊ juĝ udziaï podmioty zagraniczne (Gawlikowska-
-Fyk A. i in., I 2013). By zachÚciÊ zagranicznych inwestorów, Chiny 
muszÈ rozbudowaÊ krajowÈ infrastrukturÚ (patrz niĝej) oraz zrefor-
mowaÊ krajowy system cen (m.in. tak, by cena surowca byïa ustalana 
przez siïy rynkowe). Wedïug IEA, problem cenowy jest wskazywany 
jako najwiÚksza przeszkoda przez krajowe podmioty i jedna z naj-
wiÚkszych przez zagraniczne (Boshu L. i in., 2010:19), na jej znacze-
nie wskazujÈ teĝ niezaleĝni analitycy. Wedïug nich tempo wdraĝania 
rozpoczÚtej w lipcu 2013 roku reformy bÚdzie miaïo kluczowe zna-
czenie zarówno dla produkcji jak i konsumpcji gazu w Chinach (Mo-
rikawa T., 2013:5).

Pomimo zakrojonych na masowÈ skalÚ inwestycji (Morikawa T., 
2013:5), problemem Chin bÚdzie równieĝ brak infrastruktury przesyïowej. 
O ile przy basenie Sichuan znajduje siÚ infrastruktura (produkuje siÚ 
tam gaz konwencjonalny), to basen Tarim znajduje siÚbwbodlegïym, 
sïabo zindustrializowanym regionie. 

Brak rozwoju infrastruktury jest nie tylko przeszkodÈ dla wydobycia 
gazu ïupkowego, ale generalnym problemem chiñskiego rynku gazu. 
W zestawieniu IEA ilustrujÈcym potrzeby inwestycyjne Chin, organiza-
cja porównuje infrastrukturÚ Pañstwa ¥rodka z gazociÈgami niemiecki-
mi oraz amerykañskimi. Chiny majÈ ponad 50 tys. km gazociÈgów 
przesyïowych, podczas gdy Niemcy 117 tys. km (dane z koñca 2009 roku), 
a Stany Zjednoczone ok. 500 tys. km (Boshu L. i in., 2010:27).

Indie

Prognozowany wzrost konsumpcji energii i gazu ziemnego

W 2010 roku Indie zuĝywaïy 61,9 mld m3 gazu ziemnego, w 2011 – 
61,1 mld m3, a w 2012 – 54,6 mld m3 (BP VI 2013). Wedïug prognozy 
EIA, w nadchodzÈcych dekadach, Indie bÚdÈ musiaïy zaspokoiÊ swoje 
potrzeby energetyczne rosnÈcym importem ropy, wÚgla oraz gazu 
ziemnego (EIA VII 2013). Wedïug prognozy EIA, do 2040 roku zuĝy-
cie gazu bÚdzie stopniowo rosnÈÊ (do ok. 76 mld m3 w roku 2020, 96 
mld m3 w 2030 i 116 mld m3 w 2040). W Indiach wzroĂnie równieĝ 
zuĝycie wÚgla, co pokryje gïównie zapotrzebowanie na energiÚ elek-
trycznÈ (EIA VII 2013:71). Jednak najbardziej gwaïtowny wzrost czeka 
energetykÚ atomowÈ. W 2020 roku pochodziÊ z niej bÚdzie 69 mld 
kWh, w 2030 – 223 kWH, a w 2040 – 396 kWh (EIA VII 2013).
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Szacunki indyjskich záóĪ áupkowych

Wedïug szacunków EIA z 2011 roku Indie posiadajÈ ponad 1,78 bln m3 
wydobywalnych zïóĝ gazu ïupkowego (EIA, 2011). Raport Agencji 
zb2013 roku oszacowaï je na ponad 2,71 bln m3 (EIA VI 2013). Nato-
miast Schlumberger oszacowaï je na ok. 17 bln m3 do ponad 56,6 bln m3 
– czyli potencjalnie wiÚcej, niĝ majÈ wynosiÊ zasoby Chin (Nakano J. 
i in., 2012:14).

Najbardziej perspektywiczne ze zïóĝ to: Cambay (w stanie Guděarat), 
Krishna Godavari (stan Andhra Pradesh), Cauvery (stan Tamil Nadu), 
Damodar (stany: Bengal Zachodni oraz Jharkhand). W granicach in-
dyjskiego Guděarat leĝy takĝe niewielki fragment basenu Southern Indus 
(wiÚksza czÚĂÊ w Pakistanie). Inne, mniej perspektywiczne, to basen 
Vindhyan, South Rewa, Pranhita Godavari, Upper Assam (EIA 2011).

Gaz áupkowy w planach Delhi

W dwunastym planie piÚcioletnim na lata 2012–2017, Komisja Pla-
nowania (Planning Commission) mówi o produkcji gazu ïupkowego 
w Indiach. Wedïug dokumentu, ěródïa energii takie jak gaz ïupkowy, 
CBM czy hydraty metanu wymagajÈ „wiÚkszej uwagi” (Planning Com-
mission, 2013, Vol. 2:178). Jako istotny projekt R&D (który zostaï uru-
chomiony juĝ w 11 planie) wymieniane jest oszacowanie zïóĝ gazu 
ïupkowego Gondwana (Planning Commission 2013, Vol. 2:162–163). 
W prace nad rozwojem wydobycia majÈ zostaÊ mocniej zaangaĝowa-
ne prywatne przedsiÚbiorstwa i stworzone zostanie otoczenie prawne 
dla produkcji gazu ïupkowego (Planning Commission 2013, Vol. 2:179). 
Dla krajowego sektora istotne jest równieĝ zdobycie udziaïów wbza-
granicznych przedsiÚwziÚciach zwiÈzanych z produkcjÈ gazu ïupko-
wego (Planning Commission 2013, Vol. 2:182).

Pomimo to, gaz ïupkowy nie wydaje siÚ byÊ dla Delhi strategicznym 
surowcem. Pomimo wymienionych wyĝej planów i celów dot. gazu 
ïupkowego, czÚsto wymieniany jest on wraz z innymi niekonwencjo-
nalnymi ěródïami metanu: CBM czy hydratów. Brak równieĝ wyty-
czenia konkretnego celu – poziomu produkcji. Tak marginalne potrak-
towanie tego surowca moĝe mieÊ kilka przyczyn: brak dokïadnego 
rozpoznania krajowych zasobów, brak rozwiniÚtej krajowej branĝy 
gazu ïupkowego, niĝsze koszty wydobycia wÚgla.

Ofi cjalne dokumenty pokazujÈ, ĝe Delhi zamierza w przyszïoĂci 
oprzeÊ swojÈ energetykÚ o inne ěródïa. Przewidywany udziaï poszcze-
gólnych ěródeï energii w produkcji energii elektrycznej przedstawia 
tabela zawarta w piÚcioletnim planie: udziaï gazu w jej produkcji nie 
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jest wysoki, wzrastaÊ ma natomiast udziaï OZE i energii atomowej 
(Planning Commission, 2013, Vol. 2:147).

Tabela 1: przewidywany udziaǟ poszczególnych surowców w produkcji energii elektrycznej.

2017 2030

WĊgiel 69% 58%

Ropa 0% 0%

Gaz 5% 3%

Hydroelektrownie 12% 11%

OZE 9% 16%

Energia atomowa 5% 12%

Pomimo to, w dokumencie poĂwiÚcono nieco miejsca problemom 
zwiÈzanym z przyszïym wydobyciem gazu ïupkowego. SÈ to: prze-
szkody formalne w jednoczesnym wydobyciu gazu ïupkowego, CBM 
ibwÚgla na tym samym obszarze (Planning Commission, 2013, Vol. 2:179), 
stworzenie strategii dla produkcji gazu ïupkowego (Planning Com-
mission, 2013, Vol. 2:182). Wedïug 12. planu powstaÊ majÈ dodatkowe 
elektrownie gazowe i wraz z hydroelektrowniami stanowiÊ elastyczne 
uzupeïnienie dla energetyki w momentach szczytowego zuĝycia prÈdu 
(Planning Commission, 2013, Vol. 2:148–149). 

Indie sÈ jednym z najwiÚkszych emitentów CO2, zajmujÈc pod tym 
wzglÚdem trzecie miejsce na Ăwiecie (IEA, 2012:9). W Ăwietle ofi cjalnych 
dokumentów, Delhi uznaje to za powaĝny problem (Planning Com-
mission, 2013, Vol. 2:322), z wïasnej inicjatywy wyznaczajÈc dla siebie 
cele redukcyjne (Planning Commission, 2013, Vol. 1:9, 35–36, 113). 
Gaz ziemny nie wydaje siÚ jednak byÊ waĝnym surowcem, majÈcym 
zmniejszyÊ emisjÚ dwutlenku wÚgla. WĂród dziaïañ, które majÈ 
zmniejszyÊ poziom emisji gazów cieplarnianych, wymienia siÚ: rozwój 
nowoczesnych elektrowni wÚglowych (bardziej wydajnych i mniej emi-
syjnych), inwestycja w OZE i elektrownie atomowe oraz uĝycie techno-
logii gazyfi kacji wÚgla (Planning Commission, 2013, Vol. 1:118–122), 
integracja sieci elektrycznej z Nepalem i Bhutanem (Planning Com-
mission, 2013, Vol. 2:152), rozbudowa poïÈczeñ kolejowych (mniejsza 
emisja przez transport) (ibidem, 209–210) czy uĝycie CNG (sprÚĝony 
gaz) przez ïodzie (ibidem: 231).
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Niewielkie znaczenie gazu ïupkowego w przyszïym miksie energe-
tycznym Indii zdaje siÚ równieĝ potwierdzaÊ dïugoterminowa prognoza 
EIA (EIA VII 2013). �Èczna produkcja gazu ze ěródeï niekonwencjo-
nalnych (gaz ïupkowy, tight gas oraz CBM) ma wynieĂÊ 2,8 mld m3 
wb2020 roku, 14 mld m3 w 2030, 36 mld m3 w 2040 roku.

Co wiÚcej (pomimo pojawiajÈcych siÚ problemów w rozwoju projek-
tu), duĝa czÚĂÊ zapotrzebowania na gaz moĝe byÊ zaspokajana gazem 
sprowadzanym z Turkmenistanu gazociÈgiem transafgañskim (TAPI). 
GazociÈg ma byÊ ukoñczony w 2017 roku, a kontrakty podpisane na 
okres 30 lat. Jego moc przesyïowa bÚdzie wynosiÊ 33 mld m3 gazu 
rocznie, z czego Indie majÈ kupowaÊ 14 mld m3 (The Oxford Institute 
for Energy Studies, 2013:31).

Wyzwania i perspektywy

Pomimo obranego modelu rozwoju energetyki, wydaje siÚ, ĝe znaj-
dzie siÚ w nim miejsce dla gazu ziemnego, jednak dla gazu ïupkowe-
go – raczej marginalne. Elektrownie gazowe mogÈ staÊ siÚ wsparciem 
dla produkcji energii elektrycznej, jednak nie jej fi larem. StanowiÈ 
one dobre uzupeïnienie dla energetyki; sÈ na tyle elastyczne by pokryÊ 
nagïy wzrost konsumpcji (Yanagisawa A., 2013). Problemem Indii jest 
zaĂ ogromna rozpiÚtoĂÊ zuĝycia energii elektrycznej: od niskiej do 
bardzo wysokiej w okresach szczytowych (Planning Commission, 
2013, Vol. 2:148).

Dla wydobycia gazu ïupkowego waĝna jest takĝe ekonomiczna opïa-
calnoĂÊ wydobycia i konkurencyjnoĂÊ wzglÚdem innych surowców. 
Zïoĝa wÚgla (kluczowego surowca dla indyjskiej energetyki) znajdujÈ 
siÚ gïównie na wschodzie kraju (EIA III 2013; Ministry of Coal: 25), 
abpomimo niskiej ceny tego surowca, problemem jest potrzeba trans-
portu surowca z miejsca wydobycia na duĝe odlegïoĂci. W takich 
przypadkach czÚsto bardziej opïaca siÚ uĝywaÊ importowanego wÚgla 
albo gazu (Corbeau A. S., 2010:19). W 2010 roku ceny spot katarskie-
go LNG pod wzglÚdem ceny mogïy konkurowaÊ z cenÈ krajowego wÚ-
gla, transportowanego na odlegïoĂÊ 700 km (Corbeau A. S., 2010:42). 
Ceny wprawdzie drastycznie wzrosïy po tragicznym tsunami z 2011 
roku (z 5–6 dol. za mBtu w 2010 roku do 13–14 dol. w 2013. Patrz: 
Corbeau A. S., 2010:18; Reuters, 2013), jednak ceny gazu ïupkowego 
wciÈĝ bÚdÈ musiaïy konkurowaÊ z gazem (np. LNG czy turkmeñskim) 
oraz innymi surowcami. Jak zaznacza Ernst & Young, poczÈtkowo 
cena gazu ïupkowego bÚdzie wysoka (Ernst & Young, 2013:7). 

Oprócz kwestii ceny surowca, Indie napotkajÈ równieĝ inne pro-
blemy spoïeczne i humanitarne. BÚdzie nim m.in. dostÚp do wody, 
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który dotknie wiÚkszoĂÊ stanów Indii (UNICEF 2013:8). Problema-
tyczne moĝe byÊ teĝ zdobycie gruntów dla prac poszukiwawczo-wy-
dobywczych – jest ono takĝe wymieniane jako wyzwanie w kontekĂcie 
budowy elektrowni (The Energy and Resource Institute, 2013:4–6; 
Planning Commission, 2013, Vol. 2:155). Delhi musi byÊ gotowe na ew. 
opór spoïeczny, zwiÈzany z kwestiami ekologicznymi (Ernst & Young, 
2013:9–10). Przyznanie pierwszych licencji wydobywczych zostaïo 
przesuniÚte z koñcówki 2011 ze wzglÚdu na zastrzeĝenia Minister-
stwa ¥rodowiska i Lasów, które chciaïo poczekaÊ na dokïadniejsze 
analizy Ărodowiskowe miejsc wydobycia (Nakano J. i in., 2012:13).

Indyjski gaz ïupkowy znajduje siÚ w zïoĝonych, trudnych w eksploata-
cji formacjach skalnych (EIA, 2011). Dla wydobycia Delhi musiaïoby 
rozwinÈÊ krajowy wyspecjalizowany przemysï wiertniczy (Ernst&Young, 
2013:9). Reformy wymaga równieĝ krajowe otoczenie instytucjonal-
no-prawne. Za wydobycie ropy i gazu oraz wÚgla/CBM odpowiadajÈ 
róĝne ministerstwa (Planning Commission, 2013, Vol. 2:179), nie ist-
nieje mechanizm prac dla jednoczesnego wydobycia z kilku rodzajów 
zïóĝ na tym samym bloku koncesyjnym, podczas gdy np. w basenie 
Damodar wydobywa siÚ juĝ CBM (Nakano J. i in., 2012:13). Delhi 
musi takĝe stworzyÊ odpowiednie zachÚty dla koncernów do inwestycji 
w gaz ïupkowy (Ernst & Young, 2013:8). Podobnie jak wbprzypadku 
Chin, indyjskie koncerny potrzebujÈ doĂwiadczenia wbnowej branĝy.

Podsumowanie

W nadchodzÈcych latach Chiny oraz Indie bÚdÈ notowaÊ staïy wzrost 
ekonomiczny, pozostajÈc w czoïówce najwiÚkszych gospodarek Ăwiata. 
TowarzyszyÊ temu bÚdzie takĝe ogromny wzrost zapotrzebowania na 
energiÚ. Z dwóch azjatyckich potÚg to Chiny zostanÈ Ăwiatowym liderem 
gospodarczym. Podobnie jak w przypadku rozwoju gospodarczego, 
wyprzedzÈ one Indie w rozwoju branĝy gazu ïupkowego. Niektórzy 
analitycy oceniajÈ, ĝe Pañstwo ¥rodka wyprzedza swojego sÈsiada 
wbdziedzinie ïupków o 5–7 lat (Nakano J. i in., 2012:14). Niekonwen-
cjonalny surowiec bÚdzie waĝnÈ czÚĂciÈ caïkowitego wolumenu gazu 
produkowanego przez Chiny i pozwoli zaspokoiÊ krajowe zapotrzebowa-
nie na gaz ziemny. W przypadku Indii mniejsze bÚdzie znaczenie gazu 
ziemnego w krajowym miksie energetycznym, jak i gazu ïupkowego.

Zarówno Chiny, jak i Indie podjÚïy politycznÈ decyzjÚ o eksploatacji 
krajowych zïóĝ gazu ïupkowego. W swoich planach to Pekin stawia 
sobie ambitniejsze cele. Jak siÚ zdaje, Pañstwu ¥rodka uda siÚ w lepszy 
sposób wykorzystaÊ swoje zasoby niekonwencjonalne. Pomimo rela-
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tywnie niskiego wykorzystania gazu w krajowym miksie energetycznym, 
znaczenie gazu bÚdzie wzrastaÊ w wiÚkszym stopniu niĝ wbIndiach. 
PolitycznÈ determinacjÚ Pekinu zdajÈ siÚ potwierdzaÊ konkretne cele 
produkcyjne przedstawione w ofi cjalnych dokumentach. Atutem Chin 
bÚdzie takĝe posiadane doĂwiadczenie w wydobyciu CBM (Nakano J. 
i in., 2012:26). Obydwa kraje napotkajÈ szereg trudnoĂci zwiÈzanych 
z produkcjÈ „ïupków”. Nie bez znaczenia dla branĝy energetycznej 
pozostanie takĝe problem dostÚpu do wody, z którym w przyszïoĂci 
zmagaÊ siÚ bÚdÈ zarówno Chiny jak i Indie.

Pomimo ĝe Chiny dysponujÈ prawdopodobnie najwiÚkszymi zasoba-
mi gazu ïupkowego na Ăwiecie, maïo prawdopodobny jest scenariusz 
„ïupkowej rewolucji”, jak w przypadku Stanów Zjednoczonych. CaïoĂÊ 
wydobycia zaspokoi raczej krajowy popyt.
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Abstract

For two of BRIC countries – China and India – the need for energy is going to 
increase in the coming years to an unprecedented degree. With the discovery in 
these countries the fi elds of shale gas, there has appeared hope for meeting the 
national demand with the use of the unconventional resources. However, the min-
ing will be costly and it will meet a number of obstacles, and the American success 
in the shale gas production seems in these instances impossible to repeat.
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