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CO W PRASIE PISZCZY
Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii
Miros³aw Rutkowski1
Trudno nie zauwa¿yæ ciœnienia jakie
zbli¿aj¹ce siê wybory parlamentarne wywieraj¹ na media. W miarê zbli¿ania siê
do fina³u kampanii wyborczej napiêcie
roœnie, partie walcz¹ o ka¿dy g³os, a prasa im dzielnie sekunduje. Nie ma co owijaæ w bawe³nê – ka¿dy dziennik g³ównego nurtu ma swe sympatie polityczne,
a dziennikarze en masse nie s¹ politycznie neutralni. U jednych preferencje widaæ silniej, u innych
s³abiej, ale trudno znaleŸæ w Polsce wzorzec brytyjskiego
BBC. Przy takim stopniu upolitycznienia ¿ycia spo³ecznego nawet publikacje medialne dotycz¹ce szeroko pojêtej
geologii trzeba odczytywaæ z du¿¹ rezerw¹. Dla przyk³adu
– informacje o malej¹cej iloœci koncesji na poszukiwania
wêglowodorów niekonwencjonalnych prasa sprzyjaj¹ca
rz¹dowi opatrywa³a komentarzem o trudnych warunkach
geologicznych, natomiast sympatyzuj¹ca z opozycj¹ przypomina³a przy tej okazji o obietnicach Donalda Tuska
sk³adanych podczas poprzedniej kampanii wyborczej, kiedy to ówczesny premier dosyæ nieforunnie zapewnia³, ¿e
ju¿ w 2014 r. bêdziemy eksploatowaæ gaz ³upkowy.
G³ówny temat koñca lipca i pierwszej po³owy sierpnia
– rekordowa fala upa³ów – na ogó³ pozbawiony by³ politycznych konotacji. Wydaje siê, ¿e sytuacja na pograniczu
klêski ¿ywio³owej zjednoczy³a Polaków. Od 2 a¿ do 18
sierpnia temperatura na prawie ca³ym obszarze kraju przekracza³a 30°C. Konieczne by³o wprowadzenie ograniczeñ
w dostawie energii elektrycznej. Bardzo rzadko stosowany
dwudziesty stopieñ zasilania obowi¹zywa³ przez trzy dni
w szczytowym okresie upa³ów. Wprowadzenie tak restrykcyjnych ograniczeñ wymusi³ splot okolicznoœci: awaria
najwiêkszego w kraju bloku energetycznego o mocy 858 MW
w Be³chatowie, zmniejszona wydajnoœæ elektrowni ch³odzonych zbyt ciep³¹ wod¹ rzeczn¹ (Kozienice, Po³aniec)
oraz wy³¹czenia niektórych elektrowni wodnych (Ro¿nów) na skutek niskiego poziomu wody w zbiornikach
piêtrz¹cych.
W czasie tej rekordowo d³ugiej fali upa³ów sta³ym elementem dzienników telewizyjnych by³y relacje z miejscowoœci, gdzie zrozpaczeni mieszkañcy pokazywali wyschniête przydomowe studnie. O zagro¿eniu brakiem wody
do picia mo¿na by³o przeczytaæ w prawie ka¿dej gazecie.
Rzadko przy tym siêgano po opinie specjalistów. Dopiero
12 sierpnia na portalu internetowym Newsweeka ukaza³ siê
wywiad z prof. Andrzejem Sadurskim z Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, który wyjaœni³ niektóre aspekty gospodarki wodami
wg³êbnymi. Ekspert przypomnia³, ¿e zasoby wód pod1

ziemnych w Polsce nale¿¹ do najwiêkszych w Europie,
a korzysta z nich 70% mieszkañców kraju. Zasoby te s¹ stabilne, poniewa¿ odnawiaj¹ siê w cyklu wieloletnim.
– Aby wody zabrak³o, musia³aby nast¹piæ jakaœ katastrofa, susza trwaj¹ca wiek, co równa³oby siê z wysuszeniem ca³ej Europy lub œwiata – t³umaczy prof. Sadurski.
Problemy mieszkañców ma³ych miejscowoœci wi¹¿¹
siê z brakiem g³êbszych ujêæ, niewra¿liwych na wahania
zwierciad³a wód gruntowych. Takie studnie s¹ znacznie
dro¿sze od prymitywnych „kopanek”, ale gwarantuj¹ sta³y
dostêp do czystej wody. Mo¿na je realizowaæ w systemie
gminnych wodoci¹gów, ale do tego potrzebna jest zapobiegliwoœæ w³odarzy terenu. Niestety, samorz¹dy o bezpieczeñstwie mieszkañców najczêœciej przypominaj¹ sobie dopiero
w czasie klêsk ¿ywio³owych.
ROPA ZALEWA RYNKI
Sytuacja na rynku ropy naftowej to wœród tematów
powi¹zanych z geologi¹ najczêœciej omawiany w¹tek na
³amach prasy w lipcu i sierpniu. Z punktu widzenia geologii surowcowej nic nadzwyczajnego siê nie dzieje – stare
z³o¿a siê koñcz¹, dokumentowane s¹ nowe, zw³aszcza
o niskich kosztach eksploatacji. Business as usual. Za to
rynki szalej¹. Cena surowca spada nieustannie, a analitycy
zastanawiaj¹ siê gdzie jest punkt równowagi. Obserwujemy – ku naszej radoœci zreszt¹ – dzia³anie jednego z podstawowych praw ekonomii: wysoka poda¿ danego produktu
przy sta³ym popycie wywo³uje spadek jego ceny. Po prostu
œwiat potrzebuje znacznie mniej paliw p³ynnych ni¿ dostarczaj¹ producenci.
Dlaczego produkcja nie spada? O to trzeba pytaæ kraje
OPEC, a zw³aszcza Arabiê Saudyjsk¹, która w tym kartelu
odgrywa pierwszoplanow¹ rolê. Nad przyczynami jej decyzji o nieograniczaniu produkcji g³owi¹ siê analitycy
gospodarczy. Z ca³¹ pewnoœci¹ chodzi o zduszenie, a przynajmniej ograniczenie amerykañskiej rewolucji ³upkowej.
Ale nie tylko. Ograniczenie importu przez USA, a nawet
eksport amerykañskiej ropy do niektórych pañstw zwi¹zanych specjalnymi umowami, spowodowa³ utratê pozycji
rynkowej Arabii Saudyjskiej jako g³ównego dostawcy. Aby
nie daæ wyprzeæ siê z rynku Rijad gotów jest na wiele,
a olbrzymie rezerwy dewizowe stanowi¹ jego podstawowy
atut. Du¿¹ rolê w podjêciu kosztownej decyzji o wojnie na
wolumeny wydobycia stanowi³a obawa o powrót na rynek
tradycyjnego rywala Saudyjczyków – Iranu. Przewidywania sta³y siê faktem w po³owie lipca, po podpisaniu umowy
o kontroli irañskiego programu atomowego i zniesienia
embarga na dostawy ropy i gazu. Potrzeba dwóch–trzech
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lat, by zaniedbana infrastruktura naftowa Iranu osi¹gnê³a
pe³n¹ moc, ale pierwsze kroki ju¿ wykonano. Jak donosi
14 lipca portal wnp.pl za PAP firmy irañskie podpisa³y
umowy z wykonawcami ruroci¹gów warte 2,3 mld USD.
Drugie co wielkoœci zasoby ropy naftowej na œwiecie
i czwarte gazu ziemnego pozwol¹ Iranowi na dos³owne
zalanie rynku rop¹, prognozuj¹ eksperci cytowani przez
portal wnp.pl. Analityk banku Barclays Michael Cohen
uwa¿a, ¿e cena ropy bêdzie spadaæ, a „plan zwiêkszenia
irañskiego eksportu surowca nie móg³ nast¹piæ w gorszym
momencie, zwa¿ywszy na wszechobecn¹ nadpoda¿ ropy”.
Zwiêkszenie dostaw z Iranu i dalszy spadek ceny ropy, zdaniem analityków, uderzy najbardziej w Rosjê, która ju¿
teraz boryka siê z niskim dop³ywem dewiz do bud¿etu
i próbuje odzyskaæ równowagê… zwiêkszaj¹c wydobycie.
Informowa³ o tym portal rp.pl 6 lipca br.
Du¿y rezonans medialny wywo³a³a prognoza Miêdzynarodowej Agencji Energii, opublikowana 10 lipca. PAP
donosi³, ¿e wed³ug analityków tej organizacji globalne
zapotrzebowanie na ropê naftow¹ mo¿e zmniejszyæ siê w
2016 r. o 15% , a cena ropy nadal bêdzie spadaæ z powodu
wydobycia przekraczaj¹cego potrzeby globalnej gospodarki.
Obserwuj¹c wojnê naftow¹ o rynki zbytu mo¿na doœwiadczyæ ambiwalentnych odczuæ. Z jednej strony satysfakcji z tañszego tankowania i nieco ni¿szych cen wszystkich produktów, z drugiej zaœ – po uwzglêdnieniu racji
wy¿szego rzêdu – ¿alu z powodu marnotrawienia zasobów, które przecie¿ ju¿ nigdy siê nie odnowi¹. Niska cena
ropy nie zmotywuje in¿ynierów do tworzenia oszczêdniejszych i wydajniejszych systemów transportowych (jak to
siê sta³o po kryzysie naftowym w latach 70. XX w.). Koncerny naftowe nie bêd¹ siê przyk³adaæ do zagospodarowania nowych, niekonwencjonalnych Ÿróde³ surowca, a opóŸnienia we wdra¿aniu rozs¹dnych alternatywnych Ÿróde³
energii – w tym geotermii – bêd¹ siê raczej zwiêkszaæ ni¿
zmniejszaæ.
UNIKATOWA REWOLUCJA
Czy istnieje szansa na powtórzenie amerykañskiego
sukcesu w dziedzinie eksploatacji niekonwencjonalnych
z³ó¿ wêglowodorów w jakimkolwiek innym pañstwie na
œwiecie? Wiele wskazuje, ¿e nie, zw³aszcza w Europie. Tak
twierdzi Philip Whittaker, dyrektor w globalnym zespole
doradztwa dla sektora energetycznego i wydobywczego
The Boston Consulting Group, w wywiadzie opublikowanym 23 lipca przez Rzeczpospolit¹. Autor twierdzenia jest
absolwentem Uniwersytetu w Leeds w dziedzinie in¿ynierii l¹dowej, a przed rozpoczêciem dzia³alnoœci doradczej
przez dwie dekady pracowa³ dla Shella, nadzoruj¹c wiercenia w wielu krajach œwiata.
– ¯eby wydobycie gazu ³upkowego ruszy³o na du¿¹
skalê, musi siê z³o¿yæ na to kilka czynników: uwarunkowa-

nia geologiczne, akceptacja spo³eczna i warunki inwestycyjne – mówi Whittaker, i wyjaœnia, ¿e pod pojêciem
„warunków inwestycyjnych” kryje siê ca³y szereg zagadnieñ, m.in. sprzyjaj¹ca inwestorom polityka podatkowa
i rozwiniêty sektor us³ug geologiczno-wiertniczych.
– Moim zdaniem obecnie w Europie nie ma ¿adnego
kraju, gdzie te wszystkie warunki by³yby spe³nione – ocenia analityk.
W dalszej czêœci wywiadu Whittaker stawia kontrowersyjnie brzmi¹c¹ tezê, ¿e Polska nie powinna zastanawiaæ siê jak uniezale¿niæ siê od rosyjskich surowców, tylko
jak stworzyæ zdywersyfikowany, alternatywny system dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego.
– Nawet jeœli na terenie kraju uda siê wydobywaæ gaz
z ³upków to rosyjski surowiec bêdzie tañszy i bardziej konkurencyjny – twierdzi ekspert i kwituje: – Niezale¿noœæ
energetyczna mo¿e byæ dobrym politycznym has³em, ale
nie ma ¿adnego ekonomicznego uzasadnienia.
Opiniê Whittakera o braku warunków do osi¹gniêcia
„masy krytycznej” w dziedzinie wydobycia niekonwencjonalnych wêglowodorów w Europie wydaj¹ siê potwierdzaæ
doniesienia prasy lipcowej o kolejnym zakazie szczelinowania.
11 lipca portal money.pl informowa³: – Holenderski
rz¹d zakaza³ komercyjnego wydobywania gazu z ³upków
metod¹ szczelinowania hydraulicznego do roku 2020. Minister gospodarki tego kraju Henk Kamp podkreœli³, ¿e zawieszone zezwolenia na eksploatacjê nie zostan¹ odnowione.
A na krajowym podwórku? Umiarkowany optymizm.
Minister skarbu Andrzej Czerwiñski pytany przez dziennikarzy podczas konferencji prasowej 23 lipca powiedzia³,
jak podaje PAP:
– Gaz ³upkowy w Polsce jest, ale nie ma na razie mo¿liwoœci wydobycia go w przemys³owej skali.
Doda³, ¿e trzeba byæ cierpliwym i minie co najmniej
kilka lat, zanim zostan¹ dopracowane technologie wydobycia. Wyjaœni³ równie¿, ¿e ceny gazu s¹ obecnie na tyle
niskie, ¿e nie ma potrzeby ponoszenia wysokich nak³adów
zwi¹zanych z poszukiwaniem gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych. – Nie znaczy to, ¿e stopuje siê prace nad technologiami – podkreœli³. – Teraz w spokoju firmy polskie,
naukowcy, specjaliœci bêd¹ pracowali nad dostosowaniem
technologii wydobywania gazu ³upkowego (...) i musimy
siê uzbroiæ w cierpliwoœæ, ¿e po opanowaniu tej technologii bêdziemy mówiæ, ¿e za 10 lat ten gaz profesjonalny,
obiektywnie tani, bêdzie móg³ byæ rozsy³any odbiorcom –
wyjaœni³ minister, podsumowuj¹c wywód.
Naszym zdaniem powrót do laboratoriów to rozs¹dny
pomys³, ale podawanie konkretnego terminu? Co prawda
jest odleg³y, ale z pewnoœci¹ po up³ywie owych dziesiêciu
lat zostanie przypomniany. Oby pan minister mia³ racjê…
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