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ЩОТИЖНЕВИЙ МОНІТОРИНГ 
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ

Європейський Союз запроваджує 
часткове нафтове ембарго для росії

Європа вводить в дію шостий пакет економічних санкцій 
проти рф, який передбачає, зокрема, заборону на імпорт 
російської нафти з тимчасовим винятком для поставок 
трубопроводами. 

Так, постачання сирої нафти до країн Європейського 
Союзу має припинитися протягом шести місяців, а 
нафтопродуктів – протягом восьми місяців. Тимчасовий 
виняток передбачено для імпорту сирої нафти, яка 
йде із росії через систему магістральних 
нафтопроводів «Дружба» до тих європейських 
країн, які не мають виходу до моря і не можуть 
забезпечити собі альтернативні маршрути та 
поставки. Йдеться про Угорщину, Словаччину та Чехію.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер 
Ляєн, ще дві держави Євросоюзу, які отримують 
російську трубопровідну нафту, а це Польща та 
Німеччина, погодилися добровільно зупинити ці 
постачання до кінця року.

Нагадаємо, що Європейський Союз є одним із 
найбільших споживачів російської нафти. Імпорт 
ресурсу морем становить 70%, решта 30% йде через 
нафтопровід «Дружба». 

Через запровадження нафтового ембарго росія 
втратить частку експорту до країн ЄС обсягом мінімум 
1.6 млн барелів на добу, що дорівнює $120 млн на добу. 
В разі відмови Польщі та Німеччини -  ця цифра зросте до 
втрат у розмірі $170 млн на добу (2.3 млн барелів на 
добу). рф продовжуватиме торгувати ресурсом зі 
значним дисконтом, а втрата європейського ринку може 
стати причиною до збільшення різниці в ціні. 

Одразу після офіційних заяв, вартість нафти почала 
знижуватися, хоча ще зовсім недавно досягала рекордних 
значень. Так, 2 червня сировина марки Brent 
подешевшала на 1.8% до $114 за барель, а американська 
WTI – на 2% до $113 за барель. З огляду на те, що запаси 
нафти в США скоротилися більше, ніж було заплановано, 
а для заміщення ресурсу з країни-окупанта потрібен 
певний час – очікується короткострокове підвищення 
вартості. Така ситуація продовжиться до тих пір, поки 
попит перевищуватиме пропозицію. Тим часом росія 
стабільно пропонує свою нафту із суттєвим дисконтом, 
що в середньому складає $35 за барель.

Ще до запровадження шостого пакету санкцій видобуток 
нафти в росії почав скорочуватися. За підсумками квітня 
2022 року падіння становило 11.5% до попереднього 
місяця, також майже на 10% знизилися обсяги нафти, які 
надійшли на первинну переробку та на 8% зменшилося 
виробництво дизельного палива. Загалом, з початку року 
видобуток токсичної російської нафти зменшився на 4.1%.

Газ

∞. рф зупинила поставки природного газу в Нідерланди 
через відмову платити за газ у рублях.  Це вже 
четверта країна Європейського Союзу після Польщі, Болгарії 
та Фінляндії, яка не погодилася на ультиматум путіна. 
Нідерландська компанія GasTerra, яка має укладений із 
«газпромом» контракт до 1 жовтня 2022 року, повідомила 
про недоотримання 2 млрд м3 газу, які планує замінити за 
рахунок постачання з альтернативних джерел.

∞. Азербайджан постачатиме газ у Болгарію по 
інтерконектору IGB, що підключений до Трансадріатичного 
газопроводу (TAP). Інтерконектор планують ввести в 
експлуатацію у липні цього року, постачання газу 
передбачається терміном на 25 років.

∞. Італійська компанія Snam придбала дві плавучі 
регазифікаційні установки для зберігання зрідженого 
природного газу, які стали першими  LNG-терміналами в 
країні. Завдяки ним Італія планує збільшити імпорт газу із 
США, Катару та Мозамбіку.

∞. Нідерланди та Німеччина планують видобувати  газ у 
Північному морі. Перший видобуток очікується у 2024 році, 
отриманий газ будуть використовувати для опалення 
будинків. 

∞. Shell та її партнер SGH Energy видобуватимуть газ біля 
узбережжя Західної Австралії. Інвестиції у проєкт Crux  
передбачаються в розмірі $30 млрд. Розробка родовища 
розпочнеться цьогоріч, а перший газ планують отримати у 
2027 році. Надалі, проєкт стане джерелом постачання газу 
на плавучий завод Prelude FLNG.

∞. За п’ять місяців 2022 року «газпром» зменшив експорт газу 
в країни далекого зарубіжжя на 27.5%, тобто на 23.2 млрд м3, 
якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. 
Падіння видобутку газу в росії становить майже 5%.

Нафта і нафтопродукти

∞ Країни-члени ОПЕК+ погодилися збільшити на 50% 
видобуток нафти в липні та серпні, щоб замінити російський 
енергоресурс і зупинити зростання світових цін. Основний 
обсяг додаткової нафти мають забезпечити Саудівська Аравія 
та ОАЕ, які володіють готовими потужностями для збільшення 
видобутку.

∞ Запроваджені санкції проти рф зробили російську нафту 
небажаним товаром у світі. Незважаючи на це, деякі 
нафтогазові трейдери намагаються приховати російське 
походження нафти,  транспортуючи її в сумішах 
нафтопродуктів (бензин, дизель, хімікати) або ж 
перезавантажують на кораблі лояльних до цього країн. 
Так, за даними The Wall Street Journal такі «трансфери» 
здійснюються в Середземному морі, біля 
узбережжя Західної Африки та Чорного моря 
з подальшим надходженням токсичного 
товару в Китай, Індію та Західну Європу.




