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Європа готується до спільних закупівель газу

У квітні Європейський Союз має намір вперше вийти на 
світовий ринок та оголосити тендер на закупівлю газу. За 
словами віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефчовича, 
попит 27 країн блоку та трьох сусідніх країн, за 
попередніми оцінками, становить 24 млрд м3 газу для 
наступних трьох років.

ЄС очікує, що після оголошення тендеру перші контракти із 
постачальниками з США, Близького Сходу та Африки 
можуть бути підписані в червні. Зі слів Шефчовича, 
спостерігається зацікавленість у спільних закупівлях від 
промислових споживачів газу в таких галузях, як 
виробництво сталі, алюмінію, кераміки, скла та 
автомобілів. Інтерес постачати газ у Європу виявили понад 
50 компаній з усього світу. 

«Я вважаю, що ми створюємо нову систему, яка посилить 
конкуренцію, залучить нових постачальників та знизить 
ціни на енергоносії», - наголосив Марош  Шефчович.

Після першого тендеру ЄС регулярно організовуватиме 
додаткові спільні закупівлі, щоб забезпечити достатню 
кількість газу при підготовці до наступного опалювального 
сезону.

Тим часом, єврокомісарка з питань енергетики Кадрі 
Сімсон повідомила, що Європейська комісія запропонує 
країнам ЄС добровільно продовжити скорочення 
споживання газу на 15% до наступного року.

Газ

∞.За останні вісім місяців Укргазвидобування отримало 120 
генераторів різної потужності з Великої Британії, Польщі, 
Франції, Швеції, Азербайджану, Норвегії, Швейцарії, Японії, 
Бельгії, Литви, Італії. Завдяки обладнанню найважливіші 
об’єкти компанії працюють незалежно від наявності 
електроенергії в мережі.

∞ Baker Hughes повідомляє, що кількість працюючих 
газових і нафтових бурових верстатів у світі другий місяць 
поспіль зростає і перебуває на максимумі майже за три 
роки. У лютому в роботі було задіяно 1 921 верстат, у січні 
- 1 889. При цьому кількість верстатів минулого місяця на
252 одиниці перевищує показник лютого 2022 року.

∞ США планують цьогоріч збільшити експорт LNG на 14% 
до 92.7 млн т (близько 125 млрд м3) через високий попит у 
світі. У 2024 році очікується нарощення поставок до 
98.1 млн т (приблизно 132.2 млрд м3), оскільки має бути 
введено в експлуатацію нові потужності, що будуються: 
Golden Pass LNG, Plaquemines LNG, Corpus Christi Stage III.

Нафта і нафтопродукти

∞.Укрнафта уклала контракт з польською Orlen на імпорт 
нафтопродуктів до України. Водночас, компанія також 
проводить перемовини з польськими колегами щодо 
експорту нафти. Керівник Укрнафти Сергій Корецький 
пояснив, що така співпраця є важливою, адже Україні 
потрібно отримувати нафтопродукти напряму від 
виробника за найбільш вигідними цінами, крім того 
необхідно звільняти місце в підземних сховищах для нафти 
нового видобутку. 

∞ Orlen звернеться до суду та вимагатиме компенсації у 
росії після припинення постачання нафти 
трубопроводом «Дружба». Напередодні прем'єр-міністр 
Польщі заявив, що країна скоротить імпорт російської 
нафти з приблизно 10%, які Orlen переробляли на 
початку 2023 року, майже до нуля в лютому-березні.

∞ Торік США експортували щоденно 5.97 млн барелів 
нафтопродуктів, встановивши новий рекорд. Показники 
зросли на 7% якщо порівнювати із 2021 роком. 
Експорт дизпального збільшився на 18%, бензину - на 6%, 
авіаційного палива - на 67%. 

∞ За даними Bloomberg, Саудівська Аравія підвищила 
більшість цін на свою нафту, яку вона постачає в країни Азії 
та Європи, що  свідчить про зростання попиту. Ціни для 
Північно-Західної Європи і Середземномор'я зросли на 
$1.30 за барель.

∞ ОАЕ збільшили прийом російської нафти у своїх портах. 
За даними Reuters, з листопада 2022 року в країну
надійшло майже 1.5 млн барелів сирої нафти з рф.
Після введених санкцій, росія наростила 
поставки ресурсу в арабські країни, зокрема 
в Саудівську Аравію та ОАЕ.
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∞ У лютому росія відвантажувала Індії рекордні 1.6 млн 
барелів сирої нафти на день. Зростання імпорту відбулося 
за рахунок скорочення постачань з Саудівської Аравії на 
16% порівняно з попереднім місяцем та із США — на 38%. 
Індійські нафтопереробники продовжують скуповувати 
російську нафту з великим дисконтом, оплату проводять в 
дирхамах ОАЕ та рупіях. 

Естонія закликає ЄС знизити стелю цін на 
російську нафту вдвічі

Наприкінці березня країни Євросоюзу та G7 
обговорюватимуть питання щодо зміни цінової стелі на 
нафту з рф, яка на сьогодні становить $60 за барель. 

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу 
закликав вдвічі знизити встановлену граничну ціну, щоб 
обмежити можливості росії фінансувати війну в Україні. Він 
нагадав, що ЄС заявляв про намір утримувати стелю цін на 
російську нафту на 5% нижче за середню ціну на ринку, і 
цей підхід слід реалізувати вже цього місяця.

Ціни на газ у Європі знизилися до мінімуму з 
літа 2021 року

Згідно з даними лондонської біржі ICE, у четвер квітневі 
ф'ючерси за індексом TTF відкрили торги біля позначки 
$447.3 за 1 000 м3, що спостерігається вперше з липня 
2021 року. 

Нагадаємо, що з грудня минулого року біржові ціни на газ 
знижуються, що пов’язано із успішним заповненням 
європейських ПСГ та дуже теплою зимою. Ще пів року 
тому ціни на газ на європейських хабах сягали $3 500 за 
1 000 м3.


