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Європа планує зменшити споживання газу
на 15%
Європейська комісія пропонує країнам ЄС добровільно
скоротити споживання газу на 15% з 1 серпня 2022 року до
31 березня 2023 року. У випадку, якщо рф достроково
повністю припинить постачання газу до Європи, такий
захід стане обов'язковим для всіх.
План Єврокомісії спрямований на заміну газу іншими видами
палива та загальну економію енергії в усіх секторах. Він повинен
захистити основні групи споживачів - домогосподарства,
медичні установи, промислові галузі, а також забезпечити
ланцюги постачання та конкурентоспроможність ЄС. Окрім
того,
згідно
плану,
іншим
важливим
елементом
енергозбереження є термоефективність в частині скорочення
опалення та кондиціювання.
Європейські країни повинні оновити свої національні плани на
випадок надзвичайних ситуацій до кінця вересня, щоб
показати, як вони досягатимуть цілей скорочення, і кожні два
місяці звітувати Єврокомісії про прогрес.
Міжнародне енергетичне агентство пропонує п'ять заходів для
подолання газової кризи, які дозволять Європі безпечно
пережити зиму через зниження обсягів надходжень російського
палива:
∞ запровадити аукціонні платформи для продажу промисловим
споживачам ЄС вже законтрактованих обсягів газу,
∞ звести до мінімуму використання газу в енергетиці, натомість,
збільшити виробництво електроенергії за рахунок вугілля та
мазуту,
∞ покращити координацію між учасниками ринків газу та
електроенергії для зниження пікових навантажень,
∞ синхронізувати планування
надзвичайних ситуацій,
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∞ знизити попит на електроенергію у приватних будинках,
встановивши стандарти для кондиціювання повітря та
контролювати їх дотримання.

Нафта і нафтопродукти
∞. Німеччина відновлює роботу 16 неактивних електростанцій
на вугіллі та нафті через перебої з поставками газу з рф. Окрім
того, продовжено строки експлуатації для ще 11
електростанцій на викопному паливі.

∞ Велика Британія вводить заборону на імпорт вугілля з росії з
10 серпня 2022 року, нафти – з 31 грудня 2022 року.
∞ Європа хоче повернутися до реалізації нафтових та газових
проєктів в Африці, які раніше вважалися дорогими чи
ризикованими. Інвестиції можуть становити $100 млрд.
Йдеться про проєкти в Намібії, Південній Африці, Уганді, Кенії,
Мозамбіку та Танзанії. В разі успішного освоєння родовищ
африканська нафта у великих обсягах почне надходити на
європейські та світові ринки з 2026 року.

Постачання газу «Північним потоком»
відновлено,
але
російський
шантаж
продовжується
21 липня, після 10-денного ремонту, «Північний потік» відновив
транзит газу. За першу годину роботи через магістраль було
прокачано 2 млн м3 газу, за другу – 2.8 млн м3. Це відповідає
продуктивності до ремонту – 67 млн м3 на добу або 40% від
потужності.
Варто зазначити, що газопровід почав працювати без турбіни
Siemens, яка впродовж кількох тижнів була ледь не ключовим
ньюзмейкером світових ЗМІ. Нагадаємо, турбіна проходила
технічне обслуговування в Канаді і для її повернення назад
канадський уряд зробив виключення із запроваджених санкцій
проти рф. На початку цього тижня турбіна була доставлена до
Німеччини, а вже звідти повинна була поїхати до російської
компресорної станції «Портова», де починається «Північний
потік».
За даними Reuters, росія не поспішає забирати турбіну назад,
адже сама не подала жодних документів, необхідних для
ввезення турбіни в рф. Коментуючи цю ситуацію, міністр
економіки Німеччини Роберт Габек сказав: «Іноді складається
враження, що росія більше не хоче забирати її назад».
Ризики відключення газопостачання країн Євросоюзу все ще
залишаються, адже наприкінці липня рф планує зупинити ще
один
газотурбінний
двигун
через
напрацювання
міжремонтного пробігу. росіяни посилаються на те, що нібито
досі не отримали від Siemens офіційних документів, що дають
змогу встановити його в умовах санкційних обмежень.

Газ
∞. Уряд Німеччини вимагатиме, щоб сховища були заповнені на

95% до 1 листопада порівняно з попередньо затвердженим
рівнем у 90%. Зазначається, що операторів ПСГ можуть
позбавити контролю над об’єктами, якщо вони не виконають
вимоги.
∞. Газопровід Baltic Pipe об'єднав газові мережі Польщі та Данії,
а також створив новий маршрут поставок газу до Центральної
та Східної Європи. Газогін буде введено в експлуатацію у
жовтні, цьогоріч по ньому буде поставлено 5 млрд м3
норвезького газу до Польщі. З 1 січня 2023 року газопровід
запрацює на повну річну потужність до 10 млрд м3.
∞
Україна
офіційно
приєдналася
до
Міжнародного
енергетичного агентства. Підписана Спільна декларація про
асоціацію забезпечить основу для співпраці сторін у сфері
енергетичної безпеки, зеленого переходу та заходів з
відновлення. Спільнота МЕА забезпечує близько 75% світового
попиту на енергію та охоплює більше 5 млрд споживачів.
∞ Японія в червні наростила імпорт скрапленого
природного газу з росії на 26.4%, заплативши за
нього в 2.2 рази більше, ніж роком раніше.
З іншого боку, Японія знизила обсяги
закупівлі російського вугілля та перестала
імпортувати нафту.
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