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Польща і Болгарія – без російського газу

Газ

З 27 квітня росія перестала постачати газ до Польщі та
Болгарії, чим порушила контракти, які діяли до кінця
2022 року. Це перші країни, по яких рф «вдарила» на
енергетичному фронті за відмову платити за газ у рублях.

Норвегія планує збільшити видобуток вуглеводнів,
зокрема, природного газу через припинення поставок
російського палива до Польщі та Болгарії. За даними
Норвезького
нафтового
директорату
(NPD),
обсяги видобутку газу в країні у березні зросли на
6% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Президенка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила,
що дії росії характеризують країну як ненадійного
постачальника газу і Європа готувалася до такого
сценарію. Міністри Польщі та Болгарії назвали
односторонні дії рф шантажем та заявили, що мають
альтернативу російському енергоресурсу.
Зазначимо, що у Польщі частка газу з рф у загальному
обсязі споживання становить трохи менше половини,
25% покриває власний видобуток, та ще 25% - інші
джерела імпорту. Замінити російський газ хочуть за
рахунок збільшення
поставок
через
LNG-термінал
у місті Свіноуйсьце. Окрім цього, з 1 травня запрацює
газопровід GIPL, що з’єднує Литву і Польщу, а з 1 жовтня Baltic Pipe - між Данією та Польщею.
Болгарія майже на 80% залежить від російського газу.
Заміняти його планують, зокрема, газом із Азербайджану,
який із вересня буде поступати в країну через газопровід
Греція-Болгарія, а також завдяки додатковим замовленням
зрідженого газу.
Тим часом, Угорщина підтвердила, що платитиме за
російський газ та нафту в рублях нібито через те, що не має
жодних альтернативних джерел та маршрутів.

Світовий банк прогнозує зростання цін
на енергоресурси через війну в Україні
У 2022 році ціни на енергоносії можуть зрости більш ніж
на 50%. Про це йдеться у щоквартальному звіті
Commodity Markets Outlook від Світового банку.

Очікується, що ціни на природний газ у Європі будуть
вдвічі вищими, ніж у 2021 році, вугілля зросте на
80%, нафта марки Brent коштуватиме в середньому
$100 за барель.
Аналітики дослідження констатують, що в разі тривалої
війни або додаткових санкцій проти росії, ціни можуть
бути ще вищими і більш волатильними, ніж прогнозується
зараз. Окрім того зазначається, що зростання цін
на енергоресурси матимеме довготривалі негативні
наслідки на інші сектори економіки.

Польща закликає Європейську комісію ввести мито на
імпорт газу та нафти з росії в розмірі від 25 до 35%.
Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що ті
країни, які дотримуються ембарго будуть платити
більше за газ та нафту з альтернативних джерел,
і
буде справедливо,
щоб
російський
імпорт
енергоресурсів також став дорожчим.
Найбільша енергетична компанія Італії Eni уклала угоди
з Алжиром та Єгиптом для збільшення експорту газу
в країну та загалом у Європу. Раніше відповідні угоди
були укладені із Конго та Анголою. Загальний
обсяг природного газу, який Італія планує отримати
із цих країн, становить понад 20 млрд м3.

Нафта і нафтопродукти
Німеччина не накладатиме вето на рішення Євросоюзу
про нафтове ембарго щодо росії. Про це сказав віцеканцлер та міністр економіки Роберт Хабек. Раніше
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що
рішення про нафтове ембарго у рамках шостого пакету
санкцій можна очікувати на саміті Євросоюзу 30-31
травня. Також посадовець повідомив, що на сьогодні не
всі країни ЄС підтримують
такі
міри, зокрема,
категорично проти виступає Угорщина.
Вперше за шість років у Європу прибув масштабний
танкер з американською нафтою. На борту було 2 млн
барелів сирої нафти, яку відвантажили у портах Іспанії,
Німеччини та Нідерландів. Зазвичай американську нафту
постачали
до
Європи
на
менших
танкерах
вантажопідйомністю до 1 млн барелів.
Вперше за два роки у Європу прибуде танкер з ОАЕ. У
травні він доставить у порт Великобританії 1 млн барелів
нафти.
Активісти Greenpeace заблокували шлях російському
танкеру з нафтою у Норвегії. Також вони закликали уряд
заборонити імпорт російського палива в країну, зокрема,
скасувати усі діючі контракти згідно яких російська нафта
потрапляє у Норвегію.
Через запроваджені санкції видобуток нафти у росії
у 2022 році може впасти на 17% - до 433.8 млн т.
Це буде найнижчим показником із 2003 року.
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