ЩОТИЖНЕВИЙ МОНІТОРИНГ
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ

Aловите свое МОНІТОРИНГ
ЩОТИЖНЕВИЙ
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ
Шостий пакет санкцій ЄС проти рф:
нафтове ембарго

Альтернатива російському газу для
Європи

Європейська комісія представила шостий пакет санкцій
проти рф, який передбачає повну заборону на імпорт
усієї російської нафти в країни ЄС. Припинення
постачання буде відбуватися поступово: поставки сирої
нафти з рф мають
закінчитися
протягом
шести
місяців, а нафтопродуктів – до кінця 2022 року.
Передбачається, що Угорщина і Словаччина, які не
мають морських портів і залежать від трубопровідної
російської нафти, отримають відтермінування.

Газовий шантаж росії стимулює європейські країни
все
швидше
та
ефективніше
шукати
альтернативу російському газу.

Пропозиції ЄК мають затвердити посли всіх 27 країн ЄС,
фінальне рішення буде ухвалене найближчим часом.
Європейський Союз є одним з найбільших споживачів
російської нафти. У 2021 році росія відправила в країни
ЄС 108 млн т нафти, що становить 47% від її загального
експорту. Лідерами споживання були Нідерланди,
Німеччина, Польща та Італія, на які припадає майже
75%
російських
поставок.
Загалом,
торік ЄC
заплатив за російську нафту €44 млрд. Окрім цього,
Євросоюз також купив понад 70 млн т російських
нафтопродуктів (45% від загального експорту рф) на
суму €27 млрд. За два з половиною місяці війни ЄС
заплатив Росії понад €20 млрд за нафту.

На період війни Україна не переходитиме
на розрахунок газу в кВт∞год
Перехід на енергетичні одиниці обліку природного газу,
який
мав
відбутися
1
травня
2022
року,
відтерміновується
на
період
воєнного
стану.
Відповідний наказ виданий Міністерством енергетики
України і він діятиме до ухвалення законопроєкту № 7305,
який зареєстрований у Верховній Раді та має бути
найближчим часом винесений на розгляд народних
депутатів.
Документами передбачено, що на час війни всі
розрахунки на
ринку
природного
газу
під
час
транспортування,
зберігання,
розподілу,
купівліпродажу, постачання та споживання природного газу
будуть й надалі здійснюватися в тис. м3. Це дозволить
захистити
споживачів
та
забезпечити
належне
функціонування ринку природного газу під час дії
воєнного стану в Україні.

Нафта і нафтопродукти
• Японія не має наміру найближчим часом вводити
ембарго на російську нафту через обмежені
енергетичні ресурси та заявляє, що країні було би
важко негайно наслідувати приклад ЄС. Про це заявив
міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії
Коїті Хагіуда.

Так, 1 травня розпочав роботу газовий інтерконектор
між Польщею та Литвою (GIPL), який дозволяє
імпортувати природний газ через литовський LNGтермінал у Клайпеді до Польщі, країн Центральної і
Східної Європи, а також України. Будівництво
газопроводу GIPL розпочалося у січні 2020 року, його
загальна довжина – близько 508 км. Пропускна
потужність у напрямку з Польщі до Литви складе
2.4 млрд м 3 на рік, у зворотному – 1.9 млрд м 3 на рік.
На початку травня Греція розпочала будівництво нового
плавучого LNG-терміналу на узбережжі Егейського
моря. Запустити його в роботу планують наприкінці
2023
року.
Пропускна
потужність
терміналу
становитиме 5.5 млрд м3 на рік. Передбачається, що газ
з нового терміналу може бути імпортований до
Болгарії, Румунії, Сербії, Північної Македонії, Молдови
та України.
Болгарія планує використовувати Трансбалканський
газопровід, щоб поставляти газ до європейських країн.
Він протягом 30 років транспортував російський газ
через Україну до Південно-Східної Європи та після
запуску "Турецького потоку” не використовується.
Газопровід потужністю 17 млрд м3 на рік має зв'язок із
мережами сусідніх країн та разом із болгарськогрецьким
газовим
інтерконектором
можуть
відігравати значну роль у звільненні регіону від
російської газової залежності.
Тим часом, Фінляндія готується до зриву поставок
природного газу з росії вже цього місяця. Причиною є
вимога рф платити за газ у рублях, яку не підтримує ні
Фінляндія, ні Європейська комісія. У разі припинення
постачання
російського
газу,
країна
має
альтернативні маршрути. Йдеться, зокрема, про Baltic
Connector між Фінляндією та Естонією, через який
країна зможе отримувати газ із сховищ у Латвії та з
LNG-терміналу в Литві.
Загалом же, Європейський Союз, шукаючи заміну
російському газу, налагоджує
активну співпрацю з
Нігерією, Сенегалом та Анголою. Африканські країни
можуть
запропонувати
Європі
великий
невикористаний потенціал скрапленого природного
газу. Євросоюз планує збільшити імпорт скрапленого
газу на 50 млрд м3 на рік, а постачання трубопровідного
газу не з росії - на 10 млрд м3 на рік. Вже цього року ЄС
має намір зменшити залежність
від
росії
в
енергетичній сфері майже на дві третини.

• Дисконт на російську нафту продовжує знижуватися.
Так, у квітні середня ціна нафти марки Urals опустилася
з $79.8 за барель до $70.5.
www.agpu.org.ua

