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росію очікують нові санкції для нафти і 
нафтопродуктів

російські енергоресурси з кожним днем стають все більш 
небажаним товаром у світі. 

Так, всередині січня буде переглянуто стелю ціни на 
нафту з рф. Крім того, США та ЄС вже обговорюють план 
запровадження верхньої межі цін проти російських 
нафтопродуктів. Попередньо, санкції встановлять два 
ліміти цін: один на дорогі експортні продукти, такі як 
дизельне паливо, а інший - на дешеві, такі як мазут. Це 
може спричинити більші економічні наслідки для 
росії, якій буде важче переорієнтувати свій експорт 
нафтопродуктів.

Що стосується нафти, то марка Urals у порту Балтійського 
моря Приморськ цього тижня коштувала $37.80 доларів за 
барель. Це значно нижче встановленої ЄС і G7 граничної 
ціни в розмірі $60, яка застосовується з 5 грудня 2022 року 
та більш ніж удвічі менше за світові ціни на ресурс.  

Під час перегляду стелі ціни на російську нафту планується 
розглянути пропозицію щодо її зменшення. 

«Встановлена цінова стеля для російської нафти 
спрацювала, вона не викликала глобальної паливної кризи, 
тому було б розумно знизити її з $60 за барель, оскільки 
реальна ціна на сиру російську нафту зараз нижча від цієї 
стелі», - повідомив міністр закордонних справ Естонії 
Урмас Рейнсалу на урядовій пресконференції.

На сьогодні основними покупцями російської нафти 
залишаються Китай та Індія, яким кремль продає ресурс із 
дисконтом. Пекін активно нарощує імпорт, скуповуючи 
менш відомі сорти російської нафти – Arco, Varandey та 
Novy Port. 

Тим часом, Індія може обмежити імпорт російської нафти у 
випадку запровадження додаткових санкцій ЄС проти її 
покупців або ж у разі, якщо вартість російської сировини 
перевищить $60 за барель. Про це повідомляє видання 
Telegraph India з посиланням на представників 
Міністерства нафти та промисловості. 

За даними фінського Центру досліджень енергетики і 
чистого повітря (CREA), через встановлення стелі на 
російську нафту кремль щодоби втрачає приблизно €160 
млн. Втрачені доходи зростуть до €280 млн на день, коли 
обмеження буде поширено на нафтопродукти з 5 лютого. 

Розрахунки CREA показують, що подальше зниження стелі 
на російську нафту до $25-35 доларів за барель все одно 
буде вище витрат рф на видобуток і транспортування, але 
скоротить дохід від експорту ресурсу як мінімум ще на 
€100 млн в день.

Станом на січень 2022 року експорт викопного палива з 
росії все ще приносить країні-агресору €640 млн євро на 
день, у вересні-листопаді 2021 року цей показник 
становив €795 млн євро на день.

Газ

∞.Уряд погодив призначення т.в.о. генерального директора 
«Укргазвидобування» Олега Толмачева, головою 
«Укртрансгазу» Романа Малютіна.

∞ Молдова відкрила можливість усім компаніям 
користуватися віртуальним реверсом з Україною. 
Українські замовники послуг зможуть транспортувати газ 
неросійського походження Трансбалканським коридором 
– з LNG-терміналів у Греції та Туреччині або паливо 
азербайджанського видобутку. Для міжнародних 
компаній це можливість зберігати газ в українських ПСГ.

∞ ЄС став найбільшим у світі покупцем LNG, обігнавши 
колишніх лідерів - Китай, Японію та Південну Корею. 
Європа збільшила закупівлю скрапленого природного 
газу на 58% - до 101 млн т. За даними аналітичного 
центру Bruegel, торік частка LNG у споживанні ЄС 
зросла майже вдвічі - з 20 до 35%, а частка російського 
газу, навпаки, зменшилася майже втричі - з 40 до 15%.

∞ НАТО та ЄС посилять захист критичної енергетичної 
інфраструктури. З цією метою буде створено цільову групу 
експертів, яка працюватиме над виявленням ключових 
загроз та вивчатиме стратегічні вразливості.

∞ Торік Норвегія наростила обсяг видобутку газу на 8% - до 
122 млрд м3, що є найвищим показником за п'ять 
років. Прогнозується, що виробництво залишиться на 
тому ж рівні впродовж найближчих років. 

∞ Криза, спровокована вторгненням росії в Україну, 
вже обійшлася Європі майже в $1 трлн через зростання 
цін на енергоносії. Про це пише Bloomberg і 
зазначає, що уряди країн ЄС надали допомогу компаніям 
та споживачам у розмірі понад $700 млрд.

Нафта і нафтопродукти

∞.Під час чергового ракетного обстрілу було зруйновано 
міні-НПЗ у Мерефі на Харківщині. Одна людина загинула, 
ще одну було поранено. Підприємству завдано серйозних 
збитків: пошкоджено технологічне обладнання й будівлю.

∞ Цьогоріч Кувейт збільшить у 5 разів - до 2.5 млн т - 
поставки дизпалива до ЄС, щоб допомогти компенсувати 
скорочення постачань з росії. За оцінками аналітиків 
JPMorgan Chase & Co., станом на кінець 2021 року Європа 
закуповувала в рф майже 1.3 млн барелів нафтопродуктів 
на день, приблизно половина припадала на дизель. 
Очікується, що інші близькосхідні виробники нафти, такі як 
Саудівська Аравія та ОАЕ, також збільшать експорт палива 
до Європи.

∞ Експерти одного з найбільших світових банків Morgan 
Stanley очікують, що ціни на нафту почнуть зростати
у третьому і четвертому кварталах 2023 року. Так, 
за прогнозом, Brent у першому кварталі 
коштуватиме близько $80-85 за барель, а до 
кінця року ціни досягнуть $110 за барель. 
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∞ Експерти одного з найбільших світових банків Morgan 
Stanley очікують, що ціни на нафту відновлять зростання у
третьому і четвертому кварталах 2023 року. Так, за 
прогнозом, Brent у першому кварталі коштуватиме близько 
$80-85 за барель, а до кінця року ціни досягнуть $110 за 
барель.

∞ Найбільший в рф приватний нафтодобувач «лукойл»
продає нафтопереробний завод ISAB на Сицилії групі G.O.I. 
ENERGY. Угоду планують закрити до кінця березня цього 
року. ISAB володіє великим нафтохімічним комплексом в 
Італії, до якого входить НПЗ, установка газифікації та 
електростанція.


