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Неутешителни
сравнения в
либерализацията и
развитието на
българския газов пазар
– по повод на найголямото оншорно
откритие на природен
газ в Румъния
Илиян Василев

Няма да правя пространен анализ. Само
няколко
мисли,
провокирани
от
съдържанието на статиите в този нюзлетър.
Не е тайна, че да се сравняваш с Румъния в
сферата на нефта и природния газ е
непосилна задача. Делят ни планини и реки
от различна история в този сектор,
натрупани традиции и опит.
Новината за откритото най-голямо в цяла
Югоизточна Европа газово находище в
област Бъзау – над 150 милиона тона нефтен
еквивалент – не може да не впечатли.
Открито е миналия юни и вече се правят
планове
за
инвестиции,
добив
и
позициониране.
Направено е от частна компания – Ромгаз,
която е държавна компания, в която
държавата държи 70% процента дял.
Активни са и австрийците от ОМВ. Те никога
не са имали значителни собствени

находища, но са били достатъчно гъвкави и
умни да продават на другите това, което
сами нямат. Въпрос на бизнес, търговска
култура и практика, на умение да внушаваш
доверие и да работиш с чужди пари.
Румънците – западните и местни компании,
които работят в нефтогазовия сектор,
вкарват всяка година до 2020 година нови
големи находища на природен газ в
експлоатация, което ще им позволи да се
превърнат в най-важния играч на пазар след
три години. Над 80 процента от открития и
добиван газ в региона е в Румъния, а това е
доста над 100 милиарда кубически метра.
Хоризонт, който ни дава възможност да
преосмислим цялата си стратегия и
поведение.
Дълъг е отговорът на въпроса, защо
румънците успяват там, където ние умуваме.
Да, нямаме нито историята, може би и
перспективата за собствен добив на нефт и
газ. Но основната причина е, че те съхраниха
собствената си индустрия и традиции, а ние
ги подчинихме на съветската догма – няма
смисъл да проучваме и разработваме
собствени находища. „Братският“ Съветски
съюз и в по-ново време Русия ще
удовлетвори потребностите. От нас се
очаква само да купуваме.
Забравяме основното – тези успехи нашите
северни съседи не са ги постигнали само със
собствени фирми, а като са привличали
внимание и инвеститори от целия свят. Те
приватизираха значителни и критични часит
от този сектор и привлякоха чужди
инвеститори. Ако погледнете картата на
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отдадените концесии на сушата и в морския
участък – колко грижливо са парцелирани на
малки блокове, в които работят различни
компании. Успехите не идват сами – те са
функция на насищане с опити и инвестиции,
на много „сухи“ сондажи и накрая на
проактивна правителствена политика, която
съумява да балансира между опазване на
околната среда и бизнес интереси.
Какво правим ние?
Забранихме, с активното участие на
правителството на Борисов, проучването и
добива на шистов газ и изобщо технологии
за интенизификация на добива. Има няколко
находища в България – които бездействат
заради тази забрана.
Не приватизирахме и не привлякохме
стратегически или финансов инвеститор в
Булгаргаз, като сведохме основния си играч
до помощна компания за реализация на
плановете на Газпром. Те друго не знаят,
освен да зависят 100 % от един доставчик,
когото да обслужват. Да сте чули да са
купили дял от находище, или да са
инвестирали в проучавне и добив, в нови
търговски практики и търсене на нови
клиенти в региона.
Сега се вайкаме, че ЕК не ни вярва и иска
приватизация на значителен дял от
Булгартранс, а истината е пак, че тази
компания не търси да позиционира
българската преносна мрежа в рамките на
европейската газова политика, а само и
единствено като функция на плановете на
Газпром в района.

Обявихме, че ще развиваме газопреносната
си система съвместно с Газпром, а не да
ориентираме към нови играчи, включително
към новите газови потоци. Излишният газ от
Румъния в хоризонт до 2021 година може да
надмине 5-8 милиарда долара. За да бъде
сигурно, че играта ще се играе по
европейските
правила,
Европейската
комисия
отвори
миналата
седмица
процедура срещу Трансгаз – оператора на
румънската газопреносна система – за
възпретятстване на износа на природен газ.
И там Газекспорт контролира износа. Но
промяната е налице и първите оферти за
доставка на газ за клиенти извън страната не
закъсняха. Още са в тестов режим, не ще
станат.
При нас обаче, има само един ориентир,
само един играч и само една цел – Газпром.
Не само купуваме и надплащаме за своя газ,
не само съхраняваме куп от непазарни
привилегии – субсидирани цени на транзит и
изключително право на контрол върху
изхода и входа на преносната ни система,
договори за доставка без търг и
конкуренция, но и си заравяме главата в
пясъка и искаме повече от същото.
Готови сме да инвестираме милиарди от
собствени средства, само за да направим
възможно Газпром да реализира стратегията
на Русия за създаване на собствен и
конкурентен на ЕС южен газов коридор
срещу проекта, подкрепен от Европейския
съюз, на който сме членове.
Образно казано, играем срещу собствения
си отбор.

3

CBBSS INFOLETTER ON OIL AND GAS E&P 2017
Да сте чули Булгартрансгаз да води
преговори за увеличаване на преносните
тарифи за Газекспорт, които са над два пъти
под пазарните. Не сте.

отговорен за изграждането на тръбопровода
счита, че е неуместно, тъй като
законодателната база за този тръбопровод и
така е ясна.

Да сте чули Булгаргаз да води преговори да
върне над два милиарда лева, надплатени
за свръхскъп газ от Газпром. Няма и да чуете.
Ето това е разликата между политици и
компании в Румъния и в България. Просто
съседите ще се изстрелят в съвършено друга
орбита на влияние и възможности. И поскоро те ще освободят България от
монозависимоститте в енергийната сфера,
отколкото нашето правителство и компании.
Ние ще си мечтаем за „трохите“ от Москва
без грам от собствена, проактивна и
конкурентна енергийна политика.

"Европейската комисия ще поиска мандат за
преговори от Европейския съвет за
постигане на споразумение с Руската
федерация по отношение на посочените (подолу) основни принципи", се казва в
съвместно писмо на еврокомисаря Мигел
Ариас Канети и заместник-председателя на
ЕК Марош Шефчович до министрите на
енергетиката на Дания и Швеция; копие от
писмото е на разположение в редакцията на
РИА Новости.

Европейската комисия
иска да обсъди с Русия
стандартите за
"Северен поток - 2"
18.05.2017, lawtek.ru

Европейската комисия иска да получи право
да води преговори с Русия, за да се създаде
рамка за специфични законови правила,
които ще се прилагат за газопровода
"Северен поток - 2", но Северен поток 2 AG,

Факт e, че този газопровод не е обект на
всички правила на вътрешния пазар на ЕС,
на Третия енергиен пакет, тъй като тръбата
няма да се полага върху сушата на
Евросъюза, но ще премине през морето.
Регулирането на вътрешния газов пазар на
ЕС „напълно е приложимо към всяка
наземна инфраструктура, но що се отнася до
морските тръбопроводи, те могат да се
изграждат и да функционират изключително
по правната рамка на трети страни или в
юридически вакуум“, пише в писмото.
Въпреки това, от Nord Stream AG 2 по рано са
отбелязали, че газопроводът не се строи във
вакуум и само в съответствие с правилата на
една
държава,
но
взема
предвид
законодателството, включително и за
околната среда, в други страни. Освен това,
новият газопровод Северeн поток-2 ще
върви успоредно на вече действащия
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газопровод Северeн поток, построен при
спазване на много международни правила.
ЕК иска да изготви специално за Северн
поток-2 правна уредба, което може да се
приеме като желание, да направи така, че
газопроводът да попадне под ударите на
определени правила от вътрешния пазар на
ЕС.
В писмото се отбелязва, че предоставянето
на разрешение за полагане на тръбопроводи
е отговорност на страните - членки на ЕС, а
не на ЕК. В същото време, според
комисарите, които са подписали писмото,
"ще бъде необходимо да се създаде
специален правен режим за морската част
на газопровода, такъв режим трябва да
включва някои от основните принципи,
произтичащи от законодателството на ЕС в
областта на енергетиката."
Сред тези принципи, отбелязани в писмото,
са - "подходяща прозрачност на работата на
газопровода,
недискриминационни
митнически тарифи (за пренос на газ),
съответно ниво на достъп (до капацитета на
пренос на газ) на трети страни, както и ниво
на отделяне на дейностите по продажбите и
по транспортиране на газа".
"Доколкото ми е известно, тази инициатива
се
обсъжда
от
момента,
когато
Европейската комисия повдигна въпроса в
писмо от м.март до Дания и Швеция. Ние
считаме,
че
такива
преговори
са
необходими, тъй като правната структура (за
реализиране на проекта "Северен поток - 2")
е ясна", каза за РИА Новости говорителят на
Nord Stream AG 2, коментирайки желанието

на Европейската комисия да преговаря с
Русия.
Във всеки случай, официалният процес на
получаване на разрешителни в пет страни,
чрез икономически зони, през които трябва
да премине тръбопроводът, а именно Русия, Швеция, Дания, Германия и
Финландия",
е
в
съответствие
с
приложимите правила, така че тези
потенциални преговори не могат да окажат
(на проекта за газопровод) влияние", каза
той.

ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК

Туркменистан открива
газово поле близо до
Каспийско море
Reuters, May, 2017, epmag. com

Туркменистан е открил потенциално голямо
поле за природен газ в близост до
Каспийското си крайбрежие, съобщи
Националната
Централно-Азиатска
информационна агенция на 6 май.
Износът на газ е основен източник на твърда
валута за бившата съветска република, която
е в преговори с Европейския съюз за
изграждане на тръбопровод през Каспийско
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море, за да обвърже своите области с
европейските пазари.
Новото откритие е направено на сушата в
района
Uzunada,
пише
държавната
информационна агенция TDH. Сондажът за
тестване на добива е показал 500,000
кубически метра газ и 150 тона кондензат на
ден, пише в публикацията.

Каспийско море и
Южен газов коридор,
поглед от Русия
May, 2017, naturalgasworld

Изявленията, мненията и данните,
съдържащи се в съдържанието,
публикувано в Global Gas Perspectives, са
само тези на отделните автори и
сътрудници, а не на издателя и на
редакторите на Natural Gas World.
Статията е публикувана от Atlantic
Council през април 2017.

С резервите, които включват второто по
големина газово находище в света
Galkynysh/Галкиниш,
Туркменистан
е
изправен пред недостиг на валута след като
Русия, един от най-големите клиенти, през
2016 г. спря да купува туркменски газ,
оставяйки Китай като основен купувач.
Правителството на Ашхабад се опитва да
диверсифицира
износа,
обсъждайки
транскаспийската връзка с Европа, както и да
инвестира в тръбопровод през Афганистан
до Пакистан и Индия.

ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА СЕ ВИДИ ТУК

Руските възгледи за развитието на
енергетиката в Каспийско море и Южния
газов коридор на Европейския съюз са
преплетени и предоставят пример за това,
как Западът може да повлияе на руското
поведение към практики в енергийния
сектор, които са по-конкурентоспособни и
по-малко монополни. Началото на 90-те
години - старта на големите офшорни
нефтени и газови проекти, включващи
водещи международни петролни компании
в Каспийско море, помогнаха на Москва да
приеме разделението на Каспийско море по
национални сектори за развитие на
ресурсите. Спорният въпрос за Транскаспийския тръбопровод няма да бъде
разрешен скоро.
Също така, напредъкът по създаването на
Южния газов коридор, подкрепян от ЕС,
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помогна на Москва да се съсредоточи
повече върху своите собствени проекти за
износ, а по-малко върху усилията за
блокиране или коопериране на подкрепяния
от ЕС проект. И в двата случая
установяването на устойчиви проекти с
голяма инфраструктура и международна
политическа,
финансова,
правна
и
техническа подкрепа доведе до реалността
Москва да израстне, да уважава и приема и
други мнения. Чрез предоставяне на
възможност за доставки на неруски газ с
реални алтернативи за производство и
транспорт на енергия, тези проекти
помогнаха за по-положително промени в
руското поведение.
Въпреки че руските възгледи за енергийното
развитие в Каспийско море и Южния газов
коридор са сходни, действията на Москва се
движеха в противоположни посоки. Русия
успя да задуши по-нататъшните независими
действия в Каспийско море, като например
транскаспийските
тръбопроводи,
чрез
широко прилагане на договорения принцип,
според който важните решения изискват
съгласието на всички пет крайбрежни
държави и изграждането на военноморски
способности, осигуряващи й изпълнението
на нейните политики. В комбинация с
досегашните споразумения, че Каспийско
море е отворено в най-голяма степен за
корабоплаването
за
всичките
пет
крайбрежни държави, военното господство
на Русия придава аспекти на замразен
конфликт в Южно Каспийско море.
От друга страна, условията за Южния газов
коридор стават по-благоприятни, поне

докато не се изисква Транс-Каспийски
тръбопровод. Този проект има за цел да
комбинира
разширяването
на
съществуващия газопровод Южен Кавказ
през Азербайджан и Грузия с новия ТрансАнадолски
тръбопровод
и
ТрансАдриатически тръбопровод, за да се създаде
тръбопровод, който ще доставя от 2019 г.
природен газ от областта на Шах Дениз,
Азърбайджан в Каспийско море до Турция и
от 2020 г. - в Югоизточна Европа.
Проектът също така има основна цел за
подпомагане на диверсификацията на
газовите доставки в ЕС и подобряване на
енергийната сигурност чрез намаляване
зависимостта от вноса на руски газ.
Русия, обаче, има други виждания и цели.
Един от най-важните приоритети в износа на
газ и в маркетинговата стратегията на Русия
е създаването на собствен южен коридор за
износ на газ за Европа в конкуренция с
проекта, подкрепен от ЕС. Ключови
показатели за тези намерения на Русия се
разкриват като се анализират развитието на
сухопътната инфраструктура в Русия,
предложените проекти като "Турски поток"
за връзка с Европа, многобройни реакции по
отношение на напредъка на Южния газов
коридор, управляван от Азърбайджан,
руските политики за използване на
Каспийско море и тактиката на Москва да не
се допусне някой да построи газопровод
изток-запад през Каспийско море. Русия
също се задвижва от превишаването на
капацитета за добив на газ, който се стреми
да продаде на европейския пазар. Газпром,
например, обмисля планирано разширяване
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на капацитета на Транс-Адриатическия
газопровод, или
друг тръбопровод,
свързващ Гърция с Италия, за да увеличи
износа за Южна Европа.
Изчерпателни доказателства и множество
фактори подчертават, че интересът на Русия
да създаде своя южен газов коридор за
Европа е важна и трайна цел. Визията на
Русия за свой южен газов коридор се
променя с течение на времето и сега се
състои от два нови газопровода в сушата в
Русия, които се захранват с газ от полета от
север на юг до руското Черноморие: западен
тръбопровод, започващ от руската граница с
Украйна и по-дълъг източен тръбопровод,
тръгващ от Западен Сибир до същата точка
на Черно море. Оттам газопроводът Турски
потоко ще се движи под Черно море до
черноморското крайбрежие на Турция и на
брега на западната граница на Турция с
Гърция. Оттук нататък съществуващите или
новопостроени тръбопроводи ще доставят
газ на клиенти в Югоизточна Европа. Руският
президент Владимир Путин организира и
дирижира усилията да се изпълни тази визия
с пълния контрол и съдействие на руското
правителство, индустрията и държавната
компания за износ на газ "Газпром".
Еволюцията на руските планове и усилията
за създаване на южен коридор, доставящ
руски газ в Югоизточна Европа, който
съперничи на Южния газов коридор от
Азърбайджан, предполага, че Москва може
да се стреми и към конкурентни, а не само
монополни практики. Тази стратегия за
конкуриране с Южния газов коридор,
подкрепян
от
ЕС,
еволюира
след

неуспешните опити за удължаване
коридора от началото на 90-те години.

на

ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК.

Румъния откри найголeмия си газов
резерв от десетилетия
May, by Ana Maria Touma, balkaninsight,com

Политици и шефове на Romgaz
присъстваха
на
официалното
представяне на най-голямото находище
на природен газ на сушата в страната от
три десетилетия – което ще способства
за превръщането на Румъния в
регионален енергиен център.
Румънската енергийна компания Romgaz
представи най-големия депозит на природен
газ, от три десетилетия, открит на сушата, в
присъствието на министър-председателя
Sorin Grindeanu и ръководителя на
управляващата партия "Социалдемократи"
Liviu Dragnea, съобщи правителствената
пресслужба.
Romgaz,
най-печелившата
държавна
компания в Румъния, при откриването
обяви, че през юни 2016 г. - когато е открито
находището, депозитът е оценен на 150-170
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млн. барела нефтен еквивалент. Находището
се намира в Caragea, окръг Buzau,
североизточно от Букурещ.

Новият депозит ще очертае перспективите
на компанията, след като нетната й печалба
през 2016 г. спадна с 14%, поради повисокия внос, по-слабото търсене на газ в
ключови сектори и глобалното намаляване
цените на природния газ.
Миналата година добивът също е спаднал с
една четвърт, а продажбите са намалели със
17%.
Газовата компания, заедно с австрийската
компания OMV Petrom, контролират почти
целия добив на природен газ в Румъния.
Според Romgaz компанията продължава да
проучва седем места на сушата в страната.
OMV Petrom, най-големият производител на
нефт и газ в Югоизточна Европа, заедно с
румънската компания Hunt Oil миналата
година
стартираха
експерименталната
експлоатация на газов депозит, също в
района на Buzau, където групата е
инвестирала 17 милиона евро.

През следващите няколко години Румъния
ще започне да експлоатира газ в два обекта
в Черно море. Black Sea Oil & Gas, базирана в
Румъния компания на Carlyle International
Energy Partners, ще започне да добива
природен газ през 2018 г. Американската
компания Exxon и най-голямата румънска
петролна компания OMV Petrom ще
започнат добив през 2020 г.
За да се улесни извличането на природен газ
от Черно море, страната до края на годината
трябва да започне изграждането на проекта
за газопровод BRUA [България - Румъния Унгария - Австрия]. Работите трябва да
завършат в края на 2019 г.
Според министъра на енергетиката Toma
Petcu, след като започне офшорната
експлоатация, Румъния може да се превърне
в регионален енергиен играч. Смята се, че
Румъния притежава почти 80% от
природния газ, произвеждан в Югоизточна
Европа.
Румъния има разнообразна комбинация от
енергийни ресурси, включително газ,
въглища, водни, ядрени и възобновяеми
енергийни източници и за разлика от много
от новопоявилите се европейски компании,
внася само около 10% от потреблението си
на газ от Русия.
"Откриването на Caragele е още една стъпка
по пътя на Румъния към гарантиране на
енергийна независимост и консолидиране
на статута й на фактор за стабилност в
рамките на ЕС", каза премиерът Sorin
Grindeanu.
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Но докато Румъния има силен енергиен
микс, миналата година министерството на
енергетиката оцени, че общият сектор до
2030 г. се нуждае от около 20 милиарда евро
инвестиции в производството на енергия,
добива на петрол и газ и свързаната с тях
инфраструктура.
Румъния до 2030 г. ще оттегли 1800 мегавата
от капацитета на електроцентралите с
природен газ и 2,400 мегавата от въглища,
докато заменя и модернизира други
централи.

ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК.
ОЩЕ

ПО

ТЕМАТА

МОЖЕ

ДА

ПРОЧЕТЕТЕ ТУК.

TOTAL и Exxon
изразиха интерес към
проучване за нефт и
газ край Крит
May 31, 2017, reuters, by Angeliki Koutantou
and Karolina Tagaris
Консорциум, който включва компаниите
TOTAL и Exxon Mobil е подала документи за
израз на интерес за проучване за нефт и газ
и последваща експлоатация в две полета в

офшора на гръцкия остров Крит, съобщи
Енергийното министерство.
Гръцката Hellenic Petroleum
компания в консорциума.

е

другата

Гърция стартира амбициозна програма за
откриване на повече нефт и газ, насърчавана
от неотдавнашните големи газови находки в
Източното Средиземноморие и подтикната
от продължителната финансова криза.
Миналата седмица гръцкото енергийно
министерство предостави концесия на
Hellenic Petroleum за проучване на два
обекта на сушата в западната част на
страната и на частнната компания Energean
за друг блок.
Гръцкият енергиен министър проведе и
разговори с представители на Total и
ExxonMobil за възможностите за проучване.
През 2014 г. Гърция предложи на търг 20
блока в Йонийско море и на юг от Крит, но
само три успешно бяха оферирани.
"Ако има доказателства за съществуването
на въглеводороди за добив, то е сигурно, че
нашата страна ще навлезе в нова ера", каза в
изявление председателят на Hellenic
Petroleum Efstathios Tsotsoros.
Това би означавало "очевидни ползи за
националната
икономика,
местните
общества, както и за укрепването на Гърция
в геополитиката и енергията", каза той.
Ръководителят на гръцката компания за
управление на петролни и газови ресурси
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заяви пред Ройтерс, че е уверен, че постабилните цени на петрола, по-стабилният
политически климат в Гърция ще привлекат
потенциални клиенти за тези обекти.

ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК.

Дългът на Роснефт
нарастна до 4,6
трилиона рубли
10.05.2017, finanz.ru
Трето поредно тримесечие "Роснефт" харчи
повече, отколкото печели, изразходвайки
паричните си резерви в банките и
увеличавайки дълговото си бреме.
Обявявайки нетна печалба (8,3 милиарда
рубли по Руските стандарти за счетоводен
отчет и 22 милиарда рубли в съответствие с
Международните стандарти за финансово
отчитане), най-голямата петролна компания
на Русия има отрицателен свободен паричен
поток: получаваните по нейните сметки
суми не покриват всички разходи, това заяви
Сбербанк
SIB,
позовавайки
се
на
тримесечния отчет на "Роснефт", публикуван
миналата седмица.
По този начин, в периода януари-март,
капиталовите инвестиции на "Роснефт" от $ 1

милиард
надвишават
печалбата
от
операции,
изчисляват
анализаторите
Алексей Булгаков и Алекс Фек.
Отчасти загубата се дължи на факта, че
"Роснефт" е принуден да продава част от
петрола с огромни отстъпки: през първото
тримесечие всеки барел средно се продава
с $ 6 по-малко от пазарната цена на Уралс. В
предходното тримесечие, тази разлика е в
размер на 4-4.5 долара.
Причината за това, отбелязва Сбербанк CIB,
вероятно се крие във факта, че "Роснефт" е
увеличила обема на изпълнение на
предплатените договори. Заради тях
компанията в периода 2013-14 г.
на
практика е залагала все още недобития
петрол срещу незабавни кредити в чужда
западна валута.
Срокът на тези кредити е 5-7 години и
заради въвеждането на санкциите е
невъзможно удължаване на срока им.
Ако се отчетат разходите за заложения
добив, чистият (т.е. не покрит с парични
резерви) дълг на "Роснефт" до края на
първото тримесечие е само малко под 80
млрд долара, или 4.6 трилиона рубли по
текущия курс, което е нов исторически
рекорд за компанията, отбелазва Сбербанк
CIB.
Краткосрочният дълг за половин година се
покачва до 6 млрд долара и достига
безпрецедентните за "Роснефт“ 36 млрд.
долара или 2.08 трилиона рубли.
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Сбербанк CIB прогнозира, че в близко време
паричният поток на "Роснефт“ ще остане
отрицателен, а дългът й ще продължи да
расте.
Да напомним, че въпреки спада на
финансовите резултати, плащанията на
членовете на борда на "Роснефт" през
първото тримесечие са се увеличили с 6 пъти
- до 1,97 милиарда рубли. От тях 1,4
милиарда рубли са наградата за успешната
приватизация през декември на държавните
дялове в компанията.
ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК.

Чрез сделка с Китай,
САЩ са готови за нов
бум на LNG
May, 2017, fuelfix.com
Нова сделка между Китай и САЩ свързва
най-големия световен пазар на втечнен
природен газ с най-бързо развиващия се
износител на втечнен природен газ и може
да насърчи нов кръг от експанзии по
крайбрежието на Мексиканския залив.
Министерството на търговия на САЩ обяви
на 11 май 100-дневен план за действие
между САЩ и Китай, който позволява на
китайските
компании
да
договарят
дългосрочни договори за доставка на LNG от

американски
доставчици.
Енергийната
изследователска фирма Wood Mackenzie
заяви, че сделката има потенциала да
промени глобалната търговия с втечнен
природен газ.
WoodMac очаква до 2030 г. китайското
търсене на втечнен природен газ да
достигне 75 милиона метрични тона
годишно - или около 26 милиарда долара по
днешните цени, което е тройно увеличение
на вноса на втечнен природен газ. "САЩ
искат парче от пая", заяви Massimo DiOdoardo, ръководител на глобалното
проучване на газ и LNG в WoodMac.
САЩ вече изнасят LNG за Китай. През март
американският LNG представлява 7% от
общия внос на втечнен природен газ в
страната, каза WoodMac. Общо търсене на
LNG в Китай през миналата година е 26
милиона метрични тона.
"В дългосрочен план споразумението
проправя пътя за втора вълна инвестиции в
американски LNG", каза Di-Odoardo. "Сега
разработчиците ще могат да се насочват
директно
към
китайски
купувачи,
потенциално подкрепящи финансирането на
проекти. Това може да подпомогне преките
китайски инвестиции във втечняването и
развитието на сектора upstream в САЩ. "
Освен това новата сделка увеличава и
натиска върху проекти в Австралия, Източна
Африка, Канада и Русия.
ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК.
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