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Холандският газов
пазар - Изпитания,
трудности и тенденции
May, 2017, naturalgasworld

Кратко резюме от доклад на Института
за енергийни изследвания в Оксфорд /Oxford
Institute for Energy Studies – OIES/,
публикуван през май 2017 г.

Този документ е част от изследователската
газова програма на OIES, която се фокусира
върху най-важните национални пазари на
газ в Европа (и другаде). Причината, за да се
правят подобни изследвания е, че отделните
пазари имат специфични характеристики и
сложности, които са от съществено значение
за разбирането и формулиране на бъдещите
тенденции. Настоящият документ следва
предходни публикации във Великобритания,
Испания, Италия, Германия, Бразилия и Иран
Нидерландският газов пазар, един от
ключовите износители в Европа, се намира в
повратна точка. Много по-силна от
обичайното земетресение през 2012 г.,
причинено от извличането на газ от
Groningen
/Гронинген,
подтикна
правителството да предприеме действия и
да ограничи производството от полето, за да
помогне за свеждането до минимум на
сеизмичността.
През 2016 г. добивът на газ от гигантското
поле е по-малко от половината от обема,

получен само преди три години, почти без
гъвкавост на добива, за да се справи със
сезонността на търсенето. Никой не обръща
особено внимание, може би защото няма
признаци за сериозна заплаха за сигурността
на газовите доставки в национален мащаб и
в Северозападна Европа.
Пълната промяна в перспективите на
Холандия по отношение на природния газ
обаче, означава значително намаляване, от
европейска гледна точка, на регионалния
добив и голямо увеличение на газовия внос
от други страни с потенциално въздействие
върху сигурността на доставките (обеми,
капацитет, цени и / или зависимост).
Разсъжденията за безопасността и здравето
на хората в Гронинген също промениха
драстично
общественото
мнение
по
отношение на природния газ. Използването
на възобновяемите енергийни източници в
производството на електроенергия и
повишената насоченост към търсене и
постигане на енергийна ефективност се
превърнаха
в
ключови
политически
движещи сили, но преходът към устойчива
икономика също е затруднен от анти-газови
настроения. Тази драматична еволюция
поставя значително съмнение относно
бъдещето на природния газ в страната, но и
също толкова важно за Европа като цяло,
особено за онези страни в северозападната
част на региона, чийто внос на холандски Lgas
и
H-gas
/В
зависимост
от
съотношението на метан, се формира
разлика между H-gas (газ с висока
калоричност) и L-gas (газ с ниска
калоричност). Най-богатия на енергийни
ресурси H-gas се състои от 87-99% метан и
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обикновено се намира в находища в Северно
море и Русия. L-газ, намерен в Северна
Германия се състои от 80-87% метан и е с
по-високи количества от азот
и
въглероден диоксид. L-gas е по-евтин от Hgas, тъй като енергийното му съдържание
е по-ниско. Калоричността на L-gas е
между осем и десет киловатчаса на
кубичен метър, а диапазонът за H-gas е
между десет и дванадесет киловатчаса/ е
бил исторически важен елемент за тяхното
предлагане. Това повече не е "обичайно" и
това изследване предлага факти и данни за
размисъл относно предизвикателствата, но и
перспективите и очакванията за холандската
газова индустрия, която гледа напред към
хоризонт 2030 г.

ТЕКСТЪТ НА ПЪЛНОТО РЕЗЮМЕ
МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Гърция отваря площи
за проучване за нефт и
газ
By Tsvetana Paraskova - May, 2017, oilprice.com

В края на май ръководителя на Гръцкия
център за управление на въглеводородни
ресурси (HHRM) Yannis Bassias в интерю за
Ройтерс съобщи, че Гърция през 2018 г. ще

започне проучване на нови петролни и
газови блокове на сушата.
Една от първите площи е в района Гревена в
Северна Гърция, близо до пътя на ТрансАдриатическия тръбопровод (TAP), каза
Bassias.
"От следващата година и може би по-рано
ще започнем да обявяваме, че сме готови да
се срещнем с всеки, който се интересува от
сушата", добави ръководителят на гръцкия
орган за управление на петролните и газови
ресурси.
HHRM ще започне да събира пакети данни за
района на Гревена и за централните райони,
каза Bassias пред Ройтерс.
Гърция, която през последните години се
бори с тежка дългова криза и получи от ЕС и
МВФ милиарди евро в подкрепа, се опитва
да възобнови усилията си за търсене на
въглеводороди както на сушата, така и в
морето и евентуално да намали в бъдеще
зависимостта си от внос на енергия.
Според Bassias първите нови сондажи на
брега и в морето ще започнат след две
години, ако страните преодолеят всички
бюрократични пречки.
По-високите цени на петрола и постабилният политически пейзаж в Гърция
също ще привлекат компаниите да се
включат в процедурите по проучване в
останалите 17 блока от общо 20 в Йонийско
море и южно от остров Крит, за които нито
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един кандидат през 2014 г. не е подал
оферта, каза Bassias пред Ройтерс.

ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА СЕ ВИДИ ТУК

Energean подписа
договор за наемане на
блок Aitoloakarnania,
на сушата в Западна
Гърция
5/25/2017, worldoil.com

Атина - Компанията Energean Oil & Gas
обяви, че е подписала с гръцкото
правителство споразумение за лизинг за
проучване и експлоатация на въглеводороди
в оншорния блок Aitoloakarnania в Западна
Гърция.

Aitoloakarnania
е
неизследван
блок,
обхващащ 4,360 квадратни километра и е
част от системата на Йонийския басейн.
Районът е геоложко продължение на блока
Ioaninna, който е изследван от Energean през
2014 г. И двата блока покриват общо 8 547
км² и са приоритетни цели за проучване от
Energean и стратегически важни за гръцкия
петролен и газов сектор. Районът се счита за
най-южното разширение на по-големия
пери-Адриатически басейн, който се е
доказал с мощен добив на нефт и газ в
Албания, Италия и Хърватия. Общо над 10
млрд барела /Bbbl/ петрол и 30 трилиона
куб. фута газ /Tcfg/ са открити в целия
регион.
Mathios Rigas, председател и главен
изпълнителен директор на Energean Group,
коментира: "Energean развива чрез FPSO
/офшорни производствени мощности за
производство съхранение и разтоварване/
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газовите находища Karish и Tanin дълбоководни офшорни газови находища в
Израел,
които
допълват
нашите
производствени и развойни активи, и
изграждаме много обещаващо портфолио от
проучвания в Западна Гърция и Източна
Адриатика. Ние инвестираме в региона общо
$ 1,5 милиарда с визия да станем водеща и
независима
компания
в
Източното
Средиземноморие“.
През март 2017 г. Energean се съгласи да
откупи дял от 60% интерес в блоковете
Ioannina и Aitoloakarnania от Repsol, като
фирмата ще бъде оператор и в двата
оншорни блока, разположени на сушата в
Западна Гърция. Двете компании вече са
подали заявление до гръцкото правителство
да одобри плановете на Repsol да извърши
през 2017-2018 г. 2D сеизмично проучване в
блока Ioannina и да извърши FTG и 2D
сеизмично проучване в блока Aitoloakarnania
през 2018/2019 г.

ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯА МОЖЕ
ДА СЕ ВИДИ ТУК

Exxon купува
оборудване за 0.25
млрд долара за проект
в Черно море

May 2017, romania-insider.com

Американската ExxonMobil „Проучване и
добив“, Румъния, която развива заедно с
румънската петролна и газова добивна
компания OMV Petrom най-големият газов
проект в румънското Черно море, ще купи
оборудване за подводна петролна и газова
експлоатация на стойност до 260 милиона
щатски долара, без ДДС.

Договорът, който е за срок повече от четири
години, е публикуван в системата за
обществени поръчки, въпреки че Exxon и
OMV все още не са обявили официално
решението си да инвестират в румънския
блок „Нептун“ в Черно море, съобщава
Economica.net.
През 2012 г. двете компании обявиха, че
запасите в този периметър могат да варират
между 42-84 милиарда кубически метра
природен газ.
Exxon Mobil и OMV Petrom досега са
инвестирали 1,5 милиарда долара за
търсене и проучване на тази зона на Черно
море. Ако от търговска гледна точка газовата
експлоатация се докаже, двете компании
биха могли през 2019 г. да направят
окончателното инвестиционно решение.

ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК.
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Тръмп предлага
разпродажба на
половината
стратегически
петролен резерв на
САЩ

електропроводите държавна собственост в
западната част. Подобно на голяма част от
бюджета, тези ходове вероятно ще бъдат
изправени пред опозицията на Конгреса.

by Bloomberg, Jennifer A. Dlouhy & Catherine
Traywick, May , 2017, rigzone.com

(Bloomberg) - Планът на Белия дом да
намали държавния дълг включва и
разпродажба на половината от Държавния
стратегически петролен запас, част от
широка серия от промени, предложени от
президента Доналд Тръмп за ролята на
федералното правителство на енергийните
пазари.
Първото предложение на Тръмп за цялостен
бюджет, публикувано частично, ще събере
$500 млн. за фискалната 2018 година, чрез
освобождаване на стратегическия петролен
резерв и продажба на петрол за 16,6
милиарда
долара
през
следващото
десетилетие.
Предложението също така има за цел да
увеличи приходите на правителството, като
позволи сондажи в Националния Арктически
резерват за дива природа, прекратяване
практиката за споделяне на петролните
такси за право на ползване с щатите по
Мексиканския залив и разпродажба на

Национален Арктически резерват за дива природа

Предложенията на президента за бюджета
обикновено преминават през значителни
промени в Конгреса, но те дават представа
за приоритетите на Белия дом.
Стратегическият петролен резерв в момента
притежава 687.7 милиона барела петрол в
солни каверни и резервоари на определени
места в Тексас и Луизиана. Това позволява
бързо разпространение при природни
бедствия или непланирани аварии, според
уебсайта на отдела за енергия.
Критерии на Конгреса
Приетите през 2015г. и 2016 г. закони
изискват продажба от резерва на близо 190
милиона барела петрол в периода 2017 2025 г., за да се съберат пари за несвързани
правителствени програми. Тези продажби
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биха намалили резерва с около 27%.
Намаляването наполовина на складовите
наличности би изисквало по-нататъшни
продажби и има риск да се наруши законно
изисквания праг на запас. Резервът трябва
да съдържа минимум 450 милиона барела.
Публикуваното резюме на бюджета не
посочва
обхвата
или
времето
на
потенциалните продажби на петролните
запаси или дали ще бъде засегната
програмата от $2 млрд. за модернизиране
на инфраструктурата за съхранение на
запасите.
Критиците заявиха, че подобно движение
рискува да подкопае добрата гаранция,
създадена след нефтеното ембарго от 1973
г., с цел американците да устоят при шок в
доставките.
"Стратегическият
петролен
резерв
е
единствената
официална
краткосрочна
линия на защита на Америка срещу сривове
на доставките на петрол и скокове на
цените", каза Robbie Diamond, президент на
Securing America's Future Energy, група,
насочена към запазване опората на САЩ в
петрола. "Докато сме свикнали с фалшиво
чувство на самодоволство от текущия
период на сравнително ниски петролни
цени, прекъсванията и нестабилността на
петролния пазар са живи и много."
Планове за нефт, газ
Тръмп също така се стреми да събере пари с
две други предложени промени - една,
която ще бъде приветствана от петролната

индустрия и друга, която ще предизвика
недоволство.
Той планира приходи от $1,8 милиарда през
следващото десетилетие, като отваря 19милиона акра от Националния Арктически
резерват за дива природа за търсене и
разботване
на нефт и газ. Идеята за
разрешаване сондиране в резервата за
приблизително 12 милиарда барела суров
петрол
отдавна
е
подкрепена
от
републиканците от Аляска, включително и от
сенатор Лиса Марковски, която оглавява
подкомите по бюджетни кредити, отговарящ
за вътрешните разходи.
Но
това
срещна
съпротивата
на
природозащитниците,
които
успешно
блокираха плановете за сондажи в
Арктическия резерват да се развиват
благоприятно в Конгреса, като застъпиха
загриженост за заплахи за полярните мечки,
северните елени, вълците и други животни,
които живеят на територията.
"В продължение на 30 години Конгресът
гласува почти 50 пъти дали да се сондира
или не в Националния Арктически резерват
за дивата природа, но най-големият и найдив национален резерват днес остава
защитена територия благодарение на
огромната подкрепа на американския
народ", каза Kristen Miller, временно
изпълняващ
длъжността
изпълнителен
директор на резервата.
ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА АНАЛИЗА
МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК.
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Възстановяване на
най-голямата петролна
област на Либия
увеличава добива на
ОПЕК
By HATEM MOHAREB, SALEH SARRAR AND
SALMA EL WARDANY on 5/31/2017
worldoil.com
Дубай (Bloomberg) - Най-голямото петролно
находище в Либия увеличи добива си, което
позволява на страните от ОПЕК да добиват
суров петрол на най-високо ниво от
октомври 2014г.
Добивът на суров петрол от полето Sharara е
нараснал с 25 000 барела на ден до 250,000
барела, според един експерт, пожелал
анонимност, защото не е упълномощен да
говори с медиите. Добивът на Либия се е
увеличил до 827 000 барела след
увеличението на продукцията от Sharara,
заяви Mustafa Sanalla, ръководител на
държавната компания National Oil Corp. в
съобщение към медиите.

да подкопае стратегията на ОПЕК за
повторно балансиране на пазара и
поддържане на цените.
Страната с най-големите петролни резерви в
Африка е добивала до 1,6 MMbpd преди
революцията през 2011 г. и не е свързана
със съкращенията на ОПЕК поради вътрешни
конфликти.
Според данни събрани от Bloomberg, Либия
в края на април е добила около 700 000
барела на ден. Сегашният добив на суров
петрол е най-високият от октомври 2014 г.,
когато е добивано 850 000 барела на ден.
По-рано този месец добивът в Sharara а е
спаднал поради технически проблеми.
Петрол от полето до рафинерията Zawiya
започна да тече в края на април след три
седмици спиране. El Feel, находището,
известно още като Elephant /Слона, отново
започна работа през миналия месец, след
като бе спряно през април 2015 г.

ТЕКСТЪТ НА АНАЛИЗА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК.

Повишаването на добива на суров петрол в
Либия
идва
след
като
ОПЕК
и
присъединилите се към спорзумението за
намаляване на добива на 25 май се
договориха да удължат срока на сделката до
края на март, за да се справят с глобалното
свръхпредлагане.
Неотдавнашното
увеличение на либийската продукция може
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Тръмп, Катар,
Мюсюлманско
братство и Турция:
петролно и газово
богатство и
политически интриги в
Персийския залив
June 14, 2017 By Mike Scruggs - Mike Scruggs,
Author and Columnist, thetribunepapers.com
Катар е бил голям дарител на Фондация
"Клинтън" от една страна, и продължава
да допринася щедро за операциите на
Мюсюлманското братство по света.
Ако разчитате на новините на CNN, NBC,
CBS, ABC, MSNBC, NPR, „Ню Йорк Таймс“ и
новините и коментарите на „Вашингтон
пост“ за външната политика, вероятно все
още не осъзнавате, че в Персийския залив
има буреносни облаци.
Президентът Тръм неотдавна отбеляза, че в
Персийския залив Катарската държава е
"финансов донор на тероризма на много
високо ниво ... Време е да призовем Катар
да прекрати това финансиране ... и
екстремистка идеология".
Катар също е голям спонсор на Фондация
"Клинтън", но и продължава да допринася
щедро за операциите на Мюсюлманско
братство по света. Катар също изпреварва

Саудитска Арабия по
финансиране
строителството на джамии в САЩ и Канада и
финансирането на ислямски и религиозни
отдели за обучение в американски, канадски
и британски образователни институции.
Катар, с финансовата помощ за Хилари
Клинтън и Барак Обама, също управлява
финансирането и доставката на оръжия за
операциите на Ал Кайда и Ислямска
държава в Либия, Сирия и Ирак.
Междувременно Саудитска Арабия и
нейните съюзници в Персийския залив Обединените арабски емирства (ОАЕ, със
седалище в Дубай), Бахрейн
и Египет
координирано подеха кампания за блокада
и санкции срещу Катар, включително
ограничения за маршрутите на Qatar
Airways. Това се дължи главно на
повтарящите се опити на Мюсюлманско
братство да сваля светските мюсюлмански
лидери и да ги заменя с джихадисти
радикали, както се опита наскоро в Египет и
все още се опитва в Сирия, Ирак и Либия. И
защото Катар финансира мюсюлманския
тероризъм
на
Запад
неудобно
икономическо и политическо препятствие.
Нещо повече, вижда се, че Катар е
приятелски настроен към шиитските
мюсюлмани, доминирани от Иран, в който
Саудитска Арабия и държавите от
Персийския залив виждат заплаха от
политическа и военна гледна точка.
Арабската мюсюлманска държава Катар,
част от Арабския полуостров в Персийския
залив, е само малко над 80 процента от
американския щат Кънектикът, но притежава
третия по големина запас от нефт и
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природен газ в света, всъщност 13 процента
от общите запаси на нефт и газ в света.
Катарските граждани имат най-висок доход
на глава от населението в света, над 145 000
щатски долара годишно на базата на
регулиран паритет - в Катар има нулев данък
върху доходите. Катарските граждани са
само около 12%, 312 000 души от цялото
население на Катар от 2,6 милиона души.
Останалите са чуждестранни работници.
Почти всички граждани на Катар са
мюсюлмани, 80% сунити и 20% шиити. Найголяма част от имигрантите в страната са
индийци, като на един катарец се падат
повече от двама индийци. Катарското право
е смес от гражданското право и правото на
Шериата, но законът на Шариата има
надмощие над всички закони в Катар както
за местните, така и за чуждите граждани.
Катар е домът на неофициалния, но широко
признат духовен лидер на Мюсюлманско
братство, роденият в Египет шейх проф. д-р
Юсуф ал Карадауи. Той е може би найуважаваният учен на исляма в света. През
1977 г. той учредява Факултет по Шериат и
Ислямски
изследвания
в
Катарския
университет и все още е директор на Sunna
and Sira Center в столицата Доха, както и
председател на Международния съюз за
мюсюлмански учени. Той се завърна в
Египет през 2011 г. и говори пред тълпи от
повече от 2,0 милиона души в името на
Мохамед Морси, кандидат на мюсюлманско
братство за президент на Египет. През 2011 г.
той издаде и фатва, за да убие либийския
лидер Муамар Кадафи. Един египетски съд
осъди задочно Ал-Карадауи на смърт.
Подобно на основателя на мюсюлманско

братство Хасан ал-Бана, той е суфи, посветен
на по-мистични практики на исляма. Ал
Карадави има седмично телевизионно и
радиопредаване, което достига 60 милиона
мюсюлмани
Настоящият
"главен
лидер"
на
Мюсюлманско братство е египтянинът
Мохамед Бади. Братството се ръководи от
генерален лидер и ръководен комитет от 15
души, отговарящ за Съвета Shura.
През август 2004 г. ФБР разкри документи ,
пълни с доказателства, че Мюсюлманско
братство в Америка има стратегически план
за
сваляне
на
правителството
и
Конституцията на Съединените щати и
налагане на ислямската религия и на
правото на Шариата върху всички
американци.
В Катар има 10 000 турски войници, които
защитават емира на Катар Ал-Тани и найценния ислямски учен и стълб на Братството
Юсуф ал Карадауи. Турция, която е с
население от 80,0 милиона души, има
разгърнати въоръжени сили от 495 000
души, втората по големина постоянна армия
на страна-членка на НАТО. Това усложнява
външната политика на САЩ, тъй като
съвместната
база
за
Катар-САЩВеликобритания-Австралия Al Udeid Air в
Катар с 11 000 коалиционни служители се
използва
за
логистични
операции,
зареждане с гориво, бойни и помощни
операции в Ирак и Афганистан. ОАЕ обаче
вероятно ще се радват да приемат тези
операции на своя територия да видят
намаляване заплахата на Катар. Walid
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Shoebat, мюсюлманин приел християнството
и консервативен политически активист
(shoebat.com),
вярва,
че
Ердоган
позиционира себе си и Турция, за да бъде
лидер на възраждащия се вид сунитски
ислям,
вграден
в
идеологията
на
Мюсюлманско братство и да стане върховен
лидер или халиф на съживената Османска
империя. Влиянието върху страхотното
богатство на Катар ще бъде изключително
полезно за властта на Ердоган и за мечтата
за възкресяване на Османската империя.
Шебатските източници на разузнаване
твърдят, че има планове Емир Ал-Тани, а
може би и Ал Карадауи, да отлетят, за
спешно убежище в Иран. Ал Карадауи смята,
че
сунитско-шиитското
мюсюлманско
разделяне може да бъде излекувано, за да
действа срещу общите западни врагове.
Предупреждението на Тръмп към Катар е
положителен знак, че той разбира
огромното зло и заплаха на Мюсюлманско
братство и е готов да предприеме действия
срещу тях. Конгресът и държавните
управители и законодателните органи също
трябва да излязат от медийните си марки
(CNN, NBC и т.н.) на политически коректната
си помощ и да предприемат действия,
преди подкупването и измамата на
Мюсюлманско братство да са създали
противоконституционна, антизападна и
анти-Християнска пета колона, твърде силна,
за да бъде победена без драстични военни и
полицейски правомощия.
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