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Отношенията между
Русия и Вашингтон
стават все пообтегнати, петролните
компании се изтеглят
By James Osborne and Collin Eaton, July 20, 2017,
houstonchronicle

Exxon Mobil е изправена пред глоба от 2
милиона долара за нарушаване на
санкциите
Вашингтон - Международните енергийни
компании,
които
отдавна
изучават
огромните запаси от петрол и газ в Русия,
подлежат на засилено проучване за
взаимодействието си с Москва, тъй като
отношенията между САЩ и Русия стават все
по-проблемни след намесата на Русия в
миналогодишните президентски избори.
Министерството на финансите на САЩ в
четвъртък определи глоба от $2 млн. срещу
Exxon Mobil за нарушаване преди три години
на санкциите срещу Русия. Това е от
времето, когато настоящият държавен
секретар Рекс Тилерсън ръководи тексаската
петролна компания. В същото време
Конгресът обсъжда пакет от разширени
санкции,
които
ще
забранят
на
американските компании да участват в
сделки, в които участват и руски фирми независимо дали проектът е в Русия или не.
Това би могло да държи петролните
компании със значителни операции в САЩ

далече от проекти за петрол и газ от Турция
до Венецуела.
Действията изглежда не са пряко свързани.
Но непосредствената им близост показва
нарастващите рискове за американската
нефтена индустрия от дългогодишните й
връзки с Русия. Това е причина
потенциалните водещи компании да се
отдръпнат от отношенията си с Москва, каза
Richard Sawaya, бивш петролен лобист, който
сега представлява някои от най-големите
корпорации в страната пред Националния
съвет за външна търговия.
"Само (наивен човек) би казал, че рисковият
праг за американските компании не се е
увеличил, когато става въпрос за Руската
федерация", каза той. "С цените на петрола,
където са, и възможностите, каквито са те в
САЩ, на места като Пермския басейн и прага
на риска да се повиши, какво ще правиш?"
"Безразсъдно пренебрегване"
Потенциалната опасност бе очевидна вчера,
когато службата за чуждестранни активи на
Министерството на финансите заяви, че
Exxon
демонстрира
"безразсъдно
пренебрежение", като не обяви доброволно
сделките си с главния изпълнителен
директор на Роснефт Игор Сечин пред
американското правителство - въпреки
решението на администрацията на Обама да
блокира американските отношения с Сечин,
Роснефт и други руски длъжностни лица и
компании при анексирането на Крим от
Русия и друга военна агресия в Украйна.
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Но в съдебно дело, подадено във
Федералния съд в Далас, Exxon твърди, че
следва указанията на администрацията на
Обама, според които американските фирми
могат да работят със Сечин в качеството му
на главен изпълнителен директор на
Роснефт, докато неговият личен бизнес не е
бил
замесен.
Компанията
цитира
прецедента,
където
Bob
Dudley,
американският
главен
изпълнителен
директор на британската петролна компания
British Petroleum, която притежава една пета
от Роснефт, е получил разрешение да
продължи да работи
в Борда на
директорите на Роснефт заедно със Сечин.
Министерството на финансите "се опитва да
приложи с обратна сила нова интерпретация
на изпълнителната заповед, която е в
противоречие с ясните и недвусмислени
насоки от Белия дом и от Министерството на
финансите", каза Exxon в четвъртък.
Фокусът на вниманието върху руските
сделки следва докладите на американските
разузнавателни
агенции,
че
руското
правителство стои зад хакерските атаки на
сървърите на Демократическата партия
преди миналогодишните президентски
избори и разширяване на разследването на
евентуални тайни споразумения между
кампанията "Тръмп" и правителството на
Путин. Разследването, водено от специален
прокурор, бивш директор на ФБР, Робърт
Мюлер, се фокусира върху вътрешния кръг
на президента Доналд Тръмп, включително
неговия син Доналд младши и зет му
Джаред Кушнер.
Законодателство за санкциите

Законодателството, което се обсъжда в
Конгреса, с цел да се разшири обсега на
предишните санкции срещу Русия и Иран,
засяга едни от най-големите компании в
света, от Exxon и Chevron до General Electric и
Honeywell International, и от аргументите
става ясно, че забраната ще се простира
върху сделки с компании, като Rosneft, и
върху изключително изгодни проекти по
целия свят. Сред проектите, които биха
могли да бъдат засегнати, е проектът Южен
газов коридор, който след завършавенто си
ще пренася природен газ от областта Шах
Дениз в Азербайджан в Югозападна Европа.
2200-километровият
тръбопровод
е
популяризиран като средство да се даде на
Италия, Турция и други европейски държави
алтернатива на руския природен газ, и
страните отдавна са го приели с доверие. Но
руската фирма Лукойл е една от 11-те
енергийни компании, участващи в проекта.
Други партньори са BP, френската петролна
компания Major и норвежката национална
петролна компания Statoil. Всички имат
значително присъствие в Хюстън.
"Заплахата от санкции може сериозно да
повлияе на проекта", каза Richard
Morningstar, бивш посланик на САЩ в
Азърбайджан и основател и директор на
Global Energy Center на Атлантическия съвет.
"Какъв подарък ще се даде на руснаците,
ако се премахне източник на конкурентен
газ".
Санкциите имат отражение също и върху
големите компании в САЩ. Exxon е партньор
с Роснефт в проект за проучване край
бреговете на Мозамбик. И по-рано тази
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година венецуелската държавна петролна
компания Petróleos de Venezuela SA
предложи на Роснефт 10% дял в петролния
проект.
Все пак лобистите от нефтената индустрия
като че ли постигат напредък във Вашингтон.
Kevin
McCarthy
от
Камарата
на
представителите заяви, че сред депутатите
от двете страни има "широк консенсус", за
да променят тази позиция, и следващата
седмица Парламентът може да се придвижи
напред по променен законопроект за
санкциите.
Русия и световните пазари
Търговията между Русия и Съединените
щати е сравнително малка. 38,1 млрд.
долара през 2013 г. са класирали Русия зад
22 други страни, според Службата на
Търговския представител на Съединените
щати. Но за енергийната индустрия около
Хюстън мащабът на руските ресурси и
търсенето на енергия правят сделките
сравнително чести.
"Русия не е просто една незначителна
държава, която стои на едно място, тя има
реална икономика", каза Chris Tucker,
старши мениджър в FTI Consulting, чиито
клиенти са нефтени и газови компании.
"Свързана е със световните пазари и
особено с енергийните пазари по един доста
заплетен начин."
Например, Тръмп избра за посланик в Русия
Jon Huntsman младши, който има връзки с
Русия чрез седалището на борда на Chevron

и химическата компания на семейството му,
базирана в Woodlands.
Huntsman има дял в Huntsman Corp., която
поддържа поне пет съоръжения в Русия,
включително около Москва и Санкт
Петербург. Той не участва активно в
управлението на компанията, основана от
баща му Jon Sr и управлявана от брат му
Peter.
Huntsman е в борда на Chevron, базиран в
Калифорния. Една от компаниите, с които
Chevron има бизнес, е държавната компания
Транснефт, една от компаниите, засегната
през последните години от санкциите на
САЩ.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА АНАЛИЗА
МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Голям европейски
интерес към оператора
на
газоразпределителната
мрежа в Гърция
DESFA
22.07.2017, CHRYSSA LIAGGOU, ekathimerini.com

Източници от гръцкото правителството и от
Държавния фонд за продажба (TAIPED)
изразиха своя оптимизъм за първия етап от
търга за приватизация на гръцкия оператор
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на газопреносната мрежа DESFA, който ще
завърши в понеделник с изразяване на
интерес от потенциални инвеститори.
Предвид
досегашното
информация,
вероятно оферта ще бъде дадена от четири
европейски мрежови оператора: Fluxys от
Белгия, Gasunie от Холандия, GRT gas от
Франция и Enagas от Испания.
Очаква се Fluxys и Gasunie да влязат в
консорциум, като също се очаква оферта да
подаде и италианския Snam чрез някаква
форма на сътрудничество, тъй като
условията на търга не му позволиха да играе
самостоятелно. Вписванията трябва да
включват поне национален оператор, така че
Snam
не
отговаря
на
условията.
Продължават слухове за това, че фирмата ще
се обедини с един от четирите оператора, но
те не са потвърдени.
Интересът на Snam, Fluxys и Enagas е свързан
с участието им в Trans-Adriatic Pipeline /ТАР/
и синергиите, които ще се създадат с
гръцката газовата система.
Мнозина наблюдатели казват, че цената на
новият търг може да е около 400 млн. Евро,
цена
която
Азърбайджанският
Socar
предложи на първия търг, за да добие 66процентен дял в DESFA, който сега е
достъпен за всеки, който иска да се
състезава за него.

ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА СЕ ВИДИ ТУК

Москва използва
Катарската криза за
подкрепа на Северен
поток 2
By Wojciech Jakóbik, July 29th, 2017,
naturalgasworld

Тази
статия
беше
публикувана
първоначално от програмата CEPA
StratCom.
Руските медии използват кризата в Катар, за
да
подкопаят
източноевропейската
енергийна диверсификация и да защитят
спорния газов проект на Газпром Северен
поток 2.
Неотдавнашните
кибератаки,
които
предизвикаха дипломатическа криза между
Катар и Саудитска Арабия, доведоха и до
транспортна блокада на Катар от Бахрейн,
Египет, Саудитска Арабия и Обединените
арабски емирства, заради наложеното
ембарго.
Според
доклади,
руските
специални сили са отговорни за развалянето
на отношенията на Катар с другите арабски
държави и за разпространяване на фалшиви
изявления, които се предполагаха, че е
направил държавният глава на Катар за
саудитските
власти
в
Рияд.
Тази
дезинформация и последвалата блокада
позволиха на Русия да постави под въпрос
надеждността на доставките на Катар от
течен природен газ за Полша.
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Руските
подмолни
удари
върху
европейските енергийни пазари не е нещо
ново. Кремълската енергийна пропаганда
има за цел да подкопае всяка алтернатива
на руските газови доставки, които Москва
използва, за да реализира политическо
влияние върху предишната зона на съветско
влияние, която все още представлява
интерес. Естествено, тя непрекъснато
защитава проекта Северен поток 2, чиято
цел е да заздрави доминирането на руския
държавен
монополист
"Газпром"
в
Централна и Източна Европа
Руският Газпром твърди, че ембаргото може
да попречи на доставките на LNG за Европа.
"Катар не изнася петрол, изнася газ", каза
Александър
Медведев,
заместникпредседател на борда на Газпром. "Не
можем да изключим, че ескалацията на
събитията може да предизвика проблеми с
износа от Катар на LNG. Не знам дали това
ще се случи.“
Кремълският „Спутник“, излизащ на полски
език цитира друга прапагадна руска медия
Life.ru, която предполага, че "лобирането" на
Полша срещу Северен поток 2 замира
заради подкопаването, застрашаването
вноса на LNG от Катар. Life.ru атакува Доналд
Туск, Председател на Европейския съвет,
като твърди, че лобира за прекратяване на
проекта. Сайтът твърди, че Туск е написал
писмо, в което се противопоставя на проекта
за внос непосредствено преди кризата в
Катар, но писмото е загубило влиянието
/значението си/ поради предполагаемия
сценарий, в който Саудитска Арабия спира
доставките на втечнен природен газ от Катар

до Полша, които са замислени да "навредят
на Русия". Предположението на „Спутник“
беше, разбира се, че Полша ще трябва да
внася руски газ, ако доставките от Катар
трябва да бъдат спрени.
Долната камара на Полския парламент също
спекулира с този въпрос. За съжаление,
някои полски депутати решиха да вкарат
политически нюанс, като казаха, че вносът на
втечнен природен газ от Катар подкрепя
тероризма. Те твърдят, както и "Газпром", че
доставките могат да бъдат проблематични.
Полските политици обаче, критикуващи
доставките на втечнен природен газ от
Катар, не предложиха руския газ като
алтернатива, нито пък казаха нещо в
подкрепа на руския тероризъм в Украйна и
Сирия.
Спорният проект Северен поток 2 очевидно
има проблеми. Пари за проекта има, но те са
на висока цена. Европейската комисия,
натискана от критиците на проекта от
Централна и Източна Европа, както от Дания
и Швеция, поиска мандат от страните-членки
да договори с Русия условията за
подчиняване на проекта на правото на ЕС. В
допълнение, членовете на Сената в САЩ
предложиха санкции срещу Северен поток 2.
Това може да забави проекта и да увеличи
риска до такава степен, че финансовите
партньори да се оттеглят. Може би затова
руснаците се опитват да подкопаят
алтернативи като катарския LNG.
Независимо от това, транспортирането на
LNG от Катар не е застрашено. Всъщност,
газовите източници в Европа стават все по-
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разнообразни. На 8 юни терминалът "Лех
Качински" в Полша получи първата си
доставка на LNG от Съединените щати,
въпреки че руските представители и медии
постоянно твърдяха, че за Централна и
Източна Европа такива покупки са
невъзможни.
ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА СЕ ВИДИ ТУК
ОРИГИНАЛНИЯТ АНАЛИЗ
МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ТУК

Целите на Енергийния
Съюз – изпреварени от
събитията?
May, 2017, by Danila Bochkarev – ст.н.с. в East
West Institute, naturalgasworld

Енергийният
съюз,
една
„защитна
стратегия“, стартирала преди две години,
първоначално бе насочена към осигуряване
на плавния преход на Европа към
нисковъглеродно бъдеще. Планът беше да
се гарантира, че европейските граждани
имат неограничен достъп до сигурни,
достъпни и щадящи климата енергийни
източници.

Енергийният съюз беше създаден и за борба
с изменението на климата, и за създаване на
нови "зелени" работни места, както и за нов
вид устойчив икономически растеж в
Европа. Не на последно място: решимостта
да се намали вноса на изкопаеми горива в
Европа също стимулира инициативата.
Енергийният съюз се основава на трите
основни стълба на Европейския съюз:
енергийните доставки трябва да бъдат
сигурни и надеждни, конкурентни и
устойчиви.
Колкото и изненадващо да изглежда, Европа
вече е близо до постигането на тези цели,
дори и при сегашната структура на пазара.
Освен това, ЕС вече разполага с всички
необходими инструменти за изпълнение на
основните цели на Енергийния съюз.
Завършването на единен енергиен пазар ще
направи
критериите
за
надеждност,
конкурентоспособност и сигурност на
доставките - споменати като ключови
приоритети на Енергийния съюз - по-малко
релевантни, ако не и остарели, дори и при
сегашните енергийни регулации.
Единният
пазар
на
газ
увеличи
конкуренцията, а потребителите в Европа
имат огромен избор на алтернативни
доставки - под формата на LNG и газопровод
- и изглежда, че те се чувстват комфортно с
този избор. Още през февруари, по време на
брифинг, еврокомисарят Maros Sefcovic каза,
че по отношение на енергийната сигурност
положението се е подобрило значително в
22 от 28 страни. Това се дължи на подоброто свързване между държавитечленки с тръбопроводи, както и на
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значителни подобрения в енергийната
ефективност и увеличеното използване на
възобновяеми източници.
Според доклада "LNG в Европа 2016/2017:
Преглед на терминалите за внос на втечнен
природен газ в Европа", публикуван през
януари 2017 г. от адвокатската къща King &
Spalding,
общият
капацитет
за
регазификация в ЕС и Турция (23 терминала
в ЕС-28 и 2 в Турция) до края на 2016 г.
възлиза на 216 млрд. m³, които покриват
40% от търсенето в ЕС и 55-60% от вноса на
газ в ЕС. Този капацитет позволява (на
теория) пълно заместване на вноса по
тръбопроводи от Норвегия или Русия.
Природният газ отива на Изток
Освен
това
тръбопроводните
междусистемни връзки също допринасят за
свободния трансграничен пренос на енергия
и сигурното снабдяване в почти всяка
държава от ЕС. Съгласно Консултативните
данни на IPA, през 2015 г. капацитетът на
обратния поток в Централна и Източна
Европа възлиза на около 147 млрд. m³ /
година, докато в рамките на Източна Европа
и между Централна и Западна Европа през
2010 -2015 г. допълнително бяха добавени
още 42 млрд. m³/година нов междусистемен
капацитет.
Тази по-голяма взаимосвързаност доведе до
приравняване на цените почти навсякъде в
Европа, като по този начин природния газ
стана по-достъпен.
Според данни на Gas Infrastructure Europe
(GIE) през януари - април 2016 г. средната

употреба на европейски капацитет за регазификация е само 17%, а две трети от
увеличението на газовия внос в Европа около 30 млрд m³ през 2016 г. - е покрит от
Русия.
Тези
цифри
показват,
че
обществените услуги в ЕС не се страхуват от
"Газпром" и са склонни да купуват евтина
енергия от Русия, тъй като се чувстват
уверени, че разполагат с резервна опция за
доставка.
Новите динамики на пазара принудиха и
неевропейските доставки да приемат новите
енергийни реалности на намиращия се в
застой европейски газов пазар. Компаниите
извън ЕС осъзнаха, че рискуват да загубят
бързо своя пазарен дял, ако не могат
ефективно да се приспособят към тези нови
пазарни реалности.
Например
"Газпром",
обвиняван
от
Европейската комисия в нарушаване на
антитръстовите правила на ЕС, прие
изискването да измени своята пазарна
стратегия
и
представи
съответните
ангажименти на ЕК, чиято антитръстова
дирекция
оцени
положително
тези
ангажименти.
"Ние
вярваме,
че
ангажиментите на" Газпром "ще позволят в
Централна и Източна Европа да има
възможност за свободен газов поток на
конкурентни цени. Те разглеждат нашите
проблеми, свързани с конкуренцията, и
предлагат бъдещо решение в съответствие с
правилата на ЕС. Всъщност те спомагат за подоброто интегриране на пазарите на газ в
региона", заяви европейският комисар по
конкуренцията Маргрет Вестагер.
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Следователно европейският газов пазар
накрая се деполитизира и природният газ се
превръща в "обикновена" стока - подобна на
петрола, където зависимостта от вноса се
превърна в вторичен проблем. Случаят на
Швеция може да предложи добър пример за
това, какво ще се случи с европейския газов
пазар. Според данни на IEA и статистика от
Швеция, делът на руския суров петрол в
потреблението на петрол в Швеция се е
увеличил от 10% през 2000 г. на 44% през
2015 г. Но тези цифри обикновено не се
възприемат като критична зависимост или
заплаха за сигурността. Алтернативните
доставки на петрол са лесно достъпни, а
кратък транспортен етап прави руския суров
петрол
търговски
привлекателен
за
шведските потребители.
Деполитизация на енергията
Както виждаме, разпоредбите на ЕС и на
единния пазар са напълно достатъчни, за да
регулират доставки от трети държави и да
отговорят на всички опасения на съответните
потребители.
Тенденцията
към
деполитизация все още е крехка, но може да
се засили, ако доставчиците и потребителите
са готови да инвестират в тези отношения и
да зачитат общоприетите "правила на
играта" и интересите на другите.
Политиците от своя страна трябва да се
държат далече от прекалено влияние върху
пазарите и да определят поведението на
енергийните
компании.
Например,
използването на Енергийния съюз като
инструмент за оценка на различни проекти
за енергийна инфраструктура може да не е
най-ефективния ход. Все пак трябва да се

помни, че тази „защитна стратегия" не е
контролен списък за съответствие, особено
като се има предвид фактът, че за разлика от
Третия енергиен пакет това не е правно
обвързващ документ и като такъв все още не
е част от Acquis communautaire /правото на
Европейския съюз.
В този контекст значението на опита на ЕК да
получи мандат от страна на Съвета за
договаряне на споразумение с Русия
относно Северен потокок-2 надхвърля този
проект и ще има отражение върху бъдещата
посока на европейската енергийна политика.
В този смисъл винаги е важно да се
гарантира, че частният сектор остава на
мястото си и контролира ситуацията.
Пазарите и потребителите биха могли и
трябва да решат, кой проект е по-подходящ
и никой енергиен проект да не бъде
дискриминиран, ако се спазват пазарните
правила и се финансира от частни
инвеститори.
ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА АНАЛИЗА
МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.

TAP обяви нов
мениджърски екип
28 June 2017, azernews.az

Транс Адриатически тръбопровод (TAP)
обяви на 27 юни назначаването на Luca
Schieppati за управляващ директор и Walter
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Peeraer за председател на мениджърския
екип.
Luca Schieppati ще замени сегашния
управляващ
директор
Ian
Bradshaw.
Schieppati се присъединява към TAP от Snam,
най-голямата европейска ютилити компания
за природен газ, където работи от 1991 г.
насам. Най-новата му длъжност е главен
шеф за индустриалните активи на Snam Rete
Gas SpAд, дъщерното дружество на групата,
управляващо мрежа от 32 500 километра
тръбопроводи за природен газ в Италия.
Schieppati има 26-годишен опит
в
разработването
и
управлението
на
тръбопроводи,
изграждането
на
съоръжения, експлоатацията и поддръжката
на газопреносни и разпределителни
предприятия в Италия и Европа.
Peeraer се присъединява към TAP като бивш
управляващ директор и член на борда на
компанията за управление на активи в
Европа Fluxys S.A., базирана в Белгия. В
рамките на Fluxys Peeraer е заемал различни
висши позиции, включително главен
изпълнителен директор на Fluxys Belgium.
TAP е част от проекта Южен газов коридор,
който е един от приоритетните енергийни
проекти за Европейския съюз. Проектът
предвижда транспортиране на газ от
развитието на втория етап на находището
Шах Дениз в Азърбайджан до страните от ЕС.

ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ

Румънските власти
одобриха
придобиването на 51%
в KMG International от
China Energy Company
Limited
By Georgiana Bendre Oil & Gas July 27, 2017,
business-review.eu

KMG International (KMGI), бившата компания
Rompetrol group, обяви в четвъртък, че
румънските власти са одобрили сделката,
приключена в края на 2016 г. между
едноличния собственик на капитала на
националната компания за нефт и газ от
Казахстан, KazMunayGas (KMG) и китайската
Energy Company Limited (CEFC), чрез която
CEFC придобива над 51% от KMG
International.
Компаниите KMG и CEFC в новото съвместно
предприятие KMGI ще притежават съответно
49% и 51%.
Според експерти от компаниите, KMGI се
превръща в платформа за развитие на
стратегическо партньорство в енергийния
сектор в Западна и Източна Европа, което ще
осигури едновременно увеличаване на
оперативните и на финансови резултати на
групата.

ДА ВИДИТЕ ТУК.
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"Финализиранео на сделката ще позволи
създаването
на
стабилна
база
за
сътрудничество между KMG и CEFC, което ще
улесни разширяването на KMGI в Източна и
Западна Европа, но и в други региони на
света. Това съвместно предприятие ще се
възползва от потенциала на енергийните
ресурси на Казахстан и на финансовите
ресурси на Китай за разширяване на
дейностите в глобалния проект “One belt,
one
road”.
Проектът
представлява
изключителна възможност за KMGI от гледна
точка на разширяването на дейността му в
Казахстан, което от своя страна ще осигури
изпълнението
на
правителствените
програми за привличане на инвестиции ",
каза Zhanat Tussupbekov генерален директор
на KMG International.
Той заяви, че специално внимание ще бъде
отделено на проектите от Румъния, тъй като
това е държавата, в която групата KMGI
притежава основните активи.

"В заключение, трябва да сме уверени, че
този глобален проект ще има многобройни
приложения в икономиките на участващите
страни - Румъния, Казахстан и Китай, както и
социално положително въздействие", каза
KMG International.
През декември 2016 г. бе подписано
споразумението между KMG и CEFC за
продажбата на 51-процентов дял от акциите
на групата KMGI, която развива дейности в
нефтопреработване,
продажба
и
разпространение на петрол чрез газовата
мрежа Rompetrol в Румъния, България,
Молдова, Грузия , както и чрез партньорите
си от Черноморския регион.
ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК.

Турция ще пробие
първи сондаж в
Средиземно море до
края на 2017 г.
DAILY SABAH WITH ANADOLU AGENCY,
ISTANBUL
June, 2017, dailysabah.com
В стремежа си да засили позицията си и
Турция да се превърне в основен енергиен
играч в региона, министърът на енергетиката
Albayrak обяви, че страната планира до края
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на 2017 г. да пробие първия сондаж в
Средиземно море.
Турция ще увеличи инвестициите си в
сеизмичните проучвания и сондирането за
нефт и газ, заяви министърът на
енергетиката и природните ресурси Berat
Albayrak по време на вечеря с екипажа на
кораба Barbaros Hayrettin Paşa, кораб за
сеизмични проучвания, който провежда
изследванията си около остров Кипър,
придружен от министъра на кипърските
турци за икономиката и енергетиката Sunat
Atun и зам.-министъра на енергетиката и
природните ресурси Fatih Dönmez.
Albayrak
изрази
надеждите
си,
че
активирането на сондажния съд край
бреговете на Кипър ще позволи до края на
2017 г. започването на сондажни операции в
Средиземно море и в Черно море, като
обяви, че Турция ще пробие първия си
сондаж в Средиземно море до края на
третото или четвъртото тримесечие на тази
година.
Предполагайки, че Barbaros Hayrettin Paşa
вече е завършил две трети от триизмерния
сеизмичен проект, обхващащ около 1695
квадратни метра в Magosa, Albayrak посочи,
че сеизмичното проучване в региона ще
бъде завършено до края на месец юни,
преди крайния срок 10 юли, което
надхвърля очакванията на фона на
последните събития. Министърът добави, че
корабът ще продължи работата по нов
триизмерен
сеизмичен
проект
в
средиземноморския регион, като подчерта,
че министерството очаква до края на

годината в най-малко в два или три региона
да бъде направено проучване.
Посочвайки, че Турция ще инвестира в
сондиране и в сеизмично проучване в
рамките на своята национална енергийна и
минна стратегия, Albayrak заяви, че се
надява преговорите скоро да завършат и че
използването на турския кораб ще ускори
монтирането на сондажни съоръжения ще
спомогне да започне сондиране в
Средиземно и в Черно море.
Подчертавайки
значението
на
придружаващия
го
турско-кипърски
министър, Albayrak заяви, че Турция ще
остане активна в провеждането на
проучвания и сондажи не само в турски
води, но и край бреговете на Северен Кипър,
добавяйки, че съюзът и сътрудничеството
със Северен Кипър ще бъде от полза и за
двете страни. Министърът посочи, че Турция
се фокусира върху ефективно сондиране в
Средиземно море поради потенциала му,
като каза, че регионът навлиза в нова ера в
проучването за нефт и газ, благодарение на
развитието през последните 15-20 години на
световния петролен и газов пазар.
Albayrak каза още, че за да се гарантира в
бъдеще по силна и по-мощна Турция,
страната трябва да предприеме действия в
сектора за проучване за нефт и газ, като
използва вътрешен инженеринг и собствени
платформи. Той каза: "Особено във връзка с
проучването на сушата и морето има
сериозни колебания в разходите за нови
техники,
нови
инвестиции
и
трансформацията на сектора в световен
мащаб. Турция, като развиваща се и

12

CBBSS INFOLETTER ON OIL AND GAS E&P 2017
разрастваща се страна, трябва да оцени
всяка възможност и по най-добрият начин
да предприеме ефективни стъпки в
оптималното време. За да улесним това, ще
предприемем сериозни стъпки не само в
Средиземно море, но и в Черно море с
другия наш кораб, Oruç Reis".
"Както винаги споменавам, през последните
10 години Турция отделя средно годишно
$44 милиарда за инвестиции в енергетиката.
Когато включим и инвестициите в минното
дело, които са почти $10,6 милиарда, имаме
годишен бюджет от $55 милиарда за внос на
енергия и минни продукти", добави
министър Albayrak.
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