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Фонд на Норвегия се
отказва от рублата
«Нефть России», 05.09.17

Москва - Независимият фонд на Норвегия най-големият в света - подготвя реформа, с
помощта на
която ще преразгледа
стратегията за инвестиране в развиващите се
пазари. Това се посочва в доклада на фонда.
Централната банка на Норвегия и
Независимия фонд сега използват вид
индекс, състоящ се от 23 валути, но сега
планират да се откажат от него и да се
използва индекс, състоящ се от три основни
валути: долар, евро и британски паунд.
Макар решението да не е взето,
предложението към момента се разглежда
от Министерството на финансите, но ако
бъде одобрено, документът ще бъде внесен
в парламента.
Как да се тълкува това? Очевидно
норвежците планират да се откажат изцяло
от инвестициите си в дългови инструменти
на развиващите се страни и да се
съсредоточат върху ценните книжа на
развитите страни.
В съобщението на фонда също така се
отбелязва, че в дългосрочен план
диверсификацията на инвестициите в
дългови ценни книжа не е толкова
ефективна,
колкото
например
диверсификацията на инвестициите в акции.

Ако решението бъде взето, фондът очевидно
ще започне да продава облигации от
развиващите се страни, както и от страни,
чиито облигации не са номинирани в трите
валути, включително Япония.
Според "Файненшъл таймс" фондът ще
трябва да продаде акции на стойност от $140
млрд., от които $20 млрд. за сметка на
Япония, $40 млрд. – за сметка на ценните
книжа на развиващите се страни.
Продажбата ще засегне Русия. Делът на
деноминираните
в
рубли
държавни
облигации е 0,6% и достига до $2,2 млрд. По
този начин Глобалния правителствен
пенсионен фонд /GPFG/ е един от найголемите притежатели на руски ценни
книжа: само в чуждо владеене/ собственост
са облигации на стойност $25 млрд от общо
$ 93 млрд.
Заслужава да се отбележи, че в този случай
става въпрос за инвестиране в облигации.
Що се отнася до акциите, при тях
Независимият
държавният
фонд
на
Норвегия държи около 65% от активите и не
става дума за реформа на инвестициите в
тази област.
Между другото, Независимият фонд на
Норвегия през първата половина на
годината изработи рекордна печалба.
Доходът на фонда за второто тримесечие
възлиза на 202 млрд. норвежки крони (26
млрд. долара), а за първата половина - 499
млрд. крони.
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Възвръщаемостта на инвестициите на фонда
в акции е 3.4%, в облигации - 1.1%, в
недвижими имоти - 2.1%.
Най-големият положителен принос за
рентабилността на фонда през второто
тримесечие на годината е направен чрез
инвестиции в акции на Nestlé, китайския
Tencent и Швейцарската
Novartis. Найголемите загуби на фонда са донесли
инвестициите в акции на General Electric,
AT&T и IBM.
Обемът на активите на Независимия фонд
на Норвегия към 30 юни 2017 г. е 8020
милиарда крони ($1,01 трилиона).
По това време 65,1% от средствата на фонда
са инвестирани в акции, 32,4% - в ценни
книжа с фиксиран доход, 2,5% - в
недвижими имоти.
В момента активите на Норвежкия фонд се
оценяват на $975 млрд., а фондът притежава
около 1,3% от всички акции по света.
През второто тримесечие норвежкото
правителство използва 16 милиарда крони
(2 милиарда долара) от фонда. Такова
тегляне на средства е сравнително нова
тенденция.
През
януари
2016
г.
правителството за първи път изтегли
средства от фонда, за да реши проблеми със
забавянето на икономиката.

ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ

Главният
изпълнителен
директор на TOTAL
Pouyanne призовава за
реакция от страна на
ЕС спрямо „лудото
купуване“ от страна на
Китай
"Това е държавна икономика. Само
в Брюксел хората смятат, че това е
пазарна
икономика",
каза
Pouyanne. "И ние можем да го
видим, в една индустрия като
соларната енергия, например,
където те наводняват нашите
пазари, това е дъмпинг."
REUTERS, September 09, 2017, By Michel Rose,
energy.economictimes.indiatimes.com
Атина: Страните от Европейския съюз трябва
заедно да работят, за да попречат на
държавните компании от Китай да поемат
контрола върху стратегическите сектори в
региона, заяви главният изпълнителен
директор на френската петролна компания
TOTAL.

ДА ВИДИТЕ ТУК.
През юни френският президент Еманюел
Макрон призова Брюксел да представи
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система за скрининг на инвестициите в
стратегически сектори извън блока, което
някои
западноевропейски
държави
подкрепиха.
Но някои по-малки източно-южни държавичленки на Европейския съюз, които се
възползваха от държавните инвестиции на
Китай, отхвърлиха каквито и да било мерки
срещу Пекин.
"Това е проблем за всички нас." Китайците
сега са на офанзива в Европа, точно както са
били в Африка. Открили са най-слабите
връзки, които са Гърция, Македония, всички
тези малки държави", заяви генералният
директор на Total Patrick Pouyanne пред
репортери по време на посещението на
Макрон в Гърция, придружен от френска
бизнес делегация.
Той заяви, че единният европейски отговор е
единствената адекватна стратегия за
противодействие на онова, което той описва
като подход на Китай "разделяй и владей".
"По тези въпроси мога само да се съглася с
(Macron). Ние няма да успеем да се борим
сами. Това, което виждаме е, че разделят
системата. Те казват: `Франция не е
съгласна, ще отидем да видим ирландците,
ще се видим с гърците‘.“
"Ние не трябва да ги оставяме сами, а
европейските компании трябва да се съюзят
с тях, за да контролират капитала. Но не
трябва да отказваме китайски капитал", каза
той.

"Това е отворен свят. Въпросът за всички нас
и 10-те години, през които преживяхме това
в нашата работа, е да се сприятеляваме с
китайците, да не сме против, или ще
загубим."
Г-н Pouyanne също така заяви, че подкрепя
призива
на
Макрон
за
по-голяма
реципрочност с Китай - идеята, че
китайските компании трябва да получат
безплатен достъп до Европа, е приемлива
само, ако европейските фирми получат
подобен достъп до Китай.
"Това е държавна икономика. Само в
Брюксел хората смятат, че това е пазарна
икономика", каза Pouyanne. "И ние това
можем да го видим, в една индустрия като
слънчевата енергия, например, където те
наводняват нашите пазари, а това е
дъмпинг."
Френските власти също така заявиха, че
искат да предотвратят попадането на постратегически
сектори
от
гръцката
икономика в неевропейски ръце, след като
китайската компания COSCO Shipping пое
контрола върху най-голямото пристанище на
Пирея.

ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК.
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Румънската държава
иска Transgaz да плати
специален дивидент
September 13, SeeNews
Букурещ - Румънският газов оператор
"Трансгаз" съобщи, че мажоритарният
акционер – правителството, е поискал от
компанията да разпредели 171 милиона леи
(44 милиона долара / 37 милиона евро) като
специален дивидент за 2016 година.
Изплащането на дивидента трябва да бъде
направено от други резерви на Transgaz за
2016 г. и е отсрочен резултат, се казва в
изявлението на компанията, подадено на
Букурещката
фондова
борса,
BVB.
Румънската държава държи 58,5% от
Transgaz, а останалата част е свободно
плаваща на Букурещката фондова борса.
Transgaz
е
четвъртата
държавно
контролирана
компания,
от
която
правителството поиска да плати по-рано
дивидент, или да разпредели специален
дивидент след газовата компания Romgaz,
притежаващата
мажоритарния
дял
държавна
компания-оператор
на
нефтопровода Conpet и от оператора на
електромрежата Transelectrica

останалите 30% са свободно търгувани на
Борсата.
Компанията Conpet бе помолена да
разпредели 85 млн. леи в специален
дивидент за 2016 г. Румънската държава
притежава 57% от Conpet, а останалата част е
свободно тургувана на Борсата.
Transelectrica ще проведе общо събрание на
акционерите на 16 октомври, за да одобри
разпределението на 170 млн. леи в
специални дивиденти от сумите, които са
налице в баланса в края на декември на
другите
резерви
и
отчетите
за
неразпределените печалби.
Румънското министерство на финансите
притежава около 59% от Transelectrica.
(1 euro=4.5986 Romanian lei)

ТЕКСТЪТ

НА

СТАТИЯТА

МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.

Romgaz получи искане от правителството за
ранно разпределение на дивидент от 750
милиона леи за 2017 г. Правителството
притежава 70% от капитала на Romgaz, а
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Total разширява своя
бизнес в областта на
енергийната
ефективност с
придобиването на
GreenFlex
PARIS--(BUSINESS WIRE), September 19, 2017

TOTAL ще придобие GreenFlex, френска
компания, специализирана в областта на
енергийната ефективност.
Основан през 2009 г., GreenFlex е един от
европейските лидери в своя сектор с повече
от 600 клиенти. Компанията през 2017 г.
предвижда приходи от над €350 млн. и има
230
служители.
GreenFlex
съчетава
управление на данните и управление на
оборудване и данни, за да помогне на
клиентите
да
управляват
ефективно
енергийното си потребление.
Придобиването ще ускори разширяването на
предлагането на продукти на енергийна
ефективност от Тотал, надвишавайки ръста
на неговите филиали BHC Energy във
Франция и Tenag в Германия. Total
възнамерява да предложи на своите
клиенти
интегрирани
решения,
от
оптимизиране на енергийните нужди и
източници и намирането на финансови
решения за управление на енергията и
измерване и намаляване на емисиите.

"Предизвикателствата,
свързани
с
изменението на климата, са включени в
стратегията на Total и нашата цел е да бъдем
отговорните и между първите в областта на
енергетиката.
Това
придобиване
на
компания
за
услуги
за
енергийна
ефективност е напълно съобразено с тази
стратегия", каза Филип Саукет, президент на
направлението
"Газ,
възобновяеми
енергийни източници и електроенергия"в
Total.
"Имаме
удоволствието
да
приветстваме в Групата на Total GreenFlex и
нейните служители. Total цели да превърне
GreenFlex в основата на растежа си в сектора
на енергийната ефективност в Европа. "
Очаква се сделката да приключи през
четвъртото тримесечие на 2017 г., след като
бъде одобрена от съответните регулаторни
органи.
Total е глобален интегриран производител и
доставчик
на
енергия,
водеща
международна компания за нефт и газ,
основен
участник
в
сектора
за
нисковъглеродни енергийни източници.
Неговите 98 000 служители са ангажирани да
работят за по-добра енергия, която е побезопасна, по-чиста, по-ефективна, поноваторска и достъпна за възможно найголям
брой
хора.
Като
отговорна
корпоративна група, Total се фокусира върху
това, неговите операции в повече от 130
страни
по
света
да
осигуряват
последователни икономически, социални и
екологични ползи.
ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК.
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Американският LNG в
Централна и Източна
Европа – сериозен
опит за
диверсификация
July, 2017, Posted In: Global Gas Perspectives,
naturalgasworld, Mariusz Swora,Anna Mikulska
През юли президентът Тръмп се срещна във
Варшава с полски официални представители
и лидери от Централна и Източна Европа
(ЦИЕ) на Срещата на върха на инициативата
"Три морета". Събитието събра и обедини
страните от Адриатика, Черноморието и
Балтийско море, за да обсъдят развитието на
регионалната инфраструктура, необходима
за намаляване на тяхната енергийна
зависимост от Русия и за гарантиране на
енергийната сигурност. Това се случи скоро
след първия получен товар от американски
втечнен природен газ, пренесен от
танкера“Clean Ocean“, с 162 000 кубически
метра капацитет, в полското пристанище
Швиноустие. Както американското, така и
полското правителство похвалиха тази
сделка и след срещата с Доналд Тръмп във
Варшава полският президент Анджей Дуда
обяви
възможността
да
подпише
дългосрочно споразумение (LTA) за доставка
на американски втечнен природен газ в
Полша.
Голяма част от твърденията на Дуда са
политическа реторика, като се има предвид,

че дългосрочните търговски споразумения
(LTA) не са подписват между правителствата.
Тези договори са търговски решения, взети
от отделни компании. Но силната реторика,
идваща от двете правителства в подкрепа на
износа на втечнен природен газ в Централна
и Източна Европа, е показател, че отвъд
икономически аспект, тази търговия има
силно геополитическо измерение.
Предвид конкурентоспособността на руския
газ и готовността на "Газпром" да защити
своя пазар, е малко вероятно вносът на
втечнен природен газ да предостави на ЦИЕ
(или на Европа като цяло) независимостта от
Русия. Постоянната способност да се доставя
в Европа американски (или друг неруски) газ
обаче, осигурява "надеждна заплаха" и
променя пазарните позиции на всички
участващи страни. При такъв сценарий Русия
губи не толкова пазарен дял, колкото
геополитическото влияние, произтичащо от
зависимостта на страните от ЦИЕ от нейния
газ. И докато износът на втечнен природен
газ, сам по себе си няма да даде на САЩ поголяма геополитическа власт в Европа
(предвид все по-конкурентния глобален
пазар на LNG), загубата на Русия в това
отношение е стратегическа печалба за САЩ.
Но дали правителствата на САЩ и страните
от ЦИЕ наистина могат да засегнат резултата
от основно търговски сделки? Могат ли
ефективно да улеснят "надеждната заплаха"
на износа на американски втечнен природен
газ? И ако е така, как?
Тази способност зависи от няколко фактора.
Те включват обичайното ценообразуване и,
предвид конкурентоспособността на руския
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газ, желанието на правителствата на
страните от Централна и Източна Европа да
подкрепят премия за сигурност на природен
газ от неруски доставчик. Но може би поважното е, че Централна и Източна Европа и
САЩ трябва да осигурят наличието на
канали, чрез които може да се транспортира
американски (или каквито и да е) LNG,
когато се появи недостиг. Създателите на
политики трябва да обърнат сериозно
внимание на настоящите политически
решения в рамките на ЕС, които се отнасят
до инфраструктурното и антитръстовото
законодателство, тъй като тези решения
могат не само да повлияят върху
рентабилността, но и върху осъществимостта
на вноса на втечнен природен газ в бъдеще.
Силите, които влияят върху европейския
пазар на природен газ
Европейският пазар, макар да не се очаква
през следващите години да бъде толкова
стабилен като този в Азия, ще остане важен
източник на търсене на доставчици на
природен газ. Както съобщава Eurogas, в
бъдеще Европа ще трябва да внася много
повече природен газ, отколкото се
предполага само от ръста на търсенето
(фигура 1). Освен това регионът е
привлекателен, като се има предвид
надеждността на пазара и надеждността на
европейските правителства и клиенти.

Figure 1. Търсенето на природен газ в ЕС
през 2030 г.

Източник: Eurogas, "търсене и предлагане на природен
газ: дългосрочна перспектива до 2030 г."

Голяма част от бъдещия характер на
европейски доставки на природен газ може
да бъде определена не само от пазарните
сили, но и от геополитическите съображения
и решения на ЕС в областта на правото и
антитръста.
Двете основни и важни решения, които ще
имат широки и директни последици за
търговията с втечнен природен газ в Европа,
са: 1) разрешаване газопроводът Северен
поток 2 да превозва руски газ под Балтийско
море директно в Германия и 2) антитръстови
решения от страна на Европейската комисия,
свързани с "Газпром" и злоупотребата му с
монополно положение в страните от ЦИЕ.
Европейската диверсификация и какво
означава за различните страни
Украйна, Полша и балтийските страни, поспециално, настояват за диверсификация
далеч от Русия. Техните усилия включват
натрупване на инфраструктура за втечнен
природен газ, с вече функциониращия
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терминал за втечнен природен газ в Литва и
гореспоменатия терминал за втечнен
природен газ в Швиноустие. Вече са
изготвени планове за разширяване на
съществуващите терминали, а в Естония са
планирани нови терминали за втечнен
природен газ. Малките проекти за втечнен
природен газ също са в схемата на
балтийските страни. Освен това, регионът
разглежда съоръжения за регазификация,
съхранение, ремонт и претоварване, както и
инвестиции в железопътния транспорт за
подпомагане на бъдещия внос на втечнен
природен газ.
Логично е да се разбере, че такъв внос
никога няма да бъде реализиран, ако цената
на LNG не е конкурентна. Но заслужава да се
отбележи, че въпреки неоповестената цена
на втечнения природен газ, доведен в
Швиноустие от Cheniere Energy, тя е пониска от цените на природния газ на руски и
немски EEX, според полската търговска
фирма PGNIG.
В допълнение, много страни от Централна и
Източна Европа може и да са склонни да
плащат определена премия за сигурност за
LNG, за да поддържат усилията си за
диверсификация далеч от руския природен
газ. Независимо от готовността си да плащат
такава премия, тези страни също така
активно търсят възможностите на пазара на
конвенционален природен газ, за да
разнообразят доставките, включително
проекти на сушата като Балтийския
газопровод. Това означава, че способността
да се плащат прекомерни цени от тези
страни може да бъде модерирана в бъдеще,

тъй като пазарът на газ в Централна и
Източна
Европа
става
поконкурентоспособен.
Силният тласък към диверсификация в
страните от ЦИЕ е свързан с два основни
фактора. Първо, нивата на зависимостта от
руския природен газ са исторически много
високи, като някои страни от ЦИЕ преди това
изцяло са зависели от руския внос. Това
доведе до несигурност по отношение на
надеждните доставки на газ и по-високите
цени. Ако не руските доставки на природен
газ са лесно достъпни, "Газпром" губи
способността си да работи с монополни
цени. Второ, Русия е готова и желае да
използва енергийната зависимост, за да
постигне политически цели по отношение на
отношенията си с държавите от ЦИЕ. Голяма
част от това чувство идва от съветското
минало, но някои от тревогите произтичат и
от по-актуални събития, включително
руската инвазия в Украйна през 2014 г. и
анексирането на Крим. По-специално,
Полша и Балтийските страни виждат вносът
на втечнен природен газ като начин да се
намали икономическото влияние на режима
на Путин върху техните страни и да
предотварят опитите на Русия да подкопае
демократичния процес и социалното
единство.
От друга страна, западноевропейските
страни, като цяло, се задоволяват с
диверсифицирането на маршрутите за
доставка на природен газ далеч от Украйна,
която те считат за транзитна територия с
висок риск. Те са по-малко заинтересовани
от диверсификацията на доставките далеч от
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Русия и са насочени по-скоро към
намаляване на разходите, отколкото върху
геополитическите
последици
от
зависимостта от руския природен газ. Това е
свързано
и
с
дългогодишното
сътрудничество между компании от Западна
Европа и "Газпром", който се счита за
надежден
партньор
и
доставчик.
Съществуват много по-малко опасения
относно възможната монополизация на
европейския газов пазар от страна на Русия
и нейните геополитически последствия.
Северен поток 2, решения на ЕС в областта
на антитръстовите правила & "оправданата
заплаха" за вноса на американски втечнен
природен газ
Изследване за Северен поток 2 показва, че
газопроводът ще позволи на "Газпром" да се
противопостави
на
мерките
за
диверсификация, като използва целия
капацитет
на
съществуващата
инфраструктура
на
тръбопровода.
С
тръбопроводи, ангажирани с руски газ,
"Газпром" може да възпре други навлизащи
на пазара потенциални източници на газови
доставки и да запази газовите цени високи в
страните от Централна и Източна Европа.
Настоящите ангажименти на "Газпром" към
Генерална дирекция "Конкуренция" по
отношение на антитръстовото разследване,
могат да имат подобни последици. Считани
за незначителни по отношение на времето и
размера
на
предполагаемите
антиконкурентни практики, които засягат
търговията в ЦИЕ, те биха могли да доведат
до елиминиране на конкуренцията от други
източници на природен газ (въпреки, че за

разлика от Северен поток 2 те, изглежда, не
увеличават цените на природния газ в
Централна и Източна Европа, или другаде в
Европа). И докато тези ангажименти могат
да бъдат променени в хода на понататъшните процедури, мекият отговор от
страна на ЕС показа общата тенденция и
представлява
прецедент
за
бъдещи
решения.
Полша
и
балтийските
страни
се
противопоставят твърдо на Северен поток 2,
в усилията си да развият условия за
диверсификация. Правителството на САЩ
също така е наясно с проблема и се
ангажира със санкции срещу Северен поток
2 и с анти- Северен поток 2 дипломация в
региона. Но има очевидна липса на участие
от други страни от Централна и Източна
Европа. Благодарение на последните
споразумения за инфраструктурата и
регионалното сътрудничество тези държави
се чувстват по-сигурни, когато става дума за
доставките на природен газ, без да
осъзнават потенциалните негативни ефекти,
които може да има Сверен поток 2, след
като бъде завършен.
Тази липса на ангажираност, заедно с
ограничената гледна точка на Западна
Европа за диверсификацията, може да бъде
отговорена за възстановяване на позицията
на Русия като доминиращ доставчик на
природен газ в Европа, позиция, която през
последните години, на пръв поглед, Русия
изгуби, докато технологията за втечнен
природен газ се появи (Фигура 3). Това е
особено важно сега, когато Европейската
комисия иска одобрение от страна на
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държавите-членки да преговаря с Русия за
Северен поток 2,
с намерението да се
разширят
основните разпоредби на
правната рамка на ЕС за природния газ
(Достъп на трети страни, отделяне) към
Северен поток 2.
Figure 3. Произход на вноса на първична
енергия в ЕС (% внос извън ЕС)

Източник: Eurostat

Има ли надежда за износа на втечнен
природен газ за Европа?
Първият товар от американски втечнен
природен газ за Полша е резултат от еднаединствена сделка между Chenier и
новоучредената полска търговска компания
със седалище в Лондон. Въпреки че е

вероятно, бъдещите сделки с LNG да бъдат
сключени по-късно тази година, проблемът с
дългосрочната стабилност на износа на тази
стока в ЕС все още е отворен. Правителствата
не могат да кажат кои договори са
подписани, но имат правомощието да
действат в съответствие с пазарните условия,
в които оперират компаниите. Понастоящем
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Северен поток 2 и в по-малка степен
антитръстовите решения на ЕС са фактори,
които правителствата трябва да вземат
предвид, ако искат да повлияят на бъдещия
достъп до европейския пазар на природен
газ.
Що се отнася до САЩ, тяхното правителство
е активно в подкрепа на европейското
енергийно разнообразие по много начини,
включително активно противопоставяне на
газопровода Северен поток 2 чрез санкциите
на САЩ срещу Русия и дипломатически
уверения в Балтийските страни и Полша. Но
това може би не е достатъчно. Трябва да се
фокусира и върху дипломатически въпроси
в европейски страни от ЦИЕ и извън ЦИЕ,
които понастоящем са тихи или са в
подкрепа на Северен поток 2, но в крайна
сметка ще загубят, ако проектът се
осъществи.
ТЕКСТЪТ НА АНАЛИЗА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК.

Турция и Азербайджан
се договориха за нов
газопровод
September 14, 2017 middleeastmonitor
Турският министър на енергетиката и
природните ресурси, Берат Албайрак, се
срещна
с Президента на Азърбайджан

Илхам Алиев и заедно обсъдиха засилане на
отношенията
между
страните
и
сътрудничеството
в
областта
на
енергетиката.
По време на церемонията в Баку по
подписването на новия договор за блока
Azeri-Chirag-Gunashli (ACG), богат с нефтени и
газови находища, Албайрак прочете писмо,
подписано от турския президент Реджеп
Тайип Ердоган до Алиев, с което хвали
развитието на петролния сектор
на
Азърбайджан и енергийната му индустрия.
Описвайки сътрудничеството между Турция
и Азърбайджан като модел за останалата
част от света, писмото на Ердоган приветства
"удължаването на новия договор в полза на
нашите държави" като подчертава, че
проектът е от полза за "развитието на целия
регион, както и за засилване на
стратегическата роля на Азърбайджан. "
Първият договор за областта на ACG, богата
на нефтени и газови находища е подписан
през 1994 г. и оттогава доставя на световния
пазар петролни запаси от един милиард
тона. В подписания нов договор, делът на
Азърбайджан в петрола ще бъде 75%, а
бонусните плащания от чуждестранни
инвеститори ще достигнат 3,6 милиарда
долара.
Друг въпрос, който е бил обсъден, е
стартирането
на
Транс-Анадолския
газопровод (TANAP), упоменат от Албайрак
като историческо събитие, което трябва да
бъде завършено през следващата година.
Тръбопроводът ще свърже газовото поле
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Шах Дениз - най-голямото в Азърбайджан, в
което Турция има дял от 19% - с Европа, като
минава през Анадола, Гърция и достига до
Италия. Негово разклонение ще премине
през България, след като излезе от Турция и
ще се свърже с Транс-Адриатическия
газопровод през 2019 г., като по този начин
ще стане четвърти стратегически източник на
газ за Европа.
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