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Митът за евтиния руски
газ

във време, когато цените на газа в Европа и
Азия бързо намаляват и износът на втечнен
природен газ от САЩ става по-евтин.

Dr. Frank Umbach is Research Director of the
European Centre for Energy and Resource Security
(EUCERS) at Kings College, London

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА АНАЛИЗА

• Производствените разходи на
Русия нарастват, тъй като добивът
преминава в полета в Далечния север
• Тези разходи не се отразяват или
възстановяват чрез настоящите цени за
крайните потребители
• Износът на шистов газ и втечнен
природен газ в САЩ се превръща в
рентабилна алтернатива
Често, но безспорно твърдение за спорния
газопровод Северен поток 2 и последният
кръг от американските санкции срещу Русия
е, че руският природен газ е много по-евтин
от този на конкурентните доставчици. Това
се отнася особено за износа на втечнен
природен газ от шистовите производителите
в САЩ.
Според този аргумент, Европейският съюз
трябва да го остави на пазарната цена
(газопровода Северен поток 2) , и това да
определи, кои доставчици на газ избират
европейските вносители. Но евтиният газ на
Русия от зрелите й полета в Западен Сибир,
бързо намалява, а добивът от новите газови
находища на полуостров Ямал трябва да
бъде силно субсидиран, за да компенсира
по-високите производствени и транспортни
разходи. Този въпрос далеч не е академичен

МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Как кредит от ЕИБ в
размер на 1,3 милиарда
лири използва
публичните средства за
мръсна демокрация, за
околната среда и за
целите на промяната на
климата
Katie Hodgetts, 9th February 2018, theecologist.org

Публикуваме
стаията,
поради
значението й при разбиране на
действия срещу изграждането на
инфарструктура на еколози и
„зелени“, включително и в Бълагрия,
и в региона.
В началото на февруари бордът на
Европейската
инвестиционна
банка
предостави най-голямата инвестиция,
заем от 1,3 милиарда лири за ТрансАдриатическия тръбопровод (TAP). Тази
спорна субсидия бе атакувана от онези,

2

CBBSS INFOLETTER ON OIL AND GAS E&P 2018
които се борят за демокрация и срещу
промените в климата.
В основата е TAP? Огромни суми от
публични средства се използват за
финансиране на програма, която ще
бъде в ущърб както на хората, така и на
планетата, което означава, че ЕС
активно планира провал.
Ако слушате внимателно в един тих ден,
можете да чуете конвулсивното дишане на
бъдещите поколения. Те се връщат в
далечното минало, където се вземат
решенията, които ще разрушат всяко светло
или справедливо бъдеще.
Прочетете нашите новини за обхвата на TAP
Това впечатление, изразено от много от нас,
се отразяваше в Европа в деня, когато ЕИБ
одобри заем от £1,3 млрд. (EUR 1,5 млрд.) –
от парите на европейците, за финансиране
на Транс-Адриатическия тръбопровод (TAP ).
TAP ще бъде част от Южния газов коридор
(SGC);
серия
от
взаимосвързани
газопроводи, които ще пренасят 120
милиарда кубически метра каспийски газ от
Азербайджан през шест страни до Европа.
Проекът за ТАР е с дължина 870 км,
минаващ от Гърция в Италия, през Албания и
Адриатическо море, което го прави колкото
амбициозен, толкова и противоречив.
Зависимост от изкопаеми горива
Европейската инвестиционна банка успя
едновременно да подкопае науката,
Парижкото споразумение и демокрацията,
като предостави заем, независимо от доклад

от преди десетина дни, че Южният газов
коридор може да бъде толкова, ако не и
повече, интензивен от гледна точка на
вредните емисиите, спрямо въглищата. Това
го твърди проучване на CEE Bankwatch
Network. Решението бе взето въпреки
широко
разпространената
обществена
съпротива и приноса за катастрофалното
изменение на климата.
TAP е изправен пред сериозна обществена
съпротива, чиито
отзвук затихва през
годините и
минава през много етапи.
Миналата година бяха изпратени 4 000
имейла от засегнатите граждани по време на
дискусиите на ЕИБ и тази година започна да
се разпространява вирусна кампания с
глобалните граждани, които провеждат
кампания с лозунга "не с моите пари".
Въпреки всичко, имаше съпротива заради
земята. В Италия 94 кметове излязоха срещу
тръбопровода.
Налице
е
широко
разпространена
загриженост
относно
въздействието
на
TAP
върху
водоснабдяването. В Албания и Гърция
тръбата ще бъде изградена директно през
земеделска земя.
Вместо дипломатическа дискусия, тази
съпротива се сблъска с милитаризация и
силни репресии, като една италианска
общност бе поставена във военно
положение. В рамките на гражданското
общество има дълбоко усещане, че TAP ще
подкопае демокрацията.
Решението е в разрез с целите на ЕС за
2030г. и 2050 г. за енергията и климата.
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Колин Рош, определящ се от обединението
"Приятели на Земята" твърди: "Европейската
инвестиционна
банка
сега
блокира
безсрамно Европа в десетилетия на
зависимост от изкопаеми горива, дори
когато прозорецът за използване на
изкопаеми горива се затваря”.
Корупция и злоупотреба
"Най-голямата инвестиция на банките в
опасни изкопаеми горива подкопава
ангажимента на ЕС за действия в областта на
климата, когато спешно трябва да преминем
към бъдеще без изкопаеми торива".
Този заем идва след вълна от научни
предупреждения срещу природния газ,
например доклад, публикуван в края на
миналата година, който категорично
заключи, че ако ЕС предложи програма за
смекчаване на емисиите от 2ºC, тогава не
може да се изгражда
нова газова
инфраструктура. Накратко, газът не е мост
към чисто енергийно бъдеще. Това е
задънена улица.
Защо тогава ЕИБ предостави такъв спорен
заем?
Сегашната линия на ЕС е, че ще подкрепи
"диверсификацията на доставките на газ за
посрещане на бъдещите енергийни нужди".
Но може би трябва да разгледаме подълбоките политически мотиви.
В момента Русия осигурява 30% от
природния газ за ЕС, което е източник на
безпокойство, тъй като страната в

исторически план спря газовите си доставки
за Украйна през 2014 г.
Следователно, ЕС се стреми да гарантира
собствената си енергийна сигурност, като
диверсифицира своята верига за доставки
далеч от предполагаеми авторитарни
режими. Въпреки това, TAP ще внася газ от
Азербайджан – страна, която никога не е
имала свободни избори и е обременена от
твърдения за корупция и злоупотреби.
Планиране на провал
Освен това, през миналата година скандалът
с прането на пари в Азербайджански фонд
от $2,9 млрд., използван от Азербайджан за
оказване на влияние и заплащане на
лобисти, апологети и европейски политици.
Така че, ако ЕС иска да диверсифицира
газовите си доставки далеч от това, което те
определят като по-малко стабилни режими,
тогава може би тази логика на TAP напълно
не съвпада?
Може би отказването от руски газ всъщност
е геополитическо движение за подкопаване
на руското влияние? Или може би това е
печалбата на кукловода в дипломацията?
Или може би - както често се случва –
разстоянието между двете стават още позамъглено.
Изграждането на тръбата показва високите
нива на доставките на газ, които Европа
предвижда за в бъдеще. С увеличаването на
предлагането се променят ценовите сигнали
и газът става по-евтин. Това на свой ред би
победило
инвестициите
в
бъдещия
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конкурент на газа - възобновяеми енергийни
източници.
Природният газ в бъдеще не е спътник на
възобновяемата енергия, а е конкуренция.
Европейският съюз има по-малко от 1,5
милиарда евро, за да инвестира в енергия от
възобновяеми източници, като предложи
решение, което ще ни блокира в бъдеще с
високи въглеродни емисии.
В основата е TAP? Огромни суми от публични
средства се използват за финансиране на
програма, която ще бъде в ущърб, както на
хората, така и на планетата, което означава,
че ЕС активно планира провал.

ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК.

ЕС предупреди Турция
заради "заплахата"
към Кипър
By ERIC MAURICE ,BRUSSELS, 12. FEB,
ЕС предупреди Турция в понеделник (12
февруари) да се въздържи от всякаква
"заплаха" срещу Кипър, след като турски
кораб попречи на италиански кораб да
достигне до зоната за сондиране за газ
извън кипърското крайбрежие.

"Турция трябва да приеме недвусмислено
добросъседските отношения и да избягва
всякакви източници на дрязги, заплаха или
действия, насочени срещу държава-членка",
заяви
в
Брюксел
говорителка
на
Европейската комисия.
Тя настоя, че поведението на Турция
"накърнява добросъседските отношения и
мирното разрешаване на споровете".
"ЕС подчертава необходимостта от зачитане
на суверенитета на държавите-членки по
отношение на териториалните им води и
въздушното пространство", добави тя, като
се позова на редовните турски нападения в
гръцко море и въздушно пространство.
Напрежението се увеличи в средата на
февруари, след като турски военни кораби
спряха Siam 12000 - плаващо съоръжение,
принадлежащо на италианската фирма ENI.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА СТАТИЯТА
МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.

NOVATEK, TOTAL и ENI
подписват
споразумение за
проучване и добив в
Ливан
10.02.2018, kommersant.ru

5

CBBSS INFOLETTER ON OIL AND GAS E&P 2018
NOVATEK,
TOTAL
и
ENI
подписаха
споразумение с ливанското правителство за
проучване и добив в офшорни блокове 4 и 9
в източното Средиземноморие. За това
съобщава на своя сайт компанията NOVATEK.
Делът на руския партньор в споразуменията
е 20%, Total и Eni имат по 40%. Операторът
на проекта е Total.

ТЕКСТ

НА

СТАТИЯТА

За
създаването
на консорциума
с
чуждестранни партньори, заради участие в
търга за геоложко проучване на ливанския
шелф, стана известно в края на септември
миналата година. Преобладаващият със
запаси от природен газ шелф се намира в
акватория, която е обект на спор между
Ливан и Израел. През декември 2017 г.
правителството на Ливан реши да
предостави блокове 4 и 9 на консорциума и
одобри подписването на споразумение за
проучване и добив.

„Северстал” ще
доставя метал на
конкурентите

МОЖЕ

ДА ВИДИТЕ ТУК.
ОЩЕ

ПО

ТЕМАТА

МОЖЕ

ДА

ПРОЧЕТЕТЕ ТУК.

05 февраля 2018г.,vedomosti.ru

Заводът за тръби в Загорск купува 180
хил. тона стомана от компанията на
Алексей Мордашов.
Заводът за тръби в Загорск тази година ще
изкупи 180 000 тона валцована стомана за
производство на тръби с голям диаметър
(необходими
за
изграждането
на
матистрални газопроводи и нефтопроводи)
от компанията „Северстал”. Представител на
„Северстал” (компанията e произвела през
2017г. 416 000 тона тръби за Ижорския
тръбен завод ) отказа да коментира.
Източникът на "Ведомости", близо до
компанията, потвърди, че е постигнато
споразумение със Завода за тръби в Загорск.

Source: Total

По данни за отрасъла, Заводът за тръби в
Загорск е собственост на Денис Сафин и е
нов на пазара за тръбни изделия.
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Производството е с капацитет 500 000 тона и
е с начало пред 2015 г. През март 2017 г.
заводът получава достъп до договори с
"Газпром",
един
от
най-големите
потребители на тръбни изделия. Загорският
завод започва доставка на 112 000 тона
тръби за ремонт, като предлага на "Газпром"
13-15% пазарна отстъпка. Източниците на
„Ведомости” от Заводът за тръби в Загорск
казват, че ръководството на завода е готово
да доставя продукция с още по-голяма
отстъпка - до 20-25% от пазарната цена.
Докато се решава въпроса с допуска на
Завода за тръби в Загорск до строителството
на нови тръбопроводи, заводът има
затруднения с доставката на руски суровини.
Руските компании нямат възможност да
доставят метал, каза източникът на
"Ведомости", близък до Загорския завод.
През 2017 г. повечето суровини за завода
осигурява корейският Posco, отбеляза
източникът.
"Отношенията
между
металурзите и бизнеса с тръби (фирми като
ОМК, TMK, "Северстал”, ЧТПЗ) – пише
Ведомости са отдавнашни, обемът на
доставките е уреден. Винаги е по-удобно да
работите с вече доказан партньор", добавя
Максим
Худолов,
директор
на
корпоративната група за рейтинги АКРА.
Източникът на „Ведомости” не разкрива
условията за доставка на корейската
стомана.
Искането
за
информация,
изпратено до Posco, остана без отговор.
По регламент "Газпром" предварително
сертифицира завод за доставка на тръби за
нови строителни проекти. Според правилата
на "Газпром" , производител на тръби може

да достави своите продукти на тези строежи,
ако има две години доставки за ремонтни
дейности. Завода за тръби в Загорск получи
сертифициране през декември 2017 г.
Седмица по-рано, "Газпром" прекратява
договори за покупка на 500 000 тона тръби с
големи диаметри със "Северстал", ТМК,
ОМК,ЧТПЗ и търговеца "Тръбни иновативни
технологии".
„Газпром”
предлага
на
тръбните фирми намаляване на цените с
20%, съобщиха през януари
четири
източника, близки до различните страни в
преговорите. В края на януари от документи
на "Газпром" стана известно, че компанията
планира да купи около 100 хиляди тона
тръби с голям диаметър от един единствен
доставчик. Това е Заводът за тръби в
Загорск, каза източник, близък до завода.
В бъдеще Тръбният завод планира да закупи
половината от валцуваните продукти от
Русия и половината - от чужбина.
Худалов нарича решението на „Северстал”
да доставя метал на Завода за тръби в
Загорск логично: Освен това, според
прогнозата на TMK, през 2018 г. търсенето на
тръби за магистрални проводи няма да
нараства в сравнение с 2017 г. Така че, и
други руски производители на заготовки за
производство на тръби, очевидно, също
искат да доставят на Завода за тръби в
Загорск, каза Худалов. В същото време,
средно за руските тръби, цената на
плосковалцуваните продукти вероятно ще
спадне спрямо сегашното ниво (около 41 000
рубли на 1 тон), отбеляза експертът.
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ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА СЕ ВИДИ ТУК.

Иран твърди, че е с
напълно уреден дълг
към Турция за износа
на газ

Международният арбитражен съд през
2016г. отсъди срещу Иран и каза, че Техеран
трябва да възстанови на Турция $ 1,9 млрд.,
или около 13% от общите продажби.
Миналата година иранският министър на
петрола Bijan Zanganeh заяви, че Иран плаща
дълга, като не получава плащания за
продажби на газ за Турция.

ТЕКСТЪТ

НА

СТАТИЯТА

МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.

February 05 2018,hurriyetdailynews.com

Иран напълно уреди своя дълг към Турция за
износа на газ, каза в първите дни на
февруари високопоставен ирански енергиен
представител, добавяйки, че Анкара сега
трябва да купува ирански газ без отстъпка.
Информационната агенция Fars цитира
изпълнителния директор на National Iranian
Gas Co, Hamid Reza Araghi, че "Иран е
изнесъл в Турция безплатно 8 милиарда
кубически метра газ".
Той добави, че Иран "от сега ще продължи
износа на газ за Турция на нормална основа
и ще получава пари".
Турция, която купува около 10 милиарда
кубически метра газ годишно от Иран, през
2012г. заведе дело срещу Техеран заради
по-високите продажни цени.

Министерство на
външните работи
противоречи на
унгарския външен
министър: газовата
инфраструктура не
може да бъде
посветена
изключително на
определена държава
By AncaAlexe Oil & Gas February 08, 2018
Румънското външно министерство се
противопостави на унгарския външен
министър Peter Szijjarto, който след
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посещението си в Букурещ каза, че унгарски
компании ще сключат договор за целия
транспортен капацитет на газопровода
BRUA.

късно с коалиционните лидери Liviu Dragnea
и Calin Popescu Tariceanu. Първоначално
Melescanu отказваше среща с унгарския си
колега.

"Според европейското законодателство, не
можем да говорим за източници на газ или
инфраструктури, посветени изключително на
определена дестинация или страна", заяви
румънското министерство.

Проектът BRUA се разработва в контекста на
диверсификация на източниците за доставка
на природен газ за европейските държави,
повишаване на сигурността на доставките на
газ от Румъния чрез достъп до нови
източници и улесняване на достъпа на
пазарите от Централна и Южна Европа до
природните ресурси от Каспийския регион.

Унгарският медиен център MTI съобщи, че
министър Peter Szijjarto е заявил, че
"страните са се съгласили, че до 2020 г.
Румъния
ще
създаде
необходимите
технически условия за износа на газ за
Унгария и от 2022 г. ще започне да
транспортира значителни количества от газа,
добит от Черно море за Унгария, и че ще
бъде възможно, след като унгарските
компании ще сключат договор за целия
транспортен капацитет на тръбопровода,
общо 4,4 милиарда кубически метра ".
Румънското външно министерство добавя,
че по време на посещението на Szijjarto в
Букурещ "не е подписано споразумение или
друг двустранен документ, който се отнася
до износа на газ от Румъния в Унгария или
други нови проекти в енергийния сектор. По
време на разговорите са обсъдени
елементи, които вече са публично известни,
както и статута на проектите в процес на
развитие, са без нови елементи."
Господин Szijjarto проведе изключително
противоречиво посещение в Румъния в
началото на февруари. Той се срещна с
външния министър Teodor Melescanu, а по-

Проектът ще включва: по посока България транспортна мощност от 1,5 милиарда
кубически метра годишно и по посока
Унгария - 1,75 милиарда кубически метра
годишно във фаза I и 4,4 милиарда
кубически метра годишно във фаза II.
Понастоящем Transgaz е в процес на
изпълнение на фаза I на проекта, като се
ползва от финансова подкрепа от ЕС (180
млн. Евро).
Фаза II на проекта не е сигурена, тъй като
Унгария изненада Европейската комисия и
европейския пазар чрез съобщение от
техния национален газов оператор, според
което тръбопроводът BRUA, подкрепен и
финансиран от Брюксел, няма да бъде
разширен до Австрия. Според това
изненадващо решение тръбопроводът ще
спре в Унгария и газът ще бъде пренасочен
по други маршрути към Словакия, Украйна,
Сърбия и Хърватия.
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ТЕКСТЪТ
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МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Напрегнатите връзки
между Израел и Турция
застрашават
планираното
съвместно
предприятие за
природен газ
By YaacovBenmeleh and David Wainer,
February 5, 2018,bloomberg.com

Израелските компании отбелязват, че
ще преместят фокуса на сделката върху
Египет и Европа
Публичните осъдителни
Ердоган
разгневиха
официални лица

присъди на
израелските

Подкрепяната от САЩ инициатива за
изграждане на подводен тръбопровод за
природен газ между Израел и Турция
изглежда все по-проблемна, след като
турският президент Реджеп Тайип Ердоган
ескалира своите публични актове за
денонсиране на еврейската държава.
Израел премести приоритетите си за износ в
Египет и други пазари поради нарастващите

несъгласия с Турция, според два източника,
запознати с въпроса, пожелали да останат
анонимни, защото въпросът е чувствителен.
Усилията за постигане на разбирателство
между двете правителства – Израел и
Турция, продължават, но темповете на
преговорите рязко спаднаха, каза един от
тях.
Търканията, несъгласието дестабилизираха
опората на израелската стратегия за износ на
газ. През 2016 г. САЩ сключиха
споразумение за сближаване между двете
страни след шестгодишно прекъсване,
главно в стремежа си да постигнат
енергийни споразумения, които биха
позволили на Израел да изнася в Турция и
оттам до Европа. Турция трябваше да получи
алтернативни източници на природен газ в
момент, когато отношенията с най-големия
доставчик, Русия, бяха обтегнати.
Сега Израел се фокусира върху други
регионални
проекти,
изпълнени
с
политически рискове или финансово
съмнителни. Noble Energy Inc. и Delek Group
Ltd., водещите партньори, разработващи
най-голямото газово находище в Израел,
Leviathan, подписаха през 2016 г. сделка с
Йордания за $ 10 милиарда, но се борят да
затворят други регионални договори.
На 5 февруари акциите на Delek паднаха
7,2% , най-много от август 2015 г. на база
затваряне. Ratio Oil Exploration 1992 LP, която
притежава 15% дял в Leviathan, спадна с
5.5% до 2.09 shekels към края на деня в Тел
Авив.
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Без пробив
Говорител на партньорите от Leviathan каза,
че износът за Турция все още е "валиден
вариант" и че дискусиите със "съответните
играчи в Турция" продължават. Разговорите
между турски и израелски официални лица
досега не доведоха до резултати, заяви
говорител на турското министерство на
енергетиката.
Язвителността на Ердоган избухна след
признаването през декември от президента
Доналд Тръмп на Ерусалим за столица на
Израел. Турция "няма да остави Ерусалим на
милостта на страна, която убива децата",
обеща Ердоган, наричайки "терористи"
израелските войници. "Неговите нападки
разгневихат израелските официални лица,
които вече критикуват продължаването на
подкрепата на Турция за ислямистката
групировка" Хамас ", контролираща Ивицата
Газа.
Nihat Ali Ozcan, анализатор във Фондацията
за
изследвания
на
икономическата
политика, базирана в Анкара, каза по
телефона, че "Интересът на Турция към
израелския газ, въпреки проблемите в
политиката, е истински и доколкото
разговорите по проекта за тръбопровод
може да са се забавили, нищо не е
свършило."
Дългосрочни рискове
За израелските енергийни експерти и
ръководители Турция предлага сравнително
стабилна икономика с големи енергийни
нужди.
Но
политическите
реалности

натоварват с дългосрочни рискове газовия
поток.
Алтернативният фокус на Израел върху
Египет носи свои собствени рискове. Докато
Египет е географски по-близо и неговият
президент Абдел-Фатах Ел-Сиси има подобри връзки с Израел, правните спорове по
по-ранно споразумение за газ задържат
напредъка по всяка сделка. Египетската
икономика не е толкова силна, колкото
турската.
Израел проучва също и трети вариант:
тръбопровод, който ще премине през Кипър
в Гърция и Италия и ще струва поне 6
милиарда долара. Газовите изпълнителни
експрети са скептични, че проектът е
финансово жизнеспособен, а турският
контрол над Северен Кипър може да
създаде
пречки.
Но
лидерите
на
заинтересованите
страни
подписаха
споразумения, за да прокарат идеята
напред, а ЕС е отделил 34,5 милиона евро за
разработване на план.
Malcolm
Hoenlein,
директор
на
заинтересованата от Leviathan компания
Delek Drilling LLP заяви, че е твърде рано да
се прекрати сделката с Турция, въпреки че
Ердоган "усложни напредъка". Търговията
продължи да нараства, дори след като през
2010 г. се скъсаха връзките заради
смъртоносното нападение на турски кораб,
опитващ се да пробие блокадата на Израел в
Газа, отбеляза Hoenlein, изпълнителният
вицепрезидент на Конференцията на
председателите на големи американски
еврейски организации. През последното

11

CBBSS INFOLETTER ON OIL AND GAS E&P 2018
десетилетие тя е скочила с 33% до около 4
млрд. долара.
В този момент обаче, Египет е по-добър
вариант "защото има много какво да се
направи със съществуващите инсталации за
втечнен природен газ", каза той в интервю
по телефона, като се позова на инсталациите
за втечнен втечнен природен газ в северната
част на Египет. Египетското правителство
също иска да участва в разработването на
газови находища в Израел, Египет и
потенциално Кипър, каза той.
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