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Между Крим и Одеса:
защо Русия съкращава
добива на газ в Черно
море
rbc.ru/economic,.2018

Русия се кани да спре добива в найголямото газово находище на кримската
офшорна зона - Одеса. Това се дължи на
междудържавния спор с Украйна в
международния
арбитраж,
пише
"РосБизнесКонсалтинг"/РБК.
Руските власти възнамеряват да спрат
икономическите дейности в газовото поле
Одеса, което осигурява Крим
с почти
половината от собствения си газов добив,
съобщиха за РБК източници от федералните
и кримските власти. Това решение, според
тримата федерални служители, е свързано с
международния арбитражен спор по
морското право, който Украйна започна
срещу Русия през септември 2016 г.

Иска на Украйна не е публикуван,
производството
е
поверително,
но
източникът на РБК потвърждава, че за
местонахождението Одеса претенциите на
Киев са формулирани, както следва: Русия
провежда
неразрешени
икономически
дейности там. А прекратяването на
производството е тактически ход, формален
начин за премахване на това твърдение,
изтъква събеседникът на РБК. В същото
време, въпросът за връщането на контрола
върху полето на Украйна, според него, не си
заслужава.
Според два от източниците, да се спрат
добивните дейности в находището Одеса - е
препоръка на Министерството на външните
работи. Неговият правен отдел взема
участие в спора от името на Руската
федерация, става ясно от преписката по
делото на интернет страницата на
Постоянния арбитражен съд в Хага
(арбитражът е образуван на основание
Конвенцията на ООН от 1982 г. по морско
право).

Твърденията на Украйна в рамките на този
спор се отнасят до широк кръг от въпроси,
свързани с дейността на Русия в Черно море
след присъединяването на Крим. Поспециално, украинският президент Петро
Порошенко заяви, че докато добива газ в
Одеса и други полета край бреговете на
Крим, Русия "краде" природните ресурси от
морския шелф на Украйна".
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поле към Крим има подводен газопровод
към Крим. В допълнение към това
находище, «Черноморнефтегаз" разработва
още осем находища в шелфа но Черно море
в акваторията на Азовско море, както и на
сушата на Кримския полуостров.
"Министерството на външните работи реши:
ако ние не извършваме дейност там [в
находище Одеса], няма да има спор" обяснява един от събеседниците на РБК.
"Няма спор за принадлежността, има спор за
икономическите дейности в морските
граници на Украйна", добавя той. Отделът за
информация и преса на Министерството на
външните работи не отговори на въпросите
на РБК.

Какъв е депозитът в Одеса
Газовото поле Одеса се намира в шелфа на
Черно море на 130 километра от Одеса и на
155 километра от брега на Крим. Доказани
резерви - 21 милиарда кубически метра газ.
Находището е открито още в края на 80-те
години, но едва през 2012 г. Украйна
започна промишления добив от него
(стартът е даден от украинския президент
Виктор Янукович).
През март 2014 г. полето Одеса, заедно с
други активи, попада под контрола на
Кримската «Черноморнефтегаз» и най-малко
до 2016 г. е основният източник на газ за
Крим. През 2015 г. 49,1% от собствения
добив е предоставян в Крим. От газовото

Украйна
започна
арбитражното
производство срещу Русия на 16 септември
2016 г. ("Спор за правата на крайбрежната
държава в Черно море, Азовско море и
Керченския проток"). Киев изисква не само
защита на морските си права, но и
обезщетение за щети, съобщи украинското
външно министерство. Делото е за
"незаконно използване на ресурсите в
моретата Черно и Азовско, незаконно
използване на инфраструктурата, незаконен
добив", заяви ръководителят на Киевската
компания «Черноморнафтогаз» (считаща
себе си за занонния собственик на
нефтените и газовите активи в Крим) г-жа
Светлана Нежнова.
През май 2017 г. в Хага е проведено първото
процесуално изслушване. До 19 февруари
2018 г. Украйна трябваше да предостави на
Арбитражния съд, съставен от пет съдии, с
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"доказателствена база" за това, как Русия,
според Киев, "нарушава правата" на Украйна
в Черно море. След това Москва ще има
възможност както да отговори на тези факти,
така и да представи възможни възражения
срещу
юрисдикцията
на
трибунала.
Решението по спора ще бъде взето не порано от 2020 г., на основание процесуалния
ред на съда.
Според източника на РБК, находището Одеса
далеч не е от първостепенно значение в този
процес, основната тема е Кримският мост.
Украинските власти, например, обявиха
претенциите си във връзка с ограничението
за навигация през Керченския проток
поради изграждането на моста.
ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА АНАЛИЗА
МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Когато енергията ви
захранва вашите
конкуренти: Как
румънският офшорeн
газ може да
консолидира
унгарската позиция на
доминиращ играч в
региона
By Sorin Melenciuc Oil & Gas, 2018

През следващите пет години Румъния ще се
превърне в основен производител и
износител на природен газ, на основата на
офшорните си резерви, разположени в
изключителната икономическа зона на
Черно море.
Но основен производител, не означава
основен играч на пазара на природен газ,
ако няма стратегия да играе важна роля в
голямата игра за Европейската енергия.
Румънското правителство е далече от
някаква реална стратегия , която да покаже ,
какво ще прави Букурещ с природния газ,
превишаващ неговато текущо газово
потребление.
Но
природата не търпи празно
пространство/вакуум, така че, липсата на
стратегия на Румъния подхранва амбициите
на други правителства от региона.
В момента Австрия е ключовият играч за
някои други централноевропейски страни
чрез центъра си за природен газ,
разположен в Баумгартен, а новият
тръбопровод BRUA (България-РумънияУнгария-Австрия) се разглежда от Виена като
перфектният инструмент за укрепване на
позиция на европейския пазар на природен
газ.
Но наскоро се появи нов играч с
неограничена амбиция на картата: Унгария
направи две ключови стъпки, за да си
осигури място на масата на енергийната
игра.
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Първо, през юли 2017 г. Будапеща съобщи,
че тръбопроводът BRUA, проектиран да
свърже България, Румъния и Унгария с
газовия център Baumgarten, ще приключи в
Унгария и няма да има връзка с Австрия
(като по този начин унгарците прерязаха
буквата A/Австрия/ от BRUA, като проектът
става BRU).
Ако много експерти разглеждат този ход
като опит да осигури по-добра позиция на
Будапеща в конкуренция с Виена, втората
стъпка повдигна въпроса за реалната
стратегия на Унгария - страна с почти
никакви енергийни ресурси – да се превърне
в доминиращ играч на енергийния пазар в
региона.

приема обикновената роля на транзитна
страна за износа на румънския газ на
западноевропейските пазари, и иска да бъде
ключов фактор при вземането на решения.
Това означава, че Будапеща иска да вземе
решение за предназначението на газа, като
използва ключовата си позиция на
неизбежна транзитна страна.
Стратегията на Унгария е, да купи целия
природен газ, изнесен от Румъния чрез
BRUA (BRU), да задоволи собствените си
нужди и да реекспортира излишъка на
клиенти по свой избор.

На 9 февруари министър-председателят
Виктор Орбан съобщи, след като външният
му министър посети Букурещ, че Унгария
скоро ще подпише договор, който ще
позволи през следващите 15 години внос на
4 милиарда кубически метра природен газ/
годишно от Румъния.

По този начин Будапеща ще навреди на
интересите на Румъния, която ще бъде
откъсната от клиентите, които са достъпни
чрез центъра Baumgarten и след това ще
бъдат прехвърлени на обикновена позиция
на доставчик само с един (господстващ)
клиент, и на Австрия, която ще загуби
важната си роля за румънските доставки на
газ.

"Всеки
момент
ще
подпишем
споразумение, което ще даде възможност за
следващите 15 години внос на над 4
милиарда кубически метра газ от Румъния",
каза Орбан, цитиран от Ройтерс.

Ако Румъния, която дори не изглежда да е
наясно със своите интереси или със залозите
на играта, e лесна цел за унгарското
правителство, то Австрия може да се опита
да блокира стратегията на Будапеща.

Румъния отрече, не особено настоятелно, за
сделката чрез Министерството на външните
работи. Много експерти останаха неубедени
в официалната реакция на Румъния.

В конкуренция с Будапеща Виена има
няколко амбиции, като една от тях е, че една
от големите компании, участващи в
разработването на офшорни полета за
природен газ в Румъния, е австрийската
компания OMV.

Експертите интерпретират унгарския ход
като опит да покажат, че Будапеща вече не
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За разлика от румънското правителство,
OMV и неговият партньор, американският
гигант Exxon Mobil, не се стремят да бъдат в
състояние на доставчик на единствен
клиент, но са готови да преговарят с
унгарците за своята част от заложеното на
карта.
"Това, което научих от моя бизнес опит, е, че
всяка транзитна държава има интерес към
бизнеса за транспортиране на природен газ
на нейна територия и това е добър бизнес
модел. Убеден съм, че Унгария ще бъде
заинтересован партньор и ще направи
инвестиции в необходимата инфраструктура.
Това е проект, който дава на Унгария много
по-голямо значение като ключов играч в
транспортирането на природен газ от
Източна Европа до Западна Европа ", каза
Райнер Сееле, изпълнителен директор на
OMV, в интервю, публикувано от Hotnews.ro
в края на януари тази година.
Това послание може да се разбира от
Букурещ като началото на преговорната
фаза между Виена и Будапеща, без
румънски участник на масата, да се реши
бизнес моделът за износ на румънски
природен газ.
Какъвто и да е резултатът от преговорите,
Румъния изглежда приема в този момент
ролята на износител на природни ресурси за
по-напредналите икономики, само с малка
част от печалбата и няма какво да каже за
предназначението на ресурсите.

ТЕКСТЪТ НА АНАЛИЗА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК.

TOTAL съобщи за
наличие на газ в
полето Timimoun в
Алжир
3/29/2018, worldoil.com
Total съобщи за първия газ от полето
Timimoun в югозападната част на Алжир.
Находището е с капацитет около 5 MMcmgd
(около 30 000 boed)и се управлява
съвместно от Sonatrach (51%), Total (37,75%)
и Cepsa (11,25%).
"Стартирането на Timimoun е нова стъпка в
дейността и партньорството на Total в
Алжир. Достигнатото в рамките на
планирания бюджет ще допринесе за ръста
на продукцията на Total през 2018 г.", каза
Arnaud Breuillac, президент за E&P в TOTAL.

ТЕКСТЪТ

НА

СТАТИЯТА

МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.

"Победа за Кремъл",
тъй като Германия
одобри газопровода
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By ANDREW RETTMAN BRUSSELS,
MARCH,euobserver.com
Германия даде ход за руския газопровод,
въпреки скандала с химическата атака на
Русия в Обединеното кралство.
Федералната морска и хидрографска
агенция в Берлин заяви, че Русия може да
изгражда газопровода "Северен поток 2",
във вторник (27 март), един ден след като
Германия и други държави от ЕС изгониха
руски дипломати заради използването на
химическо оръжие от Русия срещу бивш
шпионин в Англия.
САЩ заплашиха със санкции фирмите от ЕС,
ако съфинансират газопровода.
"Радваме се, че всички необходими
разрешителни вече са налице за германския
маршрут на газопровода", каза Йенс Ланге,
ръководител на Консорциума "Северен
поток 2".
През следващите месеци се очакват да
бъдат издадени разрешителните от Дания,
Финландия и Швеция, през чиито зони в
Балтийско море ще бъдат положени
сегменти от тръбите, и "Северен поток 2" ще
бъде построен тази година
„както е
планирано" от Консорциума, заяви руската
държавна фирма "Газпром".
BSH анализът показа, че Северен поток 2
„ще допринесе за повишаване сигурността
на доставките и конкуренцията на газовия
пазар в ЕС", добавя руската компания.

Тръбопроводът е чисто "икономически
проект", наскоро потвърдиха немският
канцлер Ангела Меркел и външният
министър Heiko Mass.
Тези
виждания
са
диаметрално
противоположни на позициите на повечето
държави-членки на ЕС, на институциите на
ЕС и на САЩ.
Тръбопроводът, който по немския маршрут
ще концентрира 80% от продажбите на
руски газ на ЕС, ще помогне на Кремъл да
изнудва други европейски държави с
намаляване на доставките и ще се подиграва
с международните санкции, наложени върху
Русия заради Великобритания и Украйна ,
заявиха неговите критици.
"Голямата победа за Кремъл помага да се
увеличи енергийната зависимост на ЕС от
Русия и да се направи Украйна по-уязвима",
каза Боб Сиили, депутат от управляващата
Британска Консервативна партия във
вторник в една от първите реакции на
германското разрешително.
"Северен поток 2 е напълно в противоречие
с енергийната политика на ЕС", заяви
литовският външен министър LinasLinkevicius
за EUobserver.
Linas Linkevicius
заяви, че атаката в
Обединеното кралство не е променила нищо
в отношението на Германия към прогнозите
за газовия проект.
"Това е така, защото SPD се връща в
политиката и всички знаят позицията й по
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"Северен поток 2“, каза той, позовавайки се
на лявоцентристката партия SPD, която
наскоро постави началото на нова
коалиционна сделка с Меркел и подкрепи
сделката с газопровода.
Съдбата на "Северен поток 2" остана
несигурна, въпреки разрешението на BSH,
отбеляза британски депутат.
Дания, Финландия и Швеция могат да
откажат на Русия разрешение да използва
морските им зони, което ще принуи
"Газпром" да пренасочи газопровода и ще
увеличи цената му.
САЩ заплашиха да наложат санкции на
фирмите от ЕС - Engie, OMV, Uniper, Shell и
Wintershall – планиращи да съфинансират
газопровода, което би могло да принуди
Русия да намери парите другаде.
Среща на високо равнище през юни
Лидерите на ЕС биха могли да окажат натиск
върху Германия, в опит да спрат "Северен
поток 2" по времена на срещата на върха
през юни, каза британският премиер Тереза
Май пред британските депутати в края на
март.
Междувременно Европейският парламент се
готви да приеме закон, с който да направи
офшорните тръбопроводи, включително
"Северен
поток
2",
обект
на
антимонополните
правила
на
ЕС,
отслабвайки позицията на Москва за новата
инфраструктура.

ТЕКСТЪТ НА СТАТИЯТА МОЖЕ
ДА ВИДИТЕ ТУК.

Гръцката компания
Energean,
регистрирана на
борсата в Лондон,
събра $460 млн. за
газов проект в Израел
Reuters, March, 2018
Петролната и газова гръцка компания
Energean, регистрирана на Лондонската
фондова борса на 16 март, събра 460 млн.
долара, за да разработи две израелски
офшорни газови находища в последния етап
на бързо разрастващия се източносредиземноморски енергиен сектор.
Фирмата предложи 72,6 милиона нови
акции на цена от 4,55 лири (6,35 долара) за
първото пласиране на добит петрол и газ на
основния пазар в Лондон, според данните
на Лондонската фондова борса.
Акциите
на
равномерно.

Energean

се

търгуват

Компанията ще получи около 330 млн.
Паунда (US$ 460 млн. ) от продажбата, което
й дава пазарна капитализация от около $
968 млн., се казва в изявление на
компанията.
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Средствата,
заедно
с
кредитното
споразумение, подписано през март, ще
бъдат насочени към развитието на
израелските газови находища Karish и Tanin,
които имат потенциални запаси до
приблизително 2,4 трилиона кубически
метра природен газ и 32,8 милиона барела
(MMbbl) лек петрол и кондензат.
"Източното Средиземноморие има много
активи. Инвеститорите видяха възможност
да участват в единствената независима E&P
компания в Източното Средиземноморие,
която е доминирана от големи компании ",
каза Mathios Rigas, изпълнителен директор
на Energean.
Компаниите, включително British Petroleum,
италианската Eni и TOTAL все по-често през
послединте години се насочват към
Източния средиземноморски басейн след
поредицата от големи открития край
бреговете на Египет, Израел и Кипър.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА СТАТИЯТА
МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ТУК.

САЩ и ЕС
облагодетелстват
"Трансгаз" в търга за
DESFA, за да създадат

алтернативен газов
маршрут
By Georgiana Bendre Oil & Gas March, 2018
Търгът за гръцкия газов мрежов оператор
DESFA е поставен в нова позиция, тъй като
има общо желание на Европейския съюз и
Съединените
щати
да
укрепят
алтернативните маршрути за доставка на
енергия за Европа, избягвайки Русия, пише
електронната медия ekathimerini.com.
Консорциум,
включващ
румънската
държавна
компания
"Трансгаз"
и
Европейската банка за възстановяване и
развитие (ЕБВР), ръководен от испанската
компания Reganosa, е един от двамата
кандидати за 66% дял в DESFA, съобщиха в
прессъобщение от Фонд за развитие на
активи на Гърция (HRADF).
Източници твърдят, че това е ясно послание
от страна на Брюксел и Вашингтон в полза на
румънската компания, която може да
обслужва вертикалния маршрут, свързващ
Румъния, Унгария, Австрия, България и
Гърция, осигуряващ пренос на газ от
Каспийско море към Централна Европа,
според ekathimerini.com.
За "Трансгаз" офертата е първата голяма
стъпка извън Румъния, в област, доминирана
от десетилетия от руския гигант "Газпром",
основен доставчик на газ за страните от
региона.
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Вторият кандидат е консорциум на
италианската Snam, испанската Enagas
Internacional и белгийската Fluxys
ТЕКСТЪТ

НА

СТАТИЯТА

МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Компанията Kazakh
KMG предвижда
продажбата на дела си
в румънското звено на
KMGI на CEFC до края
на юни
MARCH, 2018 /Reuters, By Alla Afanasyeva
Москва - Споразумението на KazMunaiGas за
продажба на 51% от румънския си бизнес
KMGI на китайската компания CEFC
продължава да се развива, но е отложено до
края на юни, казаха от държавната
енергийна компания Kazakh за Ройтерс.
През декември 2016 г. KMG и CEFC
подписаха споразумение за закупуване на
51% дял в KMGI с операциите по
рафиниране, търговия и дистрибуция на
нефтопродукти чрез газостанциите на
Ромпетрол в Румъния, България, Молдова,
Грузия, както и чрез партньори в
Черноморския регион.

Председателят на китайската CEFC China
Energy, частната фирма, която се съгласи да
купи дял за близо $9,1 милиарда в руския
петролен гигант Роснефт, е разследван за
предполагаеми
икономически
престъпления, съобщи за Ройтерс по-рано
този месец отлично информиран по темата
източник.
"Разбираме, че всички неотдавнашни
твърдения ... в пресата относно CEFC не
засягат условията на продажбата и
споразумението
за
покупка",
каза
KazMunaiGas. "И двете страни са все още
изцяло ангажирани с приключването в лизко
бъдеще на сделката".
"Сделката да се продаде контролния пакет
на KazMunaiGas
(KMGI) на CEFC не е
окончателно затворена, поради оставащите
задължения, които са планирани да бъдат
завършени до 30 юни 2018 г.", каза
KazMunaiGas в писмени отговори
Не се уточнява,
задължения.

какви

са

останалите

KMG заяви миналата година, че CEFC
обещава инвестиции в разработването на
нови проекти в Румъния и другаде в
Европейския съюз, както и в съседните на
Silk Route/Пътя на коприната страни, докато
KMG ще продължи да доставя суров петрол
на звената на KMGI.
През септември миналата година китайският
конгломерат CEFC се съгласи да купи дял от
14,16% в Rosneft от консорциума между
Glencore и Катарския инвестиционен орган,
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укрепвайки
енергийното
между Москва и Пекин.

партньорство

предприятия в Холандия, Германия, Белгия и
Франция

Сделката, която се очаква да включва заеми
от руски и китайски банки, все още не е
приключила.

Трусовете продължават да разтърсват
северната част на Нидерландия от 2014 г.,
когато правителството започна да намалява
добивът от полето. Последната горна
граница е била 21,6 млрд. куб. м годишно,
което е равно на почти 5% от общото
търсене на газ в Европейския съюз.
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV,
съвместно предприятие на Royal Dutch Shell
Plc и ExxonMobil Corp., е оператор на полето
и е обвързано с настоящите производствени
ограничения.

ТЕКСТЪТ

НА

СТАТИЯТА

МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Холандия затваря найголямото газово поле
на ЕС, за да ограничи
трусовете
By MATHEW CARR AND FRED
PALS on 3/29/2018
Лондон и Амстердам (Bloomberg) Петдесет и пет години след началото на
добива на природен газ от най-голямата
европейска област, Нидерландия е
подписала заповедта за спирането на
добива.
Добивът в Гронинген ще бъде съкратен с две
трети от октомври 2022 г. до края на 2030 г.
и ще бъде спрян до 2030 г., за да се
гарантира безопасността на хората в
провинцията със същото име след
земетресения, свързани с добива, заяви
икономическият министър Ерик Уайбс/Eric
Wiebes. Специфичният вид газ от полето се
използва от милиони домакинства и хиляди

Този газ също е основен източник на
бюджетни приходи, като приходите пез тази
година се оценяват на почти 2 милиарда
евро (2,5 милиарда долара) през тази
година. Миналият месец холандският
газоразпределител Gasunie заяви, че са
необходими най-малко 14 милиарда
кубически метра добив, за да гарантира
сигурността на доставките, които достигнат
до 27 милиарда в изключително студена
година.
"Жалко, че тази опция не беше реализирана
преди няколко години", каза Volko de Jong
/Волко де Йонг, управляващ партньор на
инициативата "Глобални газови мрежи",
консултант на газовата индустрия в
Гронинген. „ Умно е. Да, това е мъдро нещо
да направя”.
До октомври 2022 г. и вероятно година порано, добивът на газ ще спадне под 12
милиарда кубически метра годишно и до 7,5
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милиарда куб.метра за 12-месечния период
от тази дата, благодарение на съоръжението
за производство на азот, намаляването на
външното търсене и преобразуването на
най-големите 53 вътрешни промишлени
потребители, обяви Кабинетът в писмо.
Повишените покупки на азот и промените в
повече компании може да позволят още побързо намаляване на добива.
Чуждестранните купувачи на нидерландски
газ изграждат такива съоръжения, което
потенциално намалява нуждата от гориво от
Гронинген. По-ниското предлагане на газ от
Нидерландия ще увеличи зависимостта на
северозападна Европа от чуждо гориво,
повечето от което се пренася по
газопроводи от Русия и Норвегия. Това може
да доведе и до увеличаване на покупките на
товари от втечнен природен газ от страни,
включително Катар и САЩ, за да се ограничи
по-нататъшното разширяване на двете
газови сили.
"През 2018-20 г. очакваме европейският
внос на LNG да нарасне по-бързо, отколкото
се очакваше, поради ограничения върху
добива в гигантското газово поле Гронинген
в Холандия", каза John Twomey, ръководител
на Европейския газов анализ на Bloomberg
New Energy Finance.
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