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Заяви про зупинку «Північного
призвели до зростання цін на газ

потоку»

З 31 серпня по 2 вересня росія повністю зупиняє транзит газу
через «Північний потік». На три дні буде припинено роботу
єдиного наразі працюючого газоперекачувального агрегату
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планово-попереджувальних робіт. Після цього і в разі
відсутності несправностей поставки газу до Європи будуть
відновлені на рівні 33 млн м3 на добу з можливих 167 млн м3.
Заява російського монополіста відразу призвела до зростання
цін на газ у Європі. Так, станом на 25 серпня, біржова вартість
газу в Європі піднялась вище 315 євро/МВт-год, а це більше,
ніж $3 300 за 1 000 м3. Це найвища зафіксована ціна за весь час,
підвищення якої спровоковано виключно діями рф розпочатою повномасштабною війною та послідовним
скороченням постачання газу до регіону.
Станом на 26 серпня, середня ціна на хабі TTF за місяць
складає 221 євро/МВт-год ($2 383 або 87 тис. грн), що на 32.1%
більше, ніж минулого місяця та на 405%, якщо порівнювати з
аналогічним періодом минулого року. Тоді вартість газу
становила майже 44 євро/МВт-год.
Ф’ючерсний ринок відреагував відповідно. Ціна газу на
вересень з початку місяця зросла на 59% до 321 євро/МВт-год
($3 379 або майже 124 тис. грн). Середній показник за місяць
складає 227 євро/МВт-год ($2 444 або 89 тис. грн).
Зазначимо, що базою оподаткування
газовидобувних
підприємств є середнє значення між ф’ючерсним показником
на місяць наперед на хабі TTF та імпортним паритетом. За
поточних умов прогнозованого подальшого зростання,
різниця між вартістю реалізації на вітчизняному ринку та у
Європі лише поглиблюватиметься.

Нафта і нафтопродукти
∞.За один тиждень серпня США експортували понад 11 млн
барелів сирої нафти та нафтопродуктів, зокрема дизельного
палива. Це є найвищим показником із лютого 1991 року,
відколи відбувається фіксація даних.
∞ Ціни на нафту зростають через стурбованість обмеженістю
поставок на тлі перебоїв з російським експортом,
потенційної можливості скорочення виробництва та
часткового закриття нафтопереробного заводу в США.
∞ Іран відмовився від кількох своїх головних вимог для
поновлення ядерної угоди. Зокрема, вони більше не
вимагають від міжнародних інспекторів припинити деякі
перевірки їх ядерної програми. Якщо угода поновиться, то з
Ірану знімуть частину санкцій, що дозволить їм легально
торгувати нафтою, що може вплинути на ціни.
∞ Цьогоріч Туреччина збільшила імпорт російської нафти,
включаючи сорти Urals і Siberian Light, на понад 200 тис.
барелів на день порівняно з лише 98 тис. барелів на день за
той самий період 2021 року. Країна не ввела санкцій проти
рф, заявивши, що вона залишається залежною від російських
енергоносіїв.

Газ
∞.Норвегія посіла перше місце серед постачальників газу до
ЄС, обігнавши рф. Цього року Норвегія видобуде близько
122 млрд м3 газу, що на 8% більше, ніж у 2021 році. За
обсягами видобутку країна поб’є власний рекорд, який
встановила п’ять років тому. Міністр енергетики Норвегії
Тер’є Асланд заявив, що
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обсяги видобування на нинішньому рівні аж до 2030 року.
∞.Видобуток природного газу в Ізраїлі зріс на 22% за шість
місяців 2022 року. Зростання відбулося завдяки розробці
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Середземному морі. Нагадаємо, у червні Ізраїль підписав
меморандум з Єгиптом та ЄС, який спрямований на
збільшення видобутку й експорту газу до регіону. З Ізраїлю він
постачатиметься до Єгипту, а потім реекспортуватиметься до
Євросоюзу.
∞ Президент Польщі Анджей Дуда закликав демонтувати та
повністю ліквідувати газогін «Північний потік - 2».
∞ Канада планує повернути п'ять турбін для російського
газогону «Північний потік». Міністерка закордонних справ
Канади Мелані Жолі повідомила, що це було прохання
Німеччини.
∞ Французький нафтогазовий гігант TotalEnergies продає 49%
своїх акції в «тернафтогазі», спільному підприємстві з
російським «новатеком». Закриття договору очікується у
вересні. Причиною цьому стала опублікована стаття в Le
Monde, де йшло про те, що «тернафтогаз» постачає газовий
конденсат для виробництва авіапального, котре, ймовірно,
використовувалося російськими винищувачами в Україні.
Також зазначалося, що TotalEnergies, на відміну від західних
конкурентів, продовжує свою діяльність у рф. У відповідь на
публікацію матеріалу, міністр транспорту Франції Клеман Бон
закликав провести розслідування щодо причетності компанії
до постачання палива для російських військових літаків.
∞ Польща і Словаччина відкрили газове сполучення між
країнами. Пропускна спроможність інтерконектору –
4.7 млрд м3 газу в напрямку Словаччини і 5.7 млрд м3 – у
напрямку Польщі. Газогін має збільшити енергетичну безпеку
обох країн, а в разі кризи дозволить, з одного боку,
експортувати газ із LNG-терміналу у польському Свіноуйсьце,
а також імпортувати газ із півдня Європи й далі з Північної
Африки та Кавказу.
∞ Швейцарія скоротить споживання газу на 15% найближчого
опалювального сезону. Також уряд країни закликає
промислові компанії, сферу послуг та адміністративні
будинки знизити стандартну температуру в приміщеннях.
∞ У серпні споживання природного газу в Німеччині
скоротилося на 24% порівняно з середнім показником до
повномасштабного вторгнення рф в Україну.
∞ Італія до осені 2024 року відмовиться від газу з рф.
Це стане можливим завдяки збільшенню імпорту
ЗПГ із США, Катару та Мозамбіку. До вторгнення
рф в Україну, Італія імпортувала з рф понад
40% газу.
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