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Резюме 

Енергетична безпека має велике значення для ЄС, Росії та європейських держав-
транзитерів, таких як Словаччина або Україна. Центральна та Східна Європа має кілька 
варіантів диверсифікації імпорту: диверсифікація постачальників, збільшення імпорту ЗПГ, 
перехід до більш короткострокових договорів (всі вони підривають домінуючу позицію 
Газпрому) і видобуток "нетрадиційного" природного газу, а саме сланцевого газу. 

Радикальні зміни у сфері виробництва, транзиту та маршрутів поставок природного газу до 
Європи відкривають нові можливості та виклики для енергетичної безпеки. Останні події 
включають: нову європейську модель газового ринку; впровадження 3-го енергетичного 
пакету ЄС; конкуренцію між вже існуючими маршрутами транзиту газу і новими маршрутами 
постачань. Країни Центральної та Східної Європи можуть отримати вигоду від цих змін тільки у 
випадку більш глибокого співробітництва між транзитерами газу у Центральній та Східній 
Європі в умовах нового європейського регулювання в газовій галузі. 

Щоб підготуватися до нової ери короткострокових цін, Центральна та Східна Європа 
повинна вирішити два основні завдання. По-перше, вона повинна визначити механізм 
фінансування нової інфраструктури. Якщо країни Вишеградської групи і Україна хочуть 
торгувати газом і продовжувати транспортувати більшу частину російського газу до Європи, 
вони повинні інвестувати в мережі. Але скорочення терміну дії договорів на лібералізованому 
ринку з безліччю конкурентів ускладнює повернення інвестицій. 

По-друге, країни ЦСЄ для ефективної торгівлі газом повинні розвивати спотові ринки. Поки 
що ці ринки недостатньо розвинуті і ними можна легко маніпулювати, особливо за обмеженої 
кількості постачальників. 

Уряди вишеградських країн та України повинні координувати свою національну 
енергетичну політику і враховувати енергетичні цілі ЄС на наступні десятиліття. Безпека 
поставок ЦСЄ посилиться завдяки інтерконнекторам з українською ГТС і доступу європейських 
трейдерів газу до українських підземних газових сховищ. Запровадження торгівлі газом на 
східному кордоні ЄС на базі українських і «вишеградських» газових сховищ на умовах Третього 
енергетичного пакету може поліпшити енергетичну безпеку в регіоні. 

Для вирішення проблеми диверсифікації газових поставок країни ЦСЄ повинні спонукати 
національні компанії координувати великі інфраструктурні проекти (ЗПГ термінали, 
інтерконнектори) і разом лобіювати отримання фінансування від ЄС. Вони могли б створити 
регіональний ринок за європейською цільовою газовою моделлю, будуючи регіональні хаби 
зрідженого газу та інтерконнектори, і рухатися в напрямку гармонізації національного 
регулювання ринку. Нові інтерконнектори також сприятимуть видобутку нетрадиційного газу. 
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Вступ 

Питання енергетичної безпеки має велике значення для ЄС, Росії та європейських держав-
транзитерів, таких як Словаччина або Україна. Останні події на європейському газовому ринку 
виявили ряд нових можливостей та викликів для забезпечення енергетичної безпеки, які були 
викликані різкими змінами у виробництві, транзиті і маршрутах поставок природного газу до 
Європи: нова європейська модель газового ринку, побудована на принципах диверсифікації, 
безпеки поставок, взаємопов'язаності та лібералізації; реалізація Третього Енергопакету ЄС, 
пов'язаного з розвитком альтернативних джерел поставок газу та маршрутів і поступовим 
переходом від довгострокових контрактів на постачання газу, прив'язаних до нафти, до 
короткострокових, прив’язаних до спотових цін на газ; конкуренція між вже існуючими 
маршрутами транзиту газу і новими маршрутами постачань. 

Диверсифікація транзиту російського газу означає доповнення до вже існуючої мережі, що 
знижує ризики всієї системи. З новими маршрутами газу, які будуються, Росія зможе постачати 
значно більше газу більшій кількості європейських споживачів по ціні на рівні граничних 
змінних витрат. У цьому відношенні мова йде не тільки про те, чи буде потрібен Європі 
російський газ на диверсифікованих маршрутах, але також чи потрібно буде Європі більше 
російського газу взагалі. 

Для Європи “Газпром” є ключовим партнером з торгівлі газом. Він постачає третину 
чистого імпорту ЄС і одну чверть його споживання. Центральна та Східна Європа має кілька 
варіантів диверсифікації імпорту газу: диверсифікація постачальників, збільшення імпорту ЗПГ 
і перехід до більш короткострокових контрактів. Кожен варіант має свої ризики і вигоди, але 
всі вони підривають домінуючі позиції “Газпрому”. 

Іншим варіантом може бути видобуток 'нетрадиційного' природного газу, а саме 
сланцевого газу. Протягом останнього десятиліття Сполучені Штати пережили сланцеву 
революцію. За різними прогнозами, Центральна та Східна Європа має також володіти 
порівняно великими обсягами нетрадиційного газу. Проте, з різних причин, Європі не слід 
очікувати аналогічної революції в енергетиці, принаймні, не такими високими темпами. 

Країни Центральної та Східної Європи, щоб скористатися цими змінами, повинні досягти 
більш глибокого співробітництва серед транзитерів газу в умовах нового європейського 
регулювання в газовій галузі. 

У цьому звіті аналізуються питання енергетичної безпеки в країнах Центральної та Східної 
Європи: нові трубопроводи Росії Південний та Північний потоки; диверсифікація поставок в 
Центральній і Східній Європі; джерела нетрадиційного газу; і "союз транзитерів". Він 
розглядає європейський газовий сектор, тенденції ринку і зміни в енергетичній політиці. У 
ньому містяться рекомендації для урядів країн Вишеградської групи (Чехії, Угорщини, Польщі 
та Словаччини) і України щодо підвищення енергетичної безпеки та взаємної співпраці. 

Звіт побудований таким чином. Перший розділ містить загальний огляд обхідних проектів 
газопостачання. У другому розділі розглядаються джерела диверсифікації поставок газу, 
третій досліджує джерела нетрадиційного газу, у четвертому розділі вивчаються можливості 
організації "союзу транзитерів". Всі дані у звіті базуються на інформації станом на липень 2013 
року, якщо не вказано інше. 



1. Проекти обхідних газопроводів російського “Газпрому”: чи справді вони 
підвищують енергетичну безпеку Європи? 

Автор: Андраш Дік (András György Deák) 

Зміни в енергетичній безпеці країн-імпортерів 

З традиційної точки зору, нові експортні трубопроводи Росії підвищують енергетичну 
безпеку споживачів в ЄС. 

По-перше, вони диверсифікують транзитні маршрути і зміцнюють прихильність “Газпрому” 
до європейського ринку. Це очевидний сигнал, що Росія готова і, можливо, прагне збільшити 
поставки до Європи. 

По-друге, “Газпром” є найбільшим ініціатором будівництва трубопроводів на схід від 
Рейну. Це величезні інвестиції навіть на береговій території ЄС, яких би не сталося без 
російської стратегії диверсифікації. Нове будівництво створює значну гнучкість з точки зору 
пропускної здатності, посилюючи безпеку мережі і підвищуючи рівні реверсних потоків Захід-
Схід. Два потоки (Північний і Південний), якщо будуть побудовані, дозволять вивільнити 
значні вже існуючі трубопровідні потужності для таких країн, як Угорщина, для імпорту 
італійського ЗПГ, або запропонувати чеській і словацькій системам варіанти реверсу. Якщо 
подивитися на звичайні орієнтири (benchmarks) та орієнтири ЄС для енергетичної безпеки, ці 
результати вигідні як з точки зору правила N-11, створення єдиного ринку, так і з точки зору 
диверсифікації імпорту. 

По-третє, європейські споживачі отримують цю диверсифікацію транзиту в основному 
безкоштовно. На відміну від багатьох інших проектів енергетичної безпеки та інтерконнекту на 
території ЄС, ці нові транзитні трубопроводи та їх берегові секції в ЄС не передбачають витрат 
ані платників податків ЄС, ані грошей національних споживачів. Зрозуміло, що національні 
регулюючі органи можуть взяти на себе деякі витрати, але переважно ці інвестиції були 
зроблені на основі власних корпоративних ризиків. 

По-четверте, ЄС і національні регулятори все ще можуть створити умови для використання 
трубопроводу, в тому числі TPA, точок приєднання і варіантів реверсу на своїй території. У 
деяких випадках, таких як OPAL, вони забезпечують частково конкурентоспроможну базу для 
розподілу пропускної здатності, нейтралізуючи більшу частину потенційних обмежень 
конкурентоспроможності та безпеки для споживачів. У цьому відношенні часткова власність 
“Газпрому” не означає необмеженого доступу до потужностей та не є інструментом підтримки 
свого домінування на ринку. 

Зміни в транс-європейських енергетичних відносинах 

Ці інвестиції навряд чи створюють умови для поліпшення транс-європейських 
енергетичних відносин, якщо розглядати тільки політичні наслідки. Реалізація транзитної 
диверсифікації відповідно до поточних радикальних планів - це, очевидно, провал транс-
європейського управління транзитом та побудови довіри. Пострадянські транзитні країни, в 
першу чергу Україна та Молдова, ймовірно, втрачатимуть важелі в європейських енергетичних 

                                                      
1
 Правило N-1 розглядає ситуацію з поставками країни/регіону за умови, що найбільше джерело імпорту було 

зупинено. 



питаннях, і їм доведеться підтримувати свої відносини з Росією з більш скрутних позицій. 
Інституціоналізована транс-європейська транзитна мережа могла б пом'якшити деякі з цих 
суворих наслідків. Однак такої структури ніколи не існувало. Енергетичний ландшафт 
континенту складається з двох основних наборів відносин: 

(1) Відносини між європейськими імпортерами і “Газпромом” на основі контрактів на 
постачання з точками доставки на національному або, частіше, на східному кордоні ЄС. У цій 
сфері провідну роль грають корпоративні відносини, політика ЄС щодо лібералізації і 
регуляторна політика. Транзит як такий не має особливого значення і є тільки одним з 
аспектів регулюючої діяльності Комісії. 

(2) Відносини між пострадянськими транзитними країнами і Росією чи “Газпромом”, де 
міркування транзиту і поставок представлені в сильному економічному і політичному 
контексті. Питання транзиту сильно пов'язані з домовленостями щодо постачання. 

Очевидно, що інституційного транзитного режиму, який за замовчуванням має складатися 
мінімум з трьох сторін, насправді не існує в цьому випадку. Транзит був питанням 
двосторонніх відносин, у першу чергу між різними пострадянськими державами, і європейські 
гравці майже не мали до нього ніякого відношення. Політичні і енергетичні інтереси з'явилися 
тільки починаючи з середини 2000-х років, паралельно з "транзитними конфліктами», в той 
час як західні компанії дотепер не виявляли готовності мати справу з пострадянським 
транзитом. Європейсько-українська (білоруська) сторона трикутника є вкрай слабкою як в 
правовому, так і в політичному відношенні. Не дивно, що сьогодні транзитна сцена 
складається з рішучої Москви, відчайдушного Києва і стриманого Брюсселю. Оскільки сторони 
не сидять за одним столом, то варто поглянути на їх окремі стратегії. 

Російські міркування 

І Кремль, і “Газпром” незадоволені станом пострадянського транзиту. Тим не менш, було б 
неправильно описувати їх політику тільки як “політику у відповідь”. Географічні та технічні 
аспекти досі грають важливу роль у прийнятті рішень. Навіть якщо Україна в 1991 році 
успадкувала квазі-монополію на експортні маршрути Росії, ця ситуації була нестійкою в 
довгостроковій перспективі. Навіть пізніше радянське планування розвитку промисловості 
передбачало зсув експортних маршрутів на північ. Дуже показово, що трубопровід Росія-
Білорусь-Польща-Німеччина називався Ямал-Європа ще в 1993 році, незважаючи на те, що 
півострів був відкритий для промислового виробництва тільки два десятиліття по тому. 
Відстань Ямал-Берлін порівняно з маршрутом Уренгой-Київ-Берлін набагато коротший, що дає 
північним експортним маршрутам близько 800 км потенційної переваги (див. рис. 1). Те саме 
справедливо для частини турецького експорту, для якого український наземний маршрут 
завжди представляв значний гак. Буде вірно сказати, що і перенесення російського 
виробництва на північ, і розширення географічного охоплення експорту “Газпрому” 
потребувало будівництва нових трубопроводів. У цьому географічному контексті назва 
«диверсифікація транзиту" трохи вводить в оману; пошуки нових маршрутів були в якійсь мірі 
природними і розумними. 



Рисунок 1. “Найкоротші маршрути” до трьох найбільших експортних ринків “Газпрому” з 
далекого зарубіжжя 

  
Джерело: Google Earth, позначення автора 

Для кількісної оцінки цих географічних чинників варто розділити країни призначення 
газпромівського експорту на північну та південну частини, відповідно до їх найкоротшої 
відстані від розроблюваних родовищ. Це розділення є досить умовним (Австрія або 
Швейцарія знаходяться однаково далеко від обох маршрутів) і все ще не залежить від 
економічних і політичних міркувань. Північна частина, яку в основному планується постачати 
через трубопроводи, побудовані після 1991 року, має трохи більші обсяги. Тим не менш, старі 
маршрути все ще можуть розраховувати на значні обсяги транзиту, особливо тому, що в цьому 
регіоні очікується значне зростання попиту. 

Зрозуміло, що Південний потік - це інший випадок: його будівництво не може бути 
виправдане географічними аргументами. Навпаки, географія є вельми невигідною, в той час 
як витрати на будівництво є величезними через необхідність значних інвестицій як на 
російській наземній, так і на чорноморській офшорній територіях. Більш того, як показано на 
рис. 2, немає європейського попиту на такий величезний новий газопровід, якщо інші 
маршрути залишаються функціональними. 

Рисунок 2. Очікувані обсяги експорту і трубопровідних потужностей Росії в 2010-2035 роках, 
млрд.куб.м/рік 

 



Джерело: EIA, 2010 

Очевидно, що два потоки не належать до однієї категорії обхідних потоків. Північний 
коридор був необхідний “Газпрому”, як з географічних причин, так і через очікуване 
збільшення експорту. Єдиним розумним питанням було, чи варто обходити Білорусь та 
Польщу за допомогою більш дорогого балтійського шляху. Південний потік був би розумним 
обходом України тільки якщо існує і значний імпорт з Центральної Азії, і одночасний 
величезний попит на газ з боку Європи, що видається все менш імовірним сценарієм з 2008 
року2. Єдиним неполітичним аргументом на користь Південного потоку залишаються 
побоювання “Газпрому” некерованої української ситуації, коли модернізація української ГТС 
стає неможливою, Україна банкрутує або уряд у Києві стикається з Москвою, що викликає 
подальші відключення або непомірно збільшує вартість цього маршруту. Тим не менш, навіть 
у будь-якому з цих випадків подальший розвиток Ямалу чи трубопроводів Північного потоку 
до італійського, угорського ринків був би розумною альтернативою чотирьом лініям 
Південного потоку. 

Європейські міркування 

Європейський Союз, його країни-члени і компанії не мають «енергетичної транзитної 
політики" як такої. Політичні відмінності серед різних проектів трубопроводів лише віддалено 
свідчать про політичні уподобання. У зв'язку з цим Брюссель не має юридичних повноважень 
оцінювати проекти відповідно до їх "широких" наслідків в єврозоні. Він може розглядати 
тільки вплив на конкурентоспроможність на ринку в ЄС чи на регіональному рівні і вживати 
регуляторні заходи для обмеження наслідків. 

В цьому сенсі два потоки мають дуже різні контексти регулювання. Північний потік надав 
додаткові трубопровідні потужності вже конкурентоспроможному регіону з відносно 
щільними мережами. Російські поставки йдуть безпосередньо до Німеччини, де в значній мірі 
присутній голландський, норвезький газ та ЗПГ. З цієї точки зору Комісія могла б проявити 
певну гнучкість в регулюванні. Більшість з цих ринків доступні для неросійських 
постачальників, і “Газпрому” доведеться конкурувати з ними. Єдиним вузьким місцем у 
напрямку Чехії та суміжних ринків були потужності OPAL-Південь, де доступ третіх сторін 
строго регулювався Комісією (рішення C (2009) 4694)3. 

Південний потік представлятиме складніші регуляторні проблеми. “Газпром” має майже 
виняткове домінування на ринку в Південно-Східній Європі, але конкурентоспроможні 
поставки можуть надходити через Четвертий коридор вже в кінці десятиліття. 
Азербайджанські поставки можуть йти через турецький кордон, тим самим підвищуючи 
конкурентоспроможність регіонального ринку. Крім того, обмеження на доступ третіх сторін 
були вже випущені для Nabucco прямо на болгарській ділянці (Рішення D (2009) 2299)4, 
встановивши відносно високий орієнтир для інших трубопроводів. 

Ще одним елементом є Сербія як додаткова ділянка ЄС на маршруті. Доступ третіх сторін і 
реверс мають сенс, тільки якщо Сербія також прийме ці домовленості. Оскільки це поки що 
малоймовірно, “Газпром” і його партнери мають хороші шанси укласти контракти на повну 
потужність трубопроводу. Проте, Комісія може легко послатися як на сербські зобов'язання в 
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 Chyong (2011) pp. 23-24. 

3 http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/exemptions/doc/exemption_decisions.pdf 

4 http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/exemptions/doc/exemption_decisions.pdf 



Енергетичному співтоваристві, так і далі тиснути на це питання під час процесу євроінтеграції. 
Незалежно від майбутнього угоди між “Газпромом” і Srbijagaz щодо Південного потоку 
існуватиме хороший шанс в майбутньому для перегляду та надання певного доступу для 
третіх сторін на сербській ділянці Південного потоку. Таким чином, більш імовірно, що Комісія 
буде наполягати на суворому режимі доступу для третіх сторін до Південного потоку прямо 
від початку болгарської секції, що є ще одним аргументом проти його будівництва в повному 
обсязі. 

Крім цих аспектів національного регулювання, питання транзиту також представлене в 
відносинах Україна-ЄС. Зміст енергетичного діалогу Україна-ЄС не надто відрізняється від 
інших подібних відносин: він спрямований на забезпечення більш низького орієнтиру для 
acquis з метою поліпшення інвестиційного клімату та надійності в галузі; він намагається 
допомогти запровадити політику підвищення енергоефективності та зниження залежності від 
імпорту; надає деяке дрібне, але ключове фінансування для обмеженої кількості стратегічних 
проектів, включаючи модернізацію ГТС (насамперед транзитної складової, запропонованої 
“Нафтогазом”). Цей набір політик унікальний не з точки зору їх змісту, а з точки зору їх 
значимості: Україна потенційно має всі необхідні передумови, щоб істотно зменшити 
залежність від імпорту газу і заощадити велику кількість коштів. МЕА в своєму дослідженні 
щодо України натякнула, що якщо всі можливі заходи будуть реалізовані, Україна потенційно 
може припинити імпорт газу з Росії5. 

У цьому контексті нова якість внутрішнього регулювання транзиту є важливою у двох 
основних аспектах. По-перше, однією з переваг, яку Україна може забезпечити для інвесторів, 
є її величезна і щільна мережа газопроводів в безпосередній близькості до вітчизняних і 
європейських споживачів. Для будь-якого виробника життєво важливою є ясність щодо 
вільного і недискримінованого доступу до системи. По-друге, надійне регулювання є єдиним 
способом стимулювання іноземного корпоративного інтересу до мережі. У ситуації, коли 
більша частина внутрішньої мережі (як сховища, так і трубопроводи) не задіяні, Київ може 
збільшити використання мережі західними компаніями, тільки якщо забезпечить деяку ясність 
відносно її використання. Західні компанії прийшли в енергетичний сектор ЦСЄ тільки тоді, 
коли їх вступ до ЄС йшов по плану та було гарантоване впровадження acquis ЄС. 

Українські міркування 

За останні п'ять років українська ситуація в секторі різко погіршилась. Транзитні обсяги 
знижуються, ціни на імпорт різко виросли, в той час як великі ділянки мережі вже перевищили 
очікуваний термін служби. Ситуація і контекст українського транзиту в україно-російських 
відносинах істотно змінилися. По-перше, Київ не має більше реальних транзитних важелів. Він 
щороку витрачає майже 7-8% свого ВВП на імпорт газу, що навряд чи є стійкою ситуацією в 
довгостроковій перспективі. Транзитні обсяги і доходи падають через будівництво нових 
трубопроводів та економічну стагнацію в Європі. 

Це зручно “Газпрому”, оскільки він досяг своїх мінімальних стратегічних цілей і побудував 
договірний режим як поставок, так і транзиту, на довгостроковій основі. Зараз час працює на 
Москву. 
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По-друге, Україна в осяжному майбутньому повинна буде інвестувати в систему все більше 
коштів. Основні транзитні трубопроводи, в основному побудовані на початку 1980-х, 
знаходяться у відносно хорошій формі в порівнянні з ділянками, не пов'язаними з транзитом, і 
з більшою частиною розподільних ліній низького тиску. Модернізація перших може стати 
фінансово прибутковою, в той час як інвестиції в останні, ймовірно, дуже скоро стануть 
збитковою необхідністю. 

Шанси переломити тенденції транзиту невеликі. Обхідні трубопроводи будуються 
відповідно до планів “Газпрому”, частково знаходяться в його власності і сильно 
законтрактовані. Як Блакитний потік, так і Ямал працюють на максимумі своїх можливостей, і 
Північний Потік, ймовірно, досягне оптимальної потужності, щойно на Бованенковому 
родовищі збільшиться видобуток. За таких тенденцій варіант українського транзиту не 
видається особливо сприятливим для “Газпрому”. Для української ГТС, яка не має вимоги 
“качай або плати” в своєму транзитному контракті з “Газпромом”, вірогідною роллю буде 
постачати залишкові обсяги до Південної Європи і забезпечувати послуги в режимі пікового 
навантаження. Тим не менше, навіть ця невеличка частка транзиту була поставлена під сумнів 
планами “Газпрому” щодо будівництва Південного Потоку. 

Україна має одну з найбільших газопровідних мереж на континенті, яка в даний час 
недовикористовується. Але основне питання в тому, чи досягли дна українські транзитні 
обсяги. І чи розумно нічого не робити. Наслідком бездіяльності стане болючий процес 
пристосування до високих імпортних цін на газ без будь-яких короткострокових вигод і 
потенційного подальшого зменшення обсягів транзиту, якщо будуть побудовані альтернативні 
системи. Залучення “Газпрому” до мережі не обов'язково вирішить проблему. Політичні 
ризики використання ГТС залишаться високими навіть за умови її продажу. Київ не має 
фіксованих переваг своїх стратегічних рішень, а витрати України при будь-якому розвитку 
подій будуть набагато вищими. 

Як не парадоксально, наявність великих резервних потужностей трубопроводу в Україні є 
одним з основних внесків в безпеку поставок російського газу до ЄС. Зрозуміло, що це означає 
фінансові втрати для оператора мережі. Завжди важко знайти розумний баланс між 
збільшенням вільних потужностей, підвищенням надійності з точки зору безпеки поставок і 
фінансовим тягарем підтримки порожньої мережі. У цьому відношенні деякі витрати на 
безпеку поставок оплачуються транзитерами, в першу чергу Україною, яка не має в своєму 
контракті з “Газпромом” положення “качай або плати” (на відміну від Словаччини). Логічно 
сказати, що Україна - якщо ці вільні потужності трубопроводу залишаться працездатними - 
робить величезний внесок у європейську безпеку постачання, навіть проти своєї волі. Україна, 
як і раніше, надає послугу безпеки поставок як виробникам, так і споживачам. Але скільки 
коштує ця безпека поставок, хто має за неї платити і на якому форумі можна поставити це 
питання? Всі ці питання сьогодні залишаються без відповіді. 



2. Поточна політика ЄС щодо диверсифікації поставок: Які є шанси розмити 
ринкову владу «Газпрому»? 

Автор: Павол Салаї (Pavol Szalai) 

Для Європи “Газпром” є ключовим партнером в торгівлі газом. Він постачає третину 
чистого імпорту газу в ЄС і одну чверть його споживання газу6. У Центральній і Східній Європі 
“Газпром” домінує. Його частка в імпорті газу Вишеградської групи коливається від 66% в Чехії 
до 93% у Словаччині; він був єдиним постачальником в Україну до 2012 року7. Його частка в 
споживанні газу в регіоні є життєво важливою: від 49% в Угорщині до 60% в Україні та до 80% в 
Чехії. 

Таблиця 1. Споживання та імпорт газу в 2012 році 
Країна Споживання 

газу (млрд куб. 
м) 

Імпорт газу з Росії 
(млрд куб. м) 

Частка імпорту газу з 
Росії у споживанні 

газу (%) 

Частка імпорту газу з Росії в 
загальному імпорті газу 
через трубопроводи (%) 

Чехія 8,2 6,6 80 66 

Угорщина 9,7 4,8 49 81 

Польща 16,6 9,0 54 83 

Словаччина 6,0 3,8 63 93 

Україна 49,6 29,8 60 100 

Джерело: BP Statistical Review of World Energy, липень 2013 року, доступно на 

http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf. 

На тлі все більш лібералізованого і взаємозалежного ринку ЄС, Центральна та Східна 
Європа має декілька варіантів диверсифікації імпорту. Деякі з них потребують багато часу до 
отримання хоч якогось результату, деякі вже дали результати, але всі несуть з собою 
можливості та ризики: 

- Південний коридор, який доставить каспійський газ до Європи починаючи з 2019 
року. У червні 2013 року Консорціум Шах-Деніз, нарешті, надав перевагу Транс-
адріатичному газопроводу (TAP) перед Nabucco в питанні постачання свого газу до 
Європи. Nabucco можна вважати мертвим, і каспійський газ не надійде до Центральної 
Європи в короткостроковій перспективі. Але трубопровід може повернутися до життя 
в іншій формі в майбутньому і в кінцевому підсумку таки досягти Центральної Європи. 
Недоліком є далека довгострокова перспектива з невизначеними результатами. 

- ЗПГ-термінали на балтійському узбережжі Польщі, адріатичному узбережжі Хорватії 
та чорноморському узбережжі України. Ринок зрідженого природного газу, що 
транспортується морськими суднами, поставляє чверть європейського імпорту. 
Термінали мають скласти альтернативу російським поставкам вже в 2017 році, 
посилити важелі для цінових переговорів з “Газпромом”, а також збільшити ліквідність 
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 За даними Євростату, 31,9% імпорту природного газу у ЄС з-за меж ЄС-27 у 2012 році поставила Росія 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Natural_gas_consumption_statistics, і російський 
газ складав 25,6% споживання газу у ЄС у 2011 році, згідно Дослідницької служби Конгресу (Congressional 
Research Service): Енергетична безпека Європи: завдання і проблеми диверсифікації газопостачання, 2013, 
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42405.pdf. 

7 З листопада 2012 року український “Нафтогаз” закуповує газ у RWE і імпортує його через Польщу та Угорщину. 



ринку газу. Цей прийнятний варіант несе з собою декілька економічних ризиків, які 
необхідно вирішувати. 

- Торгова модель “Газпрому” стає застарілою через останні нормативні втручання і 
під впливом ринкових сил. Оскільки довгострокові контракти стають все менше 
пов’язаними з поточною торгівлею газом у Європі, для клієнтів “Газпрому” 
відкривається нове вікно можливостей: ринкові ціни на газ. Але перш ніж Центральна і 
Східна Європа отримають вигоди від збільшення ліквідності на ринку, вона має 
пом'якшити загрози, пов'язані з короткостроковою торгівлею. 

Три згадані можливості представляють собою конкретні і взаємопов'язані тенденції в 
європейській торгівлі газом: диверсифікація постачальників, збільшення імпорту ЗПГ і перехід 
до більш короткострокових контрактів. Всі вони підривають провідну позицію “Газпрому”, але 
також дозволяють побудувати більш ліквідний та конкурентний ринок, на якому економіка 
переважає політику. Відносини Європи та “Газпрому” коригуються, виникають нові економічні 
виклики; країни Вишеградської групи та Україна повинні підготуватись до газового ринку 
майбутнього. 

Nabucco і TAP: економіка і політика трубопроводів 

З моменту свого створення Nabucco був символом зусиль ЄС по диверсифікації імпорту 
газу. Трубопровідний проект десятирічної давності повинен був доставити каспійський газ до 
центральноєвропейського газового хабу в Баумгартені, Австрія. Після газових криз 2006 і 2009 
років за участю Росії, Nabucco став основним проектом ЄС. Країнам Вишеградської групи він 
запропонував альтернативу залежності від російського газу. Але його історія підійшла до 
кінця, принаймні протягом наступного десятиліття. У червні цього року Консорціум Шах-Деніз, 
що добуває каспійський газ, не вибрав Nabucco West для своїх майбутніх поставок газу в 
Європу. Замість цього був обраний його менш відомий молодший брат TAP. Південний 
коридор ЄС, який відкриває четвертий маршрут постачань до Європи (поруч з маршрутами з 
Росії, Норвегії та Алжиру), буде побудований. Проте, він веде не до Баумгартену, а до Італії. 

Червневе рішення означає, що ЄС вперше матиме доступ до імпорту з Каспійського 
басейну. Друга черга родовища Шах-Деніз в Азербайджані має виробляти не менше 16 млрд 
куб. м/рік з 2018 року. Газ буде транспортуватися по існуючих трубопроводах з Азербайджану 
до Туреччини, яка має намір споживати 6 млрд куб. м/рік. Решта 10 млрд. кубометрів буде 
постачатися далі на захід: через Транс-анатолійський газопровід (TANAP) до турецько-
грецького кордону і через TAP до італійського узбережжя. Ключовими гравцями виступають 
BP і Statoil: володіючи разом 51% акцій Консорціуму Шах-Деніз, вони налаштовані стати 
акціонерами TANAP і TAP. Азербайджанський SOCAR також відіграє важливу роль як член і 
Шах-Деніз, і TANAP8. 
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 Структура акціонерів станом на липень 2013 року: Консорціум Шах-Деніз - BP (25,5%), Statoil (25,5%), SOCAR 

(10%), Total (10%), LukAgip (10%), NIOC (10%), TPAO (9 %); Транс-анатолійський трубопровід - SOCAR (80%), BOTAS 
& TPAO (20%); Транс-адріатичний газопровід - Axpo (42,5%), Statoil (42,5%), E.ON (15%). 



Таблиця 2. Південний коридор 

 Транс-анатолійський 
трубопровід 

Транс-адріатичний 
трубопровід 

Nabucco West 

Довжина, початкова потужність 1700 км, 16 млрд куб. м 870 км, 10 млрд куб. м 1329 км, 10 млрд куб. м 

Початок будівництва 2014 2015 2015 

Перші поставки газу 2019 2019 2019 

Основний акціонер SOCAR (Азербайджан) BP (Великобританія) OMV (Австрія) 

Джерело: офіційні веб-сторінки компаній. 

Рисунок 3. Південний коридор 

 

Джерело: BP. 

Основні причини рішення Консорціуму були економічними. ТАР - це коротший і дешевший 
спосіб постачання газу до Європи. Хоча акціонери Nabucco на чолі з OMV зменшили його 
довжину до 1329 км, а його потужність до 10 млрд куб. м/рік, перейменувавши його на 
«Nabucco West», цього виявилось недостатньо. ТАР на 459 км коротший і коштує принаймні на 
500 млн дол. США менше9. Крім того, за тиждень до рішення Консорціуму стало ясно, що 
державна компанія Азербайджану SOCAR купить контрольний пакет акцій грецької газової 
мережі DESFA. Контроль за DESFA дозволяє подальше розширення ТАР до балканських сусідів 
Греції, у тому числі до Болгарії, яка спочатку була транзитною країною Nabucco West. Відмова 
від Nabucco може бути пов'язана ще з одним економічним фактором: Південним потоком. 
Цей гігантський трубопровід частково покриває маршрут і клієнтів Nabucco. “Газпром” почав 
будувати 2446-кілометровий трубопровід в грудні 2012 року. 

Тим не менш, за відмовою від Nabucco може стояти політика. Азербайджан конфліктує з 
союзником Росії Вірменією через Нагорний Карабах, і вибір TAP, можливо, розгнівав Москву 
менше, ніж вибір Nabucco. TAP ставить під загрозу, в першу чергу, алжирські поставки, 
оскільки величезний контракт ENI з Алжиром (19,5 млрд куб. м/рік) закінчується в 2019 році. 
Таким чином, TAP, швидше за все, стикнеться з іншим конкурентним середовищем та не буде 
сильно оскаржувати позиції Росії. Політика також відігравала роль в ЄС: Nabucco, проект ЄС, 
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 Розрахункові витрати на Nabucco і TAP не були оприлюднені. Різні джерела розглядають їх у діапазоні 8 - 15 

млрд дол. США для Nabucco і 2 - 7,5 млрд дол. США для TAP. Див., наприклад, Reuters: "Російський газопровід 
міг загубити проект Європи Nabucco», 28 травня 2013 року, http://www.reuters.com/article/2013/05/28/eu-gas-
idUSL6N0E41JX20130528.  



був білою вороною для членів ЄС. Як не дивно, Рим об’єднався з Москвою, щоб запустити 
Південний потік. Вишеградська група коливалася. Прага сприяла Nabucco під час свого 
головування в ЄС в 2009 році, але пізніше орієнтувалася на більш відчутні варіанти 
диверсифікації. Варшава, яка знаходиться занадто далеко, щоб перейматися проектом, 
інвестувала в диверсифікацію через ЗПГ. Братислава, хвилюючись за свої доходи від 
російського транзиту газу, переважно говорила, ніж діяла. І Будапешт, партнер як Nabucco, так 
і Південного потоку, в кінцевому підсумку віддав перевагу останньому. 

За участі Вишеградської групи або без неї, TAP переважив Nabucco. Тим не менш, нова 
ситуація все ще відкриває нові можливості для Вишеградської групи. По-перше, TAP може в 
кінцевому підсумку привести каспійський газ до її порогу. Беручи до уваги початкову 
потужність ТАР (10 млрд кубометрів/рік, тобто 2% споживання ЄС), його безпосереднє 
значення, звичайно, є незначним. Але потужність ТАР можна збільшити до 20 млрд 
кубометрів. Якщо попит на газ в Центральній Європі буде достатнім, газ може проходити 
через Болгарію і Румунію до Угорщини через споруджувані або запроектовані 
інтерконнектори. По-друге, з деяким перебільшенням можна зробити висновок, що TANAP є 
«новим Nabucco»: він копіює початковий маршрут Nabucco через територію Туреччини. Як 
тільки в гру вступає поки що недоступний газ (неазербайджанскі запаси в Каспійському морі і 
недавно виявлені запаси на сході Середземного і Чорного морів), інфраструктура буде вже 
частково готова. Тим не менш, це віддалена і невизначена перспектива. Щоб посилити свою 
енергетичну безпеку, Вишеградській групі і Україні, можливо, треба розглядати проблему 
трубопроводів в більш широкому аспекті. 

Термінали ЗПГ: підключення до глобальних газових ринків 

Стало кліше говорити, що на рівні з американською сланцевою революцією зріджений 
природний газ (ЗПГ) змінить правила гри на світовому ринку газу. Зріджений газ, 
охолоджений до -162°C, займає в шістсот разів менше обсягу, що дозволяє перевозити його 
морськими судами. ЗПГ-танкери перевернули старомодну торгівлю газом з ніг на голову: 
газопроводи раптом стали не потрібні для транспортування газу. Новомодна торгівля газом 
потребує, однак, спеціальної і дорогої інфраструктури: ЗПГ-терміналів для завантаження 
морських суден і терміналів регазифікації для постачання. 

В останні роки торгівля ЗПГ стрімко зростає і буде продовжувати випереджати зростання 
трубопроводної торгівлі в найближчі 20 років10. Глобальна потужність експорту ЗПГ виросла 
до 379 млрд куб. м/рік в середині 2012 року, найбільша частка (більш ніж 100 млрд куб. м/рік) 
належить Катару. Ринок ЗПГ забезпечив одну чверть чистого імпорту в Європу в 2011 році і 
може поставити більше, якщо американський бум сланцевого газу перетвориться на 
американській експортний бум ЗПГ кінця 2010-х років. Росія, трубопровідний гігант, є 
карликом на світовому ринку скрапленого газу (5%) і орієнтується в основному на 
диверсифікацію експорту в Азію. Отже, говорити "ЗПГ" у Центральній та Східній Європі означає 
говорити "диверсифікація постачальників і маршрутів". 

У майбутньому повинні запрацювати принаймні два термінали регазифікації: Swinouscje 
на польському узбережжі та Adria на хорватському острові Крк. Обидва є частиною коридору 
Північ-Південь, який з’єднує Балтійське й Адріатичне моря через країни Вишеградської групи, і 
обидва будуть спільно фінансуватися Європейським Союзом. Побудовані, ці два термінали 

                                                      
10 IEA: World Energy Outlook 2012. 



створять реальну альтернативу: їх початкова спільна потужність (15 млрд куб. м/рік) може 
практично самотужки задовольнити річні потреби газу Польщі. Завдяки міждержавним 
газовим коннекторам, ЗПГ порти мають зміцнити диверсифікацію поставок, забезпечити 
важелі для переговорів з “Газпромом” для своїх регіональних клієнтів і, нарешті, збільшити 
ліквідність (і конкуренцію) на спотових ринках. 

Таблиця 3. Основні термінали регазифікації в країнах Центральної та Східної Європи 
Назва, 

розташування 
Менеджер проекту Потужність (млрд куб. 

м/рік) 
Статус Запуск 

Swinoujscie, 
Польща 

Polskie LNG (дочірнє підприємство 
державної Gaz-System) 

5 (збільшується до 7,5) Будується 2015 

Klaipeda, Литва Klaipedos Nafta (державна) 2 (збільшується до 4) Будується 2015 

Adria, Хорватія Adria LNG (E.ON, OMV, Total, 
Geoplin; хорватські фірми 
очікуються)  

10 (збільшується до 
15) 

В проекті  2017 

Україна LNG Terminal 5 (збільшується 10) Концепція 2016 

Джерело: офіційні веб-сторінки компаній. 

Можливості приходять з ризиками. По-перше, це вартість порту ЗПГ, яку непросто осилити 
центральноєвропейським енергетичним компаніям, що відчувають нестачу коштів. 
Swinoujscie, вартість якого складає близько 500 млн євро, фінансується Європейським банком 
реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, ЄС і польською транзитною 
компанією Gaz-System. Але ціна таких гігантських інфраструктурних проектів може зростати, 
особливо через затримку будівництва. І будівництво Swinoujscie вже відкладено через 
польських будівельників, які були зайняті чемпіонатом з футболу Євро-2012. Більш того, якщо 
імпорт ЗПГ частково замінить трубопровідний газ, країнам Вишеградської групи і Україні 
доведеться шукати нову роль для своїх транзитних компаній. 

Інший ризик притаманний характеру торгівлі ЗПГ. Як і в трубопровідній торгівлі, в ньому 
переважають довгострокові контракти, пов'язані з цінами на нафту, з положеннями “бери або 
плати” (зобов'язання імпортувати певний обсяг незалежно від попиту). Справді, договір, 
укладений польською державною газовою компанією PGNiG з Qatar Gas, охоплює 
десятирічний період, використовує індексацію цін на нафту і накладає вимоги до споживання 
газу (1,4 млрд куб. м/рік) практично без урахування попиту. Цей тип контракту забезпечує 
поставки до Польщі на противагу більш привабливому азіатському ринку ЗПГ. Але саме такий 
негнучкий контракт в даний час дозволяє “Газпрому” притиснути PGNiG до стіни. Хоча в 
Swinoujscie дві третини потужності зарезервовані для спотової торгівлі газом 
(короткострокових контрактів з ринковими цінами), PGNiG може виявитися прив'язаною до 
іншого великого постачальника. Це може виявитись компромісом, враховуючи конкуренцію з 
боку попиту на світовому ринку ЗПГ. Дійсно, останнім фактором ризику є домінування на 
ринку ЗПГ попиту з Азії (70% проти 21% в Європі в 2012 році) і оптових цін (у Японії вони на 50-
70% вище, ніж у Європі). Експорт ЗПГ в Азію є просто вигіднішим11. 

Проектна потужність балтійського порту вражає. Але вона вказує на третій ризик: 
недостатній попит. Якщо попит буде занадто низький, інвестиції в проекти ЗПГ можуть 
виявитися комерційно нецікавими. Те ж саме стосується нової розподільчої інфраструктури в 
Південно-східній Європі, яка необхідна Adria LNG. Очікується, що попит на газ в 
Європейському союзі дещо збільшиться до 2035 року (у середньому на 0,6% за рік), 
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прогнозний попит в східноєвропейських країнах ЄС хоча й перевищує середній показник по 
ЄС, але все ще є помірним12. Зокрема, в Центральній Європі у газу забагато конкурентів. 
Частка ядерної енергетики в чеському, угорському, українському та словацькому 
електроенергетичному балансі вище 30%, до того ж всі країни Вишеградської групи та Україна 
планують нові реактори у найближчі 20 років. Якщо ці плани не реалізуються, досвід 
Німеччини показує, що в короткостроковій перспективі ядерна енергетика може бути 
замінена дешевим вугіллям, а також погодозалежними поновлюваними джерелами енергії. 

Трансформація європейського ринку: загроза домінуванню “Газпрома” 

Протягом десятиліть основою європейської та азіатської безпеки енергопостачання була 
концепція Гронінгена. Розроблена в Західній Європі в 1960-х роках, вона виправдовувала 
необхідність великих інвестицій у видобуток і транспортування газу. Щоб їх фінансувати, в 
контрактах використовувались довгострокові зобов'язання (на 15, 20 або 30 років), положення 
“бери або плати” (яке зобов'язує клієнта заплатити за близько 80% від договірних обсягів газу 
незалежно від попиту), а також ціни на газ, пов'язані з цінами на нафту (що робить його 
конкурентоспроможним порівняно іншими видами палива). Постачальник брав на себе цінові 
ризики, клієнт брав ризики обсягу. Замовник, національний газовий монополіст, міг 
перекласти зростання ціни на кінцевого споживача. Частки національного ринку були 
забезпечені положеннями призначення13. 

У континентальній Європі концепція Гронінгена в останні 15 років була підірвана. 
Законодавство ЄС розкололо національні газові монополії, відділивши виробництво та 
продаж від транзиту, відкрило ринок для новачків за допомогою доступу третіх сторін до 
трубопроводів і посилило ці положення за допомогою антимонопольних перевірок. У 2009 
році запрацювали ринкові сили: завдяки американському сланцевому газовому буму в Європу 
прийшов ЗПГ. Зріджений природний газ, яким торгують на європейських хабах, був дешевший 
за газ, прив’язаний до нафти і законтрактований на довгострокову перспективу. Оскільки 
криза призвела до скорочення попиту14, національні виробники «скидали» додатковий газ на 
спотових ринках, тим самим ще більше підвищуючи їх ліквідність. Результат: сьогодні в Європі 
від однієї третини до половини газу постачається на умовах спотового ринку.15 Конкуренція 
збільшилась, і кінцеві споживачі можуть змінити постачальників; вони більше не зобов'язані 
погоджуватись на зростання ціни на газ через зростання нафтових цін. 

Проте, “Газпром”, найбільший постачальник газу в Європі, відмовився покинути стару 
модель та монопольні практики. Ключові європейські замовники “Газпрому”, що зазнавали 
величезних втрат, змусили його піти на деякі поступки. “Газпром” погодився включити 
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 Сценарій МЕА “Нова політика”, який припускає, що існуюча політика зберігається, а нещодавно оголошені 
зобов'язання обережно реалізуються (МЕА: World Energy Outlook 2012). Дані по країнах східної частини ЄС див., 
наприклад, KPMG: Central and Eastern European Shale Gas Outlook, 2012, 
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/shale-gas/pages/shale-gas-development-
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 R. Dickel, K. Westphal: “EU-Russia Relations”, SWP Comments 12, April 12, 2012, доступне на http://www.swp-
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 Reuters: “Most of Europe’s gas supplies still linked to oil prices”, 22 February 2013, 

http://www.reuters.com/article/2013/02/22/energy-gas-europe-idUSL6N0BL8HO20130222.  



спотове ціноутворення в контракти з 2009 року і запропонував зниження цін до 15% (у тому 
числі Польщі) з 2012 року. Тим не менш, частка спот-індексованого газу не перевищує 8%, а 
зменшення цін на газ насправді було наслідком падіння цін на нафту16. Проблема ще більш 
ускладнюється в країнах Центральної та Східної Європи. Їх інфраструктура орієнтована на 
поставки Схід-Захід і дозволяє лише незначну диверсифікацію. Маючи обмежену переговорну 
силу, ці країни платять вищу ціну, ніж Західна Європа. Коли другий у Європі постачальник, 
Statoil, зробив важливі поступки щодо концепції Гронінгена (до 70% індексації до спотових 
цін17), їх вплив був обмежений Західною Європою. За можливим винятком Угорщини, Східна 
Європа все ще живе в 1990-х роках. 

Таблиця 4. Ціни на газ в окремих країнах на початку 2012 року 

Країна Середня ціна на газ (дол. США за тисячу 
кубометрів) 

Чехія 503 

Угорщина 391 

Польща 526 

Словаччина 429 

Франція 394 

Німеччина 379 

Великобританія 313 

Україна 416 

Джерела: Ізвестія, 1 лютого 2013 року, цитовані в J. Klepac: “Security of supply and the regulatory environment in 

the gas sector“, 16 травня 2013 року, доступне на http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Jan_Klepac.pdf; Kyiv 

Post: “Gazprom allows reduction in gas price for Ukraine to USD 352 in 2013”, 18 грудня 2012 року, 

http://www.kyivpost.com/content/ukraine/source-gazprom-allows-reduction-in-gas-price-for-ukraine-to-352-in-2013-

317831.html. 

Враховуючи регіональні проблеми, Європейська комісія вирішила застосувати 
регіональний підхід. Після перемінного успіху ранніх спроб участі в переговорах вона почала 
повномасштабне антимонопольне розслідування проти “Газпрому” у вересні 2012 року. 
Генеральний директорат з конкуренції підозрює “Газпром” у зловживанні домінуючим 
становищем (стаття 102 Договору про функціонування Європейського Союзу) на вхідних 
газових ринках у Центральній та Східній Європі. Комісія підозрює “Газпром” в трьох практиках, 
що перешкоджають конкуренції і надійності поставок. По-перше, він підозрюється в 
застосуванні положення призначення, що забороняє перепродаж газу в Європі. По-друге, він 
підозрюється в запобіганні диверсифікації поставок через блокування нових трубопроводів і 
терміналів ЗПГ, а також доступу третіх сторін до транспортної інфраструктури, яка частково 
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належить “Газпрому”. І, нарешті, він підозрюється в нав’язуванні несправедливих цін своїм 
клієнтам через прив'язку цін на газ до цін на нафту18. 

Незважаючи на різку реакцію компанії і уряду Росії, шанси Генерального директорату з 
конкуренції вивільнитися з тисків “Газпрому” є високими. Спроби Кремля заблокувати 
розслідування Федеральною постановою, а також будь-який політичний тиск зі столиць ЄС 
матиме незначний вплив на Генеральний директорат, що наклав санкції на Microsoft. Якщо 
“Газпром” не погодиться на врегулювання, йому грозить заборона у вигляді штрафу, що 
оцінюється в 10,6 млрд євро.19 Апеляція в Суд ЄС матиме незначний вплив на справу 
Генерального директорату з конкуренції. Справді, відповідно до одного експерту з питань 
конкурентного законодавства, це може бути "визначною антимонопольною справою цього 
десятиліття, як справа Microsoft була в попередньому десятилітті"20. Вона може тривати до 
чотирьох років, але як тільки закінчиться, вона, ймовірно, перетворить весь європейський 
газовий ринок і змінить стратегію “Газпрому” ближче до ринкової моделі. 

Європейська торгівля газом рухається до нової ери короткострокових цін. Центральна та 
Східна Європа повинні підготуватися до неї. Дві основні проблеми ще попереду. 

По-перше, як нова інфраструктура буде фінансуватися на короткострокових цінових 
ринках? Інвестиції в мережі необхідні, якщо Вишеградська група та Україна хочуть торгувати 
газом через кордони і продовжувати транспортувати більшу частину російського газу до 
Європи. Вони є навіть обов'язковими на вільному ринку, де конкуренти повинні бути 
забезпечені доступом до транспортування і зберігання газу. Якщо дія поточного контракту 
“Газпрому” (10 - 15 років) є недостатньою у порівнянні з періодами амортизації трубопроводу, 
то більш короткі контракти викличуть ще більше проблем. Повернути інвестиції на вільному 
ринку з безліччю конкурентів буде можливо, але складно. 

По-друге, як може газ ефективно торгуватися на незрілих спотових ринках? У порівнянні з 
американським хабом Henry, європейські газові хаби (національні торгові точки), як правило, 
є набагато меншими і менш ліквідними. Крім того, більшість газу по короткостроковим 
контрактам насправді поставляється тими ж компаніями, що й газ по довгостроковим 
контрактам. А в Центральній Європі спотові ринки навіть ще менш розвинені. Частка 
Вишеградських країн у споживанні газу ЄС була всього 9% в 2012 році. І найближча торгова 
точка, Центрально-Європейський торговий хаб в Баумгартені, Австрія, використовується в 
основному для транзиту газу. Таким ринком можна легко маніпулювати, особливо за 
обмеженої кількості постачальників. Високий попит може викликати різке підвищення цін, 
наприклад, під час холодних періодів. 
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3. Нетрадиційні джерела газу: панацея для енергетичної безпеки Європи? 

Автор: Гелена Шульцова (Helena Schulzova) 

Протягом останнього десятиліття Сполучені Штати пережили справжню бурю в своєму 
енергетичному секторі, те, що зараз широко відоме як сланцева революція. За різними 
прогнозами, Європа, і особливо її центральна та східна частини, повинні володіти схожими 
запасами 'нетрадиційного' природного газу, який тепер можна добувати завдяки новій 
технології, що лежить в основі буму сланцевого газу в Сполучених Штатах. Тим не менше, 
Європу, скоріш за все, не чекає подібна революція, принаймні не такими швидкими темпами. 

Різке зростання цін на викопні види палива і дуже нерівні позиції країн-експортерів та 
країн-імпортерів призвели до довгострокових інвестицій в кілька технологій, які близько 2006 
року викликали сланцеву революцію і повністю змінили прогноз світового енергетичного 
ринку. Насамперед, значно поліпшились методи буріння, які тепер дозволяють горизонтальне 
буріння. Також покращились технології візуалізації і тепер дозволяють створити детальний 
образ породи потенційного джерела і допомогти знайти "найкращі місця" з найбільшим 
обсягом газу. Найголовніше, що нетрадиційний газ, який довго був поза досяжністю буріння, 
тепер можна добувати завдяки технології, відомої як гідророзрив пласта. У той час як 
звичайний газ при бурінні тече сам по собі, нетрадиційний газ треба добувати 
розтріскуванням породи, в якій він міститься. В основному це робиться за допомогою суміші 
води, піску та хімічних речовин, які вводяться під тиском в породу, порода тріскається і 
дозволяє газу проходити і бути зібраним. Важливо відзначити, що поява ЗПГ в якості 
загального та фінансово життєздатного способу транспортування природного газу дозволила 
США почати експорт природного газу. 

Очікується, що США в найближчі роки буде виробляти стільки газу зі сланців, що зможе 
його експортувати.21 Ще кілька років тому США загрожувала небезпека недостатнього 
внутрішнього виробництва газу і необхідності покладатися на імпорт. Тепер прогнозні запаси 
повинні покрити внутрішнє споживання на десятиліття вперед22; в 2011 році виробництво 
нетрадиційного газу в США було більше 7 трлн кубічних футів, що складає приблизно 34% від 
загального видобутку газу. 

Великі обсяги нетрадиційного газу настільки знизили ціни на газ, що буріння зараз 
зосереджене на свердловинах, які дають не лише газ, а й нафту. Дешевий природний газ 
вигідний для всіх енергоємних галузей промисловості, а також для нафтохімічної 
промисловості, яка використовує газ не тільки як джерело енергії, але і як сировину. Дешевий 
сланцевий газ негативно впливає на споживання вугілля в США, і країна відклала будь-які 
плани нових атомних електростанцій. 
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Рисунок 4. Видобуток природного газу в США за джерелами, 1990-2040 роки (трлн куб. 
футів) 

 

Джерело: http://www.eia.gov/forecasts/aeo/MT_naturalgas.cfm#shale_gas 

Дешевий газ внутрішнього видобутку в даний час все частіше використовується для 
опалення та виробництва електроенергії і, швидше за все, скоро матиме значну питому вагу в 
перевезеннях. Частка газу у виробленні електроенергії зростає приблизно на 3% за рік і в 2011 
році досягла 25%.23 

Європейський нетрадиційний газ 

За даними геологічних розвідок і різних прогнозів, поклади нетрадиційного газу в Європі 
можуть бути майже такими ж потужними, як і в Сполучених Штатах (див. рис. А у Додатках). 
Польща і Україна повинні мати особливо великі поклади різних форм нетрадиційного газу, 
таких як метан вугільних пластів, що міститься у вугільних родовищах, і газ в щільних породах, 
замкнений в породі з низькою пористістю і проникністю. Тим не менш, запаси нетрадиційного 
газу дуже важко передбачити без належних випробувань, проведених шляхом буріння сотень 
пробних свердловин, щоб знайти найкращі місця з найбільшим обсягом газу. Це було 
можливо у США, де багато дрібних і середніх компаній взяли на себе значний ризик і 
пробурили тисячі свердловин. У Європі гравці дуже різні, і майже все поточне пробне буріння 
нетрадиційного газу було зроблено в тій чи іншій формі спільного підприємства з великими 
міжнародними нафтовими компаніями, які здатні не тільки принести знання та досвід в 
Європу, але і у випадку незадовільних результатів проб перенести його в більш перспективні 
басейни в будь-якій точці світу. 
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Отже, те, що відбулося в США, буде важко повторити в Європі, принаймні, такими ж 
темпами. Перш за все, Європі не вистачає деяких важливих передумов: інфраструктури, 
лібералізованого ринку газу і транспортних мереж, доступних всім, хто платить. Транспортні 
мережі і сховища в Європі здебільшого належать кільком компаніям-постачальникам, 
включаючи “Газпром”, і не є вільно доступними для зовнішніх поставок. Інфраструктура також 
означає кількість свердловин, фізично доступних для буріння, і кваліфікованих фахівців, 
здатних зробити проби і запуск свердловин. 

Крім того, європейська геологія видається особливо складною для буріння нетрадиційного 
газу і може потребувати зовсім інших технологій, ніж ті, які використовуються в США: 
сланцевий газ в Європі залягає глибше (що впливає на тиск буріння, обсяги видобутку, а також 
означає більш високі підземні температури); пласти мають менші розміри і більш пористі; і 
вміст глини в Європі вищий, що ускладнює гідророзрив.24 Іншим важливим фактором є висока 
щільність населення в Європі і право власності на землю. У США землевласник володіє 
мінеральними ресурсами під своєю власністю, а в Європі мінеральні ресурси в основному 
знаходяться в державній власності. Таким чином, місцеві жителі в США часто вітають буріння, 
оскільки вони отримують частку доходів, в той час як у Європі будь-які гірські і бурові роботи 
зазвичай викликають велике несхвалення місцевих жителів. Висока щільність може бути 
проблематичною також тому, що продуктивне буріння вимагає багато пробних свердловин і, 
таким чином, великої території. У густо населених районах пробні свердловини іноді 
неможливо розмістити на ідеальних місцях через людські поселення. 

Гідравлічний розрив пласта – небезпечний метод? 

Технологія гідророзриву пласта була заборонена в деяких штатах США і в різних 
європейських країнах, включаючи Францію та Чехію. Німеччина не дозволяє пробне буріння, 
хоча й не має фактичного мораторію. Насамперед, гідравлічний розрив пласта вимагає 
великої кількості води, змішаної з піском і різними хімічними речовинами. Існує певна 
небезпека, що ця забруднена вода може призвести до порушення підземних вод. В США 
сталося декілька нещасних випадків, хоча великі міжнародні нафтові компанії (МНК), які 
бурять в Європі, як правило, менш схильні до таких інцидентів, ніж малі та середні компанії, 
які вперше застосували цю технологію у США. Тим не менш, з водою, що використовується для 
розриву, треба поводитись обережно і очищати її. 

Крім того, є підозра, що ця технологія може стати причиною незначних землетрусів: в 2011 
році в зв'язку з підземними поштовхами було припинене пробне буріння в районі Блекпула, 
Великобританія. Однак звичайний видобуток також може викликати землетруси і, згідно з 
дослідженням Університету Дарема,25 ризик землетрусів, викликаних ГРП, є незначним і може 
бути додатково знижений з використанням передової сейсмічної 3-D візуалізації. 

Іншим проблемним питанням можуть бути витоки метану в процесі виробництва газу із 
нетрадиційних джерел, оскільки метан є ще більш потужним парниковим газом, ніж CO2. 
Невеликі обсяги метану також просочуються в процесі традиційного виробництва, але оцінки 
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для ГРП сильно різняться. Недавнє дослідження MIT 4000 свердловин в США показує, що 
обсяги метану, вивільненого гідравлічним розривом пласта, є відносно низькими, і цей обсяг 
додатково зменшується за рахунок використання двох методів - спалювання газу і “зеленого 
завершення” (green completion).26 Якщо відсоток метану, випущеного під час гідророзриву, 
значно перевищує 2%, це може загрожувати репутації нетрадиційного газу як відносно чистого 
«перехідного» викопного палива. 

Центральна та Східна Європа – перспективне місце видобутку 

Поклади нетрадиційного газу розкидані по всій Європі, але Центральна та Східна Європа 
разом з Великобританією видається регіоном з найкращими перспективами для свердління. 
Країни Центральної та Східної Європи більш залежні від газу з Росії і більше, ніж західні 
частини континенту, приділяють увагу енергетичній безпеці. Багато країн регіону вже мають 
вітчизняні галузі видобутку вугілля і газу. Проте, населення в Центральній і Східній Європі 
зараз більш екологічно свідоме, і ГРП зіткнувся з неприйняттям місцевих громад. 

Небезпека для навколишнього середовища наводиться в якості основної причини 
мораторію на розвідку і видобуток нетрадиційного газу в Чехії. У 2012 році Міністерство 
охорони навколишнього середовища встановило мораторій на 2 роки, який закінчується в 
липні 2014 року.27 В даний час Міністерство вивчає можливість прийняття комплексного 
законодавства по нетрадиційному газу. 

Прогнози запасів нетрадиційного газу в країні дуже розрізняються, проте більшість 
прогнозів не очікує виробництва більше, ніж кілька відсотків від загального споживання 
країни. Сьогодні близько 98% чеського природного газу імпортується (78% імпорту надходить 
з Росії, а решта з Норвегії28), тому значні обсяги місцевого виробництва дуже б сприяли 
енергетичній безпеці країни. До введення мораторію були видані дві ліцензії, австралійській 
BasGas Energia і британській Caudrilla. Проте, через відсутність консультацій з регіональними 
органами влади та громадський резонанс у постраждалих регіонах в 2012 році ліцензії на 
розвідку були швидко відібрані, і незабаром після цього був запроваджений мораторій. 

У певному сенсі, ситуація Словаччини схожа на ситуацію в Чехії. Сланцевий газ та інші 
нетрадиційні джерела не викликали широкого громадського обговорення. Поточний проект 
енергетичної політики в Словаччині взагалі не згадує можливості вітчизняного виробництва 
нетрадиційного газу.29 Подібно до Чехії, геологічна інформація щодо запасів нетрадиційного 
газу досить невизначена, і прогнози не очікують масового виробництва. Британська Aurelian 
Oil & Gas проводить розвідку сланцевого газу у східній Словаччині, хоча ніякого буріння не 
відбувається. Є сподівання, що деякі формування сланців на півдні Польщі можуть 
перетинатися зі Словаччиною. 

В Угорщині досить значне місцеве виробництво газу і, отже, вона має деяку перевагу 
перед іншими європейськими країнами, де немає гірських і бурових ноу-хау. Угорщина також 
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має високу частку природного газу в енергетичному балансі (38% у 2010 році).30 Геологічні 
дослідження навіть допускають басейн сланцевого газу, який підходить для буріння. MOL, 
найбільший виробник електроенергії в країні, створив спільне підприємство з ExxonMobil з 
метою вивчення можливостей буріння. Однак через незадовільне пробне буріння ExxonMobil 
в 2010 році вирішила припинити свою діяльність в країні. 

Польща є однією з європейських країн з найбільш сприятливими прогнозами для 
нетрадиційних газових родовищ, хоча останні дослідження скоротили попередні оцінки.31 
Вона також має досить сильне лобі видобутку газу не тільки тому, що залежить від російського 
газу, але й тому що їй потрібно скоротити викиди парникових газів від спалювання вугілля і 
дешевий вітчизняний газ видається найкращим рішенням. Крім того, Польща вже видала 
понад 100 ліцензій на розвідку нетрадиційного газу. Поки що результати не є остаточними, 
деякі компанії навіть вирішили залишити Польщу, але відповідно до Енергетичного 
інформаційного агентства, дещо розчаровуючі результати не обов'язково свідчать, що буріння 
в Польщі є комерційно невигідним. США знадобилося сотні свердловин, щоб досягти 
комерційно вигідного виробництва. 

Нетрадиційному газу в Польщі може перешкодити занадто сувора нормативно-правова 
база і сильне оподаткування видобутку. На початку 2012 року набув чинності новий 
Геологічний і гірничий закон, але залишається вірогідність, що може бути прийнятий новий 
закон, який окремо регулює сланцевий газ;32 відповідно до Гірничого закону, ліцензії на 
розвідку видаються на конкурсній основі. 

Україна розділяє з Польщею сприятливі прогнози щодо родовищ, а також ентузіазм 
політиків. Пробне буріння не настільки просунуте, як у Польщі; проте 24 січня 2013 року 
Україна підписала великий контракт з Shell, який дозволить розвідку Юзівського газового 
родовища у східній Україні. Контракт з Shell є 50%-вим спільним підприємством і передбачає 
буріння 15 свердловин. Chevron, інша МНК, веде переговори з Україною щодо ще одного 
спільного підприємства на Олеському родовищі на заході країни. Підписання угоди було 
відкладено через розбіжності з місцевими громадами і крайньою правою партією Свобода.33 
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4. Співпраця країн-транзитерів газу в Центральній, Східній та Південній Європі: 
вплив реверсу газу і кращої взаємопов’язаності на енергетичну безпеку 
ЄС 

Автор: Дмитро Науменко 

Останні події на європейському газовому ринку показали низку загроз для енергетичної 
безпеки, які випливають з різких змін у виробництві, маршрутах транзиту і поставок 
природного газу до Європи. Очікується, що нова модель європейського газового ринку, 
побудована на принципах диверсифікації, безпеки поставок, взаємопов'язаності та 
лібералізації, забезпечить нові можливості і виклики для країн-транзитерів газу Європи. З 
одного боку, поступовий перехід в Європі до спотових ринків газу буде означати справедливе 
ціноутворення, обумовлене конкуренцією. З іншого боку, скасування довгострокових 
контрактів постачання по трубопроводам створить високий рівень невизначеності і коливань 
цін для країн, які не мають диверсифікації джерел поставок, наприклад, країн Центральної та 
Східної Європи. Ця ситуація змусить регіон ЦСЄ шукати нові джерела поставок; укладати 
контракти на реверсне постачання в рамках Третього енергетичного пакету, фінансувати 
інвестиції в нову інфраструктуру транзиту і інтерконнекторів та розвиток торговельних хабів 
для кращого узгодження попиту та пропозиції газу в регіоні. Зазначені проблеми треба 
розглядати тільки на основі більш глибокого співробітництва між основними країнами-
транзитерами газу в регіоні, в тому числі Україною. 

Важливість і пов’язані проблеми газового коридору Схід-Захід для ЄС і 

ЦСЄ 

За даними ВР, імпорт Росії в європейські країни у 2012 році становив 130 млрд кубометрів 
або майже 35% від усіх трубопровідних поставок. Це робить Росію найбільшим 
постачальником природного газу до Європи (за нею слідує Норвегія з 107 млрд. кубометрів в 
2012 році). За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), більшість російського 
імпорту газу до Європи поставляється через дві колишні радянські країни, Україну і Білорусь, 
а також чотири країни Центральної Європи відомі як Вишеградська група, а саме Словаччину, 
Чехію, Угорщину та Польщу. Ці країни володіють ділянками найбільших російських 
транзитних газових трубопроводів до Європи (див. Таблицю А в Додатках для повного 
переліку трубопроводів) з сумарною потужністю 180 млрд куб. м/рік або 70% від 
законтрактованих обсягів на кордоні колишнього Радянського Союзу. Серед них Україна 
займає стратегічне положення з транзитним потенціалом в 142 млрд куб. м/рік. 

ЦСЄ та Україна також важливі для забезпечення енергетичної безпеки Європи як великі 
власники підземних сховищ газу (ПСГ). Разом Україна, Угорщина, Чехія, Словаччина та 
Польща володіють 36 ПСГ, здатних зберігати майже 50 млрд кубометрів газу.34 Ці сховища 
були побудовані уздовж вже встановлених маршрутів транзиту газу до Європи і мають 
вирішальне значення для вирівнювання добових коливань споживання газу, забезпечуючи 
додаткову гнучкість і надійність поставок у разі несподіваного дефіциту. Крім того, ПСГ 
зазвичай служать пом'якшувальним чинником в ціноутворенні на газ, згладжуючи сезонні 
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коливання цін на газовому ринку (пік попиту зазвичай припадає на зимовий сезон), і можуть 
розглядатися як важливий(але не вирішальний) елемент спотової торгівлі газом. 

Рисунок 5. Потужність газового коридору Схід-Захід і залежність країн ЦСЄ від поставок з 
Росії (як частка в загальному обсязі трубопровідного імпорту) 

  

Джерело: The International Energy Agency; BP; East European Gas Analysis; The Economist (карта) 

Як показано на Рис. 5, більшість потужностей вже побудованих транзитних газопроводів 
до Європи з Росії проходять через території України, Білорусі та країн Вишеградської групи. Як 
буде показано нижче, таке позиціонування трубопроводів є оптимальним щодо відстані 
поставок і вартості транзиту, але й також з ряду причин пов'язане з певними ризиками для 
забезпечення енергетичної безпеки в Центральній і Східній Європі. Основне питання в тому, 
як ЄС і ЦСЄ зможуть впоратись з цими ризиками. 

З урахуванням прогнозів розвитку ринку газу в ЄС залежність Європи від поставок газу 
буде продовжувати рости в довгостроковій перспективі. Прогнози на майбутній попит на газ 
у Європі є досить невизначеними, відображаючи можливий розвиток цілого ряду факторів, 
таких як використання газу у виробництві електроенергії (залежно від цінової 
конкурентоспроможності газу порівняно з іншими видами палива), вплив європейського 
законодавства на використання викопного палива (а саме, Директиви щодо великих 
спалювальних заводів (Large Combustion Plants Directive) та Директиви по промисловим 
викидам (Industrial Emissions Directive)), та європейської політики зі скорочення викидів 
вуглецю, спрямованої на енергозбереження та розширення використання відновлюваних 
джерел енергії. А саме, підвищення енергоефективності європейських країн і подальше 
розширення поновлюваних джерел енергії викличе зниження попиту на природний газ в 
Європі, а суворіші правила ЄС на викиди парникових газів вимагатимуть підвищення 
використання газу в енергетиці та транспортному секторі як перехідного палива до 
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безвуглецевих технологій. На основі прогнозів МЕА35 та Європейської комісії 36 і за умови, що 
ЄС більш-менш досягне цілей кліматичної політики до 2020 року, можна сказати, що попит на 
газ у Європі буде демонструвати помірне зростання, досягнувши споживання майже 600 
млрд. кубометрів газу до 2030 року (близько 1% на рік порівняно з 2010 роком).37 Таким 
чином, частка природного газу в енергетичному балансі має зрости з 25% в 2010 році до 28% 
в 2030 році.38 

За прогнозами МЕА і CERA, Європа зіткнеться з необхідністю значного збільшення поставок 
газу газопроводами в довгостроковій перспективі. Враховуючи невизначені перспективи 
місцевого виробництва газу всередині ЄС (особливо у Великобританії та Нідерландах)39 а 
також постачання ЗПГ на ринки Європи40, чистий імпорт газу в ЄС зросте з 302 млрд 
кубометрів в 2011 році до 525 млрд кубометрів в 2035 році, при цьому частка імпорту в 
загальному обсязі споживання виросте з 63% до 85%.41  

Рисунок 6. Газовий баланс в Європі, млрд куб. м 

 

Джерело: “Газпром” 

Таким чином, збільшення залежності Європи від імпорту газу посилить проблему 
безпеки довгострокових поставок газу і залежності від свого основного постачальника, Росії. 

                                                      
35 World Energy Outlook 2011, The New Policies Scenario and 450 scenario 

36 European Commission, 2010. EU Energy Trends to 2030 – Update 2009. Luxembourg: Publication Office of the 
European Union. http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/doc/trends_to_2030_update_2009.pdf  

37
 Ми використовуємо трохи оптимістичні оцінки попиту на газ в Європі, враховуючи, що електростанції на 

природному газі, очевидно, будуть використовуватися в якості «перехідної технології», створюючи резерв для 
більш широкого використання поновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії, через найменший 
рівень викидів і CAPEX. Іншим драйвером попиту на газ на тривалий термін буде транспортний сектор за 
рахунок нового регулювання морського транспорту в ЄС і розвитку автомобілів, що працюють на природному 
газі. 

38
 CERA Global Redesign Scenarios, October 2012 

39
 За даними сценаріїв CERA Глобальна реконструкція і LT на 2012 рік, вітчизняне виробництво, як очікується, 

скоротиться на 1,7% на рік у період між 2010 і 2030 роками. 

40
 Існує ризик того, що в довгостроковій перспективі ЗПГ буде перетікати до азіатських ринків, які вже 

пропонують більш високий прибуток для постачальників. 

41 The IEA World Energy Outlook 2012, стор. 147 



Після повного введення в експлуатацію нових російських проектів трубопроводів (Північного і 
Південного потоків) очікується, що Росія зможе покрити розрив європейського 
довгострокового попиту на імпорт. За даними дослідження агентства Рейтер, “Газпром” 
збереже свою частку на газовому ринку Європи на рівні близько 30% до 2023 року.42 Але якщо 
постійна ринкова сила Росії є більш-менш прийнятною для старої Європи (вона буде мати 
диверсифікований баланс поставок газу навіть після збільшення частки трубопровідних 
поставок з Росії), Східна та Південна частини Європи залишаться заблокованими в існуючій 
інфраструктурі транзиту газу і в значній мірі залежними від поставок газу з Росії. Зокрема, 
такий статус-кво означає, що країни ЦСЄ та ПСЄ залишаються вразливими з точки зору 
перебоїв у поставках (схожих з перебоями під час газової кризи в січні 2009 року), 
відокремленими від альтернативних поставок газу в ЄС (наприклад, газових потоків з Норвегії 
та Північної Африки) і основних спотових торгових ринків в Західній Європі, які надають 
додаткові можливості для арбітражного ціноутворення “Газпрому” (див. розділ 2). З метою 
вирішення цих проблем зараз обговорюється питання кращого взаємозв'язку цих регіонів у 
північно-південному і східно-західному напрямках, а також розширення участі Західної Європи 
в європейській спотовій торгівлі газом, яка потенційно може підключити Центральну та Східну 
Європу до альтернативних джерел постачання і поліпшити її спроможність переглянути 
довгострокові контракти на поставку (LTSC) газу з “Газпромом” після створення спільного 
газового ринку в ЄС. 

Реверсний газ і нові газові інтерконнектори в ЦСЄ та ПСЄ 

Реверсний газ або backhauling - це транспортування газу в зворотному до основного 
потоку трубопроводу напрямку. Зазвичай це досягається шляхом угоди про свопи, а не 
фізичного руху.43 Фізичний рух газу в Європі в зворотному напрямку проводився тільки під час 
нещодавньої газової кризи в 2009 році, коли припинилось постачання газу зі східних кордонів 
ЄС, і певні обсяги газу були прокачані з ПСГ в Західній Європі в східному напрямку (наприклад, 
від Австрії до Угорщини в січні 2009 року). 

Зараз правові підстави для свопових реверсних контрактів залишаються невизначеними, 
незважаючи на те, що вони отримали високу політичну підтримку в ЄС. А саме, до цих пір 
неясно, чи порушують вони положення щодо так званих "точок поставки" в LTSC, особливо в 
контрактах з російським «Газпромом». За словами комісара ЄС з енергетики Гюнтера 
Еттінгера, віртуальний реверс повністю узгоджується з правилами ЄС та Енергетичного 
співтовариства, розглядається як один із способів оптимізації постачання та торгівлі газом на 
внутрішньому ринку ЄС (і ринку Енергетичного співтовариства) і може бути реалізований як 
свопи між різними покупцями. Перші реверсні контракти в ЄС були реалізовані в Польщі на 
трубопроводі Ямал-Європол.44 

Україна потенційно зможе виграти від змін в договірних нормах Європи щодо запуску 
реверсного газу з західного напрямку. У листопаді 2012 року український газовий монополіст 
“Нафтогаз” підписав угоду з німецькою газовою компанією RWE, створивши правову основу 
для можливого імпорту природного газу з Європи - угоду, яка не буде містити обов'язкові 
покупки або зобов'язання з постачання. Після цього Україна почала закуповувати газ в RWE 
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43 http://www.gasstrategies.com/industry-glossary 

44 http://en.interfax.com.ua/news/interview/151789.html 



через Польщу, а потім, в 2013 році, почала тестувати реверсне постачання газу з Угорщини та 
Словаччини. В даний час український уряд планує підписати контракт на постачання 7 млрд 
куб. м на рік через Угорщину та Словаччину, скоротивши імпорт з Росії до 18 млрд кубометрів. 
Словаччина вважається основним реверсним газотранспортним коридором з ЄС в Україну.45 

Проте, запровадження реверсу газу до України з європейського газового ринку має деякі 
особливості і створює певні ризики. По-перше, у зв'язку з правовою невизначеністю реверс, 
ймовірно, буде здійснюватись тільки через фізичний інтерконнектор між українською 
газотранспортною системою і трубопроводами сусідніх країн. Тести реверсу газу зі 
Словаччиною показали, що необхідні єдині правила і передача даних в режимі реального 
часу, щоб гарантувати правильність віртуальних потоків газу і уникати юридичних перешкод з 
власником газу - російським «Газпромом» (тема так званих shipper-codes, які доводять 
походження газу). У цьому випадку питання про те, хто буде інвестувати в нові фізичні 
інтерконнектори, залишається невирішеним. По-друге, прогнози нових поставок газу в Східну 
Європу (головним чином, постачання ЗПГ) і попит на газ показують, що, ймовірно, не слід 
очікувати значних обсягів спотової торгівлі газом, оскільки цей регіон є відносно невеликим в 
Європі. Ситуація може змінитися тільки якщо на цей ринок прийде сланцевий газ, що також 
можливо, але сьогодні не дуже вірогідно. По-третє, і що більш важливо, в довгостроковій 
перспективі не буде особливої різниці в цінах на спотовий і трубопровідний газ, і з цієї 
причини реверс газу може не бути комерційно вигідним. Нарешті, всі вищезазначені варіанти 
стануть доступні для України тільки після її інтеграції в загальний газовий ринок ЄС, що також 
може виявитись тривалим і важким шляхом. 

Ідея більш глибокого енергетичного взаємозв'язку Центральної, Східної та Південної 
Європи з північчю і заходом була підтримана в ЄС на найвищому рівні. Пріоритети 
енергетичної інфраструктури ЄС на 2020 рік та далі серед іншого включають в себе розвиток 
Північно-Південного енергетичного інтерконнектору, що з'єднує Балтійське, Адріатичне і 
Чорне моря. Зі створенням Групи експертів високого рівня цей проект був офіційно запущений 
3 лютого 2011 року. На регіональному рівні країни Вишеградської групи в лютому 2010 року 
підписали Меморандум про взаєморозуміння, коли всі країни погодились підтримати 
просування Північно-Південного інтерконнектору та газопроводу Nabucco. Загальна ідея 
полягає в підключенні регіону до альтернативних маршрутів поставок (в основному з країн 
Західної Європи та Північної Африки) і з'єднати національні розподільчі системи, дозволивши 
газові потоки в двох напрямках: північному і південному. 
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Рисунок 7. Північно-Південний газовий коридор (трикутник) 

 

Джерело: Energy security of the V4 countries. How do energy relations change in Europe? - The Kosciuszko Institute 

2011 

Рисунок 7 ілюструє прогнозований Північно-Південний газовий коридор у вигляді 
трикутника з ЗПГ-терміналами на кожній верхівці і газопроводом Nabucco в середині, з добре 
взаємопов'язаними системами в регіоні. Співробітництво країн Вишеградської групи (V4) 
щодо Північно-Південного газового коридору було нещодавно розширене в рамках V4+, з 
неодмінною участю Хорватії та Румунії. З точки зору внутрішніх національних мереж, коридор 
може бути розділений на наступні проекти:46 

• Балтійська труба: Gas-System (польська газорозподільча компанія) провела підготовчі 
роботи для оголошення процедури Відкритого сезону в 2013 році. Трубопровід 
відкриє можливості для транспортування природного газу з норвезького 
континентального шельфу в Польщу і забезпечить доступ на світовий ринок ЗПГ для 
скандинавських країн. 

• Інтерконнектор Польща - Словаччина: перспективний проект після 2016 року. 
Наприкінці 2010 року був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між 
національними газорозподільчими компаніями з метою окреслити проект і 
підготувати техніко-економічне обґрунтування. 

• Інтерконнектор Чехія - Польща: 32-кілометровий трубопровід був запущений у 
вересні 2011 року, планується подальше розширення. 

• Реверсний коридор Чехія - Словаччина: Проект був завершений в середині 2011 року, 
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дозволяє фізичний реверс газових потоків з Північно-західної до Східної Європи, 
коридор закінчується в Словаччині. 

• Інтерконнектор Угорщина - Словаччина: очікується, що проект буде завершений до 
середини 2014 року, проектна потужність - 5 млрд кубометрів на рік. 

• Хорватія - Угорщина: працює з кінця 2010 року в напрямку Хорватії. 

• Угорщина - Румунія: працює з кінця 2010 року в напрямку Румунії. 

Таблиця 5. Інвестиції в проекти Північно-Південного газового коридору, млн. євро 
Проект Інвестиції Кошти ЄС Частка коштів ЄС (%) 

Балтійська труба 8,6 4,3 50 

Інтерконнектор Польща-Словаччина 0,4 0,2 50 

Інтерконнектор Чехія-Польща 2,3 2,3 100 

Реверсний коридор Чехія-Словаччина 1,9 - - 

Інтерконнектор Угорщина-Словаччина 160,0 30,0 19 

Інтерконнектор Хорватія-Угорщина 395,0 120,8 31 

Інтерконнектор Угорщина-Румунія 68,1 33,0 48 

ВСЬОГО 636,3 190,6 30 

Джерело: звіти національних газорозподільчих компаній; Європейська Комісія; оцінки автора 

Таким чином, істотною перевагою коридору є його потужність. Це не один, величезний за 
масштабами, який потребує значних коштів, а ряд дрібних компонентів (див. таблицю 5), які 
усувають визначені інфраструктурні прогалини і забезпечують глибокий взаємозв'язок всього 
регіону при мінімально можливих витратах. 

Можливе співробітництво країн ЦСЄ з Україною 

Додавання четвертого кута до згаданого вище трикутника на східному кордоні, а саме 
України, може збільшити кількість взаємних вигод для країн V4 і України наступним чином: 

(1) Підключення існуючих трубопроводів і запланованих інтерконнекторів до західної 
частини української ГТС і включення українських ПСГ 47 в Північно-Південний газовий 
коридор автоматично знизить необхідність будувати додаткові суміжні трубопроводи 
в ЦСЄ. Взагалі, реалізація такої ідеї здешевить проект інтерконнекторів Північ-Південь 
(деякі інвестиції потрібно буде зробити в модернізацію української ГТС) і забезпечить 
інфраструктуру транзиту і зберігання для організації спотової торгівлі газом в ЦСЄ. 
Проте, таке підключення буде можливе тільки після того, як Україна реалізує 
нормативні рішення для правил розподілу ємностей і доступу третіх осіб до 
транзитних і складських потужностей відповідно до законодавства ЄС. 

(2) Створення газового хабу на східному кордоні ЄС. Запланований глибокий 
взаємозв'язок ринків газу ЦСЄ і пов'язані з ним можливості для вільного потоку газу як 
в напрямку Схід-Захід, так і Північ-Південь дають шанс створити великий Східно-
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 Поточна потужність українських ПСГ складає близько 31 млрд куб. м і приблизно половина з них можуть бути 
використані для забезпечення поставок газу в ЦСЄ. Технічно ці потужності можна збільшити до 50 млрд. 
кубометрів. 



Європейський газовий хаб.48 Така торговельна платформа стане важливим кроком до 
спотової торгівлі газом в регіоні, включаючи нові поставки ЗПГ з північного та 
південного напрямків і нові поставки по трубопроводам з півдня (Південний потік і 
Nabucco West/TAP). Нещодавно підписані реверсні контракти можуть стати важливим 
елементом цієї спотової торгівлі. 

(3) Розробка спільної політики для необхідних інвестицій в інфраструктуру і пошук 
нових джерел постачання. Країни Вишеградської групи повинні будуть знайти 
необхідні інвестиції в будівництво сполучних трубопроводів і терміналів ЗПГ, в той час 
як Україні потрібно залучити інвестиції в модернізацію існуючої газотранспортної 
інфраструктури та сховищ.49 Як єдиний проект з чітко визначеними цілями і взаємно 
визнаними перевагами для кожної із сторін така ініціатива може бути сильним 
підтримуючим фактором для залучення інвестицій з боку ЄС та міжнародних 
фінансових організацій. 

                                                      
48 За заявами українського міністра енергетики Едуарда Ставицького в травні-червні 2013 року: 

1) http://www.kyivpost.com/content/business/energy-minister-rwe-interested-in-using-ukrainian-underground-
gas-storage-facilities-324259.html 

2) http://www.kyivpost.com/content/business/ukraine-plans-to-boost-own-underground-gas-storage-capacity-
to-50-bcm-says-minister-326123.html 

49
 За даними Секретаріату Енергетичної хартії і ВАТ «Нафтогаз», Україна повинна витратити близько 4 млрд дол. 

США на модернізацію національної ГТС (у тому числі ПСГ), оскільки близько 29% газопроводів і 
газоперекачувальних станцій перевищили свій проектний термін служби; більше 60% трубопроводів 
знаходяться в експлуатації протягом 10-33 років. 



Висновки та рекомендації 

Європейська торгівля газом входить в нову еру короткострокових цін. Щоб підготуватися 
до неї, Центральна та Східна Європа повинна вирішити два основні питання. 

По-перше, вона повинна вирішити, як буде фінансуватися нова інфраструктура на ринку 
короткострокових цін. Якщо країни Вишеградської групи і Україна хочуть торгувати газом 
через кордони і продовжувати транспортувати більшу частину російського газу до Європи, 
вони повинні інвестувати в мережі. Інвестиції стають обов'язковими на вільному ринку, де 
конкуренти можуть отримати доступ до транспортування і зберігання газу. Якщо зараз 
тривалість контракту “Газпрому” (10 - 15 років) є недостатньою у порівнянні з періодами 
амортизації трубопроводів, то коротші контракти викличуть ще більше проблем. Повернення 
інвестицій на вільному ринку з безліччю конкурентів буде можливим, але складним. 

По-друге, країни ЦСЄ повинні розвивати спотові ринки з метою ефективної торгівлі газом. 
У порівнянні з хабом Henry в США, газові хаби в Європі є набагато меншими, менш ліквідними, 
і частково поставляються тими ж компаніями, що й по довгострокових контрактах. Спотовий 
ринок ще менш розвинений в Центральній Європі. Центрально-Європейський хаб в 
Баумгартені, Австрія обслуговує, в основному, транзит газу. Такими ринками можна легко 
маніпулювати, особливо за обмеженої кількості постачальників. 

Тому урядам країн Вишеградської групи та України треба координувати свою національну 
енергетичну політику і враховувати енергетичні цілі ЄС на наступні десятиліття. Вони навіть 
можуть створити консорціум покупців у межах Вишеградської групи50 з можливим 
включенням України. Безпека поставок ЦСЄ посилиться від взаємозв'язку з українською ГТС і 
доступу європейських трейдерів газу до українських підземних сховищ газу. Впровадження 
торгівлі газом на східному кордоні ЄС на базі газових сховищ України і V4 на основі Третього 
енергетичного пакету може поліпшити енергетичну безпеку в регіоні. 

Щоб вирішити проблему диверсифікації поставок газу, країни ЦСЄ повинні заохотити 
національні компанії координувати великі інфраструктурні проекти (ЗПГ термінали, 
інтерконнектори) і спільно лобіювати для залучення фінансування ЄС. Вони могли б створити 
регіональний ринок за європейською цільовою газовою моделлю, яка включає ліквідні 
регіональні хаби та інтерконнектори і рухається в напрямку гармонізації регулювання 
національного ринку. Краще поєднання трубопроводів також принесе користь видобутку 
нетрадиційного газу. 

Для боротьби з монополізацією ринку “Газпромом” країни ЦСЄ повинні допомагати 
Європейській Комісії в антимонопольному розслідуванні проти “Газпрома” і запрошувати 
представників Єврокомісії на переговори національних компаній з “Газпромом”. Країни 
регіону мають підтримувати будівництво інтерконнекторів в Україні та Південно-Східній 
Європі і продовжувати розповсюджувати правила ЄС за межі ЄС через Енергетичне 
співтовариство та Енергетичну хартію. 
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 Ідея Вишеградського консорціуму з потенційним включенням Хорватії, який би купував газ на міжнародному 
рівні, була запропонована Урбаном Руснаком, колишнім керівником проекту Зовнішньої енергетичної безпеки у 
Словацькому Міністерстві закордонних справ, в інтерв'ю, взятому Паволом Салаї 11 червня 2013 року. 



Додатки 

Таблиця A. Потужність експортних трубопроводів на кордоні колишнього СРСР, млрд м3 в 
рік 

Трубопровід Потужність Напрямок експорту 

Через Україну:     

Оренбург-західний кордон (Ужгород) 26 

Словаччина, Чехія, Австрія, 
Німеччина, Франція, Швейцарія, 

Словенія, Італія 

Уренгой-Ужгород 28 

Ямбург-західний кордон (Ужгород) 26 

Долина-Ужгород - 2 лінії 17 

Комарно-Дроздовичі - 2 лінії 5 Польща 

Ужгород-Берегово - 2 лінії 13 Угорщина, Сербія, Боснія 

Хуст - Сату-Маре 2 Румунія 

Ананьєв-Тірасполь-Ізмаїл та Шебелінка-Ізмаїл - 3 лінії  26 
Румунія, Болгарія, Греція, 
Туреччина, Македонія 

Всього через Україну:  142   

Через Білорусь:     

Ямал-Європа (Торжок-Кондратки-Франкфурт/Одер) 33 
Польща, Німеччина, Нідерланди, 
Бельгія, Великобританія 

Кобрин-Брест  5 Польща 

Всього через Білорусь: 38   

Санкт-Петербург-Фінляндія - 2 лінії 6 Фінляндія 

Голубий потік (проектна потужність) 16 
Туреччина (можливо до Греції, 
Македонії) 

Північний потік (проектна потужність) 55 Німеччина, Франція, Чехія та інші 

ВСЬОГО ІСНУЮЧИХ ЕКСПОРТНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ: 257   

Нові проекти (Фінальна стадія інвестиційних рішень):     

Південний потік 63 
Болгарія, Сербія, Греція, Італія та 
інші 

Інші нові проекти:     

Північний потік-3 та -4 55 
Німеччина, Франція, Чехія, 
Великобританія та інші 

Ямал-Європа-2 15 
Польща, Словаччина, Угорщина та 
інші 

Всього нових потужностей: 133   

ВСЬОГО ЗАПЛАНОВАНИХ ЕКСПОРТНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ: 390   

Гарантований законтрактований експорт на 2020-2025 
роки 

158   

Джерело: East European Gas Analysis 

 



Рисунок A. Розміщення перспективних родовищ сланцевого газу в країнах Східної Європи 

 
Джерело: Advanced Resources International, Inc., 2011. World Shale Gas 

 


