
Европейската газова
мрежа

Възможни спасителни пътища

"ГАЗОВАТА ГЕОПОЛИТИКА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА"



Енерго-снабдителната инфраструктура 
е кръвоносната система на регионите

● Най-адекватния показател за развита икономика и ниво на потенциала на БВП е нивото на 
развитие на инфраструктурните системи

● В случай на лошо кръвообращение е необходим хирургичен байпас, или 
в крайна сметка ще се стигне до сръчния хирург, който ще изреже 
„елемента с недостатъчно кръвоснабдяване" от системата

● Колкото е възможно по-скоро трябва да се свика медицински консилиум, защото проблемът
е комплексен...



Пътната мрежа на ЕС…



Железопътната мрежа на ЕС…



Газовата инфраструктурна мрежа на ЕС…



Електрическата инфраструктурна мрежа 
на ЕС изглежда малко по-добре…



Системата с недостатъчно 
„кръвообращение“ е скъпа не 
само индиректно ...

Недостатъчното ниво на конкурентния пазар може да 
застраши нивото на благосъстоянието на обществата!

При цена на едро равна на TTF DA цената

При цена на едро равна на TTF 1‐годишна FW цена

Евро/година

Източник: ACER анализ, базиращ се на COMEXT (Eurostat) и Platts



Настоящата концепция за изграждане на 
газопровод в ЦИЕ само като транзитни 
трасета, но не и като целеви!

Новите газопроводни системи за доставка на газ имат за цел 
не просто да достигнат ЕС, но и да навлязат в него и да му 
влияят.



Реакцията на ЕС е логична, но погрешна!

Основи цели 
на развитието 

на 
газопроводи

Основни цели 
на ВПГ

развитието



Необходима ли е единствена и 
особено освободена от лични интереси 
обща енергия на Европейския съюзи?

●

●

Европейски енергиен съюз (на пръв поглед логично, иначе 
бизнес-утопично и претоварено с предложения със силен 
специфичен фокус - шистов газ, въглища, растителни 
енергоносители електроцентрали и т.н.)

Някои държави-членки имат "сюрреалистично близки" 
отношения с руснаците, което дава възможности на Путин 
за маневриране ("разделяй и владей!")

ЕС не трябва да изоставя страните членки сами при 
преговорите им с Русия...

●



Проектите от взаимен интерес на ЕС очевидно са 
имали за цел укрепване статуса на ЦИЕ...



Знаете ли дали коридорът Север-Юг би бил 
необходим за съкращаване на газопровода  само с 

~80 kм?

Покриването на разстоянието между Велке Капушани 
(Нагикапош) – Берегдароц би била първата 
положителна стъпка



В допълнение към мултипликацията на количеството 
терминали за ВПГ, европейският шистов газ би могъл да 

бъде един от спасителните пътища



Съществува консенсус само по следното виждане:
Глобалното търсене на природен газ ще нарасне до 2040,

докато ЕС страда от липсата на нови източници на 
енергийни ресурси!

Вербалната концепция на идеята за използване на шистов 
газ на пръв поглед е силна в ЕС, но всъщност е доста слаба

Нетен внос
Добив
Консумация

Фигура 3.8  Баланс доставка‐нужди от природен газ в Европейския съюз в сценарий
Нови политики



Какво би било значението на 
неконвенционалните въглеводороди?

Днес, основно на американския континент се покачва, но и другите зони в най-
скоро време също ще се нуждаят от значително количество неконвенционални
ресурси, които да се добавят към осигурените газови доставки!

Неконвенционалният природен газ играе нарастваща роля 
при задоволяване на търсенето.

Газ в плътни породи
Въглищен метан
Шистов газ

Фигура 3.5  Оставащи ресурси от неконвенционален газ в избрани региони в края на 2012



В световен мащаб е в ход преустройство на 
търговията с природен газ

Понастоящем Европа определено е най‐големият губещ от преструктурирането 
на пазара, защото печели „само“ като потребител, но не и като краен от 
икономическия растеж!

Неконвенционалният природен газ и, отчасти на тази база, производството на 
ВПГ, понастоящем е довело да съществено прегрупиране: почти всички (Русия, 
Средния изток, САЩ, Африка, Южна Америка, Австралия, Юго0източна Азия) 
изнасят, докато ЕС, Китай, Южна Корея и Япония внасят!



Каква е сегашната ситуация в Европа?

21 трилиона кубически метра, открити в Европа

Диверсифицирането на снабдяването с природен газ в Европа чрез собствено 
производство и внос на природен газ d, включителноg този, произведен от 
неконвенционални формации, ще става все по-важно, задоволявайки повече 
от 60 процента от нарастъка в търсенето на природен газ до 2040....

Основни неконвенционални източници на природен газ в Европа



Системите за издаване на разрешения в рамките на ЕС не са
напълно хармонизирани, но съответните директиви на ЕС 

вече са от полза

review…

Геологическите фактори могат да направят шистовия газ в ЕС по-скъп за 
добиване, а има и инфраструктурни предизвикателства. Други предизвикателства 
включват по-висока урбанизация в ЕС, и различни права за собственост върху 
земята от тези в САЩ....

Коалиционното правителството на Германия
предлага законодателството  да подобри 
защитата на подпочвените води, въвеждане 
на изискване за ОВОС за проучване и добив 
на неконвенционални ресурси чрез хидрав-
лично разбиване (ХР) и ограничение / забрана 
за използване на еко токсични химикали при 
ХР експлоатация.

Полша се разглежда като друг шампион на 
ЕС по разработката на шистов газ. Това се 
дължи на комбинацията от политическа 
воля и, в случая с Полша, потенциално 
благоприятна геология.

Великобритания: От декември, 2012 
правителството продължава да 
демонстрира подкрепа за шистовия газ Потвърждението за 

неконвенционалните газови 
ресурси на Румъния се очаква да 
отнеме 5-8 години.

България: проучванията и 
добиването на шистов газ са 
забранени без бъдещо виждане за 
преразглеждане…

Унгария: политически поддържаната 
комисиона беше намалена на 2%, 
но получаването на разрешение по 
ОВОС за ХР е все още силно 
усложнено.

Франция: Дейностите, свързани с 
шистов газ са спрени през юли 
2011, със забрана върху 
проучването и експлоатацията на 
въглеводороди от хидравлично 
разбиване (ХР), и анулиране на 
разрешителните за проучване, 
които са били издадени.

ЕК отбелязва, че шистовият газ и другите неконвенционални източници на газ са станали 
потенциално важни нови източници на снабдяване във или около Европа, които биха могли да 

намалят зависимостта от внос на ЕС.

Основни неконвенционални източници на природен газ в Европа



Благодаря за любезното ви 
внимание!

aholoda@auroraenergy.hu
http://www.auroraenergy.hu Успех!


