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Щомісячне оновлення: Жовтень

Виручка Росі� від експорту викопного палива
до ЄС в жовтні вперше впала нижче рівнів
2021 року

Туреччина забезпечує нові шляхи для
експорту російської нафти

Основні висновки
● Доходи Росі� від експорту викопного палива на світові ринки в жовтні впали у порівнянні з

жовтнем минулого року. За оцінками CREA, виручка від експорту до ЄС вперше впала
нижче рівнів що спостерігалися у 2021 році. Різке зростання цін на викопне паливо,
спричинене газовим шантажем Росі� та іншими перебоями, спричиненими війною, досі
підтримувало доходи країни-агресора, хоча вони падають щомісяця від пікового значення
у березні.

● Поставки нафти з Росі� скорочуються, а нафта накопичується в танкерах напередодні
введення в дію ембарго в ЄС та цінового обмеження на російську нафту в сфері морських
перевезень по всьому світу, яке набере чинності 5 грудня. Особливо помітне падіння
поставок з російських портів Балтійського моря, які постачають нафту на європейський
ринок. Ознак ажіотажу щодо створення попиту на нафту з Росі� в останню хвилину не
спостерігається.

● Послаблення попиту на викопне паливо в Європі та невизначеність щодо особливостей
встановлення цінового обмеження на російську нафту, ймовірно, сприятимуть зниженню
експорту та експортних цін.

● З'являється новий маршрут російської нафти до ЄС через Туреччину, де переробляються
все більші обсяги російської сирої нафти, а країна нарощує експорт нафтопродуктів до ЄС
та США. Заборона ЄС на імпорт нафтопродуктів з Росі� набуває чинності лише з 5 лютого.

● Встановлення цінових обмежень на всі види російського викопного палива, що
імпортуються до ЄС або перевозяться на борту суден, які належать європейським
судновласникам або застраховані в Європі, скоротило б доходи Росі� від експорту
приблизно на 23% (20 млрд. євро) у липні-жовтні.
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Доходи Росі� від експорту викопного палива
вперше впали нижче рівнів 2021 року
Доходи Росі� від експорту викопного палива в жовтні впали до найнижчого рівня з початку
повномасштабного вторгнення в Україну. За оцінками CREA, виручка від експорту до ЄС
вперше впала нижче рівнів що спостерігалися у 2021 році. Різке зростання цін на викопне
паливо, спричинене газовим шантажем Росі� та іншими перебоями, спричиненими війною,
досі підтримувало доходи країни-агресора, хоча вони падають щомісяця від пікового
значення у березні.

За оцінками, загальна виручка в жовтні склала 21 млрд євро, з яких лише 7,5 млрд євро від
експорту в ЄС, що є найнижчою часткою за всю історію спостережень. Загальна виручка
впала на 7% в місячному обчисленні, причому падіння відбулося по всіх видах палива, крім
LNG, виручка від експорту якого зросла на 9% в місячному обчисленні. Загальна виручка від
експорту до ЄС впала на 14%, причому найбільше скорочення припало на сиру нафту (19%).

https://energyandcleanair.org/
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Навіть після скорочення поставок, ЄС залишається найбільшим імпортером російської
нафти, трубопровідного газу та LNG, випереджаючи Китай, що свідчить про те, що ліквідація
попиту з боку ЄС матиме сильний вплив на російський експорт.

https://energyandcleanair.org/
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Падіння поставок російської нафти: немає
ажіотажу напередодні заборони в ЄС
Поставки нафти з Росі� скорочуються, а нафта накопичується в танкерах напередодні
введення в дію ембарго в ЄС та цінового обмеження на російську нафту в сфері морських
перевезень по всьому світу, яке набере чинності 5 грудня. Особливо помітне падіння
поставок з російських портів Балтійського моря, які постачають нафту на європейський
ринок. Ознак ажіотажу щодо створення попиту на нафту з Росі� в останню хвилину не
спостерігається.

Відвантаження нафти з російських портів скоротилися на 11% з серпня по жовтень,
напередодні введення в дію заборони на постачання в ЄС. Це скорочення було спричинене
15% падінням обсягів з портів Балтійського моря, які постачають нафту переважно на
європейський ринок і мають велику відстань до інших ринків, що свідчить про марні
намагання Росі� знайти покупців на нафту, яку Європа незабаром не буде купувати.

Імпорт з Росі� скоротився частково через зниження попиту на нафту внаслідок слабкої
економічної активності в Європі. Оскільки очікування щодо послаблення Китаєм
карантинних заходів проти COVID-19 не виправдалися, вкотре очікування щодо попиту на
нафту з боку Китаю не справдилися.

Найбільші нафтотрейдери і банки вже попередили про скорочення світового попиту в
найближчі місяці, а Міжнародне енергетичне агентство в своєму жовтневому звіті про ринок
нафти знизило прогноз зростання попиту на 2023 рік на 10%, посилаючись на невпинне
погіршення економіки.

Цінове обмеження на нафту, яке набирає чинності 5 грудня, вже може сприяти падінню
поставок, оскільки багато танкерів, що виходять з портів Балтійського моря, йдуть до місця
призначення місяць і більше. Росія вантажить якомога більше нафти в морські танкери.
Враховуючи значне збільшення завантажених кораблів без призначення, це свідчить про те,
що вона вже має труднощі із знаходженням нових покупців через майбутні санкці�, слабку
світову економіку і, можливо, нарощує плавучі сховища в наді�, що зможе знайти способи
продати накопичену нафту уникаючи санкцій і цінових обмежень.

Ми не спостерігаємо значного збільшення експорту нафти на ринки Тихоокеанського
регіону. Це підкреслює, що Росія практично не має можливості переорієнтувати експорт між

https://www.iea.org/reports/oil-market-report-october-2022
https://www.iea.org/reports/oil-market-report-october-2022
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-07/russia-s-crude-shipments-hit-five-month-high-before-sanctions?cmpid=BBBXT110922_ENERGY&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=221109&utm_campaign=energy&leadSource=uverify%20wall
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цими двома ринками. Що стосується вугілля, то тут існують певні обмежені можливості, і
експорт зростає відповідно до них.

Щоденні оновлення доступні на графіку тут.

https://public.flourish.studio/visualisation/11757718/
https://energyandcleanair.org/
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Падінню поставок передувало збільшення обсягів у "плавучих сховищах", тобто нафти,
завантаженої на танкери, але не розвантаженої в портах призначення, що свідчить про
слабкий попит і складнощі з пошуком покупців. Обсяги накопичення в морських танкерах
зрідженого природного газу (LNG) також збільшилися, оскільки газові сховища в ЄС
заповнилися, а ціни впали, що призвело до надлишку поставок, на які не було покупців.

Незважаючи на падіння поставок до Європи, європейські судна продовжують забезпечувати
більшу частину транспортних потужностей для експорту російського викопного палива. Це
знову ж таки свідчить про те, що ЄС і Велика Британія володіють значними важелями впливу
на російський експорт викопних палив та ціноутворення за допомогою жорсткого
запровадження цінових обмежень.

https://energyandcleanair.org/
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Туреччина переробляє російську нафту для
ринків ЄС та США
З'являється новий тіньовий маршрут поставок до ЄС через Туреччину, яка стає все
більш популярним пунктом призначення для російської сирої нафти, в той час як
країна нарощує експорт нафтопродуктів до ЄС та США. Заборона в ЄС на імпорт
нафтопродуктів з Росі� набуває чинності лише 5 лютого.

З початку російського вторгнення в Україну Туреччина збільшила імпорт російської
сирої нафти. У вересні-жовтні різко зріс експорт нафтопродуктів з трьох основних
нафтопереробних заводів (Немрут, Аліага і Корфез), які приймають російську сиру
нафту. Крім того, мазутний термінал Marmara Ereglisi, схоже, діє як перевалочний
пункт для нафтопродуктів, в тому числі з Росі�. Найбільшими одержувачами експорту
нафтопродуктів з цих об'єктів були Іспанія, Франція, США, Румунія та Нідерланди. У
вересні-жовтні США, Іспанія та Італія також імпортували нафтопродукти з НПЗ
Джамнагар в Інді�, який є основним пунктом призначення російської нафти, що
імпортується до країни.

Таким чином, турецькі нафтопереробники забезпечують шляхи для російського
експорту нафти, переробляючи продукцію для ринків, які або не бажають
імпортувати російську сиру нафту напряму, або не мають потужностей для ��
переробки. Оскільки з 5 грудня ЄС забороняє імпорт сирої нафти з Росі�, ця лазівка
може стати важливою.

Країни ЄС та США повинні забезпечити ефективне правозастосування для
запобігання імпорту нафтопродуктів, що містять російську сировину, та вжити
подальших заходів для запобігання імпорту з нафтопереробних заводів, які
використовують російську сиру нафту, незалежно від того, чи потрапляють
молекули нафти з Росі� в експортовану ними продукцію.

Експорт турецьких нафтопродуктів, що прибувають до портів ЄС та США, у
вересні-жовтні збільшився на 85% порівняно з липнем та серпнем. Обсяги значно
зросли з порту Немрут на Егейському морі і були доповнені експортом з Керфеза на
південь від протоки Босфор. Це збільшення значно переважило падіння експорту до
ЄС і США з порту Мармара Ереглісі.

https://energyandcleanair.org/
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Імпорт російської нафти та експорт нафтопродуктів Туреччиною значною мірою
забезпечується судноплавною інфраструктурою ЄС, США, Великобритані� та Норвегі�.
Щонайменше 50% обсягу нафтопродуктів, експортованих до портів ЄС та США в
липні-жовтні, було перевезено на суднах, що належать країнам ЄС, і щонайменше 90%
обсягів було експортовано на суднах, застрахованих у Великобритані�, Норвегі� та США.
Структура власності суден змінюється. У вересні-жовтні частка ЄС впала до мінімальних 33%.
Найбільшу кількість турецьких нафтопродуктів до портів ЄС та США, як у липні-жовтні (38%
від загального обсягу), так і у вересні-жовтні (27%) перевозили судна, що належать Греці�.

16 портів в ЄС і США приймали нафтопродукти з Туреччини протягом останніх чотирьох
місяців, включаючи 15 європейських протів та Х'юстон у США. З цих портів 6 портів отримали
відвантаження в липні, тоді як в серпні їх кількість становила 4, у вересні - 6, а в жовтні - 7. Це
свідчить про розширення клієнтської бази за останні два місяці.

https://energyandcleanair.org/
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За період липень-жовтень найбільші обсяги були отримані в Констанці (125 Мт),
Амстердамі (103 Мт) та Вентспілсі (93 Мт). Вентспілс був найбільшим імпортером у
липні - 53 млн т. Гавр у Франці� був найбільшим імпортером у серпні - 51 млн т.
Констанца була найбільшим імпортером у вересні - 90 млн т, на другому місці Х'юстон
- 50 млн т. Амстердам був найбільшим імпортером у жовтні з імпортом 51 млн т.

Ефективні цінові обмеження можуть ще
більше скоротити доходи Росі�
Цінові обмеження на російське викопне паливо є ключовим інструментом для зменшення
доходів Росі� від експорту. Встановлення цінового обмеження на рівні трохи вищому за
короткострокові граничні витрати для видобутку та постачання цих викопних видів палива
на ринок, зберігає стимули для видобутку та постачання, зменшуючи при цьому потенційні
доходи Російської Федераці�. Обмеження цін роблять більш різкою криву дисконту, за якою
встановлюються ціни на російське паливо, оскільки охочі покупці зможуть вимагати вищих
знижок, беручи на себе додаткові ризики. Поточні ціни на нафту, газ та вугілля значно
перевищують середні історичні показники та короткострокові граничні витрати (SRMC) на
російське викопне паливо, що дозволяє швидко запровадити цінові обмеження.

Росія заробляла в середньому 728 млн євро на день з 1 липня до кінця жовтня від продажу
викопного палива за ринковими цінами. За нашими оцінками, ці доходи могли б впасти
приблизно на 18%, до 595 млн. євро на день, якби цінові обмеження діяли з першого липня.
Більше того, встановлення граничних цін на рівні, близькому до короткострокових
граничних цін, що є більш ризикованим підходом, враховуючи стимули для відмови від
постачання викопного палива, може зменшити надходження на 23% до 563 млн. євро.

https://energyandcleanair.org/
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Хоча це і не срібна куля, але обмеження цін може суттєво зменшити доходи Росі� від експорту
викопного палива, які в кінцевому підсумку фінансують війну проти України, оскільки кожен
додатковий євро, утриманий у Росі�, означатиме меншу кількість засобів для продовження
війни.

Щодо української версі�:
Цей документ був спочатку опублікований англійською мовою. Було зроблено все
можливе, щоб забезпечити точний переклад. У разі можливих розбіжностей чи не
точностей, звертайтеся за уточненнями до Центру досліджень енергетики та
чистого повітря (CREA):
https://energyandcleanair.org/
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