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Південний газовий коридор: перспективи для України

РЕЗЮМЕ
Архітектура газового ринку ЄС динамічно змінюється. Щоб бути суб’єктним гравцем, Укра‑
їна має швидко реагувати як на економічну, так і на геополітичну кон’юнктуру. Важливим
трендом є розвиток Південного газового коридору, що, залежно від подальших дій та по‑
зиціонування України, може становити як загрозу, так і нові можливості.
Південний газотранспортний коридор є частиною зусиль ЄС з диверсифікації постачань
природного газу, та користується політичною та фінансовою підтримкою Брюсселя. Ана‑
логічну підтримку проєкт отримує з боку Азербайджану та Туреччини, які розглядають
його через призму можливості отримати доступ до європейського ринку та посилити свою
регіональну вагу.
Комерційний запуск останньої секції Південного газотранспортного коридору — газопро‑
воду TAP — запланований на четвертий квартал 2020 року, що дозволить постачати до ЄС
максимум 10 млрд куб. м на рік каспійського газу. Стратегічний інтерес України на даному
етапі полягає у тому, щоб стати частиною проєкту (через Трансбалканський газопровід) та
не допустити посилення РФ через використання інфраструктури коридору для транзиту
власного газу.
Серед необхідних подальших кроків для української сторони можна виділити наступні:
● Сприяти реалізації заходів, передбачених проектом «спільного інтересу» із розвитку
реверсних потоків газу через Трансбалканський газопровід;
● Працювати над створенням «південної» коаліції на лінії Україна — Азербайджан (та,
можливо, Туркменістан) — Грузія — Туреччина, використовуючи платформи Договору
про заснування Енергетичного Співтовариства (у т. ч. в рамках ініціативи CESEC), Ор‑
ганізації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) та ін. Подібне партнер‑
ство може стати запобіжником для зловживання своїм становищем з боку РФ в регіоні;
● На базі взаємних зобов’язань між Україною та ЄС, ініціювати діалог на вищому політич‑
ному та технічному рівнях щодо залучення України до Південного газового коридору;
● Адвокатувати необхідність того, що європейська частина «Турецького потоку» має пра‑
цювати в правових межах оновленої Газової директиви ЄС, а також привертати увагу
європейських та американських партнерів на можливості зловживання з боку РФ — як
з огляду використання інфраструктури, так і в контексті тиску на країни регіону.
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ВСТУП
За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) від 2019 року, найближчим ча‑
сом ЄС доведеться шукати додаткові джерела імпорту природного газу, щоб покрити до
третини власного попиту (162 млрд куб. м до 2025 року). Водночас, за прогнозами, Росія
має всі шанси й надалі залишатися основним постачальником природного газу в Європі та
покривати до третини потреб ЄС до 2040 року 1.
Утримати свою частку на ринку ЄС росіяни розраховують за рахунок «Північного потоку‑2»
та «Турецького потоку». В той же час, частка СПГ — більш гнучкої альтернативи російським
поставкам — хоч і залишалася відносно низькою в структурі надходжень до ЄС, зростати‑
ме із закріпленням на ринку нових гравців (зокрема, США) та розбудовою інфраструктури
з прийому СПГ в Європі.
Однак пандемія COVID‑19, на додачу до кліматичних та геополітичних змін, внесла свої
корективи, через що слід переглянути прогнози щодо попиту та структури імпорту газу до
ЄС 2. По-перше, за попередніми оцінками, через пандемію світовий попит на природний
газ може зменшитися на 5%. Після фінансової кризи 2008 року скорочення складало 2%,
тому вплив поточної кризи буде навіть більш відчутним. По-друге, через рекордно високі
температури взимку попит на природний газ в ЄС зменшувався ще до карантинних захо‑
дів. Показники споживання в І кварталі 2020 року впали приблизно на 2,6% у порівнянні
з аналогічним періодом 2019 року 3. По-третє, поки «Північний потік‑2» так і залишається
нереалізованим через американські санкції та незважаючи на пандемію, приріст імпорту
СПГ за І квартал 2020 року склав 60% 4.
В світлі цих обставин, ЄС шукатиме додаткові рішення навіть на фоні потенційного скорочення попиту: вже суттєво зросла вага СПГ, а посилену увагу може отримати питання
використання та потенційного розширення Південного газового коридору.
З одного боку, південний вектор поставок газу вже довий час користується принциповою
підтримкою Брюсселя. Розширення числа постачальників за рахунок країн Каспійського
моря резонує з ідеєю посилити енергетичну безпеку ЄС та зменшити залежність від РФ.
Південний газовий коридор визнаний частиною зусиль з диверсифікації поставок в рамках
стратегії Енергетичного Союзу 5, а його роль як важливої ініціативи, яка дозволить змен‑
шити ризики від практик єдиного постачальника? особливо підкреслена для Центральної
та Південно-Східної Європи 6.
З іншого боку, нова політична програма Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн — Європейський
зелений курс (European Green Deal) — поки недостатньо чітко визначає роль природного
газу в майбутній енергетичній системі ЄС. Побудова нової та розширення наявної газової
інфраструктури виглядає таким, що може суперечити головній цілі стратегії — «декарбоні‑
зована Європа до 2050 року». Однак, з окремих заяв з боку Єврокомісії 7, можна зробити
висновок, що природний газ розглядають як «перехідне паливо» — середньостроковий
гарант енергетичної безпеки в умовах неможливості здійснити швидкий «зелений» перехід.
До того ж, є плани щодо використання наявної газотранспортної інфраструктури в майбут‑
ньому для транспортування низьковуглецевих газів — водню, біогазу, синтетичного газу,
виробленого з ВДЕ 8.
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https://www.iea.org/commentaries/a-long-term-view-of-natural-gas-security-in-the-european-union
https://www.iea.org/reports/global-energy-review‑2020/natural-gas
Там само
https://www.iea.org/reports/global-energy-review‑2020/natural-gas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2015:80: FIN (п 2.1)
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/fourth-report-state-of-energy-union-april2019_en_0.pdf
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-clarifies-fossil-fuel-stance-no-lock-in-into-natural-gas/
https://www.forbes.com/sites/davekeating/2020/01/20/eu-green-deal-will-be-undermined-by-lending-to-gas-projectscampaigners-warn/#4e0413ba3a79
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Отож, попри потенційне зниження споживання природного газу та «зелені» політичні тренди
в ЄС, необхідність шукати альтернативу російському газу як такому залишає «південний»
транзитний маршрут одним з ключових орієнтирів політики ЄС з енергетичної безпеки.
Зустрічні прагнення налагодити прямі поставки до ЄС вже довгий час актуальні для Азер‑
байджану, що має в розпорядженні ресурси природного газу, та Туреччини, що позиціонує
себе як транзитний хаб, а також прагне займати позицію регіонального лідера та страте‑
гічного партнера ЄС. До того ж, додатковою ресурсною базою для Південного газового
коридору можуть стати родовища Ірану та країн Східного Середземномор’я. Інтерес до
газотранспортних проєктів з ЄС засвідчує те, що Кіпр та Ізраїль вже залучені до реалізації
проекту газопроводу EastMed потужністю 10 млрд куб. м на рік, договір щодо якого ці дві
країни та Греція підписали в січні 2020 року 9.

9
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2020/Pages/EastMed-Gas-pipeline-agreement-signed-at-trilateral-summit‑2January‑2019.aspx
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ПІВДЕННИЙ ГАЗОВИЙ КОРИДОР
ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ
Південний газовий коридор — система газотранзитних шляхів протяжністю майже 4000 км
та вартістю у 40 млрд дол 10. Проєкт покладається на азербайджанське родовище на Кас‑
пійському морі — «Шах-Деніз‑2» — як основну ресурсну базу. Існуючі виробничі потужності
«Шах-Денізу» наразі складають понад 20 млрд куб. м на рік 11. Станом на 1 січня 2020 року,
Азербайджан експортував 77,6 млрд куб. м газу, видобутих на родовищі з моменту введення
в експлуатацію 12. Зокрема, у 2019 році країна експортувала газ до Грузії (2,4 млрд куб. м)
та Туреччини (9,14 млрд куб. м транспортовано через Південнокавказький газопровід) 13.

Маршрут Південного газового коридору

Джерело: Bankwatch 14

Південнокавказький газопровід (SCP), або «Баку-Тбілісі-Ерзурум» (БТЕ), довжиною в 692 км
став першою частиною маршруту та основою для просування наступних ланок Південного
газового коридору. Його офіційне відкриття відбулось в березні 2007 року, з проєктною
потужністю у 8 млрд куб. м на рік. Розширена ділянка трубопроводу розпочала комерційні
поставки до Туреччини в червні 2018 року, додавши ще 16 млрд куб. м на рік проєктної
потужності 15.
Ці потужності надалі розподіляються між Туреччиною, через яку пролягає найдовша секція
коридору — TANAP, та ЄС, від кордону з яким, через Грецію, Албанію та до Італії пролягає
остання ланка — TAP (6 та 10 млрд куб. м на рік, відповідно). Приблизно 2 із 10 «європей‑
ських» млрд куб. м на рік призначені для Греції та Болгарії, що будуть приєднані через
інтерконектор IGB 16, який зараз перебуває в активній фазі будівництва.
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https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/news/europes-southern-gas-corridor-almost-ready-says-azebaijans-socar/
https://www.bp.com/en_az/azerbaijan/home/who-we-are/operationsprojects/shaheniz.html
https://report.az/en/energy/azerbaijan-exports‑78-bcm-of-shah-deniz-gas/
Там само
https://bankwatch.org/project/southern-gas-corridor-euro-caspian-mega-pipeline
https://www.bp.com/en_ge/georgia/home/who-we-are/scp.html
https://caspiannews.com/news-detail/southern-gas-corridor-to-be-fully-operational-by-years-end‑2020–2–17–10/
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Трансанатолійський газопровід (TANAP), проєкт вартістю у 6,5 млрд дол. та потужністю
в ті ж 16 млрд куб. м на рік, був офіційно запущений наприкінці 2019 року 17. Протяжністю
в 1850 км, газопровід проходить через 20 турецьких провінцій. Відповідно до заявлених
планів, до 2023 року він буде розширений до 24 млрд куб. м на рік, а до 2026 року — до
31 млрд куб. м на рік 18. Стейхолдерами даного проєкту є азербайджанська державна енер‑
гетична компанія SOCAR (51%), турецький оператор ГТС BOTAS (30%), компанії BP (12%) та
SOCAR Turkey (7%) 19.
Трансадріатичний газопровід (TAP), довжиною у 878 км та початковою потужністю
в 10 млрд куб. м на рік, за рахунок двох додаткових компресорних станцій може подвоїти
свою пропускну потужність до 20 млрд куб. м на рік. Особливістю трубопроводу є те, що він
має опцію фізичного реверсу газу та, за потреби, зможе постачати газ із Італії в зворотному
напрямку 20. Стейкхолдерами проекту TAP є BP (20%), SOCAR (20%), Snam S.p.A. (20%), Fluxys
(19%), Enagás (16%) та Axpo (5%) 21.
Власне, європейська частина маршруту є єдиною, що поки не введена в комерційну екс‑
плуатацію: станом на лютий 2020 року готовність TAP складала 91% 22, наразі проводяться
тестування, а старт комерційних операцій запланований на четвертий квартал 2020 року 23.
Затримку в будівництві можна пояснити, зокрема, проблемами з отриманням дозволів від
місцевих органів влади в Італії 24.
Однак, про повну підтримку з боку інституцій ЄС може свідчити виключення з-під правил
Третього енергопакету. Зокрема, звільнення від вимоги про доступ третіх сторін та ан‑
бандлінг власності видане Єврокомісією в травні 2013 року на 25 років 25, з додатковим
продовженням кінцевої дати комерційного запуску зі збереженням права на виключення
в квітні 2015 року 26. Проєкти TAP, IAP та IGB, до того ж, були фінансово підтримані через
інструмент Connecting Europe Facility 27.
TAP має з’єднання з італійською газотранспортною системою, яка безпосередньо інтегро‑
вана в європейський ринок. Зокрема, до Центрально-європейського газового хабу (CEGH)
в Баумгартені (Австрія) природний газ із TAP може транспортуватися через газопровід
Trans Austria Gas (TAG) через «свопи» та реверс, до Німеччини та Франції через Швейцарію
(реверс газопроводом Transitgas), до Болгарії — через інтерконектор до точки з’єднання
Кулата/Сідірокастро на кордоні з Грецією та/або через планований інтерконектор IGB, на
ринки Балкан та Південно-Східної Європи — через запланований Ionian Adriatic Pipeline
(IAP) 28. Відповідно, через Трансбалканський газопровід та завдяки міжоператорській угоді
з румунським оператором TRANSGAZ29, Україна теж матиме доступ до ресурсів газу з TAP,
а отже до Південного газового коридору.
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 ttps://www.euractiv.com/section/azerbaijan/news/turkey-and-azerbaijan-mark-completion-of-tanap-pipeline-to-take-gas-toh
europe/
https://www.tanap.com/store/file/common/742247331a0353399ee2d12990d8eecc.pdf
https://www.reuters.com/article/us-turkey-energy-tanap/turkey-and-azerbaijan-mark-completion-of-tanap-pipeline-to-takegas-to-europe-idUSKBN1Y40CP
https://www.tap-ag.com/the-pipeline
https://www.tap-ag.com/about-us/our-shareholders
https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/news/europes-southern-gas-corridor-almost-ready-says-azebaijans-socar/
https://www.tap-ag.com/news-and-events/2020/06/15/tap-to-launch-invitation-to-tender-for-the-purchase-of-gas-to-be-usedduring-the-operations-phase
https://www.euractiv.com/section/energy/interview/socar-the-tap-project-is-at-risk/
https://www.tap-ag.com/news-and-events/2013/05/17/trans-adriatic-pipeline-secures-third-party-access-exemption
https://www.euractiv.com/section/energy/news/tap-pipeline-secures-exemption-from-third-energy-package/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/projects-by-energy-corridor/southern-gas-corridor
https://www.tap-ag.com/the-pipeline/the-big-picture/southern-gas-corridor
https://tsoua.com/news/operatory-gts-ukrayiny-ta-rumuniyi-pidpysaly-mizhoperatorsku-ugodu-ta-rozblokuvalytransbalkanskyj-gazovyj-korydor/
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Газотранспортна інфраструктура регіону та схема реверсу
через Трансбалканський газопровід

Джерело: ENTSOG 30

Джерело: ОГТСУ 31

Єврокомісія послідовно підтримує ідею розширеного Південного газового коридору за ра‑
хунок Туркменістану, що може відбутися через реалізацію Транскаспійського газопроводу.
Однак, попри принципову згоду від європейської сторони, для реалізації проєкту бракувало
визначеності щодо територіального розподілу Каспійського моря між прибережними дер‑
жавами та остаточної домовленості безпосередньо з Туркменістаном.
2 серпня 2018 року, в м. Актау, після більш як двох десятиліть перемовин, п’ять прикаспій‑
ських країн (Азербайджан, Іран, Казахстан, РФ і Туркменістан) підписали угоду, що закінчила

30
31

https://www.entsog.eu/sites/default/files/2020–01/ENTSOG_GIE_SYSDEV_2018–2019_1600x1200_FULL_063_clean.pdf
https://tsoua.com/en/news/ukrainian-and-romanian-gts-operators-signed-the-interconnection-agreement-and-unlocked-thetrans-balkan-gas-corridor/
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міжнародно-правову дискусію навколо статусу Каспійського моря32. Попри наявність цієї
угоди, перспектива Транскаспійського газопроводу не стала ближчою: його будівництво з
політичних причин не допустять як мінімум два з п’яти учасників договору – РФ та Іран. Ці
країни є противниками туркмено-європейської співпраці та, відповідно до укладеної угоди
щодо статусу Каспію, можуть заблокувати будівництво з екологічних міркувань, навіть якщо
в їхню основу будуть покладені виключно стратегічні інтереси33.
Щодо другої проблеми, то згоди з Туркменістаном так і не було досягнуто до моменту
прийняття остаточного інвестиційного рішення про нарощування обсягів видобутку на
родовищі «Шах Деніз‑2» та про розширення Південнокавказького газопроводу в грудні
2013 року 34, через що Транскаспійський трубопровід не був комплексно включений до
Південного газового коридору.
Транскаспійський трубопровід міг би суттєво посилити Південний газовий коридор, адже
Туркменістан володіє значно більшими ресурсами, ніж Азербайджан (19,5 та 2,1 трлн куб. м
відповідно) 35. Мірою політичної закритості Туркменістану та відсутності стійких домовлено‑
стей, складно прогнозувати, про які саме обсяги потенційних поставок йшла мова. Зазвичай,
в інформаційному просторі та експертних заявах фігурує цифра в 30 млрд куб. м на рік 36.
Подібна ресурсна база могла би дати можливість говорити про потенційне розширення
Південного газового коридору як такого (наразі фактична можливість поставок до країн
ЄС, за умови завершення TAP, складає 10 млрд куб. м).
Окремим ускладненням для розвитку співпраці Туркменістану з Азербайджаном та ЄС
в енергетичній сфері може стати питання економічної доцільності. Існує думка, що витрати
на розвиток видобутку всередині країни, а також побудову Транскаспійського газопроводу
та подальше транспортування газу через Азербайджан, Грузію та Туреччину, не можна буде
покрити на основі будь-яких обґрунтованих припущень щодо майбутніх цін на газ у Євро‑
пі 37. Отож, гостро постає питання конкурентоспроможності туркменського «продовження»
Південного газового коридору.
З огляду на цю ситуацію, дослідник Oxford Institute for Energy Studies Саймон Пірані (Simon
Pirani), розглядає декілька альтернатив Транскаспійському трубопроводу 38. По-перше,
замість повноцінного газопроводу можна відстоювати можливість побудови невеликого
інтерконектора між найсхіднішими родовищами Азербайджану та найзахіднішими родови‑
щами Туркменістану в Каспійському морі, що міг би забезпечити додаткові 3–5 млрд куб.
м на рік до наявних азербайджанських ресурсів. По друге, ймовірним, але залежним від
геополітичної кон’юнктури варіантом є поставки через Іран — як «своп» чи використовуючи
трубопроводи півночі Ірану. Наприклад, у 2017–2018 роках Азербайджан зміг провести за‑
купівлю 2 млрд куб. м туркменського газу, який отримав у вигляді «свопу» з Ірану39. Однак,
найбільш доцільним шляхом для туркменського газу в Європу є використання існуючої
системи газопроводів через РФ та Україну (так званий «центральний» коридор).

32 https://www.bbc.com/news/world-45162282
33 Там само
34 https://www.bp.com/en_az/azerbaijan/home/news/press-releases/south-caucasus-pipeline-technical-operatorship-transfersto-soca.html
35 BP Statistical Review of World Energy 2019, https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/
energy-economics/statistical-review/bp-stats-review‑2019-full-report.pdf
36 https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/europe-eurasia/2019/third-time-lucky-for-trans-caspiangas-pipeline
37 https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/12/Central-Asian-Gas-NG‑155.pdf
38 Там само
39 https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/12/Central-Asian-Gas-NG‑155.pdf
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Разом з тим, всі три варіанти розблокування ресурсів Туркменістану для експорту в Європу
є малоймовірними:
● щодо побудови невеликого інтерконектора у Каспійському морі – то постає аналогічна,
як і у випадку з Транскаспійським газопроводом, проблема надання дозволів на подібні
роботи з боку РФ та Ірану;
● щодо використання газової інфраструктури Ірану – виглядає неможливим в умовах
санкційного режиму;
● щодо використання існуючої системи газопроводів через РФ та Україну – сумнівна
економічна доцільність та значна залежність від позиції РФ 40.

40 DiXi Group. Центральноазійський газ: перспективи для України та ЄС
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ІНТЕРЕСИ КЛЮЧОВИХ ЗОВНІШНІХ ГРАВЦІВ
ЄС
Для ЄС, Південний газовий коридор — це можливість диверсифікації поставок природ‑
ного газу. Йдеться не лише про розширення переліку зовнішніх постачальників, але
і зміни на внутрішньому ринку, адже держави Південної та Південно-Східної Європи
традиційно мали більшу залежність від поставок з півночі, в силу наявної інфраструктури.
Однак якщо початково Брюссель розглядав «південний» коридор як такий, що зможе
покрити 10–20% європейського попиту, то зараз йде мова про не більш як 2% 41. Тепер,
коли проєкти вже майже реалізовані, з боку ЄС звучать ідеї щодо можливого розширен‑
ня їх потужності. Зокрема, 28 лютого 2020 року, на 6-тій Міністерській зустріч із питань
Південного газового коридору в Баку, заступник директора Генерального директорату
Єврокомісії з питань енергетики (DG ENER) Клаус-Дітер Борхардт (Klaus-Dieter Borchardt)
заявив, що ЄС розглядає можливість подвоєння поставок із Азербайджану до 20 млрд
куб. м.42
Підхід ЄС до розбудови партнерства з Азербайджаном та Туреччиною зовсім не схо‑
жий до того, що був використаний для, скажімо, «Північного потоку‑2». Зокрема, будучи
частиною Південного газового коридору, TAP отримав від Єврокомісії статус «проєкту
спільного інтересу» в 2013, 2015 та 2017 роках 43. Окрім того, серйозність намірів була
підкріплена фінансово: на розвиток родовища «Шах-Деніз‑2» та газотранспортних проєк‑
тів TAP та TANAP Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський
інвестиційний банк (ЄІБ) разом виділили 4,5 млрд дол 44.
Через інтерес та активну участь в проєктах Південного газового коридору, окремі пра‑
возахисні організації піддають критиці ЄС: за витрачання публічних фінансів на великі
газові інфраструктурні проєкти на фоні прогнозів щодо падіння попиту; за субсидію‑
вання викопного палива та автократичних режимів, що порушують права людини; за
ігнорування невдоволення громад в Туреччині, Греції, Албанії та Італії, через землі яких
проходять газопроводи 45.

РФ
Для Російської Федерації Південний коридор є конкурентним та дублюючим маршрутом.
Наразі, з майже одночасним запуском «Турецького потоку» та TANAP, можна говорити
про своєрідну гонку «потоків». «Турецький потік» (першу, «турецьку», нитку трубопроводу
урочисто відкрили в січні 2020 року 46) з проєктною потужністю в 31,5 млрд куб. м на рік
(по 15,75 млрд куб. м для поставок до Туреччини й ЄС), бореться за аналогічний ринок —
друга нитка матиме вихід до Греції, Болгарії, є плани щодо поставок газу до Угорщини 47
та Словаччини 48. Станом на кінець січня 2020 року, через «Турецький потік» пройшов
перший мільярд кубометрів газу: 54% обсягів пішли на потреби турецького ринку, 46%
були доставлені до турецько-болгарського кордону 49.

41
42
43
44
45
46
47
48
49

https://www.oxfordenergy.org/publications/lets-not-exaggerate-southern-gas-corridor-prospects‑2030/
https://www.reuters.com/article/energy-gas-azerbaijan-idAFL5N2AS8TF
https://www.tap-ag.com/the-pipeline/the-big-picture/the-eu-status
https://bankwatch.org/project/southern-gas-corridor-euro-caspian-mega-pipeline
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/pipe-down/, https://bankwatch.org/project/southern-gascorridor-euro-caspian-mega-pipeline
https://espreso.tv/news/2020/01/08/erdogan_i_putin_vidkryly_novyy_gazoprovid_v_obkhid_ukrayiny
https://bbj.hu/energy-environment/gas-deliveries-to-hungary-through-turkstream-could-start-in‑2-years_177261
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/06/5/7096978/
http://www.gazpromexport.ru/en/presscenter/news/2435/
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Однак, попри невигідне на перший погляд становище, для РФ залишається відчиненим
«вікно можливостей». Йдеться, передусім, про використання інфраструктури Південного
газового коридору для транспортування російського газу. «Газпром» ще з 2017 року
розглядає можливості використання TAP для власних цілей, зокрема через під’єднання
«Турецького потоку» до даного газопроводу50. Поки тривають роботи щодо розширення
родовища «Шах-Деніз‑2» та є ймовірність, що поставки з Азербайджану, після відбору
в Туреччині, не зможуть повністю заповнити TAP, «Газпром» може використати момент
та стати частиною Південного газового коридору.
Для Росії «захоплення» частини даного транзитного напрямку є не лише можливістю
витіснити Україну з ланцюга газових поставок до Європи, а й шансом нейтралізувати
каспійських конкурентів на європейському ринку. Поки РФ має зв’язані руки через санкції
щодо «Північного потоку‑2», а на «Турецький потік» («європейська» нитка) буде поширена
дія Третього енергопакету ЄС 51, що обмежує його використання виключно для потреб
«Газпрому», варто очікувати посиленої уваги з боку Кремля до «південного» коридору.

Азербайджан
Азербайджан, як початкова точка маршруту, займає важливу нішу на шляху між каспій‑
ськими ресурсами газу та ЄС. В міру обмежених власних ресурсів, особливо з огляду
на плани щодо розширення Південного газотранспортного коридору, країна може бути
зацікавлена в тому, щоб отримати переваги статусу «транзитної» країни та залучити
до проєкту ресурси Туркменістану 52. Балансуючи на межі між статусом надійного біз‑
нес-партнера для Європи, що грає за правилами, та автократією, де утискають права
людини та свободу слова, Азербайджану вдається займати вигідну позицію продуктивної
співпраці з усіма стейкхолдерами.
Однак, тривожним дзвінком може бути посилення співпраці країни з РФ. Зокрема, у січні
2020 року на зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) прези‑
дент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що транспортування російського газу через
TANAP є технічно можливим, однак Азербайджан ніколи не отримував офіційної про‑
позиції щодо подібного формату співпраці 53.

Туреччина
Туреччина є ключовою країною для «південного» маршруту газових поставок до ЄС —
як для каспійського газу, так і для природного газу з РФ.
По-перше, демографічно та економічно країна має динамічний внутрішній ринок. Ім‑
портуючи 98% від своїх потреб в природному газі, Анкара рухається до нарощування
споживання (за різними прогнозами — від 60 до 80 млрд куб. м на рік до 2030 року) 54.
Перспективний внутрішній ринок сам по собі є стимулом до участі в газотранспортних
проєктах, що передбачають резервування частини потужностей під потреби турецького
ринку. Наприклад, значну частину транзитних обсягів в рамках Південного газового
коридору (6 із 16 млрд куб. м) країна «бронює» для власних потреб. Аналогічно, одна
з двох гілок «Турецького потоку», потужністю в 15,5 млрд куб. м на рік, повністю відве‑
дена на потреби турецького ринку.

50
51
52
53
54

 ttps://jamestown.org/program/injecting-russian-gas-tap-downgrading-importance-southern-gas-corridor/, https://jamestown.
h
org/program/could-russia-join-the-southern-gas-corridor/
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2851568-es-posirit-na-tureckij-potik-zagalni-pravila-gazovoi-direktivi.html
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/us-foreign-policy-and-euro-caspian-energy-security-the-time-is-now-tobuild-the-trans-caspian-pipeline/
https://ria.ru/20200121/1563693492.html
https://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-gas-demand-by‑2030-likely-to-be-below-official-forecasts-research‑112416
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За 2018 рік, річне споживання природного газу Туреччиною становило 47,3 млрд куб. м.
Імпорт скрапленого газу за 2018 склав 11,5 млрд куб. м. За цей же період, трубопро‑
відним транспортом в Туреччину було імпортовано 7,2, 7,6 та 22,8 млрд куб. м з Азер‑
байджану, Ірану та РФ відповідно 55.
По-друге, відсутність власних ресурсів та вигідне геополітичне розташування на шляху
між ключовими постачальниками (як чинними, так і перспективними) й ринком ЄС під‑
штовхнули до ідеї про Туреччину як «транзитний хаб». Президент Туреччини Реджеп
Таїп Ердоган, виступаючи на відкриті «Турецького потоку» в січні 2020 року, наголосив
на прагненні Туреччини стати навіть не регіональним, а «глобальним енергетичним
хабом» 56.
До того ж, ідея «транзитного хабу» резонує з прагненням посилити свою геополітичну
роль, що в міжнародно-політичній площині виливається в просування «пантюркізму».
Туреччина посилює вплив в регіоні через ініціацію протурецької інтеграції, зокрема
через інструменти Тюркської ради (або Ради співробітництва тюркомовних країн, РСТК).
Особлива увага останнім часом приділяється тому, щоб долучити до «тюркоцентричного»
співробітництва Туркменістан та Угорщину. До того ж, Туреччина реалізує свої лідер‑
ські амбіції і через фінансові інструменти, зокрема інвестуючи в нафтогазові проєкти
Каспійського регіону 57.
Окрім того, саме Туреччина так чи інакше контролює всі нові російські поставки до Єв‑
ропи по південному маршруту. На фоні збільшення поставок СПГ до країни58, Туреччина
має всі важелі впливу та може зменшувати обсяги імпорту з Росії, не наражаючи себе
на безпекові чи репутаційні ризики. Крім того, Анкара активно працює над розвідкою
власних ресурсів – варто згадати про відкриття в 2020 році покладів газу на шельфі
Чорного моря (попередньо оцінюються у 800 млрд куб. м)59 та загострення відносин із
Грецією та Кіпром за права на розвідувальне буріння перспективної ділянки Східного
Середземномор’я60.
Таким чином, погіршення відносин на лінії РФ-Туреччина можуть аналогічно відобразити‑
ся на експортній динаміці РФ. А конфліктний потенціал суттєвий: РФ є одним з учасників
болючого для Туреччини сирійського конфлікту61, а інцидент зі збитим Туреччиною в
2015 році російським бомбардувальником досі не закритий62.
Однак, проблема поставок з Ірану, що є другим за обсягом трубопровідним експорте‑
ром газу до Туреччини, можуть дещо послабити можливості країни вести діалог з РФ
з позиції сили. Газова інфраструктура всередині країни піддається нападам, в яких ту‑
рецька сторона звинувачує Робітничу партію Курдистану. Наприклад, у березні 2020
року, після атаки на газопровід поблизу турецько-іранського кордону, Іран призупинив
експорт газу до Туреччини 63.

55 BP Statistical Review of World Energy 2019
56 https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/115220/-we-aim-to-make-turkey-a-global-energy-hub57 https://bintel.org.ua/analytics/geopolitics/centralna-aziya-yabluko-rozbratu/
58 https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029478-tureckij-gambit-ta-obval-gazpromu.html
59 https://www.offshore-energy.biz/turkey-makes-significant-gas-discovery-in-black-sea/
60 https://www.euronews.com/2020/08/14/eu-holds-urgent-talks-on-greece-turkey-energy-dispute, https://www.spglobal.com/
platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/081720-turkey-extends-gas-drilling-schedule-offshore-cyprus
61 https://ua.112.ua/golovni-novyni/pomsta-turechchyny-za-zahybel-desiatkiv-viiskovykh-i-zahroza-velykoi-viiny-rozbyraiemosiashcho-vidbuvaietsia-v-syrii-527287.html
62 https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/1/7242162/
63 https://www.reuters.com/article/iran-turkey-pipeline-attacks/iran-says-terrorist-attack-inside-turkey-halts-natural-gas-exportstv-idUSD5N2BJ006
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США
Щодо позиції США, то посилення протурецької позиції не викликає занепокоєння. Більше
того, Туреччина як партнер США по НАТО з позиції Вашингтону є кращою альтернати‑
вою на роль регіонального лідера, аніж Росія чи Китай, а тим більше Іран. Через спільні
з Туреччиною проєкти, націлені на європейський ринок, США бачать можливість вивести
Туркменістан з політичної орбіти Москви та Пекіна. Зокрема, у березні 2019 року пре‑
зидент США Дональд Трамп надіслав президенту Туркменістану Гурбангули Бердиму‑
хамедову святкове привітання, в якому підкреслив сподівання, що Туркменістан зможе
скористатися підписанням конвенції про правовий статус Каспійського моря і розпочне
співпрацю із Заходом для транспортування газу на європейські енергетичні ринки 64.

64

 ttps://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/europe-eurasia/2019/third-time-lucky-for-trans-caspianh
gas-pipeline

13

14

Південний газовий коридор: перспективи для України

ПІВДЕННИЙ НАПРЯМОК:
ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Урочисте відкриття «Турецького потоку» активізувало дискусії в Україні про програний
«південний фронт» газової війни з Росією. Йдеться про очікувану втрату річного транзиту в
напрямку Болгарії та Туреччини на рівні 15,75 млрд куб. м65 . Однак розвиток інфраструктури
Південного коридору, натомість, може принести переваги і для України.
Передусім, Південний газовий коридор може стати основою для посилення інших гравців
на схід від кордону ЄС, щоб створити конкуренцію РФ на газовому ринку ЄС, зокрема Азер‑
байджану. Відповідно, Україна має неопосередкований інтерес в реалізації інфраструктурних
проєктів у каспійському регіоні, що виключають РФ як впливового гравця.
Прагнення Туреччини впливати на історично, лінгвістично та релігійно близькі народи може
стати силою, що протистоятиме впливу РФ в регіоні Південного Кавказу та Центральної
Азії. Україна ж може виграти від цього геополітичного протистояння — передусім через
зближення з Туреччиною та Азербайджаном. Серед потенційних «точок дотику», що мо‑
жуть додати стимулу енергетичній співпраці, є питання політичної площини. Зокрема, ні
Туреччина 66, ні Азербайджан 67 не визнають анексію Криму, попри тісні економічні зв’язки
з Росією, надаючи перевагу підтримці України та захисту прав кримськотатарського народу.
Після напружених транзитних переговорів й неодноразових випадків газового шантажу
з боку РФ, в української сторони не мало би залишатися ілюзій щодо прагнень Росії будьякою ціною виключити Україну як частину маршруту з доставки російського газу до ЄС.
Аналогічно, РФ докладає зусиль, щоб не допусти транзит центральноазійського газу через
українську ГТС. В таких умовах надзвичайно важливо напрацювати можливість фізичних
поставок до України із південного напрямку в умовах, коли транзит з боку східного кордону мінімізується. Зокрема, про інтерес працювати над включенням України до Південного
газового коридору вже заявляв Президент Володимир Зеленський у грудні 2019 року під
час офіційного візиту до Баку 68.
Йдеться передусім про перспективу реверсного використання Трансбалканського газопроводу для поставок в Україну. За умови успішного завершення проєкту Trans-Balkan
Bi-directional Flow, що підтримується Енергетичним Співтовариством та імплементується
українською та молдовською сторонами, у 2024 році Трансбалканський газопровід в ре‑
версному режимі зможе транспортувати 26,8 млрд куб. м на рік, в порівнянні з 1,5 млрд куб.
м на рік в 2019 році 69.
Оскільки «Оператор ГТС України» та румунський оператор TRANSGAZ підписали міжопера‑
торську угоду (interconnection agreement) про взаємодію відповідно до європейських правил
з 1 січня 2020 року 70, Україна може використовувати новий маршрут для поставок на вну‑
трішній ринок. Три роки переговорів за посередництва Єврокомісії та за участі операторів
Болгарії, Греції та Молдови результували в можливість вільно транспортувати природний
газ із Південної Європи та Туреччини, використовуючи міждержавну точку з’єднання «Іс‑
акча1-Орловка1» (потужність в 15,8 млн куб. м на добу по маршруту Румунія-Україна) 71.
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https://espreso.tv/news/2020/01/09/makogon_poyasnyv_yak_vplyne_zapusk_tureckogo_potoku_na_ukrayinu
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https://ukr.lb.ua/news/2019/12/17/445083_ukraina_y_azerbaydzhan_pidtrimali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2839574-kiiv-i-baku-vivcat-mozlivosti-rozsirenna-pivdennogo-gazotransportnogokoridoru.html
https://energy-community.org/regionalinitiatives/infrastructure/PLIMA/Gas25.html
https://dzi.gov.ua/press-centre/news/ukrayina-importuvatyme-gaz-cherez-transbalkanskyj-gazoprovid/
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Через зменшення обсягів транспортування газу Трансбалканським газопроводом внаслі‑
док запуску «Турецького потоку», Єврокомісія та оператори ГТС Греції, Болгарії, Румунії,
Молдови та України створили робочу групу щодо транспортування газу через цей маршрут
від Греції до України — по коридору «Південь-Північ». Станом ще на 2018 рік, зацікавленість
у транспортуванні природного газу по напрямку Румунія-Україна вже виявили 11 європей‑
ських та українських газових трейдерів 72.
1 липня 2020 року група компаній «ЕРУ» в рамках трьохстороннього контракту між ТОВ
«Молдоватрансгаз», АТ «Молдовагаз» та ERU Management Services LLC, вперше здійснила
експортну поставку газу до Румунії через ГВС «Орловка» 73. 26 серпня 2020 року «Опе‑
ратор ГТС України» повідомив про перше комерційне використання Трансбалканського
трубопроводу в реверсному режимі74. Замовником виступила компанія «ЕРУ ТРЕЙДІНГ»,
яка здійснила тестову поставку газу із Греції до України75.
Окрім того, у разі реалізації СПГ у Хорватії (острів Крк, 2,6 млрд куб. м на рік)76 та реалізації
інтерконектора Греція-Болгарія (IGB)77, та їх підключення до Південного газового коридору,
частина потужностей TANAP (за оцінками, до 1-1,5 млрд куб. м на рік) може бути вивільнена
для потреб українського ринку.
Можливість для України залишатися важливим гравцем збережеться за умови подальшого активного руху в напрямку європейської інтеграції, зокрема лібералізації ринків та
приведення власного законодавства у відповідність до acquis ЄС. Партнерство з Україною
в таких умовах є значно легшим та більш органічним для ЄС.
Дотримання європейських правил дає можливість Україні апелювати до аналогічного
дотримання правил іншими акторами. Зокрема, слід активно відстоювати позицію, що газо‑
провід-продовження «Турецького потоку» в ЄС, будівництво якого триває через Болгарію,
Сербію та Угорщину, має відповідати вимогам оновленої Газової директиви (анбандлінг,
доступ третіх сторін, прозорість), а оператор — отримати відповідну сертифікацію від Се‑
кретаріату Енергетичного Співтовариства 78.
Окрім того, американський санкційний режим з початку свого запровадження (грудень
2019 року 79) був націлений як на «Північний потік‑2», де довів свою ефективність, так і на
«Турецький потік». Оскільки санкції стосуються прокладання газопроводів морським дном,
для «Турецького потоку», морська секція якого була завершена на той момент, вони так
і не були застосовані. Однак тривають роботи для завершення наземної секції «Турецького
потоку», і на фоні ініціативи щодо розширення санкційного режиму 80 слід привертати увагу
до можливості накласти обмеження і на наступні черги газопроводу.
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ВИСНОВКИ
Тенденція до скорочення попиту на природний газ в ЄС через пандемію COVID-19 та де‑
кларування мети «декарбонізованої Європи» у стратегії Європейського зеленого курсу
не означають, що Брюссель та окремі країни ЄС готові відмовитися від газу як палива та
політики диверсифікації його імпорту. Вже суттєво зросла частка СПГ в структурі імпорту,
а посилену увагу може отримати розвиток Південного газового коридору.
Ідея поставок природного газу з Азербайджану через Туреччину до ЄС вже довгий час
користуються політичною та фінансовою підтримкою Брюсселя, в тому числі через праг‑
нення зменшити залежність від РФ. Аналогічно, це резонує з політичними та економічними
орієнтирами Азербайджану, що розпоряджається відповідними ресурсами природного газу,
та Туреччини, що претендує на роль газотранспортного хабу.
Інфраструктура Південного газового коридору (газопроводи SCP, TANAP та TAP) майже
завершена, й комерційний запуск останньої ланки запланований на четвертий квартал
2020 року. Це дозволить постачати до ЄС максимум 10 млрд куб. м на рік каспійського газу.
Цей показник може збільшитися щонайменше удвічі за рахунок розширення інфраструкту‑
ри, але Південний газовий коридор є більш обділеним в контексті ресурсного потенціалу
(підключення до коридору Туркменістану – через потенційний Транскаспійський газопро‑
від – виглядає малоймовірним; аналогічно щодо Ірану, який перебуває під економічними
санкціями).
РФ бачить у Південному газовому коридорі конкурента за доставку газу на ринок ЄС,
передусім загрозу для затребуваності «Турецького потоку». Проте російська сторона має
можливість перевернути ситуацію собі на користь – збільшити власний експорт газу та полі‑
тичну вагу, використовуючи інфраструктуру коридора. Йдеться про можливість під’єднання
«Турецького потоку» до TAP та використання російського газу для наповнення TANAP на
фоні повільного виходу на очікувані темпи видобутку на азербайджанському родовищі
«Шах-Деніз-2». Звернення РФ до «південного» вектора виглядає ймовірним на фоні бло‑
кування «Північного потоку-2» та застосування правил Третього енергопакета ЄС до «Ту‑
рецького потоку» («європейської» нитки).
Стратегічним інтересом України в контексті Південного газового коридору є використання
переваг, які цей маршрут може надати для ЄС, та – через співпрацю з ЄС, США, Туреччиною
та Азербайджаном – не допустити посилення впливу РФ на «південному» напрямку. Через
подальшу інтеграцію з ринком ЄС та використання Трансбалканського газопроводу Україна
може забезпечити поставки газу з півдня та завантаження власної ГТС.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
З огляду на те, що Південний газовий коридор в своїй основі є проєктом з диверсифікації
поставок газу до ЄС та зменшення впливу РФ, Україна має стати його частиною — політично
та інфрастуктурно. Для цього українській стороні слід виконати наступні дії:
● «Оператору ГТС України» спільно з операторами-учасниками відповідної робочої групи
CESEC і за підтримки Секретаріату Енергетичного Співтовариства забезпечити реа‑
лізацію заходів, передбачених проектом «спільного інтересу» із розвитку реверсних
потоків газу через Трансбалканський газопровід.
•

Ключовим фактором буде доведена комерційна привабливість використання
маршруту, зокрема важливо досягнути результатів при проведенні зобов’я‑
зуючої процедури розподілу гарантованої потужності (Open Season) на точках
з’єднання «Орловка» / «Ісакча». Також важливо закріпити інтерес трейдерів до
послуг «короткого транзиту» (short-haul) та зберігання газу в режимі «митного
складу» при отриманні газу з південного напрямку. Тестові поставки «ЕРУ» у
липні-серпні 2020 року є сигналом, що такий інтерес існує.

● Уряду України (МЗС) переглянути тактичні рамки зовнішньої політики для створення
«південної» коаліції на лінії Україна — Азербайджан (та, можливо, Туркменістан) —
Грузія — Туреччина.
•

Оскільки метою України має бути не допустити посилення ролі РФ в рамках
Південного газового коридору (зокрема, застерегти від транспортування ро‑
сійського газу інфраструктурою маршруту), важливо розвивати дво- та бага‑
тосторонню співпрацю з іншими гравцями на схід від кордону ЄС, що мають
доступ до газових ресурсів та контролюють інфраструктуру.

•

Майданчиками для такого діалогу можуть стати Договір про заснування Енер‑
гетичного Співтовариства (у т. ч. в рамках ініціативи CESEC), Організація чор‑
номорського економічного співробітництва (ОЧЕС), Організація за демократію
та економічний розвиток — ГУАМ та інші.

● Уряду України (Мінекономіки та МЗС, за координації Віце-прем›єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції) відповідно до статті 274 Угоди про асоціа‑
цію 81 ініціювати консультації на рівні Ради асоціації (як варіант — Підкомітету асоціації
з питань економіки та іншого галузевого співробітництва) щодо залучення України до
Південного газового коридору як окремого треку в політичному діалозі Україна-ЄС.
•

Це необхідно для того, щоб гарантувати використання можливостей Південного
газового коридору та пом’якшити наслідки втрати частини транзиту, передусім
через запуск «Турецького потоку». Окрім того, через діалог з ЄС слід послідов‑
но відстоювати позицію, що продовження «Турецького потоку» («європейська»
нитка) має працювати в умовах обмежень, що їх накладає оновлена Газова
директива ЄС (анбандлінг, доступ третіх сторін, прозорість).

● Уряду України (МЗС) спільно з НАК «Нафтогаз України», «Оператором ГТС України» та
дружнім експертним середовищем ініціювати дискусії високого рівня для залучення
стейкхолдерів у США до питання «південного» коридору та загрози посилення впливу
РФ.
•

81

Оскільки американський санкційний режим застосовний і до «Турецького по‑
току», в світлі ініціативи про розширення санкцій слід почати діалог про їх по‑
ширення і на наземні роботи щодо «Турецького потоку».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
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•

Окрім того, доцільно привернути увагу американських партнерів до блокування
російською стороною ініціативи Туркменістану долучитися до Південного газо‑
вого коридору та до можливих планів РФ бронювати під власний газ частину
потужностей коридору, використовуючи політичний та економічний вплив на
Азербайджан та Туреччину.

