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Праз мер ная 
пра па но ва

Як вя до ма, дзяр жа вы АПЕК 
(Ар га нi за цыя кра iн — экс пар-
цё раў наф ты, ку ды ўва хо дзяць 
13 кра iн Блiз ка га Ус хо ду, Аф-
ры кi, Азii i Паўд нё вай Аме ры-
кi) на пра ця гу ўжо не каль кiх 
га доў спра бу юць знi зiць кво ты 
на зда бы чу «чор на га зо ла та» 
для пад тры ман ня цэн, але 
да мо вiц ца па куль не мо гуць. 
Ад сут насць адзi най па зi цыi ў 
кар тэ лi спры я ла аб валь ван-
ню цэн на наф ту. Ра шэн не па 
знi жэн нi зда бы чы не ўда ва-
ла ся пры няць з-за Iра на, якi 
толь кi вяр та ец ца на экс парт-
ныя рын кi пас ля ад ме ны санк-
цый. Апош няя су стрэ ча дзяр-
жаў-чле наў АПЕК прай шла 
2 чэр ве ня ў Ве не. Та ды не бы-
ла ўста ля ва на кво та на зда-
бы чу, але пры ня та ра шэн не 
не па вя лiч ваць вы твор часць 
наф ты. На чар го вым па ся-
джэн нi, якое па вiн на ад быц-
ца ў кан цы лiс та па да, гiс та-
рыч нае па гад нен не на рэш це 
мо жа быць да сяг ну та.

28 ве рас ня на не фар маль-
най су стрэ чы ў Ал жы ры АПЕК 
уз гад нi ла аб ме жа ван не зда-
бы чы ў дыя па зо не 32,5—33 
млн ба ра ляў наф ты ў су ткi, 
што спа ра дзi ла хва лю спе-
ку ля цый на та вар ных бiр жах. 
На мi ну лым тыд нi ў Стам бу ле 
пра на мер Ра сii ўдзель нi чаць 
у па гад нен нi па ве да мiў Ула-
дзi мiр Пу цiн. Ён за явiў, што 
РФ га то ва да лу чыц ца да су-
мес ных мер па аб ме жа ван нi 
зда бы чы i за клi кае да гэ та га 
iн шых экс пар цё раў наф ты. Ён 
так са ма вы ка заў над зею, што 
на па ся джэн нi АПЕК у лiс та-
па дзе «гэ тая iдэя ўва со бiц ца 
ў кан крэт ныя да моў ле нас цi». 
Як паз ней рас тлу ма чыў мi-
нiстр энер ге ты кi Ра сii Аляк-
сандр Но вак, га вор ка iдзе не 
аб ска ра чэн нi зда бы чы, а аб 
яе за ма роз цы.

Фак тар АПЕК — не адзi ны, 
якi ўплы вае на кошт наф ты. 
Пяць тыд няў за пар знi жа лi ся 
за па сы наф ты ў ЗША (праў-
да, на мi ну лым тыд нi га лi но-
вы American Petroleum Institute 
агу чыў спра ва зда чу аб рос це 
за па саў наф ты ў кра i не на 2,7 
млн ба ра ляў), па мян ша юц ца 
аб' ёмы вы твор час цi ў ЗША, Кi-
таi, Iн дыi, Ве не су э ле i Га бо не. 
I гэ та вi да воч на ся рэд не тэр мi-
но вы трэнд, вы клi ка ны не да iн-
вес та ван нем у га лi ну апош нiя 
паў та ра го да. Так са ма ка рот-
ка тэр мi но вы ўплыў аказ ва юць 
ура га ны ў Пер сiд скiм за лi ве.

Цэ ны на наф ту пра цяг ва-
юць стры ма нае знi жэн не пас-
ля пуб лi ка цыi АПЕК да ных аб 
аб' ёмах зда бы чы ў ве рас нi, 
якiя па ка за лi рост вы твор-
час цi кра i на мi кар тэ ля да рэ-
корд на га за 8 га доў уз роў ню, 
а так са ма вы ха ду га лi но вай 
ста тыс ты кi аб за па сах па лi ва 
ў ЗША. Не каль кi стрым лi ва-
юць па дзен не да  ныя аб кi-
тай скiм iм пар це наф ты: КНР 
у ве рас нi па вя лi чы ла за куп кi 
за мя жой да рэ корд ных 8,08 
млн ба ра ляў за су ткi або 33,06 
млн тон за ме сяц у цэ лым.

Да ныя па вы твор час цi 
кра iн АПЕК за свед чы лi, што 
на ват вы яў лен не рэ аль ных 
аб' ёмаў зда бы чы кра i на мi 
кар тэ ля з'яў ля ец ца ня прос-
тай за да чай. Тым скла да ней 
бу дзе чле нам кар тэ ля да мо-
вiц ца аб знi жэн нi вы твор час-
цi (мяр ку ец ца, што ў рам ках 
па гад нен ня, якое аб мяр коў-

ва ец ца за раз, дак лад ная кво-
та па вiн на быць уста ноў ле на 
для кож най з кра iн). Пры гэ-
тым з дак ла да АПЕК вы нi кае, 
што ў ве рас нi ўвесь кар тэль 
вы раб ляў што дня 33,39 млн 
ба ра ляў, што на 220 тыс. 
вы шэй за ўзро вень жнiў ня. 
«На вi на не ста ла сюр пры-
зам, наф та до ла ры па трэб ныя 
наф та зда бы ва ю чым кра i нам 
як па вет ра. Так што ча му б 
не пад няць зда бы чу, па куль 
яшчэ аб ме жа ван нi не ўсту пi лi 
ў сi лу», — за ўва жыў клi енц кi 
ме не джар OM Financial Сцю-
арт Айв. Та кiм чы нам, пра ду-
гле джа нае ве рас нёў скiм па-
гад нен нем знi жэн не зда бы чы 
на 200—700 тыс. ба ра ляў у 
вы нi ку, маг чы ма, бу дзе азна-
чаць толь кi тое, што кра i ны, 
якiя ўва хо дзяць у АПЕК, бу-
дуць вы раб ляць пры клад на 
тыя ж аб' ёмы, што i ра ней, i 
пра па но ва па-ра ней ша му бу-
дзе пе ра вы шаць по пыт.

Стаў ка 
на ве цер i сон ца

У 2030 го дзе ў све це на-
сту пiць пiк по пы ту на наф ту, 
сцвяр джа ец ца ў дак ла дзе, 
прэ зен та цыя яко га ад бы ла ся 
на мi ну лым тыд нi ў Стам бу ле 
на Су свет ным энер ге тыч ным 
кан грэ се. Пас ля на зме ну не-
ад наў ляль ных кры нiц энер гii 
прый дзе фе на ме наль ны рост 
спа жы ван ня со неч най i вет ра-
вой энер гii, а сы ра вi на бу дзе 
па сту по ва знi каць з энер га-
ба лан су су свет ных эка но мiк. 
Зрэш ты, ра сiй скiя ўла ды i шэ-
раг не за леж ных экс пер таў не 
ве раць у «ка нец эры вуг ле ва-
да ро даў».

«Ця пер пе ра ва жае тэн-
дэн цыя: скач кi цэн на наф ту 
i раз вiц цё аль тэр на тыў ных 
кры нiц энер гii пры вод зяць 
да та го, што пiк но ва га по-
пы ту па ста ян на ад соў ва ец-

ца», — ад зна чае вы ка наў чы 
стар шы ня Су свет на га энер ге-
тыч на га са ве та Гэд Дэ вiс. Па-
вод ле яго слоў, у 2014 го дзе 
ў агуль ным аб' ёме су свет най 
энер ге ты кi на вет ра ную i со-
неч ную пры хо дзi ла ся ўся го 
4% спа жы ван ня, але да 2030 
го да гэ ты па каз чык да сяг-
не 35%. У Ра сii спа жы ван не 
ад наў ляль ных энер га кры нiц 
знач на меншае — уся го ка ля 
1,2%. Най буй ней шая со неч-
ная элект ра стан цыя за пра ца-
ва ла ле тась у Бел га род скай 
воб лас цi, яе ма гут насць скла-
дае 100 кВт, вет ра стан цыя — 
Да нуз лаў ская ВЭС (су мар ная 
ма гут насць 18,7 МВт) — зна-
хо дзiц ца ў Кры ме. Ра сiй скiя 
ўла ды не ад на ра зо ва за яў ля-
лi пра пла ны па вя лi чыць ма-
гут нас цi вет ра най i со неч най 
энер гii да 2024 го да да 4,5% 
(1600 МВт).

«Тэм пы рос ту на сель нiц-
тва i спа жы ван ня энер гii цес-
на звя за ныя па мiж са бой, та-
му ча каць яко га-не будзь пi ка 
ў 2030 го дзе не вар та. Трэ ба 
ары ен та вац ца на 2050-ты, 
ка лi тэм пы рос ту на сель нiц-
тва ў све це па аб' ек тыў ных 
пры чы нах за ма ру дзяц ца», — 
лi чыць ды рэк тар ра сiй ска га 
Iн сты ту та праб лем наф ты i 
га зу Ана толь Дзмiт ры еў скi. 
Так са ма экс перт за явiў, што 
да 2025 го да маг чы мы спад 
спа жы ван ня па лi ва дзя ку ю-
чы шы ро ка му ўка ра нен ню 
элект ра ма бi ляў. За раз бен-
зi нам i са ляр кай за праў ля-
юць свае ма шы ны 92% на-
сель нiц тва, ад зна ча ец ца ў 
дак ла дзе, але ча ка ец ца, што 
да 2020-га гэ ты па каз чык знi-
зiц ца да 78%, праў да, спад 
бу дзе ча со вым.

Ра сiя за раз з'яў ля ец ца су-
свет ным лi да рам па зда бы чы 
сы рой наф ты. Ле тась у РФ 
бы ло ад пам па ва на 579 млн 
692 тыс. тон «чор на га зо ла-
та». Сле дам iдзе Са ўдаў ская 
Ара вiя — 501 млн 342 тыс. 
тон. За мы кае трой ку лi да раў 
ЗША — 476 млн 500 тыс. тон. 
Па ацэн цы ўдзель нi каў рын-
ку, да 2040 го да до ля наф ты ў 
агуль на су свет ным спа жы ван-
нi энер га рэ сур саў скла дзе ка-
ля 26%.

«Ва ўмо вах па дзен ня цэн 
на наф ту больш чым у два ра-
зы шмат хто ка заў пра тое, 
што эра вуг ле ва да ро даў iдзе 
да за вяр шэн ня i трэ ба ўжо ця-
пер цал кам пе ра ары ен та вац-
ца на аль тэр на тыў ныя кры нi-
цы энер гii. Праз 20—30 га доў 
свет за ста нец ца ўсё ж та кi 
вуг ле ва да род ным. А по пыт на 
наф ту i да лей пра цяг не рас-
цi», — за явiў прэ зi дэнт Ра сii 
Ула дзi мiр Пу цiн, вы сту па ю чы 
на Су свет ным энер ге тыч ным 
кан грэ се ў Стам бу ле.

Па вод ле пра гно заў Мiж на-
род на га энер ге тыч на га агенц-
тва (МЭА), праз 20—30 га доў 

свет за ста нец ца ўсё ж та кi 
вуг ле ва да род ным, а по пыт 
на наф ту i газ пра цяг не рас-
цi. Да 2040-га до ля наф ты ў 
агуль на су свет ным энер га спа-
жы ван нi скла дзе пры клад на 
26%, ву га лю — 25%, га зу — 
24%, бiя ма сы i бiя па лi ва — 
10%, атам най энер гii — 7%, 
гiд ра энер ге ты кi — 3%, iн шых 
ад наў ляль ных кры нiц — 5%. 
Ула дзi мiр Пу цiн упэў не ны, што 
сён няш нi лi шак пра па ноў вуг-
ле ва да ро даў вы клi ка ны вы со-
кi мi цэ на мi на наф ту на пра-
ця гу апош нiх 10 га доў, якiя 
пры вя лi да бес прэ цэ дэнт на га 
пры то ку iн вес ты цый у энер ге-
тыч ную га лi ну. Нiз кiя ж кош ты 
на наф ту спра ва ка ва лi i са мы 
пра цяг лы за 45 га доў цыкл па-
дзен ня iн вес ты цый най ак тыў-
нас цi га лi ны.

Iнт ры га 
за хоў ва ец ца

Ця пер трэн ды не мя ня юц-
ца: су свет ны по пыт на вуг ле-
ва да ро ды па сту по ва рас це 
па ме ры ад наў лен ня тэм паў 
рос ту гла баль най эка но мi кi. 
У ся рэ дзi не ве рас ня i МЭА, 
i АПЕК пе ра гле дзе лi ў бок 
па вы шэн ня пра гно зы па по-
пы це. Пра гноз пе ра вы сiў ана-
ла гiч ны па каз чык 2015 го да 
на 1,23 млн ба ра ляў у су ткi. 
А Мiж на род нае энер ге тыч нае 
агенц тва праг на зуе рост по-
пы ту на наф ту ў Ра сii на 1,3% 
у 2017 го дзе, да 3,81 млн ба-
ра ляў у су ткi.

Кошт наф ты ў 2017 го дзе 
мо жа зна хо дзiц ца ў дыя па зо не 
$ 50—60 за ба раль. Пра гэ та ў 
ку лу а рах Су свет на га энер ге-
тыч на га кан грэ са ў Стам бу-
ле за явiў кi раў нiк BP Ро берт 
Да длi. А вы ка наў чы ды рэк тар 
МЭА Фа цiх Бi роп ад зна чыў, 
што рэ ак цыя прад стаў нi коў 
аме ры кан скай слан ца вай га-
лi ны бу дзе «вель мi важ най» 
для да лей шых перс пек тыў 
рын ку наф ты. У су вя зi з не-
ча ка най па дзе яй — здзел кай 
АПЕК у Ал жы ры, агенц тва ця-
пер ча кае да сяг нен ня ба лан су 
на рын ку наф ты ў дру гiм паў-
год дзi 2017 го да. Бай рол пад-
крэс лiў, што рос ту кош таў на 
наф ту да $60 за ба раль бу дзе 
да стат ко ва для та го, каб аме-
ры кан скiя наф та выя кам па нii 
ста лi на рошч ваць зда бы чу.

Ра зам з на дзея мi на пос-
пех лiс та па даў скай кан фе-
рэн цыi, цэ ны пад трым лi ва лi 
звест кi аб тым, што ўзро вень 
за па саў наф ты ў ЗША знi зiў ся 
за пяць тыд няў на 5%. Ана-
ла гiч ная сi ту а цыя на зi ра ла ся 
на най буй ней шым наф та вым 
ха бе ў Еў ро пе, а рэ зер вы на 
плы ву чых схо вi шчах у Сiн га-
пу ры ўпа лi ўдвая, па ве дам ляе 
The Wall Street Journal. Па вод-
ле ацэн кi PIRA Energy Group, 
па стаў кi наф ты на ры нак бы-
лi нi жэй шыя за спа жы ван не 
на 500 тыс. ба ра ляў у трэ цiм 
квар та ле, да кан ца го да гэ ты 
раз рыў пад во iц ца. Па гад нен-
не кра iн АПЕК мо жа па ско-
рыць знi жэн не за па саў i вы клi-
каць, на дум ку PIRA, рост цэн 
да $60—65 да 2017 го да.

За клю чэн не па пя рэд няга 
да гавора аб ска ра чэн нi зда-
бы чы ўдзель нi ка мi АПЕК у 
Ал жы ры ў ве рас нi, су стрэ ча 
кi раў нiц тва кар тэ ля з ра сiй-
скiм бо кам на мi ну лым тыд нi 
ў Стам бу ле, перс пек ты вы за-
клю чэн ня да га во ра экс пар цё-

ра мi ў лiс та па дзе — усе гэ тыя 
фак та ры ўжо па ча лi сты му ля-
ваць ры нак да рос ту. Толь кi 
з па чат ку жнiў ня ба раль па-
да ра жэў на 10 до ла раў i да 
кан ца го да цал кам мо жа да-
даць яшчэ 10—15 до ла раў 
да жнi вень ска га ла каль на га 
мi нi му му.

Кi раў нiк фран цуз скай Total 
Па трык Пу я не лi чыць, што дэ-
фi цыт пра па но вы на су свет-
ным наф та вым рын ку мо жа 
з'я вiц ца да 2020 го да. Ска ра-
чэн не бу дзе вы клi ка на змян-
шэн нем iн вес ты цый у га лi ну 
i тым, што бы ло за ма ро жа на 
шмат пра ек таў. Пры гэ тым кi-
раў нiк Total не ба чыць пе рад-
умоў для ста бi лi за цыi рын ку 
ў найблi жэй шы час. Па вод ле 
яго слоў, для гэ та га гла баль-
ную зда бы чу не аб ход на ска-
ра цiць на 1—5%.

У сваю чар гу ана лi ты кi 
Goldman Sachs па пя рэдж ва-
юць, што цэ ны на «чор нае зо-
ла та» мо гуць па даць да $43 за 
ба раль, ка лi наф та зда бы ва ю-
чыя кра i ны не здо ле юць да мо-
вiц ца аб ска ра чэн нi зда бы чы, 
па коль кi лi шак пра па но вы на 
рын ку за ха ва ец ца на пра ця гу 
IV квар та ла. Экс пер ты аме ры-
кан ска га iн вест бан ка лi чаць, 
што, ня гле дзя чы на вя лi кую 
імавернасць за клю чэн ня за-
пла на ва на га па гад нен ня аб 
аб ме жа ван нi зда бы чы чле-
на мi АПЕК i вы твор ца мi па-за 
кар тэ лем, уклю ча ю чы Ра сiю, 
лю бо га знi жэн ня яе аб' ёмаў 
бу дзе не да стат ко ва для зба-
лан са ван ня рын ку на ле та, 
па ве дам ляе Reuters. «Па ве лi-
чэн не зда бы чы ў Лi вii, Нi ге рыi 
i Iра ку ска ра чае шан цы на тое, 
што та кі дагавор пры вя дзе да 
ба лан сi роў кi рын ку ў 2017 го-
дзе», — ад зна чы лi ана лi ты кi 
Goldman Sachs.

Ад нак на вi ны з Кi тая 
здоль ныя даць над зею на 
хут кае ба лан са ван не по пы ту 
i пра па но вы. КНР у мi ну лым 
ме ся цы па спя хо ва ска рыс-
та ла ся нiз кi мi цэ на мi, за ку-
пiў шы знач ныя аб' ём наф-
ты: па вод ле да ных кi тай скiх 
мыт ных улад, iм парт наф ты ў 
кра i не ў су куп нас цi склаў 8,04 
млн ба ра ляў у су ткi. Ма ла та-
го, што гэ та на 18% больш 
у па раў на ннi з ве рас нем мi-
ну ла га го да, гэта з'яў ля ец ца 
яшчэ i но вым рэ корд ным уз-
роў нем. У вы нi ку Кi тай аба-
гнаў ЗША, стаў шы ў ве рас нi 
най буй ней шым iм пар цё рам 
наф ты ў све це. За пер шыя 
дзе вяць ме ся цаў гэ та га го-
да Пад ня бес ная iм пар та ва ла 
7,55 млн ба ра ляў у су ткi, што 
на 14% больш, чым у тым жа 
пе ры я дзе 2015 го да. Так што 
iнт ры га на наф та вым рын ку 
за хоў ва ец ца.

За хар БУ РАК.
burak@zviazda.by

Ра сiя за раз з'яў ля ец ца 
су свет ным лi да рам па 
зда бы чы сы рой наф ты. 
Ле тась у РФ бы ло 
ад пам па ва на 579 млн 
692 тыс. тон «чор на га 
зо ла та». Сле дам iдзе 
Са ўдаў ская Ара вiя — 
501 млн 342 тыс. тон. 
За мы кае трой ку лi да раў 
ЗША — 476 млн 500 
тыс. тон.

Па вод ле пра гно заў 
Мiж на род на га 
энер ге тыч на га агенц тва 
(МЭА), праз 20—30 га доў 
свет за ста нец ца ўсё ж 
та кi вуг ле ва да род ным, 
а по пыт на наф ту 
i газ пра цяг не рас цi.

ТАН ЦЫ З БА РА ЛЕМ
Ка лi скон чыц ца наф та вая «лi ха ман ка»?

Наф та мар кi Brent на мi ну лым тыд нi пе ра вы сi ла ад зна ку 
$53 за ба раль — най вы шэй шы па каз чык сё ле та. Та кiм 
чы нам ка цi роў кi на стра тэ гiч ную сы ра вi ну ад рэ ага ва лi 
на за яву прэ зi дэн та Ра сii Ула дзi мi ра Пу цi на пад час Су-
свет на га энер ге тыч на га кан грэ су ў Стам бу ле аб тым, 
што кра i на — най буй ней шы вы твор ца «чор на га зо ла та» 
на пла не це — га то вая пад тры маць па гад нен не АПЕК па 
аб ме жа ван нi зда бы чы. Ра ней мi нiстр энер ге ты кi Са удаў-
скай Ара вii (дзяр жа вы, што так са ма ад но сiц ца да лi ку 
то па вых гуль цоў на рын ку) Ха лiд аль-Фа лiх вы ка заў 
мер ка ван не на конт та го, што нас ча кае рост рас цэ нак 
на наф ту да ўзроў ню $60 за ба раль ужо да кан ца гэ та га 
го да. Ка лi ж улiч ваць тое, што ў  па чат ку 2016-га кошт 
нафты мар кi Brent апус каў ся да $27,72, то «арэ лi» атрым-
лi ва юц ца на са мрэч за лiх вац кiя. Што бу дзе на да лей 
з су свет ным фi нан са вым «па плаў ком»?


