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Khai thác dầu lửa từ mỏ Bạch Hổ ở ngoài khơi Vũng Tàu.Wikipedia
Theo báo Nhật Nikkei Asian Review hôm 08/02/2019, một công ty liên doanh dầu khí giữa Việt Nam
và Nga bắt đầu sản xuất dầu thô trên một địa điểm mới tại Biển Đông. Dự án này sẽ mang lại trên 1
tỉ đô la cho Hà Nội từ nay đến năm 2032.
Công ty Vietsovpetro là liên doanh giữa tập đoàn quốc doanh PetroVietnam và Nga, hoạt động tại
một mỏ dầu cách bờ biển phía nam của Việt Nam 160 km. Địa điểm này nằm gần mỏ dầu lớn nhất
Việt Nam là Bạch Hổ, cũng do Vietsovpetro khai thác, nhưng nằm bên ngoài « đường lưỡi bò » do
Bắc Kinh tự vẽ để yêu sách chủ quyền Biển Đông.
Vietsovpetro sở hữu 55% mỏ này, PetroVietnam 30% và tập đoàn địa ốc Bitexco của Việt Nam chiếm
15%. Đây là mỏ dầu mới nhất của Việt Nam kể từ nhiều năm qua, trong khi việc khai thác dầu khí
đang chựng lại.
Mỏ dầu Bạch Hổ bắt đầu được khai thác kể từ năm 1986, giúp Việt Nam trở thành một trong những
nhà sản xuất dầu lửa hàng đầu tại châu Á. Nhưng sản lượng trên toàn quốc đã giảm dần sau khi lên
đến đỉnh điểm vào năm 2004, và Bạch Hổ cũng cho ra ít dầu hơn. Hậu quả là Việt Nam sẽ phải nhập
khẩu dầu từ những năm 2010.
Hà Nội muốn thăm dò dầu khí nhiều hơn trong vùng đặc quyền kinh tế của mình ở Biển Đông. Tuy
nhiên Trung Quốc gây sức ép nặng nề khiến nhiều dự án của Việt Nam phải dừng lại.

