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В РЕЗЮМЕ
Обвързаното с борсови индексации ценообразуване
не е новост в търговията със стоки.
Прилагането на този подход обаче, в определянето на цените на
природния газ в дългосрочните договори за доставка е иновация
не само у нас.
В няколко материала, публикувани последователно
от Редакторския екип към БИЕМ ще представим на
Вашето внимание особеностите
при промяната на подхода в ценообразуването
на природния газ.

1. Бързият преход към обвързаното с борсите ценообразуване
Количествена оценка на повишаващия се дял на борсовите доставки
във вноса на природен газ в Европа е изключително трудно, имайки
предвид, че данните и процеса на ценообразуване са строго
конфиденциални, а изводите се правят на база оценките за вътрешните
доставки. Ето защо балансът между борсовата и нефтената индексация на
цените на дългосрочните договори варира в зависимост от използваните
методики. Относителният дял на т.нар. борсова индексация в Европа е в
границите 30-55%1.
Въпреки основателните съмнения относно действителните мащаби на
този преход в ценообразуването, фактът, че борсовата индексация се прави
и вече си прокарва път към международните договори за доставка на газ в
Европа, е очевидна реалност.
В действителност бързият преход към борсовото ценообразуване се
дължи на множество от фактори, които се развиват в края на миналото
десетилетие. След като американската буря в добива на шистов газ замрази
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значителни обеми газ, на европейските борси започна да пристига нова
вълна свободен втечнен природен газ (ВПГ) от Катар.

Фигура 1. Внос на ВПГ в Европейския (2008-2016).
Източник: GIIGN.

Както се вижда от фигура 1, продажбите на катарски ВПГ за Европа е
нараснал със 138% между 2008 и 2009 г. В същия период спот и
краткосрочните (< 4 години) продажби на ВПГ от Катар са се повишили 6
пъти. Вносът от Катар нараства, докато тенденцията се забавя и дори
променя през 2011 г. заради инцидента във Фокушима.
През това време Европа попадна под ударите на тежката
икономическа криза, с негативно отражение върху търсенето на газ, което
допълнително се усложнява от изострящата се конкуренция на въглищата
и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в електропроизводството.
Като резултат търсенето на газ се понижи през 2009 (-7%), 2011 (-11%) и
2012 (-9%), след което се отчита сравнително устойчиво състояние и
прогноза за слаб ръст през 2017 (1%). В края на 2016 г. потреблението на
природен газ е с 63 млрд. куб.м. по-малко в сравнение с нивата преди
кризата2. Според горните оценки тези колебания ще продължат и през
следващите години.
Това води до удължаване на пазара за купувачите. Докато борсовите
цени бързо реагират спрямо променящия се търсене/предлагане баланс,
свързаните с нефта цени на дългосрочните договори се коригират само
частично (фигура 2). За първи път борсовите цени и цените на газа,
свързани с нефта, се раздалечиха за толкова продължителен период от
време. От пет години продажбите на най-голямата холандска борса TTФ се
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извършват на цени, по-ниски с 1 до 5 щ.д./млн.Бте3 спрямо свързаните с
нефта цени.

Фиг. 2 Цени на газа в Европейския съюз (ЕС)
Източник: Eurostat COMEXT and European Commission estimations, BAFA, Platts

Тази ситуация промени първоначалния баланс на пазара. От една
страна, крайните потребители се радват на достъп до по-евтините доставки
на борсата. В северозападна Европа цените на борсите, Националния
балансиращ пункт (НБП)4 в Обединеното кралство и TTФ в ЕС, вече се
превърнаха в бенчмарк за транзакциите между търговците на едро и
техните купувачи.
От друга страна, газопреносните компании бяха задължени от
дългосрочните споразумения да купуват скъпия, обвързан с нефта, газ.
Така вносителите на газ в Европа бяха затворен в капана на губещата
позиция, олицетворявана с внушителната загуба на E.Oн от 2 млн. €
дневно от търговията с газ през 2011 г.5 Освен това заради оптимистичните
очаквания за търсенето на газ през предходните години, които вече бяха
довели до свръхдоговаряне преди икономическата криза, понижената с 6070 млрд. куб.м. гъвкавост в договорите от 2009 г. не бе достатъчна, за да
абсорбира последващия спад в търсенето. Европейските вносители
отговориха,
минимизирайки
задължителните
количества
от
съществуващите дългосрочни, обвързани с нефта, договори в съответствие
със задълженията вземи-или-плати, но и търсейки предоговаряне на цените
и нови доставки от борсите.
След 2012 г. цената на руските доставки с дългосрочни договори в
северозападна Европа постепенно се доближава до цената на борсите
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(фигура 2), като резултат най-вече от предоговарянето на договорите. Това
показва също защо натискът на европейските вносители за предоговаряне
отслабва през последните години.
Част 2 се дискутира в повече детайли дългия процес на предоговаряне
и арбитражи, довели до сегашната ситуация, докато част 3 проследява
еволюцията в ценовия механизъм в новоподписаните договори. В част 4 е
направено обобщение.

