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In onze paniek over de gasprijs iswat
meer zelfreflectie op zijn plaats

V
aneen langdurige kopersmarkt
zijnwe in een verkopersmarkt
beland. Al in 2016weesCiep (Clin-
gendael Inetrnational Energy
Programme) ophet behoorlijk
geconcentreerde aanbod vangas

indeEuropesemarkt. Toenalwasduidelijk dat
deEU-markt de laatste keuze zou zijn voor leve-
ranciers van vloeibaar gas (LNG).Het gekozen
EU-marktmodel zorgde voor eenbeweging van
contractuelenaar concurrerendediversificatie.
We vertrouwdendus steedsminder opeen veel-
voudaan langetermijncontracten enmeer op
kortetermijnmarkten. Impliciet gingenwedaar-
bij uit vanmeer aanboddan vraag.

DaaromwaarschuwdendeCiep-onderzoekers
dat het EU-model in een verkopersmarkt niet
goed zouuitpakken voorde consumenten zon-
derflankerendemaatregelen.Hetwasduidelijk
dat de aanbieders vanpijpleidinggasbeperkt
zoudenblijven totNoorwegen,Rusland, Algerije
en, inminderemate, Azerbeidzjan.

Europamoet omLNGconcurrerenmetAziati-
schemarkten. In eenovervloedigbevoorraadde
markt eenkoudkunstje,maarnudus evenniet.
Het echteprobleem isdat deEuropesemarkt-
partijen teweinigpijpleidinggashebbengecon-
tracteerd, niet kunnenopbieden tegenChinese
bedrijven en rekendenopeen ruimerRussisch
aanbod voordekorte termijn.

De lagere gasprijzen vande laatste tijdhadden
veel invloedopde verhouding langetermijncon-
tracten versus kortetermijnhandel.Het pijplei-
dingengaswaardeEuropesemarkt zoopdrijft
veronderstelt langjarigewederzijdse relaties.
Daarbij kreegdeEUsteedsminder trek in lange-
termijncontracten, doordemoeizamepolitieke
relatiemetRusland, de relatief lage gasprijzen,
het grotere aanbod vanflexibel LNGéndedruk
omte verduurzamen.De langetermijncontrac-
tenwerden sowiesokorter,waardoorhet voor
producentenmoeilijker is om investeringen
terug te verdienen.Nietteminwerd sinds 2014
geïnvesteerd inpijpleidingen vanRuslandnaar
DuitslandenTurkije en vanAzerbeidzjannaar
Italië, en inproductie indeOostelijkeMiddel-
landseZee. Tochwarendaar signalen vanmatig
werkende concurrerendediversificatie: denkaan
de toenemendepolitieke spanningenover gas
tussendeEUenTurkije, de gespannen relatie
tussendeEUenRusland, ookover de aanleg en
ingebruiknamevanNordstream2, enhet organi-

seren van transit-inkomsten voorOekraïne.
Degrote krapte opde internationale gasmarkt

wordt uitstekend toegelicht inhet gasmarkt-
rapport over het komendkwartaal van Inter-
nationaal Energieagentschap. Er is sprake van
verslechtering indegasrelatie tussendeEUen
Rusland.Waar er vroeger allang veelvuldig con-
tact tussenkopers en verkopers zou zijn geweest
omsamende risico’s indewaardeketen temana-
gen, ontbreekt dat nu volledig.

Vorig jaarwarendeprijzendoor allerlei om-
standighedenextra laag,maarEuropagaf geen
sympathiekekik richtingde gasproducenten.
Datwasnueenmaal demarktwerking.Nu
schreeuwenwij zelfmoord enbrandenwijzen
beschuldigendnaarRuslandals er niet onmid-
dellijk een ‘blik’ gaswordt opengetrokken.

Hierbij ontbreekt de reflectie dat het behoor-
lijk aan relatiemanagement ontbrakde afgelo-
pen jaren endat deEUdekosten vangasleveran-
tie doorGazpromflinkheeft opgedreven.Ookal
zouRuslandeenblik gas open (kunnen) trekken,
danmoetdatmetdenodige voorzichtigheid en
metuitdrukkelijke toestemming vandeEurope-
se concurrentie-autoriteiten. Immers, eenaan-
klacht over ongewenstemarktinterventie ploft zo
opdemat, zo zijnwe indeEUdanookwelweer.

InAziëwordt voorzieningszekerheidmeer ge-
waardeerd enwilmendaarvoor kostenmaken,
ook inminder volatiele tijden. IndeEUdoen
we vooral aan zelfgeorganiseerdemarktpijn en
leggenwedekosten liever bij deproducent. In-
middels is de gasprijs inNederland zeer volatiel
enongekendhoog. Veel Europesepartijen zullen
met smart terugdenkenaandeprijzen vandeze
zomer.

Door onzekortetermijnhandelsgeest zijnde
seizoenbergingenniet ruimgevuld.Nederland
leunt voor leveringszekerheid al decennia op
Gasunie enGasterra.Dedienstverlening van
Gasterra aandewerking vanonze gasmarkt
strekt verder dande verkoop vanGroningengas,
doorhun langetermijncontracten enopslag.

Inons land isnuonduidelijkwiedie rolmoet
invullen, nublijkt dat demarkt het niet vanzelf
organiseert.Het voorlopige gevolg is dat er in
Nederlandnauwelijks langetermijncontracten
meer zijn enmarktpartijendepubliekebelangen
niet vanzelf dienen.Deomstandighedenopde
internationale enEuropese gasmarkt lerenons
dat leveringszekerheid goedmoetwordenge-
waarborgd, juist ook in eenmarktsysteem.
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