
Недељни извештај – тржишта енергената 
12. август 2022. 

Природни гас
Снабдевање Европе руским гасом остаје на рекордно ниском нивоу и почетком трећег 

квартала 2022. Пад испорука само у јуну 2022. у односу на мај 2022. износи 41% (са 

7,93 млрд м3 на 4,69 млрд м3). На графику испод је приказана испорука руског гаса у 

периоду 2018. - 2022. по транспортним коридорима. 

Пад испоруке по коридорима је због следећих непосредних узрока: 

• Након смањења испоруке Северним током на 40% капацитета (Ремонт турбина) 

током претходног периода, од 11. јула до 21. јула 2022. на снази је био потпуни 

прекид испоруке. 21. јула настављене су испоруке гаса.  

• 27. јула капацитет Северног тока смањен је на 20% са око 66 на 33 милиона 

кубних метара, услед најаве Гаспрома о поновном одржавању турбина. 

• Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да Русија није заинтересована за 

потпуни прекид испоруке гаса европским земљама, али да би то могло да се 

промени ако ЕУ настави са наметањем санкција Москви. 

• Украјински оператор гасног система GTSOU је у мају 2022. прогласио вишу 

силу1 за транспорт руског гаса на улазној тачки Сохранивка. 

• Извоз гасоводом Јамал Европа је у потпуности обустављен због политичких 

разлога (спор Русије и Пољске) 

• Према Ројтерсу, 14. јула Гаспром је прогласио вишу силу за извоз гаса 

Неометано снабдевање се тренутно одвија гасоводом Турски ток, са просечним 

протоком од 32 млн м3/дневно. Ово је значајно за државе југоистока Европе, не и запада 

и севера. 

 

 

1 Уговорна клаузула која скида одговорност уговорним странама за неиспуњавање угвоорних обавеза. 



 

Гаспромова производња у јулу опала је за преко 36% међугодишње и у јулу је износила 

3,5 млрд. м3 у односу на 11. млрд м3 2021. године. 

Домаћа потрошња је такође опала (2% на годишњем нивоу), док се руска складишта 

брзо пуне, и до сада су преко 80%. Наредна два месеца биће критична за Гаспром, јер 

ће се компанија суочити са све већим ризиком затварања поља, ако жели да задржи 

своју извозну стратегију ка Европи.  

У међувремену, извоз према Кини је порастао за 61% међугодишње, достигавши близу 

9 милијарди кубних метара у првих 7 месеци ове године – далеко од огромног пада 

извоза према ЕУ (-31 млрд м3). 

Посматрајући производњу на глобалном нивоу, она је износила 96,8 млрд. кубних 

метара, што представља благи пад у односу на јул ове године када је износила 98 млрд. 

метара кубних. Ипак, посматрано за месец мај, јун и јул, разлика између података за 

2021. и 2022. се креће око 4 млрд. метара кубних, са трендом његовог повећања на 6 

млрд. метара кубних током месеца јула. 

 



 

Посматрајућии увоз гаса по рутама приказаним на слици 1, уочавамо да је у првој 

половини године увоз гаса пратио максималне вредности за 2015-2020, као и 2021, али 

да је приматан оштар пад од 21. недеље са 1,2 млрд. кубних метара на потпуни прекид 

током одржавања гасовода Северни ток, након чега је уследио благи опоравак на 300 

мил. кубних метара гаса у 30. недељи 2022. 

 

С друге стране, увоз гаса преко украјинске руте је током целе године на нивоима нижим 

од 2021. и миниалним нивоима 2015-2020. и у 30. недељи износи272 мил. кубних метара 



у поређењу са 758 мил. кубних метара 2021. и максималним нивоом од 2,25 млрд. 

кубних метара у периоду 2015-2020. 

 

Као и у случају украјинске руте, увоз гаса преко Јамал руте је у 2022. био значајно испод 

нивоа за 2021 и 2015-2020, да би од 20. недеље 2022. био потпуно обустављен. 

 

Као што је већ напоменуто, звоз гаса преко Турског тока је стабилан и премашује нивое 

из 2020. и 2021. У 30. недељи 2022. увезено је 321 мил. кубних метара у поређењу са 

265,5 мил. кубних метара и 123,5 кубних метара 2020. Ипак, не умањује неизвесност 

западних, северних и централних земаља ЕУ. 

Посматрајући дневне просеке за јул, примећујемо следеће: 

• На Турском току дневне количине се крећу око 45 мил. кубних метара дневно 



• На украјинској рути дневни просек је око мил. кубних метара 

• Количина гаса која се увози путем Северног тока показује нагле варијације и 

креће се од 68,3 милиона кубних метара почетком јула, преко потпуног прекида 

током спреовдеденог одржавања и 32,5 милиона кубних меттара 1. августа. 

 

С друге стране, увоз ЛНГ-а варира око 415 мил. кубних метара дневно. Њега прати увоз 

из Норвешке са 400 мил. кубних метара у просеку, а затим следе увоз из Русије са 165,5 

мил. кубних метара, увоз из Алжира са 78милиона кубних метара и Азербејџана са 39 

милиона кубнух метара у просеку. 

 

 



 

Ограничене испоруке из Русије изазивају несигурност и покретање кризних планова у 

многим земљама. Поред тога чести су и апели за штедњом енергије. Немачка је најавила 

поновно активирање електрана на угаљ, док топлотни талас врши притисак на даљи 

раст цена Последично су цене гаса порасле и на примеру берзе TTF (Холандија) је 

приказано следеће: 

• У првој половини 2022. у просеку је цена (трговина дан унапред) била 99 

EUR/MWh (1.019,7 EUR/1000 m3) у поређењу са истим периодом 2021. када је 

било 22 EUR/MWh (226,6 EUR/1000 m3), пораст од 350%! 

• Ових дана након што је цена (трговина дан унапред) прелазила 180 EUR/MWh 

(1.854 EUR/1000 m3), дошло је до пада исте на 146,99 EUR/MWh (1.513,997 

EUR/1000 m3). Тренутна цена је 211 EUR/MWh (2.173,3 EUR/1000 m3). 

Очекивање једа ће се просечно трговати до краја квартала по цени од 218,17 

EUR/MWh (2.247,151 EUR/1000 m3).  

У периоду од 12 месеци се очекује пораст просечне цене трговине на 291,07 EUR/MWh 

(2998,021 EUR/1000 m3). У односу на 2021. ово је повећање више од  десет(10) пута!  



 

 

 

 

 

Колико је велика опасност од појаве рецесионих кретања привреда на глобалном нивоу 

показује и кретање реалних цена енергената. Светска банка је у свом последњем 

извештају упоредила нивое енергената током претходних кризних периода у историји, 

као што су стагфлација 1979. и финансијска криза 2008. Као што се може уочити на 

графикону, цене гаса и угља су увелико више 2022. године. 



 

По изворима са Платса (Platts) очекује се раст цена у трећем кварталу, као и последично 

смањење тражње. Поред тога очекују да ће смањењу тражње допринети и одлуке о 

повећању употребе угља за производњу електричне енергије. Штрајк запослених у 

норвешком Ekvinor-у је окончан. Процена је да је производња нафта и гаса била 

смањена за 89.000 барела еквивалентне нафте дневно од чега гаса 27.500 барела 

еквивалентне нафте дневно (око 5 млн м3 дневно). Норвешка влада је у међувремену 

одобрила већу производњу на другим пољима (Troll, Gina Krog, Duva, Oseberg, Asgard 

и Mikkel) због потражње за извозом. 11. јула уочено је цурење гаса на Слеипнер пољу, 

услед чега су делови постројења били ван функције. 

 

 



 

График 13  Дневни проток гаса у Европу од кључних снабдевача 

По аналитичарима са Платса такође се очекује смањена испорука гаса из Русије за 140 

млн м3 у односу на трогодишњи просек. Истовремено се очекује повећање увоза течног 

гаса (LNG) за 72% (са 196 млн м3/дан за трећи квартал 2021. на 337 млн м3/дан за трећи 

квартал 2022.). Ипак радови на поправци на LNG терминалу Freeport у САД који и даље 

трају као и променљива азијска потражња условљена КОВИД 19 затварањима што 

уноси додатну несигурност у погледу снабдевања течним гасом (LNG) Европе. 

Лидер британско-холандског Шела, Бен ван Беурден је изјавио да је свет на прагу 

„турбулентног раздобља” због све тежег снабдевања течним гасом, и оценио да ће 

Европи бити тешко да замени руски гас. Шеф Шела напомиње да Европа увози из 

Русије трећину гаса гасоводом Северни ток 1, као и да иако ће у Европу стизати више 

LNG -а, постоји бојазан да ли ће стићи довољно нових пошиљки LNG -а да се надокнади 

мањак. 

Хрватска је најавила да ће у актуелној енергетској кризи удвостручити капацитет LNG-

а на острву Крк са 2,9 млрд. на 6,1 млрд. кубних метара. 

Ниво попуњености европских складишта гаса расте постепено. Од 16. недеље 2022. 

године надмажио је нивое из 2021, али и даље се налази у оквирима количина за период 

од 2015. до 2020. године. У 30. недељи 2022. складиштено је око 73,5 млрд. кубних 

метара гаса, у поређењу са 59,7 млрд. кубних метара 2021. и максималном вредношћу 

за период од 2015. до 2020. године од 92,3 млрд. кубних метара. 



 

Према уредби ЕУ, складишта гаса морају бити попуњена најмање 80 % до 1. новембра 

2022. године, што захтева да дневни ниво утискивања буде барем око 180 милиона 

кубних метара до краја сезоне. Досадашња динамика утискивања је износила око 330 

милиона кубних метара на дневном нивоу, а да ли ће се тај ниво задржати зависи од 

протока гаса Северним током. Удео Русије у снабдевању Европске уније гасом опао је 

са преко 40% у 2021. на само 20% у јуну 2022. Недостајуће количине гаса од преко 300 

twh (32,34 млрд m3) у првих шест месеци 2022. у односу на 2021. до сада су попуњене 

углавном додатним увоза 240 twh (25,87 млрд m3) течног природног гаса (ЛНГ). 

Када је реч о земљама са високим складишним капацитетима, тренутно је само 

Француска достигла циљ од 80% попуњености капацитета (105 TWh). С друге стране 

Немачка, Аустрија, Мађарска, Холандија и Италија још увек нису успеле да попуне 80% 

својих капацитета: 

• Немачка складишти 151 TWh гаса у односу на циљ од 194 TWh 

• Италија складишти 128 TWh гаса у односу на циљ од 155 TWh 

• Холандија складишти 85 TWh гаса у односу на циљ од 113 TWh 

• Аустрија складишти 54 TWh гаса у односу на циљ од 76 TWh 

• Мађарска складишти 41 TWh гаса у односу на циљ од 54 TWh 



 

С друге стране, ситуација са земаљама са нижим складишним капацитетима је донекле 

другачија. Пољска је премашила циљ од 80% капацитета и тренутно складишти 35 TWh. Прати 

је Чешка са 27 TWh и циљем од 35 TWh. Потом следе Естонија, Словачка и Румунија. 

Пољска са 4 TWh је премашила свој скромни циљ од 3 TWh. 

До 11. августа 2022, Румунија и Хрватска су успеле да достигну циљ од 80%, док 

Аустрија и Мађарска и даље нису достигле зацртани циљ. 

 

 

Потребно је додати да није порблематично само да ли ће европске земље успети да 

напуне своја складишта гасом, већ и да ови напори изускују додатна средства. 

Аналитичари предвиђају да ће бити потребно додатних 65 млрд. Евра да би се испунио 



зацртан циљ од 80% попуњености складишта. Ово је повећање од готово 5,5 пута у 

односу на просечне трошкове попуњавања капацитета 2012-2021. 

У наставку је приказано кретање увоза природног гаса у ЕУ за 2022, 2021. у поређењу 

са минималним и максималним количинама 2015-2022. Све до 19. недеље 2022. године, 

увоз гаса у ЕУ премашивао је количине из 2022. године. Међутим, услед смањења 

протока гаса кроз Северни ток на 40, потом и 20% капацитета, увоз у 2022. је тренутно 

на нижим нивоима у односу на 2021. годину. Такође, пртиметно је да се до увођења 

ограничења протока кроз Северни ток увоз кретао око максималних нивоа за просек 

2015-2020, које је почетком сукоба у Украјини и надмашио, те је у 14. недељи 2022. 

износио 9,5 млрд. кубних метара. У последњој недељи јула увоз је износио 7,4 млрд. 

кубних метара. 

 

 

С друге стране, посматрајући изловано увоз гаса из Русије, очигледан је оштар тренд 

опадања изазван дејством екстерног шока, те у 30. недељи 2022. године увоз износи 

само 943 мил. кубних метара у поређењу са 2,4 млрд. кубних метара 2021. и 

максималних 3,5 млрд. кубних метара у периоду од 2015-2022. 

 



 

Увоз из Норвешке, као једне од алтернативних снабдевача природним гасом у 30. 

недељи износи 2,8 млрд. кубних метара гаса и већи је за 100 милиона у односу на 

максималне вредности за период од 2015. до 2022.  

 

Најзначајнији скок приметан је у увоз ЛНГ у ЕУ. Као што можемо видети, током целе 

године уезене количине су далеко изнад количина за 2021, па чак и петогодишњи 

максимум 2015-2020. 



 

18. јула Европска комисија је потписала Меморандум о разумевању са Азербејџаном са 

намером да удвостручи увоз природног гаса на 20 млрд. кубних метара до 2027. године. 

Широм Европе у настојању да се смањи зависност од снабдевања руским гасом 

разматра се коришћење енергије ветра, сунца, воде али и нуклеарне енергије. 

У извештају Међународне агенције за енергетику наводи се да „У данашњем контексту 

глобалне енергетске кризе, вртоглавих цена фосилних горива, изазова енергетске 

безбедности и амбициозних климатских обавеза, верујемо да нуклеарна енергија има 

јединствену прилику да се врати“. Ипак извршни директор Фатих Бирол наводи и 

следеће. „Нова ера за нуклеарну енергију никако није загарантована. Зависиће од 

напора влада да успоставе снажне политичке одлуке како би осигурале сигуран и 

одржив рад нуклеарних електрана у годинама које долазе. Такође треба мобилисати 

неопходна улагања, укључујући нове технологије. Нуклеарна индустрија мора брзо да 

се позабави питањима прекорачења трошкова и кашњења пројеката, који су ометали 

изградњу нових постројења у развијеним економијама. Као резултат тога, напредне 

економије су изгубиле лидерску позицију на тржишту, пошто су 27 од 31 реактора који 

су почели да се граде од 2017. године руског или кинеског дизајна.“ 

Ипак проблеми постоје који и даље држе високом тражњу за гасом у Европи (процена 

смањења од само 2 GW у Q3 2022.): 

• Застоји у раду нуклеарних електрана у Француској, смањење производње из 

нуклеарних електрана (-15 GW) 

• Ниски водостаји и смањење производње хидро-електрана (-6 GW) 

• Процена раста производње из сунца и ветра (+12 GW) 

У оваквој ситуацији једино Шпанија и Велика Британија имају довољно гаса. 

 



 

График 21 Производња нуклеарних електрана у Француској (упоредни приказ 2016. – 2021. и 2022.) 

За ЕУ у целини, потребно је укупно смањење у наредних 10 месеци од око 15% у 

поређењу са просечном тражњом у периоду 2019-2021. да би се надокнадило потпуно 

заустављање увоза руских гасовода. 

Потребне количине смањења тражње се разликују од земље до земље у зависности 

климе и повезаности земље са токовима снабдевања: 

• Естонија, Финска, Литванија и Летонија -54%,  

• Румунија, Молдавија -28% 

• Аустрија, Чешка, Словачка, Словенија -27% 

• Данска Шведска -21% 

• Шпанија, Француска и Португал 0% 

20.7.2022. Европска комисија представила је план уштеде гаса за сигурнију зиму, који 

предвиђа смањење потрошње гаса за 15 % у периоду од 1. августа ове године до 31. 

марта 2023. године. 

Према плану ЕК, ограничењем грејања и хлађења у зградама било би уштеђено око 11 

млрд. кубних метара гаса, смањењем потрошње гаса за производњу електричне 

енергије између четири и 40 млрд. кубних метара, а смањењем индустријске потражње 

око 10 млрд . Предлог Комисије је усвојен 26. јула. 

Према уредби, тренутно земље чланице Уније могу да почну да координисано смањују 

потрошњу гаса на добровољној основи, али истовремено, на иницијативу Европске 

комисије или пет земаља, Савет ЕУ може да прогласи ситуацију у којој државе чланице 

морају обавезно да смање потрошњу. 

Метод обрачуна је просек периода од 1. августа до 31. марта последњих пет година, 

односно потрошња би требало да буде смањена за 15 % у односу на овај петогодишњи 

просек, 

Договорени су изузеци за земље које нису повезане на гасоводне системе осталих 

земаља ЕУ и немају алтернативних извора снабдевања, као и за земље које нису 



прикључене на европских електроенергетски систем и које се у великој мери ослањају 

на гас у производњи струје (Кипар, Малта, Ирска, Шпанија, Португал).  

Значајно је приметити да је приликом гласања Мађарска била против плана. 

Представници Мађарске сматрају да је уредба неспроводива, с обзиром на чињеницу 

да је готово 85 % мађарских домаћинстава прикључено на гасовод, што је јединствена 

национална карактеристика у Европи. 

Ослањање земаља ЕУ на руски гас се веома разликује од земље до земље и варира од 

готово занемарљивог учешћа у енергетској потрошњи Ирске (испод 0,5% до Мађарске 

и учешћа руског гаса у енергетској потрошњи изнад 40%). 

 

Зависност земаља ЕУ од руског гаса (% гаса у укупној потрошњи енергије)

ММФ је 19. jулa изашао са проценама потенцијалних губитака БДП-а земаља ЕУ у 

случају потпуног дотока руског гаса.  

Ако тржишта ЕУ остану интегрисана и интерно и са остатком света, ММФ очекује да 

би глобално тржиште ЛНГ-а помогло да се умањи утицај шока, те би самим тим и 

последице по кретање БДП-а биле блаже. Процене су да би се стопе промене БДП-а 

кретале од -3% за Мађарску до позитивних за енергентима богату Румунију. Ипак, у 

случају да Европа не успе да делује интегрисано и да физичке баријере онемогуће доток 

гаса, процене ММФ-а су песимистичније: може се очекивати пад БДП-а Мађарске до -



6,5%, Словачке, Чешке и Италије до 6%, Немачке до -2,75%. Ефекти на Аустрију и 

Немачку били би мање озбиљни од случаја средњеевропских земаља, али и даље 

значајни, у зависности од доступности алтернативних извора и могућности смањења 

потрошње гаса у домаћинствима. За друге земље са довољним приступом 

међународним тржиштима ЛНГ-а, попут Хрватске, Шведске и Данске, економски 

утицаји били би умерени, вероватно испод -1 %. У наставку је дат преглед 

прогнозираних стопа пада БДП-а 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При анализи европских тржишта не сме се занемарити утицај великих светских 

привреда на глобалном нивоу. Уочава се да у Кини постоји тренд смањивања употребе 

фосилних горива за производњу струје. Досадашњи раст тражње за струјом у Кини је 

био успорен КОВИД-19 ограничењима, док се са стране понуде уочава приметан раст 

у коришћењу обновљивих извора енергије, што последично утиче на пад тражње за 

гасом на глобалном нивоу. 

 

 

 



 

График 24 Смањење употребе угља и гаса за производњу електричне енергије у Кини (јануар – мај 2022, просечна 

снага GW) 

Сличан тренд се уочава и у САД. Употреба фосилних горива је смањена за око 50% у 

односу на јун 2021. Приметан је и раст производње из енергије сунца, ветра и воде. 

 

Ови подаци имају изражен сезонски карактер и треба их узети са резервом у смислу 

употребе за прогнозу у кратком и средњем року. 

О озбиљности ситуације са гасом за европске земље показује последња анализа Фатих 

Бирола, извршног директора ИЕА који објашњава да чак и кад би се доток гаса из Русије 

вратио на ниво пре одржавања Северног тока и био прекинут почетком грејне сезоне, 

1. октобра, Европа би морала да допуни своја складишта гаса изнад 90% да би успела 

да обезбеди довољну количину гаса за почетак, али не и крај грејне сезоне.  



 

Као што се може видети на графикону изнад, процењује се да би Европа имала довољне 

залихе гаса закључно са јануаром, али не и за месеце које следе. 

Не сме се искључити и могућност да ће Русија прекинути доток гаса из политичких 

разлога, поготово ако се узме у обзир да се досадашњи приход Русије од продаје нафте 

и гаса удвостручио у односу на прошлогодишњи просек на ниво од 95 млрд. $. 

 

 

‒



 

Азијске спот цене LNG-а се тргују на рекордно високом нивоу, близу 170 USD/MWh 

(50 USD/mm btu) ових дана, у све већој конкуренцији са Европом за сваки молекул 

расхлађеног гаса. На ценовно најосетљивијим тржиштима, ово се претвара у растуће 

енергетско сиромаштво и акутну несигурност у снабдевању енергијом.  

 

Ипак, не треба занемарити податак да је претходне године, кинески увоз LNG-а од 107 

милијарди кубних метара био већи од увоза свих европских увозника (без Турске) 

заједно (89 милијарди кубних метара). Чињеница да је увоз LNG-а у Кину био знатно 

нижи у односу на претходну годину у Q1 и Q2 омогућила је већи обим протока у 

Европу. 



За разлику од европског увоза гасовода, који је значајно опао током протеклог месеца, 

LNG наставља снажно да тече у регион. У јулу 2022, укупне испоруке поморског терета 

на регас терминалима у региону су се више него удвостручиле у поређењу са истим 

периодом пре годину дана. Настојања европе да замене испоруке природног гаса LNG-

ом донекле отежава одржавање LNG терминала у Европи, од којих је свакако 

најзначајније одржавање терминала у Италоји, чији су токови износили више од 25 мцм 

по дану током лета 2022. године. 

 

 

И док Европа расправља о смањењу потражње за гасом од 15%, 12-часовни прекиди 

струје постали су норма у Пакистану.  

Гасна криза такође наглашава интеракцију са ценама електричне енергије у Европи: 

највећи гасови одређују цену струје на већини европских тржишта. Фактор корелације 

између њих је нешто више од 0,95 (видети графикон 25, ТТФ и цена струје у Немачкој). 

Гасна криза такође погоршава кризу снабдевања храном: преко 10 фабрика ђубрива је 

смањило или зауставило производњу у ЕУ до јула 2022. године, додатно оптерећујући 

ионако крхки систем снабдевања храном.  

Гас чини око 80% трошкова производње урее, те не чуди податак о корелацији 0.8 

између ТТФ-а и урее. 

Иако се већина коментара о тренутној ситуацији на европском тржишту гаса односи на 

кретања на страни понуде, ове године дошло је и до значајних промена на страни 

тражње, посебно у потрошњи гаса из индустријског сектора који се мора брже 

прилагођавати новом ценовном окружењу од осталих корисника горива. 

Хемијска индустрија, произвођачи метала, фабрике ђубрива, суочавају се са стрмим 

повећањем трошкова производње широм Европе од краја 2021. године, када су уговори 

о гасу почели да постављају рекорд за рекордом. И што дуже цене енергије остају на 

невиђено високим нивоима, то је деструктивнији утицај на потражњу индустријског 

гаса. Унутар северозападне Европе, француски и холандски индустријски потрошачи 

смањили су потрошњу гаса за 17% односно 23% до сада ове сезоне убризгавања у 

поређењу са истим периодом 2021. У Великој Британији, потражња за природним гасом 

у индустријском сектору, иако безначајна у смислу апсолутних бројева, опао је за више 

од трећине на годишњем нивоу. Италија је забележила пад дневне просечне потрошње 

индустријског гаса на око 35 милиона кубних метара дневно између 1. априла и 22. јула 

2022, што је 10 % мање у односу на годину дана раније. 



Тренд деструкције тражње јасно је видљив на графиконима испод, где је приказано да 

се у Холандији, Италији, Француској и Великој Британији индустријска тражња за 

гасом налази испод просека 2017-2022, док се у Великој Британији током целе 2022. 

године, тражња налази испод минималних нивоа за претходне 4 године. 

 

  



Нафта и деривати нафте
Непосредни шок у снабдевању изазван сукобом у Украјини осетио се у ценама 

електричне енергије, бензина широм Европе. Како рат улази у пети месец, санкције и 

ограничења финансирања могу да изазову промене на страни понуде које би могле 

утицати на природни гас, сирову нафту, дизел и житарице у годинама које долазе. Руски 

робни извоз је опао као резултат западних санкција, само-санкционисања купаца и 

безбедносних проблема на рутама снабдевања, а европски увоз ће се даље смањивати 

како фазне санкције буду у потпуности ступиле на снагу, углавном до почетка 2023. 

Руске контра-санкције укључују правило које прописује да европски потрошачи треба 

да плаћају руски гас у рубљама. Гаспром је прекинуо доток гаса земљама које су одбиле 

да се повинују. Како се сукоб наставља, расте вероватноћа нових мера усмерених на 

друге области трговине робом, а одговор Русије би могао да укључи даље промене 

услова плаћања. 

Санкције ће донети скоро потпуну забрану увоза руске нафте у ЕУ почетком 2023. 

године, при чему ће земље чланице забранити већину руске нафте у мору за шест 

месеци, а руским нафтним производима је уведен ембарго након деветомесечног 

прелазног периода. Ипак, Европа има структурни дефицит дизела и увози више од 3 

милиона тона производа сваког месеца, од чега је Русија обезбеђивала више од 2 

милиона тона до рата са Украјином. 

 

 

ЕУ и Велика Британија су такође најавиле заједнички план за забрану осигурања и 

финансирања бродова који превозе руску нафту у треће земље, након прелазног 

периода од шест месеци. Упркос интензивном међународном притиску, извоз нафте 

типа Уралс-а је у мају 2022. достигао трогодишњи максимум, док се очекује да ће извоз 

у Европу у јуну порасти по први пут од почетка сукоба у Украјини, према подацима из 

компаније Kpler. Више руске сирове нафте је стављено на располагање за извоз као 

резултат значајно смањеног рада руских рафинерија. Нафтом типа УРАЛ се тргује са 

рекордним попустом у односу на DATED BRENT за терете за Европу, према најновијим 

Платсовим проценама S&P Global Commoditi Insights. Изван Европе, УРАЛ све више 

проналази пут ка Индији и независним кинеским рафинеријама. Према трговцима, 50% 

нафте УРАЛ сада се испоручује азијским крајњим корисницима. Аналитичари кажу да 

је повећање обима извоза УРАЛ нафте неодрживо због забране осигурања транспорта 

и то ће ограничити колико азијски купци могу купити. 



30. јуна ОПЕК+ је потврдио планове за повећање производње од 648.000 барела/дан у 

августу 2022. Међутим, приметно је да земљама чланицама не иде све по плану, с 

обзиром на бројне потешкоће са којима се суочавају услед стања инфраструктуре.  

Иран, чија је трговина енергентима притиснута америчким санкцијама, спреман је да 

понуди још нафте. Производња нафте у Ирану била је 3,8 милиона барела дневно пре 

него што је Трампова администрација увела санкције 2018. Чланица ОПЕК-а је недавно 

рекла да је њен капацитет производње нафте премашио ту цифру. У мају, према Платс 

истраживању S&P Global Commoditi Insights, производња је била 25,8 милиона барела 

дневно, што је на највишем нивоу од марта 2019. У јуну су чланице ОПЕК+ успеле да 

подигну производњу за 303.000 барела/дан, али многе чланице се и даље муче да 

остваре своје зацртане циљеве повећања производње. 13 чланица ОПЕК-а је у јуну 

испумпало 28,83 милиона барела дневно. 

26. јула, САД су објавиле да пуштају у продају 20 мил. барела нафте из стратешких 

резерви у циљу смањења притиска на тржиште и цене нафте. 

 

 

Производња рафинерија нафте на глобалном нивоу порасла је у јуну, након што су 

завршена многобројна одржавања. У јуну је проток порастао за 600.000 барела/дан на 

79.7 милион барела/дан, што је 1.4 милиона барела/дан више од сезонског минимума у 

априлу. Проток руских рафинерија је порастао 420.000 барела/дан на највиши ниво од 

фебруара и почетка сукоба у Украјини. Међутим, током претходног периода 

забележени су инциденти у рафинеријама широм Европе те бројни прекиди и 

ограничени складишни капацитети (у већини земаља, осим Кине) наставили су да и 

даље ограничавају раст понуде. 

С друге стране, тражња је у периоду од априла до јуна порасла 1,5 пута те се јаз између 

понуде и тражње за дериватима даље продубио.  

Када је реч о предвиђањима за наредни период, Међународна агенција за енергетику је 

13. јула снизила своје процене нивоа тражње за нафтом за 2022. и 2023, услед све 

извеснијег погоршања показатеља економске активности на глобалном нивоу. У свом 

месечном извештају о тржишту нафте, ИЕА је истакла да је тражња била слабија него 

што се очекивало током летње сезоне вожње у САД, те је последично смањила своје 

процене раста тражње за 100.000 барела/дан за обе године на 1,7 милиона барела/дан, 

односно 2,1 милион барела/дан. 



Са стране понуде, ИЕА је подигла своју глобалну прогнозу за 2022. за 300.000 

барела/дан на 100,1 милион барела/дан, наводећи као разлог отпорност Русије на 

досадашње санкције западног света. 

Док је пажња јавности углавном усмерена на ОПЕК и њихову регулацију снабдевања 

сировом нафтом, заборавља се да су рафинерије и расположиви капацитети за прераду 

сирове нафте од подједнако критичне важности када је реч о кретању цена нафте и 

нафтних деривата. Од почетка сукоба у Украјини, разлика између цена сирове нафте и 

рафинисаних производа се вишеструко увећао. Док су у новембру 2021. њихови 

индекси (јануар 2021. базни период) били готово идентични (BRENT 126, GULF 

COAST WTI 133), у јуну 2022.  је  индекс рафинисаних производа био 2,7 пута већи од 

индекса сирове нафте (GULF COAST WTI 562, BRENT 205). 

 

 

Изузетак од глобалних кретања је Кина. Кинески увоз сирове нафте у јуну је пао на 47-

месечни минимум од 8,75 милиона барела/дан, чиме је окончан опоравак од марта, 

показују подаци Генералне управе царина од 13. јула. Обим у јуну је опао за 11% на 

годишњем нивоу и 19% на месечном нивоу и био је нижи од процена већине 

аналитичара, који су очекивали пад, али умеренијег интензитета услед редукција 

постојећих залиха. 

• Иако је кинеска Влада издала 4,5 милиона тона извозних квота у мају/јуну за 

бензин, бензин и млазно гориво, као и 5 милиона тона квота почетком јула, 

кинески извоз бензина, дизела и млазног горива у јуну је пао на седмогодишњи 



минимум од 1,58 мил. мт (426.000 б/д), показују подаци које је објавила 

Генерална управа царина 18. јула. 

• Извоз у јуну је опао за  66,7% на годишњем нивоу , тј. 10,7% на месечном нивоу, 

позиционирајући се далеко испод претходне тржишне процене од 3 милиона 

тона (970.588 б/д). 

 

 

Приметно је да су кинеске нафтне компаније опрезне у коришћењу квота упркос томе 

што су извозне марже веће од домаће продајне марже, те аналитичари очекују 

непромењен темпо извоза у остатку године. Раст извозних маржи је приказан на 

графикону испод. Као индикатор маржи најчешће се користи Singapore Disel Crack, који 

је у априлу 2022. износио 52 у односу на ниво од 10 у новембру 2022. 



 

 

 

Терминска трговина нафтом (фјучерси - Futures) 

Терминска трговина може да послужи као показатељ како део тржишта види кретање 

цена у непосредној будућности. 

У јуну 2022. цена се кретала у распону 100-115 долара/барел за нафту типа BRENT, док 

је цена током јула углавном опада и тренутно износи 9,483 долара/барел.  



Када је реч о обиму трговине, приметан је оштар пада са 167.747 3.8.2022. на 39.542 

4.8.2022. отворених фјучерс уговора. 

Иако су аналитичари сматрали да је мало вероватно да ће доћи до значајнијег пада цена, 

десило се супротно.  

• Понуда сирове нафте Русије је у порасту, након пада у априлу, и очекује се да ће 

ускоро достићи ниво од 10 милиона барела/дан,   

• чланице ОПЕК+ повећавају своју понуду (за 303.000 барела/дан током јуна),  

• норвешки Еквинор наставља са радом након завршетка штрајкова.  

• долар је у порасту и тренутно се изједначио са вредношћу евра 

• животни стандард грађана и привреда ЕУ је у паду (БДП Кв1 2022 ЕУ је порастао 

само за 0,6%  у поређењу са растом од 5,4% истог квартала претходне године) 

 



 

Судећи по ценама за терминску трговину, за нафту типа BRENT анализе указују да ће 

се трговати по цени од 114,00 долара/барел крајем овог квартала, док се за 12 месеци 

очекује да ће цена износити око 126,87 долара/барел. 

  

 

Цена нафте типа Брент завршила је недељу на 94,92 долара након затварања претходне 

недеље на 103,97 долара. Цена WTI је завршила недељу на 89,01 долара након 

затварања претходне недеље од 98,62 долара. Цене нафте су прошле недеље пале због 

разочаравајућих економских података и слабог раста тражње у комбинацији са 

стабилизацијом на страни понуде. Са падом прошле недеље, цене нафте су пале испод 

линије тренда, укључујући и 200-дневни покретни просек, први пут од децембра 2021. 

 



Слика тражње наставља да показује знаке слабости са најновијим извештајем ЕИА, који 

указује да је тражња за бензином у САД смањена на 8,54 милиона барела/дан у односу 

на претходну недељу од 9,25 милиона барела/дан. Поређења ради, за исти период 

претходне године тражња за бензином износила је 9,78 милиона барела/дан. На основу 

четворонедељног просека, тренутна тражња за бензином је 958.000 барела/дан мање 

него у истом периоду 2019. године, што представља разлику од 10,03%. Тражња за 

дизелом у САД порасла је на 3,88 милиона барела/дан у односу на претходну седмицу 

од 3,75 милиона барела/дан. Поређења ради, за исти период претходне године тражња 

за дизелом износила је 3,62 милиона барела/дан. На основу четворонедељног просека, 

тражња за дизелом је 17.000 барела/дан мање него у истом периоду 2019. године, што 

представља разлику од 3,75%. Тражња за млазним горивом порасла је на 1,44 милиона 

барела/дан са 1,77 милиона барела/дан претходне седмице. Поређења ради, за исти 

период претходне године, тражња за млазним горивом износила је 1,64 милиона 

барела/дан. На основу четворонедељног просека, тражња за авионским горивом је 

208.000 барела/дан мање него 2019. године, што је око 16% мање. Гледајући напред, 

међутим, из глобалне перспективе, очекујемо да ће тражња за нафтом расти током друге 

половине 2022. године, а у просеку предвиђамо да ће се глобална тражња повећати за 

2,63 милиона барела/дан у 2022. 

• Најновији подаци указују на даље  успоравање економског раста земаља света: 

• У јуну је годишњи Индекс потрошачких цена у САД-у износио 9,1% , док је 

месечни раст цена износио 1,3% 

• Америчка економија је опала за 0,4% у првом кварталу, а прве индиције говоре 

да ће привредни раст бити негативан и у другом кварталу. 

• ФЕД je подигао референтну каматну стопу за 0,75 % 26. јула 

• Европска централна банка је такође подићи референтну каматну стопу након 

пада ПМИ индекса производње са 54,6 на 52,10, као и пада ПМИ индекса услуга 

са 56,1 на 53. Управни савет ЕЦБ одлучио је да подигне три кључне каматне 

стопе ЕЦБ за 50 базних поена. Сходно томе, каматне стопе на главне операције 

рефинансирања и каматне стопе на граничну кредитну линију и депозитну 

линију биће повећане на 0,50 одсто, 0,75 и нула одсто респективно, од 27. јула 

2022. године. 

• Очекивани нивои кретања референтних каматних стопа за САД и Европског 

простора су порасли о чему говори и график Светске банке са приказом 

очекивања из децембра 2021. и маја 2022. 

 



 

 

 

• Посматрајући кретање Хармонизованог индекса потрошачких цена за Немачку 

и његову декомпозицију уочавамо да је 2020. године допринос енергената 

инфлацији био негативан, док је у 2022. раст њихових цена кључан елемент 

раста цена. 

 

 

 

• Проценат земаља света (како развијених, тако и земаља у развоју) у којима је 

инфлација изнад циљаног нивоа је у 2019. години био око 25%. док је , како у 

2021, тако и у 2022. години изразито висок и приближава се 100%. 

 



 

• У својим прорачунима, Светска банка је оценила очекивани негативни утицај 

виших цена нафте и гаса на економије света. Очекује се да ће у САД допринос 

бити 0,4-0,6%, у Јапану 0,6-0,8%, док се за Евро зону очекује највеће смањење 

између -1,2 и -1,6%. 

 

 

• Кинеска економија такође наставља да се бори са растом у другом кварталу од 

само 0,4% у односу на претходну годину и смањењем од 2,6% у односу на први 

квартал. Међутим, ПМИ за јун указује на то да њена економска активност расте. 



Кинески композитни ПМИ порастао је са 48,1 на 51,7, док је ПМИ производње 

први пут порастао након фебруара ове године са 49,6 на 50,2.2 

• Успоравање привредног раста прелива се у пад тражње за нафтом. Према 

подацима ИЕА тражња за бензином у САД је опала са 9.41 милиона б/$ на 8,06 

милиона б/$. 

• На основу четворонедељног просека, тренутна тражња за бензином је 750.000 

барела/дан мање него у истом периоду 2019. године, што представља разлику од 

7,9%. Штавише, предвиђа се да ће глобална потражња за нафтом бити само 2,63 

милиона б/д већа у 2022. него у 2021. години, што је око 1 милион барела/дан 

мање од прогноза аналитичара на почетку година. 

• С друге стране, неуспели преговори америчког председника Бајдена са 

званичницима Саудијске Арабије о даљем расту понуде нафте гурају цену нафте 

навише 

Ипак, потребно је приметити следеће: 

Док је америчка економија имала квартала негативног раста, недавни извештај о 

запошљавању показује да америчка економија још увек има снаге за опоравак. 

Америчка економија је у јулу додала 528.000 радних места - а са недавним повећањем 

броја радних места, америчка економија је сада повратила све послове који су 

изгубљени као резултат КОВИД-19. Поред тога, стопа незапослености је опала на 3,5%, 

што одговара нивоу пре пандемије и најнижем у последњих 50 година. У6, што је шира 

метрика незапослености која узима у обзир обесхрабрене, недовољно запослене, као и 

незапослене, остала је непромењена на 6,7%. Међутим, стопа партиципације у САД је 

опала на 62,1% у односу на претходни месец од 62,2%. Штавише, просечна зарада по 

сату је порасла за 5,2% (на међугодишњој основи), што је и даље знатно испод укупне 

стопе инфлације од 9,1%. Мање повећање плата по сату указује на то да инфлацију не 

покреће повећање плата, већ да је повећање плата делимично вођено инфлацијом 

других добара и услуга. 

Горе наведено наглашава један од главних ризика повезаних са економијом САД - 

реалне плате не држе корак и због тога је куповна моћ потрошача еродирана. Ризик ће 

се само повећати ако инфлација настави да расте. Међутим, постоје знаци да инфлација 

опада (цене усева, метала и енергије) које су опадале последњих недеља. Ризици постоје 

и код економија других региона, али постоје и нека позитивна кретања, укључујући 

стопу раста БДП-а од 4,0% коју је Европа пријавила за јул. Поред тога, Кина у јулу 

бележи рекордан ниво извоза са повећањем од 18% у односу на исти период претходне 

године. 

Ситуација са снабдевањем се стабилизује и биће унапређена тиме што је Европа 

одлагала планове да искључи Русију са тржишта поморског осигурања Лојдс Лондон. 

Како је прошле недеље објавио Фајненшел тајмс, санкције које је Уједињено 

Краљевство одобрило у јулу само забрањују осигурање за бродове који испоручују 

руску нафту у Уједињено Краљевство (ступају на снагу почетком следеће године), а не 

забрањују осигурање за испоруке нафте из Русије у друге земље. 

ЕУ дозвољава европским компанијама да послују са неким руским државним 

ентитетима, укључујући Росњефт. Међутим, снабдевање ће остати ограничено са 

минималним вишком капацитета и ограниченом способношћу ОПЕК+ да повећа 

снабдевање. Док је производња у Либији прошле недеље порасла на 1,2 милиона барела 

дневно, производња у другим афричким произвођачима, укључујући Нигерију, и даље 

 

2 Вредности ПМИ индекса изнад 50 указују на експанзију, док се вредности испод 50 односе на 

контракцију 



заостаје. Производња Нигерије у јулу пала је на 1,08 милиона барела/дан са 1,16 

милиона барела/дан у јуну. Поред тога, америчка производња наставља полако да 

расте. Почетком године америчка производња нафте износила је 11,7 милиона 

барела/дан, а за недељу 29. јула производња је била 12,1 милион барела/дан, што је и 

даље око 1 милион барела/дан мање од врхунске производње пре КОВИД-19. 

Штавише, у неком тренутку, САД ће престати да извлаче нафту из Стратешких резерви 

нафте (СРН). Од почетка марта, залихе СРН-а су повучене за 103 милиона барела, што 

је једнако 4,68 милиона барела недељно и 669.000 барела/дан. СПР тренутно има 470 

милиона барела нафте, што је најнижи ниво од 1985. Наравно, 1985. године тражња за 

сировом нафтом у САД је била око 12 милиона барела/дан, а сада је око 16 милиона 

барела/дан, тако да је СРН ефективно само 75% од тога 1985. 

 

 

Русија 

 

• Количина руске сирове нафте која стиже у луке ЕУ смањила се са 2,17 милиона 

тона пре почетка сукоба у Украјини на 1,15 мил. тона у 27. недељи 2022. године. 

• У односу на исту недељу 2021. године, количина се смањила за 0.25 мил. тона. 

 

• С друге стране, количина руске сирове нафте која стиже у луке земаља изван 

ЕУ, повећала се са 0,17 мил. тона пре почетка сукоба на 1,21 мил. тона у 27. 

недељи 2022. године, што је  за 0,76 мил. тона, тј. 2,7 пута више у односу на исти 

недељу 2021. (0,45 мил. тона). 

• С обзиром на то да је тржиште сирове нафте глобално, а не регионално, цене 

Уралса у односу на Брент су у паду од почетка сукоба у Украјини. Тренутно је 



барел Уралса јефтинији за 32.72 $ у односу на Брент, у односу на јануар 2022. 

када је дисконт износио око 1 $. 

 

• подаци о количини руске нафте показују да је смањење извоза у  ЕУ више него 

надокнађено извозом изван ЕУ, пад цене Уралса Русија надокнађује растом 

извезене количине, те подаци ИЕА показују да су се руски приходи од извоза 

нафте повећали за 700 мил. $ у односу на мај 2022. године на 20,4 млрд. $ у јуну 

2022. 

 

 

Сумирајући кретање извоза руске нафте у 2022, уочавамо следеће: 

 

• Пре почетка сукоба у Украјини, Кина и Холандија увозиле су око 40% руске 

нафте (Кина око 1 мил, Холандија око 500.000 барела по дану), док су у фебруару 



2022. чак и САД избиле на  5. место увозника руске нафте са просечних 140 000 

б/д. 

 

 

 

• Након почетка сукоба у Украјини и увођења санкција Запада, руски извоз нафте 

у Индију порастао је са занемарљиво ниских нивоа (мање од 20.000 барела 

дневно) за  1 мил. барела по дану, сустижући  нивое кинеског увоза руске нафте 

од око 1 мил. б/д. 

• Иако се извоз руске нафте у Холандију смањио, Лукоил је повећао количине 

нафте које је испоручивао италијанским рафинеријама, те је на 3. место листе 

избила Италија са око 400 000 мил. барела руске нафте увезене дневно. 

 

 

 



• За сада се руски извоз сирове нафте показао отпорним на западне санкције, 

одржавајући јулске нивое извоза изнад фебруарских 3,2 мил. барела дневно. 

 

 

 

• Посматрајући тржиште нафте из угла ЕУ, уочићемо да је пре почетка санкција 

ЕУ увозила нешто испод 3 милиона барела дневно, што је чинило око 30% 

укупно увезене количине нафте у ЕУ.  

 

 

Након почетка сукоба, увоз руске нафте нагло опада, што због санкција, што због 

пословне политике европских компанија, те се количина увезене нафте из Русије 

смањује на око 1,87 мил. барела дневно, док се као главне замене намећу извори из 

Норвешке, Египта, Бразила и Анголе. 



 

 

Ипак највећа опасност за Европу и даље постоји на тржишту гаса, што и потврђују 

подаци за руско учешће у укупном увозу нафте(20%), гаса(34,9%), банкарском 

систему(0,8%) и извозу(1,6%). 

 

  

 

 

 



Утицај кретања долара на тржиште нафте  

 

График 53 Паритет долара и евра 2000-2022. 

 

Откако је у јануару 2021. достигао најнижи ниво, амерички долар је ојачао између 10% 

и 20%, изједначавајући се са вредношћу евра. Последично, порасла је цена нафте 

прилагођена снази долара.  

Kонтинуирано јачање америчког долара ублажава пад цена сирове нафте, умањујући 

шансе за економским опоравком земаља света и светске тражње за нафтом. 

Ипак, последње две недеље приметан је тренд благог слабљења долара. 

Од почетка сукоба, Брент је порастао са отприлике 95 УСД/б на максимум почетком 

марта од око 137 УСД. Међутим, прилагођено снази долара, то повећање је достигло 

максимум од скоро 152 долара/б почетком марта. 

Последњих недеља је Брент пао са највиших нивоа у марту, са јулским ценама у просеку 

од око 113 УСД/б. Прилагођена снази долара, цена је пала са максималног нивоа од око 

152 УСД/б на око 131 УСД/б 

Jул је донео ескалацију, па смирење на светском тржишту нафте и нафтних деривата. 

Цене углавном варирају под утицајем стања и очекивања тражње САД и Кине, али 

очекивањима на страни понуде. Што се тиче тражње, тј. њене деструкције, која би 

требало примирити цене, рецесијска очекивања се шире америчком привредом. 

Десетогодишњи приноси на америчке државне обвезнице су поново пали испод 3% и 

нижи су од краткорочних, што је јасан сигнал предстојећих рецесионих привредних 

кретања. Међутим, с обзиром на то да терминска цена БРЕНТ-а опада, опада и 

забринутост да би јачање долара могло да погура инфлацију навише преко цене нафте 

која се плаћа у доларима.  

 

 



Број нафтних и гасних бушотина 

САД 

Америчке енергетске компаније постепено повећавају  број платформи за нафту и 

природни гас што прати и раст производње сирове нафте, чија је понуда достигла 

највиши ниво у више од две године као одговор на оскудну понуду широм света и 

високе цене. 

Након што је број америчких нафтних и гасних бушотина, рани показатељ будуће 

производње, порастао је на 764, саопштила је компанија за енергетске услуге Baker 

Hughes Co у свом извештају. Укупан број платформи већи je за 285, или 61%, у односу 

на исто време прошле године. Нафтне платформе у САД порасле су за три на 598 

претходне недеље, што је највише од марта 2020, док су гасне платформе пoрасле за 

четири на 161,. 

Иако је укупан број бушотина био у порасту за рекордна 23 месеца до јуна, недељна 

повећања су углавном била једноцифрена, с обзиром на то да се многе компаније 

фокусирају на враћање новца инвеститорима и отплату дуга, а не на повећање 

производње. Али с обзиром на чињеницу да су цене нафте током ове године порасле за 

око 43%, након што су скочиле за 55% у 2021. – и притиска америчке владе – све већи 

број енергетских компанија изјавио је да планира да повећа потрошњу другу годину 

заредом у 2022. 

Производња нафте порасла је на 12,1 милион барела дневно прошле недеље, што је 

највише од априла 2020, иако су недељне бројке променљиве и сматрају се мање 

поузданим од месечних података. Према званичним предвиђањима, америчка 

производња сирове нафте је на путу да порасте са 11,2 милиона барела дневно у 2021. 

на 11,9 милиона барела дневно у 2022. и 13,0 милиона барела дневно у 2023. години 

(док је 2019. износила рекордних 12,3 милиона барела дневно).  

 

 

Глобално 

 

Посматрајући број бушотина на светском нивоу, уочавамо да је приметан тренд благог 

раста и да је према извештају Baker Hughes Co за август месец њихов број процењен на 

1775. 



 

 

Европа 

 

 

Када је реч о Европској унији, Baker Hughes Co процењује да је број бушотина на 

тренутном нивоу од 87, у односу на 79 у мају и нивоа од 105 пре годину дана, што 

представља раст од 10,13% у односу на месец мај тј. пад од -17,14% у односу на исти 

период претходне године.  

 

 


