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PROGNOZA EKONOMIKI
PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA GAZU W POLSCE

1. WSTÊP

Podziemne magazynowanie gazu odgrywa coraz wa¿niejsza rolê w planach zapewnie-
nia bezpieczeñstwa energetycznego wielu pañstw oraz przy optymalizacji kosztów dostar-
czania gazu do odbiorców. Zmieniaj¹ siê równie¿ funkcje spe³niane przez wspó³czesne
podziemne magazyny gazu. Ich obecne zestawienie przedstawia siê nastêpuj¹co:

– Strategiczna rezerwa na wypadek przerwania dostaw (dotyczy zw³aszcza krajów silnie
uzale¿nionych od importu spoza UE).

– Sezonowe równowa¿enie obci¹¿enia w celu zaspokojenia szczytowego popytu (gaz
jest zat³aczany do magazynów na wiosnê i w lecie i zwykle odbierany od paŸdziernika
do marca).

– Umo¿liwienie bilansowania dobowego.
– Arbitra¿ cen gazu, czyli handlowa optymalizacja wahañ cen gazu.
– Ogólna optymalizacja funkcjonowania ca³ego systemu, w tym u³atwienia dla transak-

cji wymiennych gazu typu swap.
– Podtrzymanie przesy³u poprzez niwelowanie lokalnych ograniczeñ przepustowoœci

systemu lub krytycznych dopuszczalnych wielkoœci ciœnieñ

Nacisk, który wywiera Unia Europejska w kierunku liberalizacji rynku obrotu gazem
i promowania konkurencji w tej dziedzinie, stwarza potrzebê stosowania komercyjnych sta-
wek za magazynowanie gazu ziemnego. W przypadku traktowania projektu PMG jako
przedsiêwziêcia komercyjnego, istotne jest okreœlenie minimalnej ceny za magazynowanie
zapewniaj¹cej efektywnoœæ ekonomiczn¹. Cena ta, która mo¿e byæ podawana w przelicze-
niu na jednostkê objêtoœci gazu (zwykle 1000 m3) lub na jednostkê zmagazynowanej ener-
gii (zwykle 105 Btu), zale¿y od wielu czynników, zarówno geologicznych, technicznych,
jak i ekonomicznych.
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W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe kwestie zwi¹zane z nak³adami in-
westycyjnymi potrzebnymi do budowy magazynów gazu, cenami za magazynowanie
w krajach UE w zale¿noœci od rodzaju magazynu oraz wp³ywem zmiany ró¿nych czyn-
ników na efektywnoœæ ekonomiczn¹ procesu magazynowania gazu w Polsce. Obliczenia
przeprowadzono dla hipotetycznych magazynów z podzia³em na kilka kategorii magazy-
nów, wykorzystuj¹c zmodyfikowane dane ekonomiczne z ró¿nych magazynów oraz w³asne
oszacowania. Szukaj¹c minimalnej ceny za magazynowanie, wykorzystano metodê oblicza-
nia wartoœci zaktualizowanej netto.

2. KOSZTY BUDOWY PODZIEMNYCH MAGAZYNÓW GAZU

Budowa podziemnych magazynów gazu jest przedsiêwziêciem bardzo kosztownym.
Publikowane w literaturze koszty [1] wahaj¹ siê od 0,1 do 1 USD na 1 m3 pojemnoœci
czynnej. Zale¿¹ one w du¿ej mierze od trzech czynników:

1) rodzaju magazynu;
2) warunków geologicznych, a zw³aszcza g³êbokoœci magazynu;
3) pojemnoœci czynnej magazynu.

Uwa¿a siê, i¿ najdro¿sza jest budowa magazynów kawernowych, natomiast koszty bu-
dowy magazynów w wyeksploatowanych z³o¿ach i warstwach wodonoœnych s¹ zbli¿one.
Wzrost pojemnoœci czynnej powoduje spadek kosztu jednostkowego, a wiêksza g³êbokoœæ
struktury magazynuj¹cej – jego wzrost. Przyk³ad polskich magazynów potwierdza tê
regu³ê.

W przypadku magazynów budowanych w szczerpanych z³o¿ach lub warstwach wo-
donoœnych, najwiêkszy udzia³ w nak³adach inwestycyjnych maj¹ z regu³y koszty poduszki
gazowej i odwiertów oraz t³oczni (rys. 1). Nieco inaczej sytuacja wygl¹da przy budowie
magazynów kawernowych, gdzie najwiêkszym sk³adnikiem nak³adów inwestycyjnych s¹
koszty ³ugowania, a dopiero póŸniej koszty poduszki gazowej i odwiertów (rys. 2).
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Rys. 1. Przyk³adowy rozk³ad kosztów dla magazynów budowanych w szczerpanych z³o¿ach oraz
warstwach wodonoœnych

�ród³o: [1]



3. CENY ZA MAGAZYNOWANIE GAZU ZIEMNEGO W PMG

W tabeli 1 przedstawiono ceny za magazynowanie gazu ziemnego w PMG dla wy-
branych operatorów dzia³aj¹cych w krajach UE. Przyjêto dla wszystkich magazynów iden-
tyczne parametry, zak³adaj¹ce zmagazynowanie 30 mln m3 gazu ziemnego. Znacznie wy¿-
szym poziomem cen charakteryzuj¹ siê operatorzy posiadaj¹cy magazyny zlokalizowane
w kawernach solnych i warstwach wodonoœnych.

Tabela 1
Przyk³adowe ceny za magazynowanie gazu dla wybranych operatorów w roku 2006

Magazyn Euro/1000 m3

Wingas – magazyn Rehden (4 mld m3 – wyeksploatowane z³o¿e) 61,52

Thyssengas – magazyn Epe (414 mln m3 – kawerny) 120,58

Thyssengas – magazyn Kalle (215 mln m3– warstwa wodnoœna) 241,20

Thyssengas – magazyn Xanten (190 mln m3 – kawerny) 132,44

Ruhrgas (taryfa ogólna dla wszystkich magazynów) 126,33

BEB – magazyn Dotlingen (1 mld m3 – wyeksploatowane z³o¿e) 81,60

BEB – magazyn Uelsen (130 mln m3 – wyeksploatowane z³o¿e) 86,81

BEB – magazyn Harsefeld (520 mln m3 – kawerny) 171,90

�ród³o: strony www operatorów

W ostatnich latach ceny za us³ugi PMG wykazuj¹ siln¹ tendencjê wzrostow¹ (rys. 3),
co jest zwi¹zane ze zmniejszaj¹c¹ siê nadwy¿k¹ dostaw w stosunku do zu¿ycia gazu.
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Rys. 2. Rozk³ad kosztów dla magazynów budowanych w kawernach solnych
�ród³o: [1]



Na rysunku 4 przedstawiono porównanie hipotetycznych cen dla polskich magazynów
z cenami obowi¹zuj¹cymi u wybranych operatorów PMG w krajach UE.

Obliczenia przeprowadzono z podzia³em na cztery hipotetyczne magazyny:

I – pojemnoœæ 250 mln m3, brak sprê¿arek;
II – pojemnoœæ 450 mln m3, zainstalowane sprê¿arki;

III – pojemnoœæ 30 mln m3, zainstalowane sprê¿arki;
IV – zlokalizowany w kawernach, pojemnoœæ 500 mln m3.
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Rys. 3. Dynamika wzrostu cen za magazynowanie gazu w UE w stosunku do ceny z roku 2000
�ród³o: [3]

Rys. 4. Porównanie hipotetycznych cen dla polskich magazynów z taryfami obowi¹zuj¹cymi
w krajach UE



Podczas obliczeñ uwzglêdniono dwie stopy zwrotu – 10% i 15%. Cenê za magazyno-
wanie obliczono, przyrównuj¹c NPV inwestycji, przy za³o¿onej stopie dyskontowej, do zera.
Ceny na rysunku 4 podane s¹ w procentach, gdzie 100% to najni¿sza cena dla operatora za-
granicznego (zgodnie z tab. 1).

Autorzy badali równie¿ wp³yw zmiany ró¿nych czynników na wartoœæ zaktualizowan¹
netto (NPV) projektu budowy i eksploatacji PMG. Rysunek 5 przedstawia wyniki obliczeñ
uwzglêdniaj¹ce zmianê ceny za magazynowanie, wielkoœci nak³adów inwestycyjnych, po-
ziomu kosztów sta³ych i zmiennych.

WyraŸnie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e decyduj¹cy wp³yw na wielkoœæ NPV maj¹ dwa
czynniki:

1) cena za magazynowanie,
2) wielkoœæ nak³adów inwestycyjnych.

Wp³yw poziomu kosztów sta³ych i zmiennych na NPV jest stosunkowo niedu¿y.
W przypadku kosztów i nak³adów inwestycyjnych, gdy nastêpuje ich wzrost, NPV inwes-
tycji w podziemne magazynowanie gazu zmniejsza siê, dla ceny za magazynowanie zale¿-
noœæ jest odwrotna – wzrost ceny powoduje znaczne zwiêkszenie siê NPV.

Przy tych samych za³o¿eniach przeprowadzono analizê wp³ywu stopnia wykorzystania
pojemnoœci magazynowej na minimaln¹ cenê zapewniaj¹ca za³o¿on¹ efektywnoœæ inwes-
tycji. Rysunek 6 przedstawia minimaln¹ cenê za magazynowanie oraz jej czêœæ sta³¹
i zmienn¹ w zale¿noœci od wykorzystanej pojemnoœci. Cena w tym przypadku ma charakter
funkcji potêgowej, a spadek jej wartoœci w miarê wzrostu wykorzystania pojemnoœci czyn-
nej jest coraz mniejszy. WyraŸnie mo¿na zauwa¿yæ bardzo du¿¹ ró¿nicê w poziomie cen
w zale¿noœci od stopnia wykorzystania magazynu. Po rozbiciu na czêœæ sta³¹ i zmienn¹
widaæ, ¿e wraz ze wzrostem stopnia wykorzystania magazynu gwa³townie maleje czêœæ
sta³a op³aty, natomiast czêœæ zmienna praktycznie utrzymuje siê na sta³ym poziomie.
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Rys. 5. Wra¿liwoœæ NPV na zmianê parametrów inwestycji



4. PODSUMOWANIE

Znaczenie podziemnych magazynów gazu, jako gwarancji zapewnienia ci¹g³oœci do-
staw ci¹gle roœnie. Spowodowane jest to zwiêkszaj¹cym siê uzale¿nieniem niemal wszyst-
kich pañstw Unii Europejskiej od importu gazu ziemnego oraz przypadkami wykorzysty-
wania tego surowca w ró¿norakich naciskach politycznych. Rynek us³ug magazynowania
zmienia siê równie¿ w wyniku nacisku Unii Europejskiej na liberalizacjê tego rynku gazu
ziemnego. Znaczenie podziemnych magazynów gazu znacznie wzrasta równie¿ w Polsce
co jest m.in. zwi¹zane z wprowadzeniem nowych przepisów, dotycz¹cych magazynowania
rezerw obowi¹zkowych gazu ziemnego, zgodnie z którymi ka¿dy du¿y importer gazu ziem-
nego bêdzie docelowo zmuszony do magazynowania gazu w iloœci odpowiadaj¹cej 30
dniom œredniego importu tego paliwa.

Wynika z tego koniecznoœæ rozbudowy pojemnoœci czynnych magazynów zlokalizo-
wanych na terenie naszego kraju oraz wprowadzenia komercyjnych taryf za us³ugê maga-
zynowania. Obliczenia przedstawione w niniejszym artykule pokazuj¹, i¿ komercyjne ma-
gazynowanie gazu w Polsce mo¿e byæ konkurencyjne wzglêdem cen obowi¹zuj¹cych
w pozosta³ych krajach UE, co mog³oby byæ podstaw¹ do budowy tzw. „euro magazynów”
i magazynowania gazu dla innych krajów, zw³aszcza Niemiec. Bior¹c pod uwagê istnienie
odpowiednich struktur geologicznych, tego typu dzia³alnoœæ mo¿e byæ Ÿród³em znacznych
zysków dla ewentualnego operatora.

Równie¿ magazynowanie dla rywalizuj¹cych ze sob¹ dostawców gazu ziemnego,
dzia³aj¹cych na terenie Polski, których pojawienie siê w d³u¿szym okresie jest nieuniknio-
ne, mo¿e byæ wysoce op³acalne.

Dzia³alnoœæ operatora magazynów obarczona jest jednak znacznym ryzykiem, zarówno
technicznym, jak i ekonomicznym. Budowa magazynu wymaga bowiem bardzo wysokich
nak³adów inwestycyjnych, a zwrot z takiej inwestycji jest w du¿ej mierze uzale¿niony od
stopnia wykorzystania pojemnoœci czynnej.
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Rys. 6. Zmiana ceny za magazynowanie w zale¿noœci od wykorzystanej pojemnoœci czynnej
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