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1.

WSTÊP

Rosn¹ce znaczenie gazu ziemnego jako pierwotnego ród³a energii oraz zmiany nastêpuj¹ce na rynku us³ug magazynowania gazu ziemnego w Europie, który przekszta³ca siê
z zamkniêtego i kontrolowanego przez pañstwa i du¿e koncerny narodowe w kierunku modelu wolnorynkowego, sprawia, i¿ ocena efektywnoci ekonomicznej podziemnych magazynów gazu staje siê kluczowym czynnikiem w procesie decyzyjnym operatorów magazynów. Prawid³owo wykonana ocena efektywnoci ekonomicznej PMG, uwzglêdniaj¹ca równie¿ zagadnienia ryzyka i niepewnoci, jest bardzo wa¿nym elementem, zapewniaj¹cym
przewagê konkurencyjn¹.
W sytuacji gdy rynek us³ug magazynowania kieruje siê zasadami wolnorynkowymi,
wiedza na temat op³acalnoci magazynowania, wra¿liwoci na zmiany kluczowych czynników ekonomicznych i technicznych, wp³ywu ryzyka zmiany tych czynników oraz minimalnych cen za magazynowanie, zapewniaj¹cych osi¹gniêcie za³o¿onych stóp zwrotu, pozwala
na optymalne poruszanie siê po rynku, udane konkurowanie z rywalami rynkowymi oraz
zwiêkszanie przychodów i zysków przedsiêbiorstwa.
W zwi¹zku z ci¹gle rosn¹cym w Europie zapotrzebowaniem na pojemnoci magazynowe, operatorzy podziemnych magazynów gazu nie maj¹ problemów z wykorzystaniem
ich pojemnoci czynnych. Z drugiej jednak strony, wp³yw stopnia wykorzystania magazynu
odgrywa bardzo du¿¹ rolê w przypadku magazynów zdolnych do wykonywania wielu cykli
zat³aczania i odbioru w ci¹gu roku  jak np. magazyny zlokalizowane w kawernach solnych. W przypadku magazynów umiejscowionych w wyeksploatowanych z³o¿ach ropy
i gazu ziemnego nie mo¿na równie¿ wykluczyæ przysz³ych problemów z wykorzystaniem
pojemnoci czynnych. Przeanalizowanie wp³ywu tego czynnika na efektywnoæ ekonomiczn¹ podziemnego magazynu gazu jest koniecznoci¹.
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W artykule dokonana analizy wp³ywu wykorzystania pojemnoci czynnej na efektywnoæ podziemnego magazynu gazu na przyk³adzie hipotetycznego magazynu zlokalizowanego na terenie Polski.
2.

OCENA WP£YWU STOPNIA WYKORZYSTANIA MAGAZYNU
NA JEGO EFEKTYWNOÆ EKONOMICZN¥

Inwestor planuj¹cy budowê i póniejsz¹ eksploatacjê podziemnego magazynu gazu
powinien posiadaæ wiedzê na temat poziomu ceny za magazynowanie, która zapewni uzyskanie okrelonej stopy zwrotu z inwestycji. Z tego za³o¿enia wywodzi siê pojêcie minimalnej ceny za magazynowanie. Obliczaj¹c minimaln¹ cenê za magazynowanie, przyjmujemy, ¿e inwestycja posiada pewn¹ stopê zwrotu, któr¹ jest w stanie zaakceptowaæ, a ka¿da
stopa zwrotu o ni¿szej wartoæ bêdzie uznana za niepowodzenie.
Minimaln¹ cenê za magazynowanie wyznacza siê, korzystaj¹c z formu³y na obliczanie
wartoci zaktualizowanej netto (NPV). Stopa dyskontowa przyjmuje wartoæ minimalnej,
za³o¿onej stopy zwrotu, a nastêpnie wyznaczona zostaje cena, przy której NPV przyjmuje
wartoæ zerow¹. Gdy wartoæ zaktualizowana netto jest równa zeru, wewnêtrzna stopa
zwrotu jest równa stopie dyskontowej, a jej wartoæ odpowiada redniej rocznej rentownoci inwestycji.
Do wyliczenia dok³adnej wartoci minimalnej ceny zamagazynowanie potrzebne jest
zbudowanie pe³nego modelu finansowego, a nastêpnie iteracyjne znalezienie takiej ceny,
dla której wartoæ NPV wynosi 0.
Wychodz¹c od ogólnego wzoru na NPV:
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wartoæ zaktualizowana netto,
przep³ywy pieniê¿ne w roku i,
stopa dyskontowa,
liczba lat trwania inwestycji.
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cena za magazynowanie,
nak³ady inwestycyjne w roku i,
odpisy amortyzacyjne w roku i,
stawka podatku dochodowego,
pojemnoæ magazynu w roku i,
stopa dyskontowa,
koszty sta³e,
koszty zmienne.
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Analizie poddano przyk³adowy podziemny magazyn gazu zlokalizowany na terenie
Polski o za³o¿onej pojemnoci czynnej na poziomie 500 mln m3 i obliczono wp³yw stopnia
wykorzystania pojemnoci czynnej magazynu na wielkoæ NPV i minimalnej ceny za magazynowanie.
W pierwszej fazie zbadano wp³yw stopnia wykorzystania w przedziale od 30 do 100%
dostêpnej pojemnoci czynnej. Wyniki obliczeñ przedstawia tabela 1. Spadek stopnia wykorzystania magazynu do 80% sprawia, ¿e NPV przyjmuje wartoæ 26 389,34 tys. z³, a minimalna cena za magazynowanie 260,16 z³/tys. m3. Przy stopniu wykorzystania na poziomie
60% NPV wynosi 160 179,87 tys. z³, a minimalna cena za magazynowanie 329,81 z³/tys. m3.
Przy za³o¿eniu, ¿e magazyn jest wykorzystywany tylko w 30%, NPV przyjmuje wartoæ 
377 426,74 tys. z³, a minimalna cena za magazynowanie wynosi a¿ 560,89 z³/tys. m3.
Tabela 1
Wartoæ NPV oraz minimalnej ceny za magazynowanie w zale¿noci od stopnia wykorzystania
magazynu (od 100 do 30%) dla analizowanego przyk³adu
Stopieñ
wykorzystania
NPV
Minimalna
cena

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

107 401,18 40 505,92 –26 389,34 –93 284,60 –160 179,87 –227 075,13 –299 498,17 –377 426,74
216,00

235,92

260,16

290,70

329,81

381,69

453,81

560,89

ród³o: Opracowanie w³asne

Graficzne przestawienie tych zale¿noci przedstawiaj¹ rysunki 1 i 2. Zale¿noæ NPV
od stopnia wykorzystania magazynu mo¿na okreliæ jako liniow¹, natomiast zale¿noæ pomiêdzy minimaln¹ cen¹ za magazynowanie a wykorzystaniem magazynu ma charakter
funkcji potêgowej.
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Rys. 1. Wartoæ NPV w zale¿noci od stopnia wykorzystania magazynu (od 100 do 30%)
dla analizowanego przyk³adu
ród³o: Opracowanie w³asne
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z³/tys. m3

Rys. 2. Minimalna cena za magazynowanie w zale¿noci od stopnia wykorzystania magazynu
(od 100 do 30%) dla analizowanego przyk³adu
ród³o: Opracowanie w³asne

Przeprowadzono równie¿ obliczenia NPV i minimalnej ceny za magazynowanie, przy
za³o¿eniu, ¿e magazyn by³by zdolny do wykonania kilku cykli zat³aczania odbioru w ci¹gu
roku. Wyniki przedstawia tabela 2 oraz wykresy na rysunkach 3 i 4.
Tabela 2
Wartoæ NPV oraz minimalnej ceny za magazynowanie
w zale¿noci od stopnia wykorzystania magazynu (od 200 do 500%)
dla analizowanego przyk³adu
Stopieñ
wykorzystania

200%

300%

400%

500%

NPV

776 353,81

1 445 306,43

2 114 259,05

2 783 211,67

Minimalna cena

120,47

85,92

68,06

57,15

ród³o: Opracowanie w³asne

Wyniki te pokazuj¹, ¿e zdolnoæ PMG do wykonywania wielu cykli zat³aczania i odbioru w ci¹gu roku mo¿e w znacz¹cy sposób wp³yn¹æ na wyniki finansowe operatora
podziemnego magazynu gazu i umo¿liwiæ mu zaproponowanie ni¿szych cen za swoje
us³ugi.
Graficzne zestawienie wartoci NPV i minimalnej ceny za magazynowanie w przedziale wykorzystania magazynu od 30 do 500% przedstawiaj¹ rysunki 5 i 6.
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Rys. 3. Wartoæ NPV w zale¿noci od stopnia wykorzystania magazynu
(od 200 do 500%) dla analizowanego przyk³adu

z³/tys. m3

ród³o: Opracowanie w³asne

Rys. 4. Minimalna cena za magazynowanie w zale¿noci od stopnia wykorzystania magazynu
(od 200 do 500%) dla analizowanego przyk³adu
ród³o: Opracowanie w³asne
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Rys. 5. Wartoæ NPV w zale¿noci od stopnia wykorzystania magazynu (od 30 do 500%)
dla analizowanego przyk³adu
ród³o: Opracowanie w³asne

Rys. 6. Minimalna cena za magazynowanie w zale¿noci od stopnia wykorzystania magazynu
(od 30 do 500%) dla analizowanego przyk³adu
ród³o: Opracowanie w³asne

Zale¿noæ pomiêdzy wielkoci¹ NPV a stopniem wykorzystania analizowanego magazynu mo¿na wyraziæ funkcj¹ liniow¹:
y = 669 993·x – 565 056
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(3)

gdzie:
y  wartoæ NPV,
x  stopieñ wykorzystania magazynu.
Przybli¿on¹ zale¿noæ (R2 = 0,9998) pomiêdzy minimaln¹ cen¹ za magazynowanie
a wykorzystaniem pojemnoci czynnej, dla analizowanego wariantu budowy magazynu,
mo¿na wyraziæ za pomoc¹ funkcji potêgowej:
y = 214,39·x–0,823

(4)

gdzie:
y – minimalna cena za magazynowanie,
x  stopieñ wykorzystania magazynu.
3.

PODSUMOWANIE

Kluczowym elementem przygotowywania inwestycji, polegaj¹cych na budowie podziemnego magazynu gazu powinna byæ analiza ekonomiczna, dostosowana do specyfiki
podziemnego magazynowania gazu i uwzglêdniaj¹ca szeroki zakres wskaników, a tak¿e
rozpatruj¹ca zagadnienia zwi¹zane z ryzykiem i niepewnoci¹. Przedsiêbiorstwo planuj¹ce
budowê podziemnego magazynu gazu, po dokonaniu takiej analizy, bêdzie dysponowa³o
wiedz¹, pozwalaj¹c¹ na skuteczne funkcjonowanie na rynku i prowadzenie dzia³alnoci,
przy utrzymaniu przewagi konkurencyjnej oraz bêdzie w stanie prowadziæ tak¹ politykê
cenow¹, aby generowaæ odpowiednie stopy zwrotu dla akcjonariuszy.
Jednym z elementów takiej analizy jest ocena wp³ywu stopnia wykorzystania pojemnoci czynnej na efektywnoæ ekonomiczn¹ podziemnego magazynu gazu.
Obliczenia przeprowadzone przez autorów wykaza³y, ¿e ju¿ niewielkie zmiany w stopniu wykorzystania pojemnoci czynnej mog¹ mieæ bardzo du¿y wp³yw na efektywnoæ
ekonomiczn¹ magazynu. W przypadku niepe³nego wykorzystania mo¿liwoci magazynu
bardzo szybko nastêpuje pogorszenie wyników finansowych. Z drugiej strony operatorzy
magazynów, dysponuj¹cych techniczn¹ mo¿liwoci¹ wykonywania wielu cykli zat³aczania
i odbioru w sezonie i znajduj¹cy popyt na swoje us³ugi, mog¹ znacz¹co poprawiæ wyniki
finansowe lub zaproponowaæ o wiele korzystniejsze ceny za us³ugi magazynowania.
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