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Mūsdienās cilvēki attīstītajās valstīs nevar iedomāties savu dzīvi bez dabasgāzes izmantošanas. Tā tiek lietota gan 
kā enerģētikas resurss, gan kā izejviela ķīmiskajā rūpniecībā. 2020. gadā pasaulē iegūti 4014 miljardi kubikmetru 
(BCM) dabasgāzes, no tā 38,4% – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīs. Lielākā ražotāja bija ASV, 
kura ieguva 949 BCM (jeb 23,6%). Būtiskākās neto eksportētājas bija Krievija (230 BCM), Katara (127), Norvēģija (111), 
Austrālija (103), ASV (77), Turkmenistāna (56). Nozīmīgākās importētājas bija Ķīna (125 BCM), Japāna (105) un Vācija 
(83). ASV eksportēja dabasgāzi uz 41 valsti1.

Saskaņā ar Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (International Energy Agency; IEA) informāciju dabasgāzes patēriņš 
pasaulē pieaugs no 115 eksadžouliem (EJ) 2010. gadā līdz gandrīz 200 EJ 2050. gadā (32 × 103 teravatstundām (TWh) 
līdz 56 × 103 TWh)2.

1  https://www.iea.org/reports/key-world-energy-statistics-2021/supply#natural-gas 
2  World Energy Outlook 2021 
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Dabasgāzes piegādes Eiropai 
Dabasgāzes patēriņš pieaugs objektīvu iemeslu dēļ – gan 

tāpēc, ka daži pasaules reģioni mēģinās ar to aizstāt ogles, gan 
tāpēc, ka vienkārši palielināsies primāro energoresursu patē-
riņš (sevišķi jaunattīstības valstīs). 

Eiropas Savienība (ES; 27 dalībvalstis) 2019. gadā patērē-

ja 15 636 448 teradžoulus (TJ) dabasgāzes3. Lielākās patērē-
tājas bija Vācija un Itālija. Ievērojamākais gāzes patēriņš uz 
iedzīvotāju bija Nīderlandē un Luksemburgā. Pēc šī rādītāja 
Nīderlande ir 14. vietā pasaulē.4 

ES atkarība no ārējām dabasgāzes piegādēm augstāko lī-
meni sasniedza 2019. gadā (89,5%). 2020. gadā, pateicoties 
Covid-19 pandēmijai un samērā labvēlīgiem laikapstākļiem, 

3  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_cb_gas/default/line?lang=en 
4  https://www.worldometers.info/gas/gas-consumption-by-country/ 
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dabasgāzes patēriņš mazliet saruka un 
līdz ar to nedaudz samazinājās arī atka-
rība no importa gāzes (83,5%). Lielākās 
piegādātājas bija Krievija un Norvēģija 
(kopā apmēram 70%). Dabasgāzes patē-
riņš ES 2020. gadā samazinājās par 2,7% 
salīdzinājumā ar 2019. gadu.5

2020. gadā bija ievērojams ASV sa-
šķidrinātās dabasgāzes pieplūdums Eiro-
pas tirgū, un lielākā daļa tirgus ekspertu 
vērtēja, ka līdzīga tendence turpināsies 
arī nākamajā gadā6. Piemēram, 2019. 
gada vidū IEA prognozēja, ka pasaules 
reģionu cenas turpinās izlīdzināties un ka 
dabasgāzes patēriņa un piegādes bizness 
darbosies, kā ierasts7. 2020./2021. gada 
ziema bija samērā silta. Eiropā pazemes 
gāzes krātuvju (PGK) aizpildījums marta 
beigās bija vidēji 30 procentu.8 Pēc tam 
sākās krātuvju piepildīšanas process.

2021. gadā sākās ekonomikas atkopša-
nās. Tā bija saistīta ar pieaugošu pieprasī-
jumu pēc primārajiem energoresursiem. 
Diemžēl tas bija viens no iemesliem dabas-
gāzes un elektroenerģijas cenu kāpumam. 
Savā ziņā katastrofālais cenu kāpums de-
monstrēja nepilnības tirgus ilgtermiņa 
struktūrā. Dabasgāzes biržas cenas Eiropā 
ir pieņemts raksturot ar Nīderlandes bir-
žas TTF nākotnes darījumu vērtību. 2021. 
gada vasarā sākās cenu kāpums.9

Šo procesu ietekmēja ne tikai klasiskā pieprasījuma un 
piedāvājuma attiecība. Izrādījās, ka Krievijas Federācijas 
uzņēmums Gazprom sev piederošajās PGK Vācijā, Austrijā 
un Nīderlandē necentās vairs iepumpēt dabasgāzi, ko varētu 
vēlāk pārdot spot tirgū. Samazinājās arī dabasgāzes piegādes 
no Jamalas (ieguves vieta) uz Eiropu. 
Formāli Gazprom nekādus līgumus ne-
pārkāpa un pildīja visas savas saistības, 
piegādājot dabasgāzi klientiem saskaņā 
ar iepriekš noslēgtajiem līgumiem.10 
Tomēr iepriekšējos gados šāda stratēģi-
ja nebija novērota. Novembra sākumā 
Gazprom kontrolētajā Austrijas krātuvē 
Haidach aizpildījums bija vien 2% (tā 
ir trešā lielākā krātuve Centrāleiropā), 
Vācijā Rehden – tikai 9,5%, Nīderlandē 
Bergermeer – 30%. 

Vienlaicīgi citās Eiropas PGK aiz-
pildījuma tendence bija līdzvērtīga ie-
priekšējiem gadiem. Neskaitot Gazprom

5  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Natural_gas_sup-

ply_statistics#Supply_structure 
6  https://pgjonline.com/news/2020/10-october/gazprom-sees-european-gas-glut-in-2021 
7  https://www.iea.org/reports/gas-2019 
8  https://agsi.gie.eu/#/historical/eu 
9  https://www.theice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Gas-Futures/

data?marketId=5336900&span=2 
10  https://tass.ru/ekonomika/13343667 

krātuves, 2021. gada beigās pārējo PGK aizpildījums bija lie-
lāks nekā 2018. gada attiecīgajā periodā. Francijā un Polijā 
krātuvju aizpildījums bija virs 90%, Lielbritānijā tas sasniedza 
100%. Inčukalna PGK aizpildījuma maksimums –  80,99% – 
tika sasniegts 2021. gada 13. oktobrī. 

Kas sekoja pēc tam
Izveidojās interesanta situācija. Izrādījās, ka dabasgāzes 

spot tirgus ir ļoti jutīgs pret biržas nākotnes darījumos no-
teiktajām cenām. TTF biržā (kas ir virtuāls tirdzniecības 
punkts) mākleri aktīvi noreaģēja uz baumām, ka Eiropā 
nepietiks dabasgāzes ziemas apkures sezonai, Eiropa nosals 
utt. Paniskais noskaņojums mežonīgi uzaudzēja dabasgāzes 
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Naftas, dabasgāzes un ogļu pieprasījuma dinamika pasaulē, 2010., 2030., 
2050. gads (World Energy Outlook scenāriji)

Dabasgāzes tirgus dinamika Nīderlandes biržas TTF nākotnes darījumiem

Gazprom kontrolēto PGK piepildījums
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cenas. Maksimālo līmeni tās sasniedza 
gada beigās – 21. decembrī fiksēti 180 
EUR/TWh.11 

Mēģinot izprast radušos situāciju, 
ģeopolitikas analītiķi to sasaistīja ar 
Gazprom centieniem energoresursu 
tirgū realizēt Krievijas agresīvo ārpoli-
tiku – gan sodīt Ukrainu, gan piespiest 
legalizēt Nord Stream-2. Vairākkārtī-
gi izskanēja apgalvojumi, ka, tiklīdz 
šo cauruļvadu nodos ekspluatācijā, 
tā tūlīt pa to uz Eiropu sāks plūst da-
basgāze. Tomēr nebija nekādu teh-
nisku ierobežojumu izmantot esošās 
dabasgāzes transporta sistēmas caur 
Ukrainu (caurlaides spēja 146 BCM/
gadā) vai Poliju (projektētā jauda 32,9 
BCM). Krievijas retoriku par Nord 
Stream-2 nepieciešamību Eiropas ap-
gādei pauda arī daudzi Eiropas un daži 
Latvijas enerģētikas eksperti. 

Gada beigās dabasgāzes cenas 
bija pieaugušas vairāk nekā 10 rei-
zes, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 
Šis cenu lēciens neizbēgami radīja 
sadārdzinājumu visās nozarēs, kur kā izejvielu izmanto 
dabasgāzi, – elektroenerģijas, minerālmēslu, celulozes ra-
žošanā u. c. 

Elektroenerģētikā šis posms sakrita ar ES uzņemto zaļo 
kursu, kura dēļ tiek pakāpeniski un regulāri slēgtas ogļu 
elektrostacijas (novembrī Portugālē aizvēra pēdējo valsts 
ogļu elektrostaciju Pego Endesa, 628 MW) un palielināta 
CO2 emisijas kvotu cena. 2021. gadā sāka parādīties Co-
vid-19 pandēmijas dēļ daudzās elektrostacijās nesavlaicīgi 
veikto plānveida remontdarbu sekas un pieauga neplāno-
to atteikumu skaits. Decembrī būtībā visās ES dalībvalstīs 
elektroenerģijas cenas sasniedza vairākus simtus eiro par 
megavatstundu (EUR/MWh). Novembrī eirozonas valstīs 
elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas bija gandrīz 
četras reizes lielākas nekā divu gadu vidējā vērtība pirms 
Covid-19 pandēmijas.12 Baltijā cenas maksimums bija 1000 
eiro/MWh 7. decembra rītā. Elektrības cenu pieaugumu 
Latvijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 
skaidroja arī ar citiem iemesliem – bāzes jaudu slēgšanu, 
vēja un hidroresursu trūkumu u. c.13

Energoresursu cenu pieauguma dēļ daudzi uzņēmumi 
paziņoja par savas darbības apturēšanu. Eiropā energo-
intensīvā rūpniecība apstājās – alumīnija ražošana Alcoa 
rūpnīcā Spānijā14, celulozes ražotne Estonian Cell Igauni-
jā15. Lielbritānijā ceturtajā kvartālā rūpniecība patērēja par 
54% mazāk dabasgāzes, nekā ierasts. 

11  https://www.theice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Gas-Futures/

data?marketId=5336900&span=2 
12  https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220108~0425a24eb7.en.html 
13  https://jauns.lv/raksts/bizness/481124-kadel-pieaugusi-cena-par-elektribu-skaidro-sabiedris-

ko-pakalpojumu-regulesanas-komisija 
14  https://twitter.com/BloombergNRG/status/1476212603114373128 
15  https://bnn-news.com/estonian-pulp-mill-temporarily-stops-production-over-soaring-energy-

prices-230881 

Jau 2020. gadā 8% jeb 36 miljoni ES iedzīvotāju uzskatīja, ka 
viņiem ir problēmas uzturēt pienācīgu siltumu savā mājoklī16. 
Par 2021. gadu informācija vēl nav apkopota. 

Izveidojusies situācija ar energoresursu cenām nekādi 
nepaātrināja Nord Stream-2 ekspluatācijas sākšanu. Masu 
mediji par to rakstīja tik regulāri, ka tam varbūt pat bija 
negatīvs efekts uz politiķu – jaunā cauruļvada lobistu – 
lēmumiem. 

Jāpiezīmē, ka, objektīvi raugoties, Eiropai “nosalšana”, 
protams, nedraudēja. Dabasgāzes cenas Eiropā 15. decem-
brī pārsniedza cenu līmeni Āzijas tirgū, kur ilgstoši dabas-
gāze bija dārgāka nekā Eiropā. Neizbēgami sāka darboties 
apstākļi, kas apturēja tālāku cenu kāpumu. Šajā laikā bija 
atsākusies slānekļa gāzes ieguve Amerikā. 

ASV novembrī pēc sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) eksporta 
apsteidza Kataru un izvirzījās otrajā vietā pasaulē. Decembrī ASV 
kļuva par lielāko LNG eksportētāju.17 Saskaņā ar vairāku analītiķu 
prognozēm Amerika šo statusu saglabās arī 2022. gadā. 

Ilgus gadus eiropieši uzskatīja, ka tiem pienākas lēta dabas-
gāze, ko var piegādāt pa esošo cauruļvadu tīklu. Tikai dažas 
valstis pa šo laiku bija mērķtiecīgi izbūvējušas LNG termi-
nāļus, lai diversificētu dabasgāzes piegādes un iegūtu iespēju 
iepirkt dabasgāzi no citiem reģioniem. 

2021. gada beigās konkurences cīņā par LNG piegādēm 
izveidojās vairākas situācijas, kad dabasgāzes tankkuģi mai-
nīja kursu atklātā okeānā, jo brokeri tos novirzīja uz dārgākas 
dabasgāzes tirgu. Piemēram, tankkuģis Hellas Diana devās no 
Meksikas līča cauri Panamas kanālam uz Ķīnu. Kad tas jau 
bija aiz Havaju salām, tika saņemts rīkojums doties atpakaļ uz 
Panamas kanālu, lai kuģotu uz Eiropu.18 12. janvārī tas jau bija

16  European Commission (2021), State of the Energy Union Report 
17  https://edition.cnn.com/2022/01/05/energy/us-lng-exports/index.html 
18  https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-28/another-winter-lng-cargo-appears-

to-divert-to-europe-from-china 

Hellas Diana  “pārorientētā” reisa maršruts
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nokļuvis Karību jūrā un turpināja kursu Eiropas virzienā.19 

Savukārt, 26. janvārī Hellas Diana jau bija Ķeltu jūrā netālu 
no Īrijas.

Līdzīga situācija bija ar tankkuģi Maran Gas Sparta. Sā-
kotnēji tas ar kravu no Ekvatoriālās Gvinejas tika sūtīts uz 
Āziju apkārt Āfrikai. Kad kuģis bija gandrīz sasniedzis Āfrikas 
tālāko dienvidu punktu, tas radikāli mainīja kursu un devās 
pilnīgi pretējā virzienā – uz Spāniju. 11. janvārī tas jau atradās 
Biskajas līcī. LNG krava tika izkrauta Spānijas pilsētas Bilbao 
ostā, un 14. janvārī kuģis devās atceļā uz Rietumāfriku. 

Vairākās Eiropas valstīs pieauga elektroenerģijas ražoša-
na ogļu elektrostacijās, kas nedaudz atslogoja pieprasījumu 
pēc dabasgāzes. Nīderlandes valdība paziņoja par plāniem 

19  https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:6474498/mmsi:215685000/

imo:9872987/vessel:HELLAS_DIANA 

būtiski palielināt dabasgāzes ieguvi 
no Groningenas atradnes (tā vietā, 
lai turpinātu to samazināt un nākot-
nē pilnībā slēgtu)20. 2022. gada pašā 
sākumā izrādījās, ka dabasgāzes pie-
gādes Eiropai no Amerikas janvāra 
pirmajās dienās ir piecas reizes lielā-
kas nekā Krievijas piegādes saskaņā 
ar atlikušajiem līgumiem21. 

Vai jauna “naftas krīze”
ES ir daudz darījusi, lai energo-

resursu tirdzniecībā ieviestu caur-
redzamības un godīgas konkuren-
ces principus. Kopš 2009. gada to 
nosaka tā dēvētā trešā enerģētikas 
pakete.22 To ieviešot, piemēram, 

Latvijā viena dabasgāzes uzņēmuma 
AS “Latvijas gāze” vietā tika izveidoti trīs uzņēmumi, kas 
attiecīgi atbild par pārvadi un uzkrāšanu, sadali, tirdznie-
cību. Tā kā jaunuzbūvētais cauruļvads Nord Stream-2 ne-
atbilst šīs paketes prasībām, īpašniekiem ir problēmas ar tā 
izmantošanas sākšanu. 

Tomēr Gazprom tika pie Rietumeiropas lielo PGK ap-
saimniekošanas pirms enerģētikas nozares deregulācijas. 
Tā meitasuzņēmums Gazprom Germania GmbH tika izvei-
dots jau 1990. gadā. Savukārt 1993. gadā tika radīts kop- 
uzņēmums Wingas GmbH, kura meitasuzņēmums Astora 
GmbH (PGK pārvaldība) strādā kopš 2009. gada. Kopumā 
Rietumeiropā Gazprom pārvalda astoņas PGK.

Tirgotāju spēli un situāciju ar dabasgāzes rezervēm Eiro-
pā (The Minimum Necessary Change 
for the Maximum Desired Response) 
varētu pielīdzināt naftas krīzei 1979. 
gadā. Toreiz Irānas revolūcijas dēļ 
pasaulē naftas piegādes samazinājās 
par četriem procentiem, bet naftas 
cenas spekulatīvi pieauga divas rei-
zes. Tad risinājumi tika rasti vairāku 
gadu laikā – intensīvāk sāka būvēt 
atomelektrostacijas, iegūt naftu jau-
nās vietās, parādījās ekonomiskas 
automašīnas utt. Naftas eksportētāj-
valstu organizācijas OPEC daļa naf-
tas tirgū samazinājās no 51 procenta 
1979. gadā līdz 29 procentiem 1985. 
gadā. ASV – pasaules lielākā naftas 
produktu patērētāja – sāka veidot 
stratēģisko naftas produktu rezerves 
jau kopš pirmās naftas krīzes, bet 
pēc 1979. gada notika ļoti būtiska to 
apjoma audzēšana.23 

20  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/01/06/mogelijke-verhoging-

gaswinning-groningenveld-gasjaar-2021-2022 
21  https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/evropa-zakupila-v-ssha-rekordny-za-dva-

goda-obem-spg-1031095159 
22  https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/45/ieksejais-energijas-tirgus 
23  https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Petroleum_Reserve_(United_States) 

LNG tankkuģis Hellas Diana 

LNG tankkuģis Maran Gas Sparta
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Vācijas pretrunas 

Vācija ir lielākā dabasgāzes patērētāja Eiropā. 2020. 
gadā tā patērēja 22% no visas ES izmantotā dabasgāzes 
kopapjoma. Dabasgāzes lietojums valstī ir pieaudzis no 
637 TWh 1990. gadā līdz apmēram 905 TWh 2021. ga-
dā.24 Vācijā ir attīstīta dabasgāzes infrastruktūra, ir ļoti 
labas ostas, ir finanšu, tehniskie un intelektuālie resursi, 
tomēr valstī nav uzbūvēts neviens pats LNG terminālis, 
kas ļautu diversificēt dabasgāzes piegādes. Savukārt šādi 
termināļi ir citās ES dalībvalstīs: Itālijā, Spānijā, Portu-
gālē, Nīderlandē, Polijā, Maltā, Lietuvā, Francijā, Grie-
ķijā, Beļģijā. 2020. gadā tādu nodeva ekspluatācijā Hor-
vātijā (2021. gadā pa to importēja 0,7 BCM LNG). Tiek 
spriests par LNG termināļa būvniecību Somijā vai kādā 
no Baltijas valstīm. Tomēr Vācijā visu laiku tika risinā-
ti jautājumi par dabasgāzes papildu iegādi no Krievijas, 
turklāt neizmantojot jau esošo cauruļvadu infrastruktū-
ru Polijā un Ukrainā. 

Neloģiski šķiet Vācijas lēmumi par elektroenerģijas 
avotu attīstību. To raksturojumam labi noder teiciens: 
Rarely has a country worked so hard to make itself vul-
nerable25. Vācija sāka slēgt esošās bezemisijas atomelek-
trostacijas pirms ogļu stacijām, turklāt nenodrošinot uz-
krāšanas un pārveidošanas tehnoloģijas, lai pilnvērtīgi 
izmantotu atjaunīgo energoresursu (AER) uzkrāšanu. 
Tā rezultātā Vācijā joprojām no oglēm saražo 35–40% 
elektroenerģijas un tās oglekļa intensitāte ir ļoti augsta.

24  Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2021; https://www.agora-energiewende.de/ 
25  wsj.com; December 22, 2021 

 Piemēram, šī gada 11. janvārī tā atbilda 476 gCO2/kWh, 
kas ir teju piecas reizes vairāk nekā kaimiņvalstij Franci-
jai (101 gCO2/kWh).26 

Baltijas valstīm nav tik labu finansiālo iespēju kā 
Vācijai, tomēr salīdzinoši īsā laikā ir paveikts relatīvi 
vairāk. Kaut arī absolūti lielākais dabasgāzes apjoms tiek 
saņemts no Krievijas, tomēr ir diversificēti tās piegādes 
veidi. Vienu atsevišķu valsti nevar noslēgt no dabasgāzes 
padeves. Ir izbūvēts Klaipēdas LNG terminālis, savieno-
jums starp Somiju un Igauniju, ir modernizēta Inčukalna 
PGK. Valstu starpā pa cauruļvadiem notiek dabasgāzes 
plūsma atbilstoši tirgus darījumiem. 2022. gadā tiks pa-
beigts savienojums starp Lietuvu un Poliju. Darbi Lietuvas 
pusē jau ir noslēgušies.27 Gan Lietuvā, gan Polijā, salīdzi-
not ar 2020. gadu, pērn arī palielinājās no ASV iepirktās 
LNG apjoms. 

Ko nesīs nākotne 
2021. gads parādīja mūsdienu ekspertu un politiķu pa-

audzei, kādās robežās var svārstīties energoresursu cenas 
un kā tas var ietekmēt gan atsevišķas nozares, gan iedzī-
votāju labklājību. Vienlaicīgi situācija ilustrēja dabasgāzes 
tirgus globalizācijas raksturu. Un kārtējo reizi ASV loma  
piegādēm Eiropai bija nozīmīga. Tomēr jāatzīmē, ka šo-
brīd pamatā līgumi, kas tiek slēgti ar ASV LNG ražotājiem, 
ietver brīvu galamērķi. Kravas pārvaldītājam ir iespēja 
to nogādāt tur, kur tiek piedāvāta augstāka cena. Tirgus

26  https://app.electricitymap.org/map 
27  https://www.ambergrid.lt/en/projects/gas-interconnection-poland-lithuania-gipl 
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apstākļi nosaka kravas nonākšanas 
mērķi. Agrāk līgumos pircējam tika 
uzliks pienākums izkraut kravu no-
teiktā galapunktā. Tas atsevišķos ga-
dījumos radīja neracionālas piegā-
des situācijas, piemēram, kad Katarā 
uzpildīts kuģis izkrāva LNG Zēbrigē 
(Zeebrugge) un tad uzpildīja kravu 
turpat, lai nogādātu to Kuveitā. 

Šī ziema ir izrādījusies siltāka, 
nekā pesimisti prognozēja. Nosal-
šana vai blackout vairs nedraud. Ce-
rams, tirgus analītiķi izdarīs loģis-
kus secinājumus par iemesliem un 
sekām un ka Eiropas Komisija (EK) 
kopā ar dalībvalstu vadītājiem veiks 
korekcijas par valsts regulējošo lomu 
attiecībā uz dabasgāzes iepirkumu 
diversifikāciju, uzkrājumu veidoša-
nu “intervences” iespējas nodroši-
nāšanai utt. Līdzīga rakstura pasā-
kumi ir tikuši realizēti citās nozarēs, 
piemēram, tika praktizēta tā dēvētā 
graudu intervence (tā bija ieviesta 
labības tirgū kā tirgu regulējoša at-
balsta shēma). 

2021. gada decembra beigās EK 
nāca klajā ar jaunu priekšlikumu 
uzskatīt dabasgāzes un atomelek-
trostaciju tehnoloģijas kā atbilstošas 
ilgtspējīgai attīstībai pārejas periodā 
uz bezemisiju pasauli. Tas gan sadū-
rās ar asu pretestību no dažām da-
lībvalstīm.28

Viens no EK šī brīža izstrādātajiem 
piedāvājumiem ir veidot stratēģiskās 
dabasgāzes rezerves29. Tas būtu racio-
nālāk nekā radīt kārtējo klimata (vai 
cita nosaukuma) fondu, no kā maksāt 
subsīdijas mājsaimniecībām ar samē-
rā nelielu ienākumu līmeni, atņemot 
naudu, piemēram, vidusslānim. Eiro-
pā esošajās PGK vieta šādām rezer-
vēm atrastos. Ja rīkotos prasmīgi, tās 
varētu izmantot spekulāciju un cenu 
svārstību slāpēšanai. 

Jebkurā gadījumā pieprasījums 
pēc fosilās degvielas pasaulē sagla-
bāsies un lielā daļā – pieaugs. Savu-
kārt ES īpatsvars pasaules kurināmo 
tirgū sarūk, un tā arvien mazāk var 
ko ietekmēt globālā mērogā. Cerams, 
turpmāk energoresursu piegādi no-
teiks galvenokārt bizness, nevis liel-
valstu politika. E&P

28  https://www.theguardian.com/world/2022/jan/03/

fury-eu-moves-ahead-plans-label-gas-nuclear-green 
29  https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/

html/ecb.sp220108~0425a24eb7.en.html No augšas: Frīportas, Kovpointas un Sabinepasas LNG eksporta termināļi ASV
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