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1. PROBLEMATYKA BADAWCZA
Gaz ziemny jest dla człowieka dobrem rzadkim i przez niego cenionym, w związku z tym
coraz bardziej pożądanym. Rola tego surowca w życiu społecznym systematycznie rośnie.
Podnoszenie znaczenia tego dobra dla rozwoju gospodarczego jest widoczne w rosnącym
poziomie wymiany handlowej. Projekcje rozwoju rynku gazu ziemnego wskazują,
że w perspektywie długoterminowej będzie on zyskiwał na znaczeniu bardziej niż inne
nośniki energii. Wraz ze wzrostem roli gazu ziemnego w życiu społecznym, rośnie
gospodarcze znaczenie tego rynku. Zjawisko to jest podstawową przesłanką wyboru
problematyki ujętej w rozprawie.
Kolejną są zmiany instytucjonalno-prawne, które zaszły na polskim rynku gazu ziemnego
na przestrzeni ostatnich lat. Obserwacje zdarzeń z życia gospodarczego w obszarze gazu
ziemnego ujawniają niespójności z prawami ekonomicznymi opisanymi ogólnym modelem
definiującym cechy i zależności pomiędzy kluczowymi elementami rynku: popytem, podażą
i ceną. Dzieje się tak dlatego, że w rzeczywistości gospodarczej występują sytuacje,
w których rynek nie zapewnia osiągnięcia równowagi alokacji czynników wytwórczych
w sensie optimum Pareto. Obserwowane są efekty uboczne powodujące nieefektywność
funkcjonowania mechanizmu rynkowego. Owe zjawiska nazywane są niedoskonałością rynku
lub błędami rynku (Zalega, 2016). Tzw. efekty zewnętrzne (ang. externalities), które według
Paula A. Samuelsona, uznawanego za twórcę teorii efektów zewnętrznych, ujawniają się
wtedy, gdy decyzje podejmowane przez kluczowych aktorów rynku oddziałują na możliwości
produkcyjne lub konsumpcyjne innych podmiotów gospodarczych obecnych na tym rynku.
Choć, co do zasady, polski system gospodarczy jest oparty o reguły wolności gospodarczej
i swobody w kształtowaniu treści umów, przesądzone jest wkraczanie państwa w wolność
gospodarczą, aczkolwiek granice tej ingerencji pozostają sporne (Czarnecka, 2017).
Ten specyficzny aktor rzeczywistości gospodarczej wprowadzając w życie własne cele
determinuje sposób wykonywania działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne, które
również czynnie uczestniczą w realizowaniu wspólnej polityki energetycznej krajów
członkowskich

UE

(Skowron,

2014).

Odbywa

się

to

w

drodze

delegowania

na koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków Państwa nadanych
w ustawach i rozporządzeniach.
Do wczesnych lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku dominującym motywem
wprowadzenia regulacji była niedoskonałość rynku (Peltzman, Levin i Noll, 1989). Obecnie
uzasadnieniem świadomie podejmowanych przez władze gospodarcze przekształceń
w sposobie regulacji jest najczęściej potrzeba podniesienia efektywności ogólnospołecznej
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regulowanego systemu (Gorynia, 1995). Z tym twierdzeniem wiąże się teoria interesu
publicznego będąca jedną z dwóch grup koncepcji obecnych w teorii regulacji ekonomicznej
(Posner, 1974). Dopuszcza ona interwencję państwa w celu eliminacji niedoskonałości
rynkowych rozumianych jako niesprawność i nieefektywność w dążeniach do maksymalizacji
dobrobytu społecznego (Nagaj, 2012). Pojęcia: „sprawności” i „efektywności” są pojęciami
wieloznacznymi. W teorii organizacji i zarządzania pojęcia sprawności i efektywności służą
do oceny funkcjonowania organizacji. Efektywność może być rozumiana jako skuteczność,
ale też właśnie sprawność (Adamczyk i Nehring, 1995). Zdaniem Tadeusza Kotarbińskiego,
pewną postacią sprawności jest zarówno skuteczność, korzystność, jak i ekonomiczność, czyli
tzw. walory praktyczne (Zieleniewski, 1969). W obszarze funkcjonowania segmentu obrotu
pojęcia te należy odnieść do zagadnienia stabilności i pewności obrotu, czyli obszaru
bezpieczeństwa energetycznego, oraz jego oddziaływania na gospodarkę.
Przemysł naftowo-gazowy wymaga od kadry menedżerskiej znajomości ekonomii,
szczególnie zasad funkcjonowania rynku w warunkach ostrej konkurencji w obecności
ciągłych zmian warunków ramowych (Winkler, 2012). W tym kontekście bardzo istotne jest
precyzyjne opisanie zmiennych niezależnych, bowiem ostatnie obserwacje zdarzeń
na polskim rynku gazu ziemnego potwierdzają wzrost interwencjonizmu państwa
w formalno-prawne ramy działalności handlowej. W 2018 roku wzrosła liczba wszczętych
postępowań w sprawie zmiany lub cofnięcia koncesji. Rok ten był też pierwszym,
w perspektywie ostatnich pięciu lat, w którym nastąpił spadek liczby podmiotów
ubiegających się o uzyskanie koncesji na obrót paliwami gazowymi (Koncesja OGP) oraz
koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą (Koncesja OGZ) w stosunku do 2017 roku.
Według Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE, 2019) przyczyniły się do tego zmiany
funkcjonowania rynku gazu związane z poszerzeniem zakresu obowiązku utrzymywania
zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Obserwacje tych zmian na rynku mogłyby być
dowodem zmniejszenia poziomu zainteresowania prowadzeniem działalności handlowej.
Według Rady ds. Gazu Konfederacji Lewiatan (WysokieNapiecie.pl, 2013) do grona
warunków ramowych blokujących efektywność rynku gazowego i będących największymi
przeszkodami dla rozwoju tego rynku należało zaliczyć między innymi: system zapasów
obowiązkowych,

zasady kształtowania taryf

i

niewłaściwe

regulacje w zakresie

dywersyfikacji źródeł dostaw gazu zmiennego do Polski. Wszystkie trzy regulowane obszary
leżą w kręgu badań objętych rozprawą. Są jednocześnie zmiennymi niezależnymi
oznaczonymi odpowiednio: A, B i C.
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Tematyka rozprawy wiąże się z wieloma aspektami teoretycznymi z obszaru
zarządzania, organizacji i organizowania. Rolę państwa w kształtowaniu zasad regulacyjnych
z pewnością można odnosić do założeń teorii interesariuszy. W konfiguracji opisywanej przez
Freemana i Reeda można widzieć państwo jako interesariusza, którego siła wpływu ma postać
formalną, posiada charakter ekonomiczny oraz polityczny. Również w modelu sieci wartości,
jeśli zamiast firmy przyjęty zostanie wymiar segmentu obrotu, obok kontekstu
ekonomicznego nabierają znaczenia: kontekst polityczny, w którym politycy (ang. policy
makers) kreują normy, regulacje i politykę determinującą działania graczy, a także kontekst
społeczny. W tym ujęciu cele polityki państwa mogą nie być wewnętrznie spójne choćby
w zakresie gospodarczym, polityki fiskalnej, dywidendowej i celów z obszaru bezpieczeństwa
energetycznego. Jednocześnie wielowymiarowe cele państwa w polskim segmencie obrotu
mogą stać w sprzeczności z celami indywidualnych podmiotów gospodarczych. Dotyczy
to w szczególności zasady maksymalizacji zysku jako głównego celu funkcjonowania firmy
leżącej u podstaw twierdzeń opisanych w książce Kapitalizm i wolność Miltona Friedmana,
zdobywcy Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1976 roku, bądź proponowanej przez
Elaine Sternberg zasady maksymalizacji wartości właścicielskiej. Na drugim biegunie
rozważań obecne są argumenty keynesowskie wykazujące potrzebę interwencjonizmu
państwa w celu uzyskania zrównoważonego modelu segmentu obrotu. W ten kontekst
wpisuje się najstarsze podejście w zarządzaniu strategicznym – perspektywa planistyczna,
której gorącym zwolennikiem był Harry Igor Ansoff, uważany za ojca terminu „strategia
firmy”. W podejście teoretyczne zakładające konieczność wprowadzenia strategii jako
zintegrowanego planu działań prowadzących do realizacji długookresowych celów oraz
alokacji zasobów, wpisują się poddane szerokim konsultacjom Założenia do polityki
energetycznej Polski do 2040 roku. Jak interpretował Henry Mintzberg, założenia są punktem
wyjścia do formułowania strategii dla segmentu obrotu, a strategie zaś – bez wątpienia –
kształtują cele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych działających w obszarze
handlowym. Tematyka pracy wpisuje się wreszcie w ideę konkurencyjności jako jedną
z kluczowych kategorii w procesie zarządzania strategicznego, której autorem był Michael M.
Porter. Jednocześnie, jak akcentował Joseph E. Stiglitz (Wiśniewski, 2016), zjawisko
globalizacji może wiązać się z osłabianiem roli państw i wzmacnianiem znaczenia
międzynarodowych firm, akcentowaniem uniwersalizacji zasad funkcjonowania gospodarek,
zmniejszaniem

regulacji,

jak

również

ograniczaniem

aparatu

i

funkcji

państwa.

Z perspektywy możliwości dostępu do europejskich hubów gazowych, co umożliwia transport
gazu z Niemiec, Danii, Rosji lub krajów środkowoazjatyckich, czy też arbitrażu
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geograficznego z praktycznie każdym zakątkiem świata, za sprawą terminalu LNG
w Świnoujściu, globalizacja przedsiębiorstw energetycznych działających w obszarze gazu
może dać wiele korzyści. Należy zatem liczyć się ze zmianą taktyki działania przedsiębiorstw
obrotu. Firmy te mogą stać się graczami nie tylko polskiego i europejskiego, ale też
światowego formatu. Mogą one stać się elementami gry będącej przedmiotem badań Michela
Croziera i Erharda Friedberga.
Bazę źródłową prac badawczych stanowiły studia literatury przedmiotu koncentrujące się
na przeglądzie normatywnych rozwiązań regulujących segment obrotu gazem ziemnym.
Wykorzystano teksty problemowe publikowane w literaturze branżowej, w tym
w czasopismach: Rynek Energii, Nowa Energia, Energia i Recycling, Energia Elektryczna,
Energetyka, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Wysokie Napięcie, publikacje Naczelnej
Organizacji

Technicznej

(NOT),

Monitor

Gazowy.

Dane

źródłowe

pochodziły

od regulatorów: Urząd Regulacji Energetyki, ACER, instytucji statystycznych: Eurostat, GUS
oraz raportów m.in.: Najwyższej Izby Kontroli (NIKI), BP Statistical Review,
The Directorate-General for Energy, Towarzystwo Obrotu Energią, a także danych
rynkowych pochodzących od giełd (TGE SA, EEX AG) oraz dedykowanych platform
informacyjnych, jak Reuters Eikon. Do wykorzystanych narzędzi badawczych – obok
dedykowanego do analiz i wnioskowania statystycznych programu IBM SPSS Statistics
w wersji 26 – należy zaliczyć popularne i ogólnodostępne: MS Excel, czy Formularz Google.
Badania i analizy statystyczne wykonane na potrzeby rozprawy koncentrowały się
na dziesięcioletnim okresie obserwacji zdarzeń rynkowych. Dotyczyły one okresu
rozpoczynającego się od 2009 roku, tj. od uchwalenia III pakietu energetycznego
otwierającego w praktyce rynek obrotu gazem ziemnym w Polsce. Należy przypomnieć,
że przed 2009 rokiem istniał w Polsce monopol czysty w dostawach gazu ziemnego
do odbiorców krajowych.
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2. CELE NAUKOWE ROZPRAWY, PYTANIA ORAZ HIPOTEZY
BADAWCZE
Celem głównym pracy jest poznanie wpływu ograniczeń swobody działalności obrotu gazem
ziemnym wynikających z polskiego modelu regulacji aktualnego na przełomie drugiej
i trzeciej dekady XXI. wieku na zarządzanie przedsiębiorstwem obrotu. Ów cel został
zdefiniowany w zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. W obszarze
teoretycznym celem pracy jest weryfikacja skuteczności działania mechanizmu interwencji
władz gospodarczych (teoria regulacji George’a Stiglera), których uzasadnieniem jest
potrzeba

podniesienia

efektywności

ogólnospołecznej

regulowanego

systemu.

Analiza literatury przedmiotu wskazała na możliwość pojawienia się niespójności pomiędzy
praktycznymi efektami wprowadzania regulacji ograniczającymi swobodę prowadzenia
działalności gospodarczej a efektami rynku konkurencyjnego. Niezbędnym elementem
poznawczym jest sposób postrzegania tej problematyki przez menedżerów przedsiębiorstw
obrotu reprezentujących kluczowy element rynku, tj. stronę podażową rynku. W tym obszarze
zagadnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na styku z prawami wynikającymi z teorii
regulacji jest kolejnym przykładem na to, że zainteresowania badawcze dwóch dyscyplin,
czyli ekonomii i nauk o zarządzaniu podlegają procesowi konwergencji, który dotyczy przede
wszystkim pola badań i zakresu przedmiotowego prowadzonych poszukiwań (Dzikowska
i Gorynia, 2012). Celem pracy w obszarze praktycznym jest poszukiwanie optymalnych
rozwiązań

taktycznych

umożliwiających

wzmocnienie

pozycji

konkurencyjnej

przedsiębiorstw obrotu gazem ziemnym w Polsce.
Objęte dysertacją badania i przyjęte cele pracy były realizowane w oparciu o dwa elementy:
-

Weryfikację hipotezy głównej (HG) stanowiącej, że warunki regulacyjne opisane trzema
zmiennymi niezależnymi, tj. regulacjami w zakresie: A – obowiązku uzyskania decyzji
Prezesa URE o zatwierdzeniu taryf, B – obowiązku utworzenia i utrzymywania zapasu
obowiązkowego w instalacji magazynowej i C – maksymalnego poziomu dywersyfikacji
dostaw gazu z jednego źródła, wpływają na: X – efektywność segmentu obrotu i Y –
efektywność działalności handlowej. W celu testowania tej hipotezy założono,
iż

występuje

związek

a

zachowaniami

przyczynowo-skutkowy

gospodarczymi

przedsiębiorstw

pomiędzy
obrotu

tymi
gazem

regulacjami
ziemnym.

Przedsiębiorstwa energetyczne czynnie uczestniczą bowiem w tworzeniu wspólnej
polityki energetycznej krajów członkowskich UE, a także dokonują implementacji jej
głównych celów w specyficznych warunkach krajowych (Skowron, 2014). Uzasadnia to
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przyjęcie założenia, aby przedmiotem badań było testowanie wpływu regulacji na
efektywność sektora gazu ziemnego oraz efektywność działalności obrotu gazem
ziemnym. Kształt przyjętych rozwiązań regulacyjnych wpływa bowiem na obie wskazane
kwestie, które jednocześnie na siebie oddziałują.
Do weryfikacji prawdziwości postawionej hipotezy głównej skonstruowane zostały
zatem dwie hipotezy pomocnicze: H1 mówiącą o tym, że model regulacji opisany trzema
zmiennymi A, B i C wpływa na X – efektywność segmentu obrotu gazem ziemnym
rozumianą jako pewność i stabilność dostaw gazu ziemnego do odbiorców w Polsce oraz
przeciwdziałanie nieuzasadnionym wzrostom cen, oraz H2 zakładającą, że model
regulacji opisany zmiennymi A, B i C wpływa na Y – efektywność działalności
handlowej rozumianą jako konkurencyjność i siłę rynkową przedsiębiorstw obrotu,
opłacalność i potencjał biznesowy prowadzonej przez te przedsiębiorstwa działalności
handlowej oraz stopień aktywności przedsiębiorstw obrotu na rynku. Zaprojektowane
badania zakładały przeprowadzenie analizy związku we wszystkich relacjach pomiędzy
zmiennymi niezależnymi i zmiennymi zależnymi. Testowaniu obu hipotez pomocniczych
miały służyć badania oparte na analizie dotychczasowego dorobku naukowego oraz
wyników zaprojektowanych: badania „wywiady z ekspertami” przeprowadzonego
z wykorzystaniem założeń metody IDI (ang. Individual in-Depth Interview), badania
ankietowego – z wykorzystaniem założeń metody CAWI (ang. Computer-Assisted Web
Interview) oraz statystycznego badania podłużnego wykorzystującego dane statystyczne
zaobserwowane w latach 2009-2018.
-

Uzyskanie odpowiedzi na pytania badawcze o taktykę działań przedsiębiorstw obrotu
mającą na celu wzmocnienie ich konkurencyjności. Podstawą funkcjonowania każdej
organizacji jest dobrze zdefiniowana strategia rozwoju, której kluczowym elementem jest
dążenie do uzyskania długookresowej przewagi konkurencyjnej (Kraszewska i Pujer,
2017). Stąd drugim elementem rozprawy jest poznanie – w perspektywie strategicznej –
taktyki działania przedsiębiorstw obrotu gazem ziemnym w warunkach oddziaływania
trzech obszarów regulacyjnych. Badanie to zostało osadzone na dorobku Michaela
E. Portera należącego do najbardziej znanych teoretyków zarządzania (Kardas, 2016).
Proces wnioskowania został poprzedzony postawieniem 28 pytań badawczych,

których celem było wsparcie precyzyjnego formułowania hipotez badawczych w zakresie
definiowania i operacjonalizacji zmiennych zależnych (ujętych w pierwszym, ww. elemencie
pracy) oraz poznanie taktyki działań przedsiębiorstw obrotu mającej na celu wzmocnienie ich
konkurencyjności (ujętych w drugim elemencie pracy).
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3. STRUKTURA PRACY
Praca składa się z pięciu rozdziałów. Celem pierwszego z nich jest zdefiniowanie znaczenia
podejmowanej problematyki dla życia społecznego oraz określenie istoty biznesowej tej
specyficznej działalności gospodarczej. W pierwszym punkcie rozdziału sprecyzowano czego
i kogo dotyczy badanie. Zdefiniowano pojęcia: gazu ziemnego, przedsiębiorstwa obrotu oraz
trzech specyficznych dla polskiego rynku gazu ziemnego obszarów regulacyjnych. Podjęto tu
próbę usystematyzowania pojęcia efektywności segmentu obrotu gazem ziemnym
w odniesieniu do pojęcia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Druga część tego rozdziału
ma na celu przedstawienie znaczenia handlu gazem ziemnym dla życia społecznego i rozwoju
gospodarczego oraz rolę, jaką gaz ziemny może odegrać w perspektywie do 2040 roku.
Ważnym elementem tej części rozdziału są determinanty kształtowania regulacji dotyczących
obrotu gazem ziemnym w Polsce. W celu dogłębnego zrozumienia problematyki badawczej,
w trzecim punkcie rozdziału pierwszego dokonano próby scharakteryzowania mechanizmu
funkcjonowania rynku oraz podstawowych funkcji operacyjnych obecnych w zarządzaniu
przedsiębiorstwem obrotu.
Drugi rozdział dysertacji koncentruje się na aspektach, które ukształtowały obraz polskiej
rzeczywistości

rynkowej.

Przedmiotem

pierwszej

części

tego

rozdziału

jest

scharakteryzowanie modelu polskiego rynku gazu ziemnego oraz elementów mających
wpływ na jego obecny kształt. Do najważniejszych z nich z pewnością należą czynniki
historyczne związane z procesem transformacji polskiej gospodarki rozpoczętej w latach 90.
XX wieku. Po wstąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, rynek gazu
ziemnego podlegał procesom liberalizacyjnym, wspólnym dla wszystkich krajów Wspólnoty.
W przeobrażaniu polskiego rynku energii nie bez znaczenia miały działania władz
państwowych

w

przedmiocie

wzmocnienia

bezpieczeństwa

energetycznego

kraju.

Przedmiotem trzeciej części drugiego rozdziału jest scharakteryzowanie aktualnej struktury,
a w szczególności segmentu obrotu gazem ziemnym. Jej celem jest opisanie zasad
współdziałania badanej jednostki biznesowej z partnerami rynkowymi.
Rozdział trzeci rozprawy jest w całości poświęcony opisowi trzech obszarów regulacyjnych:
zatwierdzania taryf w zakresie gazu wysokometanowego, tworzenia i utrzymywania zapasów
obowiązkowych oraz dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego z zagranicy. Regulacje te
pełnią funkcje zmiennych niezależnych A, B i C wpływających na decyzje zarządcze aktorów
funkcjonujących w tym ważnym segmencie rynku energii. Ze względu na szybko zmieniające
się uwarunkowania prawne konieczne jest precyzyjne opisanie każdej ze zmiennych. Każda
z nich została scharakteryzowana i poddana analizie odrębnie w trzyczęściowych
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podrozdziałach z uwzględnieniem: opisu obowiązków przedsiębiorstw obrotu wynikających
z regulacji, analizy możliwości zachowań przedsiębiorstw w celu zrealizowania tych
obowiązków oraz zdefiniowania związanego z nimi problemu zarządczego.
Celem czwartego rozdziału pracy jest zaprezentowanie wyników analiz wspierających proces
wnioskowania badawczego. W pierwszej części rozdziału zaprezentowano analizy dotyczące
tematyki konkurencyjności w polskim segmencie obrotu gazem ziemnym w zakresie: m.in.
pomiaru

intensywności

konkurencji

i

stopnia

koncentracji

obszaru

handlowego

z wykorzystaniem wskaźnika CR3, analizy liczby zmian sprzedawcy paliwa gazowego oraz
analizy typu netback w zakresie możliwości optymalizacji kosztowej w obszarze pozyskania
gazu ziemnego z wykorzystaniem funkcjonalności systemu Reuters Eikon. W drugiej części
rozdziału przeprowadzono symulację działań w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach
gazu ziemnego do Polski oraz dokonano pomiaru stopnia bezpieczeństwa energetycznego
z wykorzystaniem zagregowanego wskaźnika ESI (ang. Energy Security Index). W ostatniej
części rozdziału czwartego zaprezentowano wyniki analiz dotyczących oszacowania wpływu
badanych regulacji na cenę paliwa gazowego, pomiaru cenowej elastyczności popytu na gaz
ziemny, a także scharakteryzowano wyniki dotychczasowych badań dotyczących preferencji
odbiorców tego paliwa.
Piąty rozdział opracowania jest poświęcony zaprezentowaniu założeń, metodyki oraz
wyników badań przeprowadzonych przez autora rozprawy. W jego pierwszej części
zaprezentowano wnioski wynikające z przeglądu literatury, które miały znaczenie z punktu
widzenia osiągnięcia celów rozprawy. W dalszej części rozdziału skupiono się na
scharakteryzowaniu metodyki i procesu badawczego oraz prezentacji najważniejszych
wyników badań własnych.
Rozdział szósty rozprawy jest w całości poświęcony interpretacji uzyskanych wyników badań
i dokonanych analiz rynkowych. Ujęto w nim kluczowe wnioski mające znaczenie dla
osiągnięcia celów pracy. W rozdziale tym zaprezentowano ocenę zrealizowania tych celów,
jak również zagadnienia będące podstawą dalszych dociekań badawczych.
Rozprawę wieńczy krótka konstatacja będąca podsumowaniem wykonanych badań i analiz
zaprezentowanych w poszczególnych częściach pracy. W tej części rozprawy zawarto też:
spis tabel, spis rysunków, a także wykaz wykorzystanych w pracy pozycji literaturowych:
kluczowych pozycji książkowych, najważniejszych artykułów z czasopism naukowych oraz
raportów rynkowych będących ważnym źródłem informacji statystycznej. Ujęto tu również
wykaz kluczowych aktów prawnych oraz wykaz internetowych źródeł danych. Wzór
kwestionariusza ankiety wykorzystanej do badania ankietowego oraz wzór scenariusza
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wywiadu mającego zastosowanie w badaniu: „wywiady z ekspertami” dołączone zostały do
rozprawy jako aneksy.
Poniżej znajduje się spis treści rozprawy:
Wstęp
Spis skrótów i oznaczeń
Rozdział I. Gaz ziemny w wymiarze ekonomicznym
1.1.

Uwagi definicyjne

1.1.1. Przedmiot obrotu
1.1.2. Przedsiębiorstwo obrotu
1.1.3. Regulacje
1.1.4. Efektywność segmentu obrotu i działalności handlowej
1.2.

Znaczenie gazu ziemnego

1.2.1. Gaz ziemny jako dobro ekonomiczne
1.2.2. Obrót gazem ziemnym w ujęciu globalnym
1.2.3. Podstawowe determinanty rozwoju handlu gazem ziemnym
1.3.

Istota obrotu gazem ziemnym

1.3.1. Mechanizm funkcjonowania rynku obrotu gazem ziemnym
1.3.2. Właściwości i formy obrotu hurtowego i detalicznego
1.3.3. Specyfika prowadzenia działalności handlowej. Wybrane aspekty
Rozdział II. Polski model rynku gazu ziemnego
2.1.

Ewolucja rynku gazu ziemnego w Polsce

2.1.1. Rys historyczny i otoczenie geopolityczne
2.1.2. Rozbudowa krytycznej infrastruktury gazowej
2.1.3. Liberalizacja polskiego rynku gazu
2.2.

Istota polityki gospodarczej w zakresie gazu ziemnego

2.2.1. Cele polityki energetycznej w obszarze paliw gazowych
2.2.2. Dylematy polityki energetycznej kraju
2.2.3. Rola i znaczenie regulatora
2.3.

Architektura polskiego rynku gazu ziemnego

2.3.1. Koncesjonowanie działalności
2.3.2. Struktura sektora
2.3.3. Segment obrotu
Rozdział III. Regulacje determinujące działalność handlową
3.1.

Regulacja cen sprzedaży
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3.1.1. Stosowanie taryf w rozliczeniach z odbiorcami gazu ziemnego
3.1.2. Zasady kalkulacji cen taryfowych
3.1.3. Niepewność związana z obowiązkiem taryfikacji paliw gazowych
3.2.

Obowiązek utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych

3.2.1. Zasady tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych
3.2.2. Dostęp do zdolności magazynowych
3.2.3. Niepewność związana z obowiązkiem utrzymywania zapasów obowiązkowych
3.3.

Obowiązek dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego

3.3.1. Struktura zaopatrzenia Polski w gaz ziemny
3.3.2. Zasady dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski
3.3.3. Niepewność związana z obowiązkiem dywersyfikacji źródeł dostaw
Rozdział IV. Aspekty rynkowe determinujące zarządzanie przedsiębiorstwem
obrotu
4.1.

Ocena konkurencji w segmencie obrotu

4.1.1. Problematyka dotycząca natężenia konkurencji
4.1.2. Pomiar intensywności konkurencji w segmencie obrotu gazem ziemnym
4.1.3. Zmiana sprzedawcy paliwa gazowego
4.1.4. Źródła przewag kosztowych
4.2.

Analizy dotyczące stabilności dostaw gazu ziemnego dla polskich odbiorców

4.2.1. Problematyka dotycząca niezawodności dostaw gazu ziemnego
4.2.2. Symulacja wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu ziemnego do Polski
4.2.3. Stopień bezpieczeństwa energetycznego w zakresie gazu ziemnego
4.3.

Wybrane aspekty badawcze związane z ofertą sprzedaży gazu ziemnego

4.3.1. Problematyka dotycząca oferty gazu ziemnego
4.3.2. Wpływ regulacji na ceny gazu ziemnego
4.3.3. Ceny i cenowa elastyczność popytu na gaz ziemny
4.3.4. Preferencje odbiorców gazu ziemnego
Rozdział V. Założenia, realizacja i wyniki prac badawczych
5.1.

Problematyka badawcza w kontekście dorobku naukowego

5.1.1. Poziom regulacji a efektywność segmentu obrotu
5.1.2. Konkurencja w segmencie obrotu i konkurencyjność działalności handlowej
5.1.3. Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw obrotu. Wybrane aspekty
5.2.

Przedmiot i metodyka badań

5.2.1. Przedmiot i założenia badawcze
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5.2.1. Opis technik badawczych
5.2.3. Etapy procesu badawczego
5.2.4. Refleksja nad założeniami przyjętymi do badań. Wybrane aspekty
5.3.

Wyniki badań i analiz

5.3.1. Związek pomiędzy regulacjami na efektywnością segmentu obrotu
5.3.2. Związek pomiędzy regulacjami na efektywnością działalności obrotu
5.3.3. Strategie działania przedsiębiorstw obrotu
Rozdział VI. Wnioski wynikające z wyników badań i analiz
6.1.

Interpretacja wyników badań

6.1.1. Wpływ regulacji na efektywność segmentu obrotu
6.1.2. Wpływ regulacji na efektywność działalności handlowej
6.1.3. Sposoby wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw obrotu
6.2.

Ocena zrealizowania celów pracy

6.3.

Zagadnienia będące przedmiotem dalszych badań

Zakończenie
Spis tabel i rysunków
Spis tabel
Spis rysunków
Źródła danych i informacji
Bibliografia
Akty prawne
Źródła internetowe
Aneksy
Kwestionariusz ankiety. Wzór
Scenariusz wywiadu. Wzór
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4. KLUCZOWE WNIOSKI BADAWCZE
Przeprowadzone i zaprezentowane w rozprawie wyniki badań potwierdziły, że będące
przedmiotem badań trzy warunki regulacyjne wpływały na zarządzanie przedsiębiorstwem
obrotu gazem ziemnym, choć oddziaływanie poszczególnych regulacji było zróżnicowane.
Wyniki badań na temat wpływu regulacji na stabilność i pewność dostaw gazu
ziemnego do Polski nie pozwoliły na sformułowanie jednoznacznych wniosków. Wpływ ten
został potwierdzony w badaniu podłużnym. W stosunku do zmiennej A i zmiennej B był on
negatywny. W badaniu ankietowym odnotowano niejednolitą ocenę menedżerów odnośnie
kierunku wpływu obowiązku dywersyfikacji źródeł dostaw (zmienna C) na tę stabilność.
Badanie podłużne zakładające poznanie związku korelacyjnego pomiędzy poszczególnymi
zmiennymi w poszczególnych latach obserwacji a wskaźnikiem ESI nie potwierdziło
występowania związku pomiędzy zmiennymi. Faktem jednak jest, że stopień stabilności
i pewności dostaw gazu w okresie 2009-2018 systematycznie ulegał poprawie. Wskaźnik ESI
poziomu 0,29 w 2009 roku wzrósł o 50% do poziomu 0,44 w roku 2018. Tym samym - choć
wyniki badania podłużnego nie wskazały związku pomiędzy tymi zmiennymi - nie można
jednoznacznie stwierdzić, że tego wpływu nie ma. Wpływ został potwierdzony w badaniu
wywiady z ekspertami. Kluczowy dla stabilności obrotu gazem ziemnym był w szczególności
wpływ obowiązku taryfikacji cen gazu ziemnego. Wpływ ten został jednoznacznie oceniony
jako negatywny i niesłużący rozwojowi rynku. Negatywna ocena oddziaływania modelu
regulacyjnego na stabilność dostaw gazu ziemnego do odbiorców wynikała z nieoptymalnie –
w ówczesnych uwarunkowaniach rynkowych – zaprojektowanego kształtu obowiązujących
rozwiązań regulacyjnych. Odnotowana została ocena menedżerów przedsiębiorstw obrotu,
że – nawet jeśli utworzyliby zapas obowiązkowy – to nie mógł on być wykorzystany
dla zaspokojenia potrzeb ich własnych klientów, a klientów chronionych. W przypadku
bowiem

przedsiębiorstw

obrotu

prowadzących

działalność

na

rynku

hurtowym

nierealizujących sprzedaży do odbiorców chronionych a dokonujących przywozu gazu
ziemnego do Polski (to są podmioty w istocie rzeczywiście dywersyfikujący dostawy gazu do
Polski), to oni byli zobowiązani do utworzenia i utrzymywania tych zapasów. Utworzone
przez nie zapasy obowiązkowe nie zabezpieczały przed skutkami ewentualnych kryzysów
i sytuacji nadzwyczajnych ani tego przedsiębiorstwa, ani jego klientów (ale innych
odbiorców, których wskazało państwo). Jednocześnie - skoro zapas obowiązkowy powinien
być tworzony przez wszystkie przedsiębiorstwa dokonujące przywozu gazu ziemnego do
Polski, także te będące odbiorcami końcowymi wykorzystującymi go na własne cele
produkcyjne – to w przypadkach kryzysowych – mogli oni być odcięci od dostępu
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do własnego surowca. Bezsprzecznie tracił wówczas sens dokonywania przywozu tego gazu
przez te przedsiębiorstwa i tym samym tworzenia przez nie zapasów obowiązkowych.
W ocenie menedżerów przedsiębiorstw obrotu warunki regulacyjne były jedną
z głównych przesłanek pojawienia się ryzyka w segmencie. Pokazały to wyniki badania
ankietowego oraz badania „wywiady z ekspertami”. Kształt modelu taryfikowania cen gazu
ziemnego może w pewnych sytuacjach rynkowych doprowadzić do ograniczenia, a nawet do
usunięcia ofert z rynku. Tym samym potwierdzona byłaby teza X. Chena, H. Yanga i X.
Wangba odnosząca się do rynku farmaceutyków. Sytuacje cofnięcia lub złożenia koncesji
przez niektóre przedsiębiorstwa obrotu wywołały niepewność wśród odbiorców tych firm
odnośnie do ciągłości dostaw i niepokój o warunki ponownego ich przywrócenia. Zjawiska te
rodzą dodatkowe pytania o wywołane warunkami regulacyjnymi zachowania oportunistyczne,
tj. o motywy złożenia koncesji, która mogły wynikać z korzystniejszej odsprzedaży towaru na
rynku konkurencyjnym niż do odbiorców końcowych.
Badania przeprowadzone przez autora pracy potwierdziły, że istnieje związek
pomiędzy wprowadzanymi regulacjami a ceną gazu dla odbiorców końcowych. Ustanie
w 2017 roku obowiązku taryfikacji cen gazu ziemnego dla odbiorców innych niż
gospodarstwa domowe przełożyło się na wzrost cen. Nie zaistniały jednak inne konsekwencje
dla rynku. Nie wpłynęło to w szczególności na zmniejszenie konkurencji. Przeciwnie: stopień
konkurencji w tym obszarze wzrósł. Zaostrzanie warunków prowadzenia działalności
handlowej prowadziło do wzrostu cen gazu ziemnego. I odwrotnie: poluzowanie śruby
regulacyjnej prowadziło do ich spadku. Dwie regulacje: obowiązek tworzenia i utrzymywania
zapasów obowiązkowych oraz obowiązek dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego
do Polski same w sobie kreowały presję na wzrost cen za paliwo gazowe. Według stanu na
30 listopada 2019 roku łączne jednostkowe koszty wynikające z obowiązku utworzenia
i utrzymywania zapasów obowiązkowych przez przedsiębiorstwa obrotu odpowiadały
poziomowi 3,3 zł/MWh. Przekładało się to na 3,2% wzrost ceny netto za paliwo gazowe.
Jednak zaobserwowany wzrost cen za paliwo gazowe nie można było uznać
za nieuzasadniony i nieakceptowalny przez odbiorców tego paliwa. Pomimo wzrostów cen
wzrastało zapotrzebowanie na ten surowiec. Przeczyło to prawom ekonomicznym według
twierdzeń Pareto. Przeprowadzone analizy potwierdziły, że popyt na gaz ziemny jest
nieelastyczny, a reakcja odbiorców na zmiany cen – niewielka.
Wnioski płynące z badań potwierdziły H2 mówiącą o wpływie wszystkich zmiennych
na efektywność działalności handlowej. Różny był jednak ich wpływ na poszczególne
aspekty tej efektywności. Wartości CR3 powyżej 70% i niska liczba głównych dostawców
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wskazały na problemy z konkurencją na rynku gazu ziemnego (ACER, 2015). Wpływ
wszystkich zmiennych na konkurencyjność i siłę rynkową przedsiębiorstw był negatywny.
Potwierdzony został także wpływ trzech zmiennych niezależnych na opłacalność i potencjał
biznesowy prowadzonej działalności handlowej. W badaniu podłużnym potwierdzono
w szczególności, że istniał silny związek pomiędzy obowiązkiem tworzenia i utrzymywania
zapasów obowiązkowych a liczbą koncesji OGZ. Występowanie negatywnego związku
pomiędzy trzema zmiennymi regulacyjnymi a aktywnością przedsiębiorstw obrotu został
potwierdzony w badaniu ankietowym i badaniu wywiady z ekspertami. Wg wyników badań
model taryfikowania cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych nie zachęcał
do prowadzenia sprzedaży gazu do tej grupy odbiorców. Generował dodatkowe ryzyka dla
działalności

handlowej.

Z

kolei

obowiązek

tworzenia

i

utrzymywania

zapasów

obowiązkowych osłabiał aktywność przedsiębiorstw obrotu na rynku poprzez towarzyszącą
mu konieczność długoterminowego zamrożenia kapitału pracującego tych przedsiębiorstw.
Częściowe złagodzenie regulacji, w szczególności w zakresie ustania obowiązku
taryfikowania cen gazu ziemnego do odbiorców innych niż gospodarstwa domowe
skorelowane było ze spadkiem poziomu koncentracji w segmencie obrotu. Likwidacja
obowiązku taryfikowania cen z pewnością korzystnie wpłynęłaby na wzmocnienie stopnia
konkurencyjności w segmencie obrotu.
Obok powyżej zaprezentowanych wniosków w tym zakresie należy podnieć dwie
kwestie: w ocenie ponad połowy menedżerów proces taryfikowania cen gazu nie jest
przejrzysty i łatwy do przeprowadzenia przez przedsiębiorstwa obrotu. Przede wszystkim
jednak taryfikacja cen gazu nie jest czytelna i zrozumiała dla odbiorców tego paliwa.
Obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych był zbyt kosztowny,
i – z powodu niewystarczających pojemności magazynowych w Polsce – trudny do
wypełnienia. To przykład regulacji, której założenia przeciwdziałają rozwojowi rynku.
Oczekiwana zmiana modelu tworzenia i zapasów obowiązkowych wiązała się ze zmianą
zakresu podmiotowego, któremu ten obowiązek był dedykowany. Powinien on dotyczyć
sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców końcowych, a nie – jak dotychczas – firm
dokonujących przywozu gazu na terytorium RP. Oczekiwanym działaniem była budowa
nowych połączeń transgranicznych umożliwiających realizację obowiązków wynikających
z modelu dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego z zagranicy.
Ze wszystkimi trzema regulacjami powiązane było ryzyko biznesowe dla działalności
handlowej. Do najważniejszych z nich należało ryzyko długotrwałego prowadzenia
działalności ze stratą. Zaobserwowano sytuacje, gdy cena pozyskania gazu na rynku
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konkurencyjnym przewyższała cenę sprzedaży gazu wynikającą z zatwierdzonej taryfy.
Przedsiębiorstwa obrotu poszukiwały różnych sposobów umożliwiających uniknięcie
konsekwencji wystąpienia tego ryzyka. Hipotetycznie najprostszą możliwością był zakup
gazu i zatłoczenie go do magazynu. Możliwe wówczas byłoby skorzystanie z tych ilości
w celu pokrycia zwiększonego zapotrzebowania np. w zimie. Skorzystanie z tego pomysłu
było jednak niemożliwie z powodu odziaływania regulacji w zakresie tworzenia
i utrzymywania zapasów obowiązkowych, wszak pojemności magazynowe były zajęte pod
zapas obowiązkowy (który – zgodnie z RŚUM – miał priorytet przed zapasem handlowym).
Wobec

braku

faktycznych

możliwości

wykluczenia

towarzyszących

ryzyk

biznesowych pojawić się mogła pokusa nadużyć i zachowań oportunistycznych. Pokusa
ta wynikała z oddziaływania omawianych regulacji, ponieważ w przypadku, gdy cena na
rynku konkurencyjnym byłaby wyższa niż cena taryfowa korzystniejsza dla przedsiębiorstw
obrotu byłaby sprzedaż zabezpieczonego uprzednio gazu na giełdzie zamiast do jego
własnych odbiorców. Wniosek ten uzasadniał przyjęcie do badań objętych niniejszą rozprawą
dwóch

elementów

dotyczących

badanej

efektywności,

tj.

efektywności

segmentu

i efektywności działalności handlowej. Wyjaśniał on w szczególności, że oba obszary
badawcze wzajemnie na siebie oddziałują.
W pracy zostały przedstawione najlepsze praktyki przedsiębiorstw poszukujących
przewag

konkurencyjnych.

W

ślad

za

twierdzeniami

Michaela

Portera

(1992)

przedsiębiorstwa powinny przyjąć jedną z trzech strategii bazowych: przywództwa
kosztowego, dyferencjacji lub koncentracji na niszy. Dotychczasowe wyniki badań,
wykorzystujące tzw. metodę kluczowych czynników sukcesu (KCS), scharakteryzowały
rynek surowcowy jako rynek o wysokiej dominacji przewag kosztowych i niskiej dominacji
przewag opartych na zróżnicowaniu. Rynek gazu ziemnego nie dał się sklasyfikować jako
typowy rynek surowcowy. Przywództwo kosztowe zostało uznane przez ekspertów za
najmniej skuteczną strategię konkurencyjną. Za najbardziej skuteczną strategię konkurencyjną
na rynku gazu ziemnego została uznana strategia zróżnicowania, podczas gdy metoda KCS
wskazywała rynek surowcowy jako rynek o niskiej dominacji tej strategii. Powodem tego
stanu rzeczy mogły być w szczególności regulacje będące przedmiotem zainteresowania
rozprawą. Uzasadnieniem tej interpretacji były deklaracje respondentów, że likwidacja
obowiązków regulacyjnych zmieni dotychczasową strategię rynkową przedsiębiorstw obrotu.
Przedsiębiorstwa obrotu aktywnie poszukiwały możliwości zróżnicowania produktu.
Najpopularniejszym sposobem na to zróżnicowanie była sprzedaż gazu ziemnego wraz
z innymi produktami lub usługami mogącymi stanowić wobec siebie ofertę komplementarną,

17

gdyż gaz ziemny może być jednym z elementów pakietu produktów i usług dla klienta.
Przedsiębiorstwa obrotu oferowały gaz ziemny w połączeniu z usługami serwisowymi,
a przede wszystkim z innymi produktami o charakterze abonamentowym, takimi jak energia
elektryczna, usługi dostawy Internetu, telewizji, czy telefonii.
Kluczowym elementem świadczenia usługi sprzedaży i dostarczania gazu ziemnego
pozostawały relacje z klientami. Potwierdzony został kierunek zmian w zakresie sposobu
dokonywania

rozliczeń.

Rozliczenia

papierowe

były

zastępowane

rozliczeniami

elektronicznymi. W najbliższej przyszłości należy spodziewać się kontynuacji tego trendu.
W bardziej odległym horyzoncie czasowym prawdopodobne jest redefiniowanie filozofii
sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców. Dotychczasowe założenie określające sprzedaż
i rozliczenie z ilości zużytego gazu ziemnego przez odbiorcę może stać się nieaktualne.
Na wzór tego, co zostało zaobserwowane w obszarze telefonii komórkowej, również
w obszarze gazu ziemnego może zaistnieć potrzeba sprzedaży usługi o charakterze
pakietowym opartej na idei, że odbiorca będzie płacił stały miesięczny abonament,
niezależnie ile gazu zużyje.
Prowadzona przez przedsiębiorstwa obrotu strategia cenowa była zróżnicowana
co najmniej pod względem rodzaju odbiorcy i charakteru realizowanego przez niego poboru
paliwa gazowego. Inna strategia dotyczyła gospodarstw domowych, w stosunku do których
został utrzymany obowiązek taryfikowania, i inna dotyczyła pozostałych odbiorców,
dla których od 2017 r. ten obowiązek ustał. W stosunku do odbiorców innych niż
gospodarstwa domowe obowiązywały kontrakty roczne ze stałą ceną za paliwo gazowe.
Ci odbiorcy chętnie wybierali tańszą ofertę mogąc liczyć na uzyskanie oszczędności. Fakt ten
potwierdziły wnioski z zaobserwowanych zmian wskaźnika liczba zmian sprzedawcy.
W odniesieniu do odbiorców będących gospodarstwami domowymi zaobserwowana została
strategia oparta na gwarantowaniu niezmienności ceny w okresie wykraczającym poza
12 kolejnych miesięcy. Było to istotne odstępstwo od reguł określonych taryfie, jako
podstawowym dokumencie precyzującym zasady prowadzenia rozliczeń z odbiorcami
końcowymi. Skoro poziom cen wynikających z taryf miał charakter cen maksymalnych,
przedsiębiorstwa obrotu dążyły do ustalenia w taryfie cen jak najwyższych, wyższych niż
przedsiębiorstwo dominujące. Miało to znaczenie z punktu widzenia ich biznesowej
stabilności. W relacjach z gospodarstwami domowymi przedsiębiorstwa określały niższą cenę
niż wynikająca z taryf tych przedsiębiorstw. Chcąc dotrzeć do klienta musiały one zaoferować
cenę niższą niż konkurencja i zagwarantować jej niezmienność w dłuższym horyzoncie czasu
niż wspomniane 12 miesięcy.
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W okresie 2009-2018 najskuteczniejszym kanałem dotarcia do klientów była sprzedaż
bezpośrednia (ang. F2F – face-to-face), która dotyczyła zarówno gospodarstw domowych,
jak również innych odbiorców paliwa gazowego. Zostały jednak zaobserwowane zmiany
także w tej kwestii. Sprzedaż F2F pozostawała wciąż najskuteczniejszym sposobem dotarcia
do odbiorców biznesowych. W stosunku do odbiorców będących gospodarstwami domowymi
wzrosło znaczenie wykorzystania elektronicznych kanałów dystrybucji. W najbliższej
przyszłości należy się liczyć ze spadkiem znaczenia stacjonarnych punktów obsługi klienta,
ale przede wszystkim – kanału D2D.
Poszukiwanie przewag konkurencyjnych i wybór strategii dyferencjacji było
powiązane z obszarem stabilności i ryzykiem biznesowym. Oferowanie sprzedaży gazu ze
stałą ceną w okresie wykraczającym poza 12 miesięcy wymagało aktywnego zarządzania
ryzykiem. Obszar ten był jedną z najważniejszych – pod względem znaczenia dla
efektywnego prowadzenia działalności handlowej – funkcji przedsiębiorstw obrotu.
Sposobem na ograniczenie oddziaływania ryzyka wynikającego ze zmienności cen było
zabezpieczanie ceny na polu pozyskania tego surowca poprzez wykorzystanie efektu prawie
doskonałej korelacji zaobserwowanej na konkurencyjnych rynkach: niemieckim i polskim.
Na wspólnym europejskim rynku istniała możliwość pożądanego zabezpieczenia cen, gdyż na
tych platformach obrotu notowane były tożsame instrumenty giełdowe. Tożsamy był również
zakres działania operacyjnego na hubach zachodnioeuropejskich. Istniała też możliwość
utworzenia i utrzymywania zapasów, które spełniałyby tę samą rolę, jaką spełniały w Polsce.
Koszt magazynowania zapasów gazu ziemnego był tam niższy niż w Polsce. Wyniki badania
wywiady z ekspertami wskazały, że może pojawić się nowy produkt na rynku oparty
na stałym abonamencie miesięcznym płatnym zawsze tyle samo niezależnie od faktycznie
odebranych ilości przez odbiorców. Przedsiębiorstwa obrotu mogłyby zabezpieczyć swoją
ekspozycję zakupową poprzez zakup opcji finansowych bez konieczności wypełniania
obowiązków wynikających z omawianych regulacji. W tym przypadku – w sposób oczywisty
– cele wprowadzenia regulacji będących przedmiotem zainteresowania w rozprawie
nie byłyby osiągnięte. Powyższy wniosek wynikający z przeprowadzonych badań uzasadnił
ich zakres przedmiotowy, który – według założeń – odnosić się miał do 2 zagadnień:
poznania wpływu regulacji na zarządzanie przedsiębiorstwem obrotu oraz poznania
najlepszych

praktyk

przedsiębiorstw

obrotu

mających

na

celu

wzmocnienie

ich konkurencyjności w otoczeniu warunków regulacyjnych.
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5. PODSUMOWANIE
Problematyka badawcza będąca przedmiotem rozprawy pozostawała na przełomie
drugiej i trzeciej dekady XXI wieku interesującym przedmiotem dociekań, biorąc pod uwagę
rolę i rosnące znaczenie gazu ziemnego w życiu społecznym. Warunki (ograniczenia)
swobody działalności gospodarczej opisane trzema regulacjami: A – obowiązkiem
taryfikowania cen gazu ziemnego, B – obowiązkiem utworzenia i utrzymywania zapasu
obowiązkowego oraz C – obowiązkiem dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski, były
i są elementem rzeczywistości rynkowej. W duchu konwencjonalnej teorii społecznej
efektywności (Armentano, 2012) przyjęto, że zmiennymi zależnymi najlepiej opisującymi ów
poziom efektywności segmentu obrotu oraz działalności handlowej były odpowiednio:
pewność i stabilność dostaw gazu ziemnego do odbiorców w Polsce, przeciwdziałanie
nieakceptowalnym przez odbiorców zmianom cen mającym odzwierciedlenie w zmianach
poziomu zapotrzebowania na paliwo gazowe oraz konkurencyjność i siła rynkowa
przedsiębiorstw obrotu, opłacalność i potencjał biznesowy, a także stopień aktywności tych
przedsiębiorstw na rynku. Skoro istnieje związek między tymi zmiennymi, hipotezy mówiące
o oddziaływaniu regulacji na zarządzanie przedsiębiorstwem obrotu zostały potwierdzone.
Przeprowadzone wyniki badań pokazały, jak bardzo trafne są oceny menedżerów
przedsiębiorstw obrotu w odniesieniu do skutków wprowadzanych regulacji. Fakt ten
uzasadnia potrzebę włączenia ich do procesu konsultacyjnego wprowadzanych nowych zmian
regulacyjnych.
Wyniki tych badań wskazały potrzebę postawienia tezy, iż o stopniu efektywności
regulowanego systemu decyduje, nie ilość wprowadzonych regulacji, lecz ich jakość. Badanie
umożliwiło wskazanie przyszłego kierunku zmian poszczególnych regulacji. Wyniki badania
w zakresie obowiązku taryfikowania cen gazu ziemnego wskazały, że likwidacja tych
obowiązków regulacyjnych pozytywnie wpłynie na ten obszar badawczy. Proces taryfikacji
nie był łatwy do przeprowadzenia przez przedsiębiorstwa obrotu, a jego model nie był
zrozumiały i czytelny dla odbiorców końcowych. W obszarze obowiązku tworzenia
i utrzymywania zapasów obowiązkowych bardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby
odniesienie go do przedsiębiorstw realizujących sprzedaż gazu ziemnego do odbiorców
końcowych, zamiast do przedsiębiorstw dokonujących przywozu tego gazu na terytorium RP.
Bezpośrednim determinantem efektywności systemu gazowego w obszarze obowiązku
dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski była rozbudowa możliwości technicznych, gdyż
siłę oddziaływania tej regulacji na zarządzanie przedsiębiorstwem obrotu należy wiązać
z możliwością zróżnicowania dostaw, a te w badanym okresie nie były wystarczające.
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