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1.

WPROWADZENIE

Konsekwencj¹ przyjêtego na szczycie Unii Europejskiej pakiet energetyczno-klimatyczny s¹ radykalne zmian w funkcjonowaniu sektora energii w krajach Unii Europejskiej.
Dotycz¹ one osi¹gniêcia do 2020 r. przez wszystkie kraje cz³onkowskie celów, obejmuj¹cych: zmniejszenie emisji CO2, zwiêkszenie udzia³u odnawialnych róde³ energii oraz
zwiêkszenie efektywnoci energetycznej. Dla wype³nienia tych celów konieczne jest dokonanie zmiany w strukturze róde³ energii pierwotnej krajów, które opieraj¹ sw¹ politykê
energetyczn¹ g³ównie na wykorzystywaniu wêgla. W zwi¹zku z tym bran¿a gazownicza
stoi przed ogromn¹ szans¹ rozwoju poniewa¿ dziêki szybkiemu zwiêkszeniu udzia³u instalacji zasilanych gazem ziemnym mo¿na zwiêkszyæ produkcjê energii elektrycznej i cieplnej
bez zwiêkszania poziomu emisji zanieczyszczeñ do atmosfery [20, 21].
Przewiduje siê ¿e do 2020 r. jako czynniki obni¿enia emisji dostêpne bêd¹ praktycznie
tylko ród³a gazowe i OZE, poniewa¿ CCS i energetyka j¹drowa w tym okresie bêdzie generowaæ koszty, natomiast efekty redukcyjne z tych tytu³ów to odleg³a perspektywa. Budowa instalacji gazowych jest tak¿e racjonalna, z uwagi na mo¿liwoæ poprawy regulacyjnoæ
krajowego systemu elektroenergetycznego i mo¿e stanowiæ amortyzatory jego stabilnoci
w zwi¹zku z rosn¹cym udzia³em mocy elektrowni wiatrowych [19].
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Prognozowane zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ brutto w Polsce w 2020 r. wyniesie wed³ug najostro¿niejszych szacunków 169,3 TWh, a wed³ug prognoz opartych na
za³o¿eniu szybszego tempa wzrostu gospodarczego i mniejszego spadku energoch³onnoci
 191,0 TWh. Jednoczenie do tego czasu (2011–2020) przewidywane jest wycofanie 7 tys. MW
zainstalowanych w elektrowniach systemowych i dalszych 7 tys. w okresie do 2030 r. Wynika to z wyeksploatowania znacznej czêci mocy wytwórczych, jak i up³yniêcia terminu
derogacji od dyrektywy LCP 2001/80/WE, z jakich polskie elektrownie skorzysta³y na podstawie zapisów Traktatu Akcesyjnego. Dlatego zrównowa¿enie zdolnoci wytwórczych
w krajowym systemie elektroenergetycznym z zapotrzebowaniem wymagaæ bêdzie wybudowania co najmniej 10 tys. MW w nowych jednostkach wytwórczych. Jedynie czêæ wymaganych mocy mo¿e byæ odtworzona w odnawialnych ród³ach energii [11, 17].
Ju¿ dzisiaj konsekwencj¹ struktury wiekowej i stanu technicznego elektrowni w Polsce jest w du¿ej mierze coraz mniejsza nadwy¿ka mocy dyspozycyjnych w stosunku do
zapotrzebowania szczytowego. Aby temu zaradziæ, w najbli¿szych latach nale¿y podj¹æ
realizacjê znacznej iloci inwestycji w zakresie budowy nowych lub modernizacjê ju¿ istniej¹cych urz¹dzeñ wytwarzania energii elektrycznej [17].
Przedsiêbiorstwa energetyczne chc¹c zwiêkszyæ swój potencja³ produkcyjny staj¹
przed wyborem technologii wytwarzania energii. W³aciwy wybór technologii ma kluczowe znaczenie dla przysz³ych wyników przedsiêwziêcia inwestycyjnego, a co zatem idzie
rozwoju przedsiêbiorstwa. Polskie przedsiêbiorstwa powinny zwróciæ wiêksza uwagê na
technologie energetyczne bazuj¹ce na gazie ziemnym poniewa¿ ich wdro¿enie do struktury
mo¿e byæ korzystne dla nich generuj¹c zysk przy niezmienionych lub nieznacznie zwiêkszonych kosztach produkcji energii i ograniczaj¹c przy tym ryzyko funkcjonowania przedsiêbiorstwa na zliberalizowanych rynkach energii.
Argumentami dla postrzegania technologii gazowych jako atrakcyjnych jest rosn¹cy
popyt na energiê, koniecznoæ ograniczenia emisji CO2 i zwiêkszenia efektywnoci energetycznej co zmusza krajowe przedsiêbiorstwa energetyczne do poszukiwania nowych
rozwi¹zañ w zakresie wywarzania energii. Ponadto budowa gazoportu oraz perspektywa
wydobycia gazu ziemnego ze z³ó¿ niekonwencjonalnych, stwarza mo¿liwoæ pojawienia siê nadpoda¿y gazu co przy perspektywie zakupu w przysz³oci 100% uprawnieñ do
emisji CO2, stwarza podstawy do upowszechnienia siê w kraju gazowych technologii energetycznych.
Postêpuj¹ca liberalizacja rynków energii zwiêksza s³abo rozpoznane i trudne do oszacowania ryzyka przez co zasadna staje siê dywersyfikacja technologii energetycznych oraz
analiza ich wp³ywu na ryzyko funkcjonowania przedsiêbiorstwa i mo¿liwoci jego ograniczenia.
Aby byæ konkurencyjnym na rynku, przedsiêbiorstwa powinny realizowaæ takie inwestycje, które bêd¹ budowaæ wartoæ przedsiêbiorstwa, zapewniaj¹c jednoczenie bezpieczny poziom ryzyka, dlatego wskazane jest kompleksowe podejcie do tego zagadnienia. Pozwoli ono podejmowaæ w³aciwe decyzje w zakresie wyboru technologii energetycznych
wdra¿anych przez przedsiêbiorstwo. W literaturze wiatowej pojawi³y siê nieliczne opracowania poruszaj¹ce ten problem.
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Celem artyku³u jest pokazanie korzyci rozumianych jako zmniejszenie ryzyka funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego, wynikaj¹cych z wdro¿enia technologii wytwarzania energii bazuj¹cych na gazie ziemnym.
W badaniach zostanie wykorzystana metoda analizy portfelowej przedstawiona przez
Markowitza, która pozwoli oceniæ zmiany struktury produkcyjnej przedsiêbiorstwa energetycznego po wdro¿eniu gazowych technologii. Za kryteria oceny przyjmuje siê:
1) koszty wytwarzania energii lub zysk przedsiêbiorstwa b¹d wartoæ przedsiêbiorstwa,
2) ryzyko funkcjonowania przedsiêbiorstwa (najczêciej jest to odchylenie standardowe
kosztów lub zysków, stosowane s¹ równie¿ bardziej wyrafinowane miary ryzyka).
Analiza polega na symulacji portfeli technologii energetycznych odzwierciedlaj¹cych
strukturê produkcyjn¹ przedsiêbiorstwa energetycznego po wdro¿eniu danej technologii.
Portfele te s¹ poddane ocenie pod wzglêdem obu kryteriów. Pozwala to na ich klasyfikacjê,
co wska¿e technologie preferowane w danych warunkach funkcjonowania przedsiêbiorstwa. W ten sposób mo¿na wykazaæ czy wdro¿enie gazowych technologii energetycznych
przez przedsiêbiorstwo jest korzystniejsze w stosunku do alternatywnych przedsiêwziêæ inwestycyjnych bazuj¹cych na wêglu.
2.

PRZEGL¥D LITERATURY

Teoria portfelowa narodzi³a siê na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, kiedy
to Harry Markowitz opublikowa³ Portfolio Selection, gdzie zaprezentowa³ konstruowanie portfeli inwestycyjnych, które dla okrelonego poziomu ryzyka charakteryzowa³y siê
najwy¿sz¹ oczekiwan¹ stop¹ zwrotu [15, 25]. By³ on pierwsz¹ osob¹, która poda³a sformalizowany matematyczny zapis idei dywersyfikacji inwestycji. Wczeniej podstawowym
sposobem podejmowania decyzji inwestycyjnych by³ wybór tych aktywów, które zaoferowa³ najwy¿szy oczekiwany zysk przy minimalnym ryzyku. To rozumowanie mog³o prowadziæ czêsto do budowania portfela sk³adaj¹cego siê tylko z jednego aktywa charakteryzuj¹cego siê po¿¹danym poziomem ryzyka i zysku [22]. Do dzisiaj analiza portfelowa jest powszechnie stosowana przez inwestorów na rynkach finansowych, daj¹c zadowalaj¹ce
wyniki w ró¿nych warunkach gospodarczych [6]. Jednak z biegiem lat ulega³a ona rozwojowi i modyfikacjom i z czasem zaczêto j¹ wykorzystywaæ równie¿ do optymalizacji
portfela aktywów niefinansowych [24, 28]. Pierwsze próby zastosowania teorii portfelowej
w energetyce zosta³y podjête przez Bar-Lev i Katz w 1976 r. [9]. Od tego momentu teoria
portfelowa sta³a siê narzêdziem coraz czêciej wykorzystywanym w bran¿y energetycznej.
Jednak zainteresowanie tematem szczególnie wzros³o koñcem lat dziewiêædziesi¹tych XX
wieku i trwa nieprzerwanie do dzisiaj [14]. Spowodowane to jest dynamicznym rozwojem
komputerów osobistych i znacznym wzrostem ich mocy obliczeniowej.
Nied³ugo po tym jak Markowitz opublikowa³ swoj¹ teoriê portfelow¹ zaczêto j¹ poddawaæ licznym modyfikacjom, które mia³y na celu jej udoskonalenie. Równie¿ podczas zastosowania teorii portfelowej w energetyce dokonywano licznych prób jej zmian.
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Liberalizacja rynków energii stworzy³a nowe otoczenie biznesu, które nara¿a inwestorów na wiêksze ryzyko inwestycyjne wynikaj¹ce z rosn¹cej niepewnoci w zakresie kosztów rodowiskowych, dotycz¹cych szczególnie zmian klimatu, przysz³ych cen paliw i ich
dostêpnoci oraz przysz³ego zapotrzebowanie na energiê [10, 29, 33]. Te w¹tpliwoci maj¹
istotny wp³yw na podejmowanie decyzji inwestycyjnych w energetyce. A trzeba mieæ na
uwadze, ¿e koniecznoæ wyboru technologii, wysoka kapita³och³onnoæ i d³ugi czas realizacji projektu sprawia, ¿e decyzje te z uwagi na ich nieodwracalny charakter s¹ ju¿ same
w sobie bardzo trudne [10, 33]. Restrukturyzacja i deregulacja rynków energii elektrycznej
powoduj¹ wzrost zmiennoci i niepewnoci cen energii [34]. Ryzyko wahañ ceny spot na
rynku energii elektrycznej jest szczególnie istotne. Badania wykaza³y, ¿e codzienne wahania cen energii elektrycznej w danym miejscu s¹ du¿o wy¿sze ni¿ jakiegokolwiek innego
towaru. G³ównym powodem tego mo¿e byæ brak mo¿liwoci ³atwego magazynowania
energii elektrycznej [23]. To wszystko powoduje du¿¹ niechêæ przedsiêbiorstw energetycznych do podejmowania nowych inwestycji. Jest to powa¿nym zagro¿eniem dla trwa³ego
wzrostu i rozwoju nowoczesnego spo³eczeñstwa [10].
W dzisiejszym dynamicznym i niepewnym otoczeniu, gdy ma miejsce sta³y wzrost
popytu na wszystkie rodzaje energii, a ceny surowców zmieniaj¹ siê gwa³townie, sektor
energetyczny potrzebuje narzêdzi, które pozwol¹ uchwyciæ kluczowe ryzyko i pomog¹ podejmowaæ decyzje w zakresie realizacji nowych inwestycji energetycznych [26]. Zarz¹dzanie ryzykiem jest wa¿nym i istotnym elementem w procesie podejmowania decyzji [23, 29].
Inwestorzy coraz czêciej oprócz minimalizacji oczekiwanych ca³kowitych kosztów wytwarzania energii elektrycznej, staraj¹ siê ograniczyæ ryzyka zwi¹zane z wymienionymi
wy¿ej kategoriami niepewnoci. Du¿a awersja do ryzyka sprawia, ¿e inwestorzy k³ad¹
wiêkszy nacisk na jego wartoæ ni¿ na przewidywane koszty [10, 33]. Awerbuch i Deehan
uwa¿aj¹, ¿e planowanie energetyczne powinno nie tylko prowadziæ do najni¿szych kosztów, ale powinno tak¿e zwróciæ wiêksz¹ uwagê na opracowywanie skutecznego portfela
wytwarzania energii w celu osi¹gniêcia ni¿szego ryzyka [2, 3, 5]. Awerbuch i Berger minimalizowali koszty, poniewa¿ z punktu widzenia spo³eczeñstwa, minimalizacja kosztów
wytwarzania jest w³aciwa. Ale na zliberalizowanych rynkach, funkcja celu jest inna. D¹¿y
siê do maksymalizacji zysków finansowych dla za³o¿onego poziomu ryzyka [7, 29]. Coraz
czêciej mówi siê o maksymalizowaniu wartoci przedsiêbiorstwa, co jest szczególnie istotne w przypadku przedsiêbiorstwa notowanego na gie³dzie.
Analiza portfelowa jest sprawdzon¹ metod¹ idealnie nadaj¹c¹ siê do planowania strategii przedsiêbiorstw energetycznych poprzez okrelenie optymalnego portfela technologii
wytwarzania energii elektrycznej [4, 29, 30]. Pozwala ona w sposób metodyczny zdywersyfikowaæ strukturê technologii wytwarzania energii znacznie lepiej ni¿ dokonywanie arbitralnych wyborów [4, 8]. Daje to mo¿liwoæ obni¿enia ryzyka nie zwiêkszaj¹c przy tym
kosztów lub zwiêkszaj¹c zyski, co ma du¿e znaczenie dla polityki przedsiêbiorstwa energetycznego [1].
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Przy wyborze technologii do realizacji w ramach projektu inwestycyjnego nale¿y braæ
pod uwagê technologie energetyczne bazuj¹ce na gazie ziemnym. Wynika to z du¿ego postêpu technologicznego w zakresie rozwoju turbin gazowych oraz dynamicznego rozwoju
rynków gazu ziemnego na wiecie [27].
Za pomoc¹ metody portfelowej mo¿na wykazaæ, ¿e zró¿nicowanie portfela wytwarzania energii elektrycznej poprzez wdro¿enie gazowych technologii energetycznych zw³aszcza kogeneracji mo¿e zmniejszyæ ogólne ryzyko portfela na jakie jest nara¿ony inwestor [6, 10].
Co wykazalii Humphreys i McClain oraz Westner i Madlener a tak¿e Jensen i Meibom
[16, 18, 31, 32]. Pozwala to obni¿yæ koszty ubezpieczenia od ryzyka.
Zwrócenie uwagi na energetykê gazow¹ ma du¿e znaczenie w kontekcie najnowszych badañ zasobów gazu ziemnego w tym zasobów niekonwencjonalnych gazu, które
wskazuj¹, ¿e s¹ one znacznie wiêksze ni¿ wczeniej zak³adano. To stwarza mo¿liwoci
zwiêkszenia u¿ytkowania gazu ziemnego, w ró¿nych sektorach gospodarki, w tym do wytwarzania energii, zastêpuj¹c technologie bazuj¹ce na ropie naftowej i wêglu, a tym samym
zmniejszaj¹c emisjê gazów cieplarnianych i poprawiaj¹c jakoæ powietrza. Rozwój energetyki gazowej umo¿liwi szybszy rozwój odnawialnych róde³ energii bazuj¹cych na energii
s³onecznej i wiatrowej, które bêd¹ obejmowaæ coraz wiêkszy udzia³ w systemie elektroenergetycznym. Wymagaj¹ one mocy rezerwowych, które mog¹ byæ zapewnione przez systemy turbin gazowych [13]. Ponadto nale¿y mieæ na uwadze, ¿e pomimo, i¿ pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej staraj¹ siê zwiêkszaæ wykorzystanie odnawialnych róde³ energii, elektrownie wykorzystuj¹ce kopalne noniki energii, w tym w szczególnoci gaz
ziemny bêd¹ w przysz³oci nadal odgrywaæ wa¿n¹ rolê w europejskim portfelu technologii
energetycznych [32]. Szczególnie technologie kogeneracyjne, które s¹ jednymi z najbardziej skutecznych w zakresie oszczêdzania energii pierwotnej i ograniczania emisji gazów
cieplarnianych [12]. Ze wzglêdu na te korzyci, wiele pañstw cz³onkowskich promuje wytwarzanie energii w skojarzeniu, bazuj¹ce przede wszystkim na gazie ziemnym. Przyspiesza to upowszechnianie siê technologii kogeneracyjnych [31].
3.

WYKORZYSTANIE METODY ANALIZY PORTFELOWEJ

G³ównym celem analizy portfelowej jest sterowanie sk³adem portfela inwestycji w taki
sposób, aby poziom ryzyka i zysku (w analizowanym przypadku koszt wytwarzania energii
elektrycznej) by³ z punktu widzenia inwestora jak najlepszy. Uzyskuje siê to poprzez odpowiednie dobranie struktury portfela (wielkoci udzia³ów poszczególnych walorów – technologii energetycznych). Analiza portfelowa opiera siê na za³o¿eniach rynku efektywnego.
Minimalne ryzyko uzyskuje siê poprzez dywersyfikacjê portfela, której istotn¹ czêci¹ jest
nie tylko dobór walorów o najni¿szym ryzyku (odchyleniu standardowym), ale równie¿
o niskich wspó³czynnikach korelacji z pozosta³ym walorami portfela.
Poni¿ej przedstawiono dwa g³ówne wzory wykorzystywane w analizie portfelowej. S¹
one ju¿ zaadaptowane na potrzeby niniejszej analizy.
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rem:

Przewidywany koszt wytwarzania energii elektrycznej dla portfela wyra¿a siê wzoN

K p = ∑ ui ⋅ Ki

(1)

i =1

gdzie:
KP – przeciêtny koszt wytwarzania energii elektrycznej dla portfela technologii,
ui – udzia³ technologii i w portfelu,
Ki – przeciêtny koszt wytwarzania energii elektrycznej dla technologii i.
Oczywicie nale¿y pamiêtaæ, ¿e suma udzia³ów technologii w portfelu musi byæ równa
jeden oraz udzia³y musz¹ byæ nieujemne.
Sposób wyznaczania ryzyka portfela jest bardziej skomplikowany ni¿ koszt, przy
czym oprócz ryzyka walorów wchodz¹cych w jego sk³ad uwzglêdnia siê korelacjê ich zachowañ. Ryzyko portfela wyra¿one odchyleniem standardowym kosztu wytwarzania energii elektrycznej portfela opisuje wzór:
σp =

gdzie:
σp
σi
ui
ρi,j
N

–
–
–
–
–

N

N N

i =1

i =1 j =1
i≠ j

∑ ui2 ⋅ σi2 + ∑ ∑ ui ⋅ u j ⋅ σi ⋅ σ j ⋅ ρij

(2)

ryzyko portfela,
ryzyko technologii i,
udzia³ technologii i w portfelu,
wspó³czynnik korelacji zachowañ technologii i oraz j,
liczba technologii w portfelu.

Sporód portfeli wyznaczonych wzorami (1) i (2), przedmiotem zainteresowania s¹
jedynie te, które charakteryzuj¹ siê najni¿szym kosztem przy danym poziomie ryzyka lub
najni¿szym ryzykiem dla danego kosztu. Portfele spe³niaj¹ce ten warunek nazywane s¹
efektywnymi. Zbiór wszystkich portfeli efektywnych tworzy tzw. granicê efektywn¹.
Wród portfeli efektywnych istnieje jeden, który charakteryzuje siê najni¿szym kosztem
przypadaj¹c¹ na jednostkê ryzyka. Portfel spe³niaj¹cy ten warunek nazywany jest portfelem
optymalnym.
Rozwa¿my bardzo prosty przypadek. Hipotetyczne przedsiêbiorstwo energetyczne Y,
które scharakteryzowano w tabeli 1, zamierza zwiêkszyæ moc wytwórcz¹. W tym celu planuje realizacjê inwestycji  bloku o mocy 500 MW. Rozwa¿ane s¹ dwie mo¿liwoci:
1) blok parowy opalany wêglem kamiennym;
2) blok gazowo-parowy wykorzystuj¹cy gaz ziemny.
Parametry niezbêdne do wykonania analizy charakteryzuj¹ce oba rodzaje bloków zamieszczono w tabeli 2.
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Tabela 1
Charakterystyka obecnego portfela wytwórczego przedsiêbiorstwa Y

Wartoæ

Parametr
Zainstalowana moc produkcyjna e. e.

1000 MW

Rodzaj bloków energetycznych

wêglowe

Przeciêtny koszt wytwarzania e. e.

95 USD/MW⋅h

Odchylenie standardowe kosztu wytwarzania e. e.

15 USD/MW⋅h

Opracowanie w³asne

Tabela 2
Charakterystyka rozpatrywanych inwestycji
Parametr

Inwestycja 1

Inwestycja 2

Planowana moc wytwórcza

500 MW

500 MW

Rodzaj bloku energetycznego

wêglowy

gazowy

Przeciêtny koszt wytwarzania e. e.

110 USD/MW⋅h

110 USD/MW⋅h

Odchylenie standardowe kosztu wytwarzania e. e.

20 USD/MW⋅h

30 USD/MW⋅h

1

0,1

Korelacja kosztów wytwarzania e. e.
z kosztami istniej¹cych bloków energetycznych
przedsiêbiorstwa Y
Opracowanie w³asne

W analizie przyjêto, ¿e koszty wytwarzania energii elektrycznej dla obu rozpatrywanych inwestycji s¹ takie same ale ryzyka mierzone odchyleniem standardowym s¹ inne.
Istniej¹ce bloki wêglowe s¹ ju¿ w znacznej mierze zamortyzowane przez co koszt wytwarzania energii jest ni¿szy ni¿ w nowych blokach wêglowych równie¿ ich ryzyko jest ni¿sze.
Korelacjê pomiêdzy kosztami wytwarzania energii w blokach wêglowych przyjêto równ¹ 1,
poniewa¿ wykorzystuj¹ one to samo paliwo  wêgiel kamienny.
Rozpatrywany przypadek jest bardzo uproszczony a jego wyniki maja tylko pokazaæ
jakie korzyci mo¿e nieæ dla monokulturowego przedsiêbiorstwa energetycznego dywersyfikacja jego struktury wytwórczej.
Na rysunku 1 przedstawiono zbiór wszystkich mo¿liwych portfeli z zaznaczonym
portfelem przedsiêbiorstwa po wdro¿eniu inwestycji 1. Rysunek 2 przedstawia analogiczn¹
sytuacjê ale dla portfela po wdro¿eniu inwestycji 2. W tabeli 3 zestawiono wyniki liczbowe.
Analiza powy¿szych wyników pozwala stwierdziæ, ¿e realizacji inwestycji 2 jest
korzystniejsza dla przedsiêbiorstwa Y w stosunku do realizacji inwestycji 1 poniewa¿ portfel wynikowy (portfel 2) charakteryzuje siê mniejszym ryzykiem od portfela 1. Ponadto
portfel 2 charakteryzuje siê mniejszym ryzykiem ni¿ portfel wyjciowy.
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a)

b)

Rys. 1. Zbiór wszystkich portfeli efektywnych z zaznaczonym portfelem przedsiêbiorstwa
po wdro¿eniu: a) inwestycji 1; b) inwestycji 2
Opracowanie w³asne

Tabela 3
Charakterystyka portfeli po wdro¿eniu inwestycji
Parametr
Planowana moc wytwórcza portfela
Wdro¿ona inwestycja
Udzia³ mocy wytwórczej nowego bloku w portfelu
Przeciêtny koszt wytwarzania e. e.
Odchylenie standardowe kosztu wytwarzania e. e.

Portfel 1

Portfel 2

1500 MW

1500 MW

inwestycja 1

inwestycja 2

33%

33%

100 USD/MW⋅h

100 USD/MW⋅h

16,67 USD/MW⋅h

14,83 USD/MW⋅h

Opracowanie w³asne

4.

PODSUMOWANIE

Zawansowana wykorzystanie analizy portfelowej pozwala na porównanie technologii
energetycznych i okrelenie ich roli dla przedsiêbiorstwa energetycznego w przypadku realizacji przedsiêwziêcia inwestycyjnego w zakresie wytwarzania energii. W oparciu o to
podejcie mo¿liwe jest stworzenie metody, za pomoc¹ której mo¿na dokonaæ oceny gazowych technologii energetycznych pod wzglêdem korzyci dla przedsiêbiorstwa energetycznego, rozumianych jako wzrost wartoci przedsiêbiorstwa i zmniejszenie ryzyka jego funkcjonowania. W ten sposób bêdzie mo¿na okreliæ rolê gazowych technologii energetycznych w strukturze produkcyjnej polskich przedsiêbiorstw energetycznych. Realizacja
kompleksowych badañ w tym zakresie jest wielce interesuj¹ca poniewa¿ wdro¿enie jej wyników zwiêkszy konkurencyjnoæ polskich przedsiêbiorstw energetycznych wskazuj¹c kierunek dywersyfikacji ich struktur produkcyjnych.
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