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ZNACZENIE SPÓJNOCI ZARZ¥DZANIA STRATEGICZNEGO
W PRZEDSIÊBIORSTWACH SEKTORA
PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO
ZE STRATEGI¥ BEZPIECZEÑSTWA ENERGETYCZNEGO KRAJU
Ten, kto nie spogl¹da w przysz³oæ,
jest z góry przegrany”
Leonardo da Vinci

Tematyka zwi¹zana z bezpieczeñstwem energetycznym Polski sta³a siê w ostatnich latach tematem wiod¹cym wszelkich partii i programów politycznych, a tym samym rz¹dz¹cych i zarz¹dzaj¹cych. Jak czytamy w Polityce energetycznej Polski do roku 2030” [4]
celem polityki energetycznej pañstwa jest zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego
kraju, wzrostu konkurencyjnoci gospodarki i jej efektywnoci energetycznej, a tak¿e
ochrony rodowiska. Maj¹c na uwadze zawarte g³ówne przes³anie dotycz¹ce bezpieczeñstwa energetycznego Polski oraz przyjête przez Radê Europejsk¹ w dniach 89 marca 2007 r.
cele europejskiej polityki energetycznej:
 zwiêkszenie bezpieczeñstwa dostaw,
 zapewnienie konkurencyjnoci gospodarek europejskich i dostêpnoci energii po
przystêpnej cenie,
 promowania równowagi ekologicznej i przeciwdzia³ania zmianom klimatu [4].
Nie sposób nie pochyliæ siê nad tematem spójnoci zarz¹dzania strategicznego przedsiêbiorstw sektora paliwowo-energetycznego z celami strategicznymi Polski w kontekcie
zagwarantowania bezpieczeñstwa energetycznego kraju. Energetyka jest jedn¹ z kluczowych dziedzin gospodarki, stanowi¹c¹ o jej potencjale rozwojowym i maj¹c¹ wp³yw bezporedni i poredni na wiele obszarów ¿ycia zarówno gospodarczego jak i spo³ecznego.
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W ostatnich latach jestemy wiadkami wielu niekorzystnych zjawisk w obszarze problemów energetycznych, oddzia³uj¹cych na ca³¹ gospodarkê, nawet w skali globalnej. S¹ to
w szczególnoci: ci¹gle rosn¹ce zapotrzebowanie na paliwa i energiê, gwa³towne wahania
cen paliw  g³ównie ropopochodnych oraz szybki wzrost zanieczyszczenia rodowiska.
Nale¿y wiêc siê zastanowiæ, gdzie tkwi przyczyna tych negatywnych zjawisk. Byæ mo¿e to
brak nale¿ytej konsekwencji w zarz¹dzaniu strategicznym, brak spójnej, jednolitej i d³ugofalowej wizji stanowi pod³o¿e problemu?
Dla przyk³adu Dania przyjê³a now¹ strategiê energetyczn¹ w 2007. Okrelone w niej
zosta³y g³ówne cele strategiczne:
 Dania w d³ugiej perspektywie powinna ca³kowicie uniezale¿niæ siê od paliw kopalnych;
 redukcja zu¿ycia paliw kopalnych o co najmniej 15% do 2025;
 udzia³ róde³ odnawialnych powinien wzrosn¹æ z 15,6% w 2006 do 20% w 2011 i do
co najmniej 30% w ca³kowitej konsumpcji energii w 2025; to oznacza ¿e co najmniej
2/3 ca³ej konsumowanej energii elektrycznej bêdzie pochodziæ z odnawialnych róde³;
 wzrost oszczêdnoci energetycznej, tak aby zmniejszyæ ca³kowite zu¿ycie energii o 2%
w 2011 i o 4% w 2020 w porównaniu do 2006 [2].
Mo¿na zauwa¿yæ, i¿ g³ówne cele strategiczne nowej polityki energetycznej Danii pozostaj¹ w spójnoci z celami okrelonymi w strategii europejskiej. Nale¿y jednak spojrzeæ
nieco dalej w zakresie zarz¹dzania strategicznego. Czy tak przyjêta strategia energetyczna
Danii znalaz³a swe prze³o¿enia na dzia³ania podejmowane przez strategiczne przedsiêbiorstwa omawianego sektora.
Firma Danfoss na przyk³ad przyjê³a w swej strategii nastêpuj¹ce cele:
1. odnawialne ród³a energii:
 technologie solarne,
 pompy ciep³a w po³¹czeniu z systemami solarnymi,
 komponenty energetyki wiatrowej;
2. efektywnoæ energetyczna:
 sprê¿arki o zmiennej prêdkoci obrotowej,
 zaawansowane sterowanie,
 redukcja emisji CO2,
 turbosprê¿arki,
 odwrócona osmoza [2].
Z przytoczonych przyk³adowych celów strategicznych jasno wynika wysoki stopieñ
spójnoci z celami przyjêtymi przez UE oraz Daniê w swych strategiach. Dania ju¿ obserwuje rezultaty swych dzia³añ. S¹ nimi bez w¹tpienia:
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najni¿sze zu¿ycie energii na jednostkê PKB w UE,
najwy¿szy udzia³ odnawialnych róde³ w produkcji energii elektrycznej w UE,
najbardziej efektywna czysta technologia wêgla na wiecie,
wiod¹cy kraj w zaawansowanych technologiach energetyki odnawialnej (elektrownie
wiatrowe, biomasa) [2].

Wydaje siê, i¿ jedynie tak funkcjonuj¹cy system zarz¹dzania strategicznego, zachowuj¹cy odpowiedni stopieñ spójnoci pomiêdzy strategiami europejskimi, krajowymi oraz
tymi sporz¹dzanymi przez poszczególne przedsiêbiorstwa stanowi podstawê do efektywnego funkcjonowania ca³ego tak istotnego sektora gospodarki jakim jest sektor paliwowoenergetyczny. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, i¿ jednomylnoæ dzia³añ poprawia skutecznoæ
funkcjonowania organizacji [1].
Wejcie naszego kraju do struktur europejskich poci¹gnê³o za sob¹ koniecznoæ
wspó³uczestnictwa w realizacji kierunków polityki europejskiej, w szczególnoci wyra¿onych w odnowionej Strategii Lizboñskiej. G³ównym celem tej strategii jest stworzenie do
2010 roku na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na
wiecie opartej na wiedzy, zdolnej do trwa³ego rozwoju, tworz¹cej wiêksz¹ liczbê lepszych
miejsc pracy oraz charakteryzuj¹cej siê wiêksz¹ spójnoci¹ spo³eczn¹. Zmiany te zmuszaj¹
do podejmowania nowych wyzwañ, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i poszczególnych jej cz³onków, w tym Polski, co za tym idzie w pierwszej kolejnoci strategicznych
przedsiêbiorstw sektora paliwowo-energetycznego.
G³ówne cele polityki energetycznej Unii Europejskiej zosta³y sformu³owane w tzw.
„Pakiecie energetyczno – klimatycznym 3×20” (opublikowanym 10 stycznia 2007 r.) który
zak³ada do 2020 roku:
 obni¿enie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990,
 zwiêkszenie do 20% udzia³u EO w ca³kowitym zu¿yciu energii i 10% udzia³u w paliwach transportowych,
 zwiêkszenie efektywnoci wykorzystania energii pierwotnej o 20% w stosunku do poprzedniego planu dzia³añ [3].
Polska wynegocjowa³a poziom 15% udzia³u EO w ca³kowitym zu¿yciu energii. Warunki, do jakich musi dostosowaæ swe poczynania nasz kraj, s¹ bardzo wymagaj¹ce i trudne
do zrealizowania. Jednak z racji naszego po³o¿enia i przynale¿noci do UE jedynym wyjciem jest dostosowanie polityki i metod zarz¹dzania strategicznego Polski, tak aby pozostawa³y one z korelacji z za³o¿eniami strategii przyjêtej przez UE. Wdra¿anie pakietu energetycznego w warunkach polskich niesie ze sob¹ okrelone skutki dla polskiej gospodarki:
 utrata konkurencyjnoci przez polsk¹ energetykê  wzrost kosztów rzêdu 2 mld. z³/rok,
 wzrost cen energii  pogorszenie konkurencyjnoci ca³ej gospodarki,
 wzrost obci¹¿enia gospodarstw domowych  udzia³ kosztów energii z 1% do 16%
(przekroczona bariera bezpieczeñstwa socjalnego) [6].
Aby jednak Polska gospodarka i spo³eczeñstwo nie musia³o ponosiæ tak du¿ych kosztów, rz¹d opracowa³ strategiê dzia³ania, która ma na celu zapobie¿enie negatywnym skutkom nieuniknionych zmian. Podstawowe kierunki polityki (strategii) energetycznej zawarte zosta³y w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku:






poprawa efektywnoci energetycznej,
wzrost bezpieczeñstwa energetycznego,
rozwój wykorzystania odnawialnych róde³ energii, w tym biopaliw,
rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
ograniczenie oddzia³ywania energetyki na rodowisko [4].
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Wszystkie przyjête cele strategiczne stanowi¹ odzwierciedlenie g³ównych za³o¿eñ strategii przyjêtej przez UE. Jakimi drogami rz¹d zamierza realizowaæ tak okrelone za³o¿enia?
Jeli chodzi o bezpieczeñstwo energetyczne poprzez przyjête cele strategiczne:
 zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantuj¹cym zaspokojenie potrzeb krajowych i po akceptowalnych przez gospodarkê i spo³eczeñstwo cenach,
przy za³o¿eniu optymalnego wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych oraz przez dywersyfikacje róde³ i kierunków dostaw ropy naftowej, paliw
ciek³ych i gazowych;
 dywersyfikacjê dostaw surowców i paliw (technologii) zamiast zró¿nicowania jedynie
kierunków dostaw;
 rozbudowê mocy wytwórczych oraz poszukiwanie niskoemisyjnych technologii.
Na tej podstawie zosta³y sprecyzowane cele strategiczne dla poszczególnych bran¿
maj¹ce przyczyniæ siê do poprawy efektywnoci ich funkcjonowania. I tak w obrêbie bezpieczeñstwa energetycznego przyjêto nastêpuj¹ce cele:
Wêgiel:
 racjonalne i efektywne gospodarowanie z³o¿ami wêgla, znajduj¹cymi siê na terytorium RP.
Gaz:
 dywersyfikacja róde³ i kierunków dostaw gazu ziemnego.
Ropa naftowa:
 zwiêkszenie stopnia dywersyfikacji róde³ dostaw ropy naftowej  z ró¿nych regionów wiata, od ró¿nych dostawców, poredników, alternatywnych szlaków transportowych.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ nadal wraz z ka¿dym kolejnym krokiem opracowywania strategii
bezpieczeñstwa energetycznego Polski, autorzy pozostaj¹ w korelacji ze strategi¹ europejsk¹.
Kolejnym zagadnieniem wyszczególnionym w strategii UE s¹ ród³a odnawialne energii. W zwi¹zku z tym i w polskiej strategii znalaz³y one swe miejsce i okrelono cele strategiczne wykorzystania odnawialnych róde³ energii:
 wzrost wykorzystania OZE w bilansie energii finalnej do 15% w roku 2020 i 20%
w roku 2030,
 osi¹gniêcie w 2020 roku 10% udzia³u biopaliw w rynku paliw transportowych oraz
utrzymanie tego poziomu w latach nastêpnych,
 ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu uzyskanie biomasy oraz
zrównowa¿one wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak
aby nie doprowadziæ do konkurencji pomiêdzy energetyk¹ odnawialna i rolnictwem.
Kolejnym celem strategicznym w rozumieniu polityki UE jest rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii. Tak¿e i w tym zakresie Polska pozostaje w korelacji z przyjêtymi za³o¿enia, okrelaj¹c nastêpuj¹ce cele strategiczne dla naszej gospodarki:
 zwiêkszenie dywersyfikacji róde³ dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw p³ynnych;
 zniesienie barier przy zmianie dostawcy energii elektrycznej i gazu;
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 regulacja rynku paliw i energii w sposób zapewniaj¹cy ochronê interesów wszystkich
uczestników rynku;
 zmiana zasad rynku bilansuj¹cego energii elektrycznej, w tym jego decentralizacja
oraz wprowadzenie rynku dnia bie¿¹cego;
 stworzenie rynku spot i rynku i rynku kontraktów terminowych energii elektrycznej;
 wprowadzenie rynkowych metod kszta³towania cen ciep³a.
Nie pominiêto tak¿e ostatniego z celów okrelonych przez UE, czyli ograniczenia oddzia³ywania energetyki na rodowisko. Tak¿e ten cel znalaz³ swe odzwierciedlenie w Polityce Bezpieczeñstwa Energetycznego Polski w postaci przyjêtych za³o¿eñ:
 ograniczenie emisji CO2 w wielkoci mo¿liwej technicznie do osi¹gniêcia bez naruszania bezpieczeñstwa energetycznego, a w szczególnoci zrównowa¿enia zapotrzebowania na energie z poda¿¹, jednak bez koniecznoci takiej zmiany technologii produkcji, która powodowa³aby zmniejszenie bezpieczeñstwa energetycznego poprzez
zbytnie uzale¿nienie od importu paliw i energii;
 ograniczenie emisji SO2 do poziomu ustalonego w Traktacie Akcesyjnym;
 ograniczenie emisji NOx poczynaj¹c od 2016 roku, zgodnie ze zobowi¹zaniami przyjêtymi przy akcesji do UE;
 zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych oraz
róde³ skojarzonych i rozproszonych.
Czy jednak cele strategiczne Polski znajduj¹ swe odzwierciedlenie w strategiach poszczególnych przedsiêbiorstw (tak jak to obserwujemy w przypadku wspomnianej wczeniej Danii)?
Na przyk³ad najwiêksze przedsiêbiorstwo gazowo-naftowo w Polsce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. opar³o sw¹ strategiê na szeciu filarach strategicznych:
1. Rozwoju dzia³alnoci handlowej:
 Utrzymanie dominuj¹cej pozycji na rynku krajowym poprzez wzrost wolumenu sprzeda¿y do ma³ych i rednich klientów o rednio 1,5% rocznie oraz wzrost sprzeda¿y do
du¿ych odbiorców przemys³owych.
 Zapewnienie rentownoci obrotu gazem ziemnym na poziomie rynkowym poprzez
dzia³ania na rzecz zmian regulacji sektora gazowniczego w Polsce oraz obni¿enie kosztów obs³ugi klienta.
 Wypracowanie spójnej polityki handlowej dla Grupy Kapita³owej PGNiG poprzez
zwiêkszenie atrakcyjnoci oferty dla klientów (nowe produkty, us³ugi, itp.) oraz
usprawnienie procesów handlowych i marketingowych (call center, e-BOKi itp.).
2. Zapewnieniu dostaw gazu ziemnego:
 Budowa nowej infrastruktury transportowej umo¿liwiaj¹cej dostawy gazu do Polski
z innych ni¿ dotychczas kierunków poprzez realizacjê projektu Skanled, wspó³pracê
z OGP Gaz System SA realizuj¹cym projekt Baltic Pipe oraz przy budowie terminalu
regazyfikuj¹cego LNG.
 Budowa odpowiedniej struktury kontraktów importowych (40% importu z kierunku
wschodniego, 30% z kierunku pó³nocnego i zachodniego, za pozosta³e 30% produkcja w³asna).
 Prowadzenie miêdzynarodowego obrotu gazem i rop¹ naftow¹ poprzez zbudowanie
odpowiedniej organizacji dla tych operacji.
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3. Rozwoju dzia³alnoci poszukiwawczo-wydobywczej:
 Zwiêkszenie w³asnego wydobycia gazu ziemnego do poziomu ok. 6,2 mld m3.
(w przeliczeniu na gaz wysokometanowy) i ropy naftowej do ok. 1,8 mln ton rocznie
w kolejnych latach poprzez zwiêkszenie krajowych zdolnoci wydobywczych gazu
ziemnego do ok. 4,5 mld m3.
 Racjonalizacja dzia³añ w obszarze poszukiwañ i wydobycia poprzez restrukturyzacjê
spó³ek nale¿¹cych do Grupy Kapita³owej PGNiG.
 Zbudowanie przez PGNiG pozycji miêdzynarodowego koncernu gazowego poprzez
wypracowanie znacz¹cej pozycji na rynkach kluczowych (m.in. Algieria, Dania, Egipt,
Libia, Norwegia) jak i osi¹gniêcie widocznej pozycji na rynkach dodatkowych (m.in.
Indie, Maroko, Niemcy, Pakistan, Tunezja, Wielka Brytania).
4. Rozbudowie i budowie pojemnoci magazynowych:
 Zapewnienie odpowiednich pojemnoci magazynowych na potrzeby klientów PGNiG
oraz ustawy o zapasach obowi¹zkowych.
 Powo³anie Operatora Systemu Magazynowania.
 wiadczenie us³ug magazynowania gazu na zasadach komercyjnych poprzez budowê
podziemnych magazynów gazu z partnerami zewnêtrznymi.
 Podniesienie rentownoci w obszarze magazynowania do 1011%.
5. Podniesieniu rentownoci w obszarze dystrybucji:
 Podniesienie rentownoci dzia³alnoci w obszarze dystrybucji poprzez maksymalizacjê
przychodów z dzia³alnoci regulowanej, a tak¿e wzrost wskanika ROE do poziomu
78% w 2015 roku.
 Racjonalizacja kosztów poprzez obni¿enie kosztów w³asnych dzia³alnoci oraz konsolidacjê procesów zakupowych prowadzonych przez spó³ki z GK PGNiG z obszaru
dystrybucji.
 Optymalny rozwój sieci dystrybucyjnej poprzez opracowanie jednolitych zasad rozbudowy sieci.
6. Poszerzeniu zakresu i skali dzia³alnoci (wyd³u¿eniu ³añcucha wartoci):
 Ekspansja Grupy Kapita³owej PGNiG poprzez poszerzenie ³añcucha wartoci o elektroenergetykê zdobycie kompetencji w obszarze sk³adowania CO2, budowê kompetencji
w zakresie zagazowywania wêgla, poszerzenie ³añcucha wartoci w sektorze Wielkiej
Syntezy Chemicznej, a tak¿e alianse z firmami petrochemicznymi [5].
Na przyk³adzie PGNiG S.A. widaæ, i¿ strategia tego znacz¹cego producenta oraz dystrybutora gazu oraz ropy naftowej nie pozostaje w oderwaniu od Polityki Bezpieczeñstwa
Energetycznego Polski.
Temat ten jednak wymaga dog³êbniejszej analizy. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿, aby cele, zarówno te europejskie a przede wszystkim te nasze polskie mia³y szanse na realizacjê trzeba
podj¹æ próbê odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
 Czy metody i techniki zarz¹dzania strategicznego stosowane i wdra¿ane w najwa¿niejszych przedsiêbiorstwach sektora paliwowego i energetycznego, jak i chemicznego
i górniczego pozwalaj¹ liczyæ na osi¹gniecie zamierzonych celów?
 Czy mo¿emy mówiæ o spójnoci za³o¿eñ przyjmowanych w strategiach rozwoju poszczególnych przedsiêbiorstw z za³o¿eniami ujêtymi w strategii, polityce energetycznej Polski oraz wspomnianych za³o¿eniach Rady Europejskiej?
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 Jakie  i czy w ogóle funkcjonuj¹  mechanizmy kontroli, weryfikacji, modyfikacji
stosowane w celu zapewnienia spójnoci za³o¿eñ i poczynañ poszczególnych przedsiêbiorstw z za³o¿eniami strategii i polityki energetycznej Polski?
Oczywicie w tak krótkiej publikacji nie sposób odpowiedzieæ na tak postawione pytania. Lecz mo¿na, i nale¿y, poruszyæ to jak¿e wa¿ne zagadnienie  zarz¹dzania strategicznego w kontekcie zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego Polski. Bo czy¿ bez silnego
stopnia spójnoci pomiêdzy poszczególnymi celami oraz strategiami rozwoju przedsiêbiorstw, a celami i strategi¹ bezpieczeñstwa energetycznego kraju, mo¿emy myleæ o sukcesie w zabezpieczeniu naszego pañstwa w sferze paliwowo-energetycznej?
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