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GAZ ZIEMNY A BEZPIECZEÑSTWO ENERGETYCZNE
1.

WSTÊP

Rosn¹ca liczba ludnoci, postêpuj¹ca industrializacja oraz poprawa jakoci ¿ycia powoduj¹, ¿e zu¿ycie energii systematycznie wzrasta. Przek³ada siê to na wzrost zu¿ycia kopalnych surowców energetycznych, które s¹ podstawowymi nonikami energii. Obecnie
najbardziej po¿¹danym na wiecie surowcem energetycznym jest gaz ziemny. Wynika to
z jego licznych zalet, takich jak: czystoæ spalin, redukcja poziomu emisji dwutlenku wêgla, ³atwoæ przesy³u i transportu oraz wysoka sprawnoæ energetyczna [12, 13].
Obecnie zmienia siê struktura transportu gazu ziemnego. Wzrasta sprzeda¿ surowca
w formie skroplonej. Rozwój technologii LNG sprawia, ¿e dotychczasowy regionalny handel gazem zaczyna przyjmowaæ charakter globalny. Prognozuje siê, ¿e w roku 2030 po³owa
wiatowego handlu gazem bêdzie przypada³a na ³añcuch LNG. Powody takiego stanu rzeczy s¹ nastêpuj¹ce [12]:
 ³atwoæ transportu LNG przy zró¿nicowanym usytuowaniu z³ó¿ gazu w stosunku do
odbiorców surowca,
 konsekwentne obni¿anie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych poszczególnych
ogniw ³añcucha LNG,
 elastyczne dostosowywanie siê handlu LNG do wymogów i warunków rynkowych.
Wszystko to sprawia, ¿e gaz ziemny stanie siê bardzo wa¿nym elementem polityki
wielu krajów, zmierzaj¹cej do zapewnienia w³aciwego poziomu bezpieczeñstwa energetycznego.
Celem autorów sta³o siê okrelenie poziomu, w jakim ten nonik energii zapewnia bezpieczeñstwo energetyczne w wymiarze globalnym oraz krajowym.
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2.

BEZPIECZEÑSTWO ENERGETYCZNE

Bezpieczeñstwo energetyczne jest jednym z najbardziej nieprecyzyjnych pojêæ funkcjonuj¹cych w energetyce. Istnieje kilka jego definicji, najwa¿niejsze z nich podano w nastêpuj¹cych dokumentach:
 Doktryna zarz¹dzania bezpieczeñstwem energetycznym [4]
Bezpieczeñstwo energetyczne to zdolnoæ do zaspokojenia w warunkach rynkowych
popytu na energiê pod wzglêdem ilociowym i jakociowym, po cenie wynikaj¹cej
z równowagi popytu i poda¿y, przy zachowaniu warunków ochrony rodowiska
 Prawo energetyczne [10]
Bezpieczeñstwo energetyczne  stan gospodarki umo¿liwiaj¹cy pokrycie bie¿¹cego
i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energiê w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagañ ochrony rodowiska
 Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 [9]
Przez bezpieczeñstwo energetyczne rozumie siê zapewnienie stabilnych dostaw paliw
i energii na poziomie gwarantuj¹cym zaspokojenie potrzeb krajowych i po akceptowanych przez gospodarkê i spo³eczeñstwo cenach, przy za³o¿eniu optymalnego wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych oraz poprzez dywersyfikacjê róde³ i kierunków dostaw ropy naftowej, paliw ciek³ych i gazowych.
Na podstawie tych definicji mo¿na wyró¿niæ cztery wymiary bezpieczeñstwa energetycznego, to jest: fizyczny, ekonomiczny, ekologiczny i spo³eczny.
Zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego w wymiarze fizycznym mo¿na rozumieæ
jako zapewnienie stabilnych warunków, umo¿liwiaj¹cych pokrycie bie¿¹cego i perspektywicznego zapotrzebowania gospodarki i spo³eczeñstwa na energiê odpowiedniego rodzaju
i wymaganej jakoci, realizowanych przez dywersyfikacjê kierunków dostaw oraz rodzajów noników energii pozwalaj¹cej na ich wzajemn¹ substytucjê. Aspekt fizyczny obejmuje równie¿ zagadnienia zwi¹zane ze stanem i niezawodnoci¹ infrastruktury technicznej
i jej zarz¹dzaniem [3, 4, 6].
Zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego w wymiarze ekonomicznym to inaczej
zapewnienie wszystkim uczestnikom rynku energii jednakowych warunków dzia³alnoci,
zw³aszcza stworzenie warunków zapewniaj¹cych wiarygodnoæ oraz przejrzystoæ cen
i kosztów oraz eliminacjê wykorzystywania systemu kreowania cen dla realizacji polityki
socjalnej lub jako instrumentu ekonomicznego wspierania okrelonego nonika energii. Ma
to na celu zapewnienie odbiorcom koñcowym akceptowalnych cen noników energii, opartych na kosztach i okrelanych przez rynek na podstawie poda¿y i popytu [1, 3, 4, 6].
Zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego w wymiarze ekologicznym mo¿na postrzegaæ jako minimalizacjê negatywnego oddzia³ywania sektora energii na rodowisko
przyrodnicze. Zwi¹zane jest to z trosk¹ o zachowanie w nale¿ytym stanie rodowiska przyrodniczego dla przysz³ych pokoleñ, co wymaga spe³nienia odpowiednich standardów i zobowi¹zañ ekologicznych. [3, 4, 6].
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Zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego w wymiarze spo³ecznym mo¿na interpretowaæ jako minimalizacjê negatywnego oddzia³ywania sektora energii na warunki ¿ycia
spo³eczeñstwa [6].
Reasumuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, mo¿na stwierdziæ, ¿e g³ównym celem kreowania
bezpieczeñstwa energetycznego jest:
 w wymiarze fizycznym: zapewnienie odbiorcom koñcowym ci¹g³oci dostaw energii
o okrelonej jakoci zapewniaj¹cej pokrycie zapotrzebowania na ni¹;
 w wymiarze ekonomicznym: zapewnienie konkurencyjnych i stabilnych cen dla odbiorców koñcowych;
 w wymiarze ekologicznym: zapewnienie okrelonego poziomu oddzia³ywania sektora
energetycznego na rodowisko przyrodnicze;
 w wymiarze spo³ecznym: zapewnienie okrelonego poziomu oddzia³ywania sektora
energetycznego na ¿ycie spo³eczne.
Podejcie klasyczne do bezpieczeñstwa energetycznego charakteryzowa³o siê postrzeganiem tego pojêcia jedynie w wymiarze fizycznym, ignoruj¹c pozosta³e jego aspekty. Wed³ug tego podejcia podstawowym mechanizmem zmniejszaj¹cym ryzyko energetycznych
zawirowañ jest produkcja krajowa. Wynika z tego, ¿e im wiêkszy udzia³ w³asnych surowców w bilansie energetycznym, tym wiêksze bezpieczeñstwo [5, 15].
Dzisiaj podejcie klasyczne traci na znaczeniu, wynika to z postêpuj¹cych zmian globalizacyjnych i liberalizacji sektora energetycznego. Tworzone s¹ liczne powi¹zania miêdzynarodowe, zwiêksza siê dostêp do nowoczesnej techniki i technologii umo¿liwiaj¹cej
swobodniejszy wybór dostawców. W efekcie sektor energetyczny polega w znacznie wiêkszym stopniu na wspó³zale¿noci i wspó³pracy, przez co wiêkszego znaczenia nabiera
aspekt ekonomiczny [8, 15].
3.

OCENA BEZPIECZEÑSTWA ENERGETYCZNEGO

Przytoczone definicje stanowi¹ punkt wyjcia do rozwa¿añ dotycz¹cych okrelania
poziomu bezpieczeñstwa energetycznego, jaki zapewnia gaz ziemny. W pracy wykorzystano wielowymiarow¹ analizê danych w celu wyznaczenia wartoci zagregowanego wskanika oceny bezpieczeñstwa energetyczne.
Nieprecyzyjnoæ i wieloaspektowoæ pojêcia bezpieczeñstwa energetycznego powoduje, ¿e mo¿na go rozpatrywaæ w oparciu o szereg kryteriów o przeciwstawnym charakterze.
W konsekwencji istnieje ca³y zestaw atrybutów (cech), sporód których ka¿dy dotyczy innego wymiaru bezpieczeñstwa energetycznego. Samodzielnie ¿aden z nich nie pozwala
w pe³ni oceniæ bezpieczeñstwa energetycznego. W zwi¹zku z tym pojawia siê trudnoæ
w ustaleniu odpowiedniego zestawu cech opisuj¹cych stan bezpieczeñstwa energetycznego. W zale¿noci czy mamy na myli bezpieczeñstwo energetyczne w perspektywie krótkookresowej czy d³ugookresowej, jego wymiar zewnêtrzny lub wewnêtrzny, mówimy o innym zestawie cech [11, 14].
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W efekcie analiza bezpieczeñstwa energetycznego obarczona jest czynnikiem subiektywnoci oceny. Dobór komponentów bezpieczeñstwa energetycznego oraz okrelenie ich
istotnoci realizowane jest zazwyczaj w sposób autorytatywny na bazie dostêpnych przes³anek przez decydenta lub decydentów. Sprowadza siê to zazwyczaj do okrelenia wybranych
cech oceny cz¹stkowej na bazie, z których w sposób intuicyjny formu³uje siê ogóln¹ ocenê
bezpieczeñstwa energetycznego [14].
W artykule z uwagi na brak mo¿liwoci mierzenia wszystkich elementów charakteryzuj¹cych szeroko pojête bezpieczeñstwo energetyczne, przyjêto listê atrybutów oceny
cz¹stkowej, wród których s¹ wskaniki o charakterze ilociowym i jakociowym. Wybrane cechy maj¹ na celu zobrazowaæ stopieñ realizacji przyjêtych celów zawartych w definicjach bezpieczeñstwa energetycznego. Tabela 1 zawiera zaproponowany zestaw cech oceny
cz¹stkowej bezpieczeñstwa energetycznego w wymiarze globalnym wynikaj¹cego z u¿ytkowania gazu ziemnego. W artykule okrelono tak¿e stopieñ, w jakim gaz ziemny zapewnia
bezpieczeñstwo energetyczne w wymiarze krajowym. Z uwagi na to, ¿e istniej¹ zasadnicze
ró¿nice w postrzeganiu bezpieczeñstwa energetycznego zapewnianego przez u¿ytkowanie gazu ziemnego w wymiarze krajowym i w wymiarze globalnym, w tabeli 2 zamieszczono zaproponowany zestaw atrybutów oceny cz¹stkowej bezpieczeñstwa energetycznego
w wymiarze krajowym. Zaproponowane w tabelach 1 i 2 zestawy atrybutów powsta³y
na podstawie analizy literatury [2, 6, 7, 8, 11, 14, 16].
Wartoci dla czêci atrybutów oceny cz¹stkowej bezpieczeñstwa energetycznego zosta³y okrelone na podstawie cech statystycznych, dostêpnych do obserwacji i pomiaru. Dla
pozosta³ych cech oceny cz¹stkowej bezpieczeñstwa energetycznego wartoci zosta³y okrelone przez ekspertów w trakcie przeprowadzonych badañ ankietowych.
Czêæ cech statystycznych wyra¿ona jest w ró¿nych jednostkach miary, dlatego konieczne by³o doprowadzenie ich do wartoci porównywalnych (przejcia na wielkoci niemianowane). W tym celu dokonano standaryzacji, normalizacji i przekszta³cenia ilorazowego tak, aby przekszta³ciæ wszystkie cechy na stymulanty.
Trudnym etapem budowania wskanika agregatowego odzwierciedlaj¹cego wielowymiarowy stan bezpieczeñstwa energetycznego jest ustalenie wa¿noci atrybutów, czyli ustalenie wag. Wagi przypisywane poszczególnym cechom odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w ogólnej
ocenie analizowanego zjawiska, poniewa¿ czêsto znacz¹co wp³ywaj¹ na wynik koñcowy
analizy. Dla poszczególnych atrybutów bêd¹cych komponentami danego wymiaru bezpieczeñstwa energetycznego przyjêto równe wagi, przez co wszystkie cechy w ramach danego
wymiaru s¹ tak samo istotne. Natomiast wagi charakteryzuj¹ce istotnoæ danego wymiaru
w ocenie zagregowanego bezpieczeñstwa energetycznego okrelono na podstawie opinii
ekspertów [14, 16].
Do konstrukcji wskanika oceny bezpieczeñstwa energetycznego przyjêto addytywn¹
formu³ê agregacji.
Aby wskanik agregatowy mia³ charakter wzglêdny, dziêki czemu móg³ byæ w ³atwy
sposób porównywany, wskaniki cz¹stkowe charakteryzuj¹ce bezpieczeñstwo energetyczne
w danym wymiarze zestandaryzowano do przedzia³u <1, 10>, przy czym im wy¿sza wartoæ
wskanika, tym w wy¿szym stopniu gaz ziemny zapewnia bezpieczeñstwo energetyczne.
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Tabela 1
Atrybuty charakteryzuj¹ce stan bezpieczeñstwa energetycznego wynikaj¹cego
z u¿ytkowania gazu ziemnego w wymiarze globalnym

FIZYCZNY

Wymiar
bezpieczeñstwa energetycznego

Wyszczególnienie

Wagi

Wartoæ
Wartoæ skorygowana

Poziom koncentracji zasobów gazu ziemnego
wyznaczony dla pañstw bêd¹cych eksporterami
tego surowca

1/8

8,5

1,06

Wystarczalnoæ zasobów gazu ziemnego w pañstwach
bêd¹cych eksporterami tego surowca

1/8

5,3

0,66

Perspektywy odkrycia nowych z³ó¿ gazu ziemnego
w pañstwach bêd¹cych jego wiatowymi eksporterami

1/8

5,8

0,73

Poziom koncentracji wiatowego eksportu gazu
ziemnego realizowanego przez pañstwa

1/8

9,1

1,14

Mo¿liwoæ pojawienia siê nowych wiatowych
eksporterów gazu ziemnego

1/8

5,7

0,71

Sytuacja polityczna pañstw eksportuj¹cych gaz ziemny

1/8

5,7

0,71

Mo¿liwoæ substytucji gazu ziemnego

1/8

5,2

0,65

Technologiczna ³atwoæ transportu
i magazynowania gazu ziemnego

1/8

5,1

0,64

EKOLOGICZNY

EKONOMICZNY

Suma

6,30

Cena gazu ziemnego

1/4

1,0

0,25

Zmiennoæ ceny gazu ziemnego

1/4

2,4

0,60

rednia sprawnoæ przetworzenia gazu ziemnego
na energiê elektryczn¹

1/4

5,0

1,25

Poziom wymaganych inwestycji w wiatowym
gazownictwie

1/4

6,6

1,65

Suma

3,75

Emisja CO2 w procesie u¿ytkowania gazu ziemnego

1/4

Emisja odpadów w procesie u¿ytkowania gazu
ziemnego (z wy³¹czeniem emisji CO2)

1/4

5,8

1,45

7,3

1,83

Oddzia³ywanie odpadów powsta³ych w procesie
u¿ytkowania gazu ziemnego (z wy³¹czeniem CO2)
na rodowisko przyrodnicze

1/4

8,4

2,10

Oddzia³ywanie procesu pozyskania gazu ziemnego
na rodowisko przyrodnicze

1/4

6,4

1,60

Akceptacja spo³eczna wiata dla gazu ziemnego

1/2

8,9

4,45

Koszty spo³eczne zwi¹zane z u¿ytkowaniem gazu
ziemnego

1/2

7,5

3,75

SPO£EC
ZNY

Suma

Suma

6,98

8,20

ród³o: Opracowanie w³asne
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Tabela 2
Atrybuty charakteryzuj¹ce stan bezpieczeñstwa energetycznego wynikaj¹cego
z u¿ytkowania gazu ziemnego w wymiarze krajowym

FIZYCZNY

Wymiar
bezpieczeñstwa energetycznego

Wartoæ
Wartoæ skorygowana

Wyszczególnienie

Waga

Poziom koncentracji zasobów gazu ziemnego
wyznaczony dla pañstw eksportuj¹cych ten surowiec
na rynek polski

1/11

3,7

0,34

Wystarczalnoæ zasobów gazu ziemnego wyznaczona
dla pañstw eksportuj¹cych ten surowca na rynek
polski

1/11

2,0

0,18

Perspektywy odkrycia nowych z³ó¿ gazu ziemnego
w pañstwach eksportuj¹cych ten surowiec na rynek
polski

1/11

5,2

0,47

Poziom koncentracji eksportu gazu ziemnego
na rynek polski realizowanego przez pañstwa

1/11

6,7

0,61

Sytuacja polityczna pañstw dostarczaj¹cych
gaz ziemny na rynek polski

1/11

4,0

0,36

Mo¿liwoæ zmiany dostawcy (pañstwa) gazu
ziemnego na rynek polski

1/11

4,1

0,37

Stan techniczny infrastruktury transportowej
i magazynowej dla gazu ziemnego dostarczanego
na rynek polski

1/11

5,4

0,49

Obecnoæ infrastruktury transportowej
i magazynowej dla gazu ziemnego dostarczanego
na rynek polski

1/11

5,7

0,52

Zró¿nicowanie dróg transportu danego surowca
energetycznego na rynek polski

1/11

3,1

0,28

Mo¿liwoæ substytucji gazu ziemnego

1/11

5,2

0,47

Technologiczna ³atwoæ transportu i magazynowania
gazu ziemnego

1/11

5,1

0,46

EKONOMICZNY

Suma
Cena gazu ziemnego

1/4

1,0

0,25

Zmiennoæ ceny gazu ziemnego

1/4

2,4

0,60

rednia sprawnoæ przetworzenia gazu ziemnego
na energiê elektryczn¹

1/4

5,0

1,25

Poziom wymaganych inwestycji w polskiej bran¿y
gazowniczej

1/4

2,9

0,73

Suma
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4,56

2,83

EKOLOGICZNY

Tabela 2 cd.
Emisja CO2 w procesie u¿ytkowania gazu ziemnego

1/4

Emisja odpadów w procesie u¿ytkowania gazu
ziemnego (z wy³¹czeniem emisji CO2)

1/4

5,8

1,45

7,3

1,83

Oddzia³ywanie odpadów powsta³ych w procesie
u¿ytkowania gazu ziemnego (z wy³¹czeniem CO2)
na rodowisko przyrodnicze

1/4

8,4

2,10

Oddzia³ywanie procesu pozyskania gazu ziemnego
na rodowisko przyrodnicze

1/4

6,4

1,60

Akceptacja spo³eczna w Polsce dla gazu ziemnego

1/2

9,0

4,50

Koszty spo³eczne zwi¹zane z u¿ytkowaniem gazu
ziemnego

1/2

7,5

3,75

SPO£ECZ
NY

Suma

6,98

Suma

8,25

ród³o: Opracowanie w³asne

4.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony model analizy atrybutów ocenia poziom bezpieczeñstwa energetycznego, jaki zapewnia gaz ziemny w ujêciu globalnym i krajowym, w wymiarze fizyczny, ekonomicznym, ekologicznym oraz spo³ecznym. Wyniki analizy zestawiono w tabeli 3.
Tabela 3
Charakterystyka stanu bezpieczeñstwa energetycznego wynikaj¹cego
z u¿ytkowania gazu ziemnego

Waga

Wartoci
bezpieczeñstwa
w ujêciu
globalnym

Wartoci
skorygowana
bezpieczeñstwa
w ujêciu
globalnym

Wartoci
bezpieczeñstwa
w ujêciu
krajowym

Wartoci
skorygowana
bezpieczeñstwa
w ujêciu
krajowym

Fizyczny

0,32

6,30

1,98

4,56

1,43

Ekonomiczny

0,32

3,75

1,22

2,83

0,92

Ekologiczny

0,13

6,98

0,90

6,98

0,90

Spo³eczny

0,23

8,20

1,90

8,25

1,91

Wymiar
bezpieczeñstwa
energetycznego

Suma

6,00

5,17

ród³o: Opracowanie w³asne

Szecioosobowa grupa ekspertów oceni³a istotnoæ poszczególnych wymiarów bezpieczeñstwa energetycznego, nadaj¹c im wagi. Najwy¿sze wagi otrzyma³y wymiary ekonomiczny i fizyczny  0,32. Najmniej istotnym wymiarem bezpieczeñstwa energetycznego
wed³ug ekspertów jest wymiar ekologiczny, któremu nadano wagê równ¹ 0,13.
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Zagregowana wartoæ bezpieczeñstwa, jakie zapewni gaz ziemny w ujêciu globalnym,
jest równa 6,00. Ta sama wartoæ wyliczona dla wêgla kamiennego wynosi 5,81, a dla ropy
naftowej 5,42. Natomiast zagregowana wartoæ bezpieczeñstwa, jakie zapewni gaz ziemny
w ujêciu krajowym, jest równa 5,17. Dla wêgla kamiennego wartoæ ta wynosi 6,00, a dla
ropy naftowej 4,82.
Sporód wymienionych noników energii gaz ziemny dla warunków globalnych wydaje siê najatrakcyjniejszym surowcem energetycznym w kontekcie zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego. W ujêciu krajowym gaz ziemny klasyfikuje siê na drugiej pozycji za wêglem kamiennym. Wynika to z jego stosunkowo niewielkich mo¿liwoci zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego w wymiarze ekonomicznym i fizycznym. Natomiast
atutem tego nonika energii jest stosunkowo wysoki stopieñ zapewnienia bezpieczeñstwa
energetycznego w wymiarze ekologicznym i spo³ecznym.
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