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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono konstrukcjê metody s³u¿¹cej kompleksowemu obliczaniu
poziomu potencja³u ekologicznego elektrowni i elektrociep³owni zawodowych, która mo¿e
staæ siê zdaniem autora czêœci¹ algorytmu s³u¿¹cego wyznaczaniu poziomu atrakcyjnoœci
rynkowej elektrowni i elektrociep³owni zawodowych dla kopalñ wêgla kamiennego. W budowie metody wykorzystano ideê marketingu relacyjnego, a proces analityczny oparto na
narzêdziach wielowymiarowej analizy porównawczej popartej analiz¹ eksperck¹. Prezentacjê
proponowanej metody poparto przyk³adem obliczeniowym w oparciu o wyniki badañ firm
z sektora energetyki zawodowej i Kompanii Wêglowej S.A.
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Wprowadzenie
Bardzo zauwa¿alny w ostatnich latach jest realny wzrost zainteresowania ekologi¹.
Znajduje to swoje odzwierciedlenie tak¿e w procesach biznesowych, gdzie element ten
odgrywa coraz wiêksz¹ rolê w ocenie atrakcyjnoœci marketingowej kooperanta. Zwi¹zane
jest to w du¿ej mierze z uwarunkowaniami prawnymi, narzucaj¹cymi wrêcz potrzebê
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wspó³pracy z przedsiêbiorstwami, które w jak najmniejszy negatywnie sposób wp³ywaj¹ na
œrodowisko naturalne.
„Problem” ten w coraz wiêkszej mierze dotyka górnictwa wêgla kamiennego oraz
energetyki zawodowej i relacji pomiêdzy kopalni¹ (dostawc¹) a elektrowni¹ lub elektrociep³owni¹ (odbiorc¹). W przypadku drugiego ogniwa tego ³añcucha, a wiêc firmy energetycznej, kwestia ograniczania negatywnego wp³ywu na œrodowisko ma wrêcz kluczowe
znaczenie, zw³aszcza w œwietle rygorystycznych norm dotycz¹cych intensywnoœci emisji
gazów, przede wszystkim cieplarnianych.
Wszystkie powy¿sze elementy oraz dodatkowo bardzo dynamicznie rozwijaj¹ca siê
w œwiecie koncepcja marketingu relacyjnego sk³oni³a autora do zaproponowania metody
s³u¿¹cej ocenie potencja³u ekologicznego firmy energetycznej dla konstruowania elementów dzia³añ marketingowych firmy górniczej, jako jej dostawcy, a tak¿e do poparcia tego
pomys³u badaniami analitycznymi.

1. Atrakcyjnoœæ rynkowa jako g³ówny element budowy
strategii dzia³añ rynkowych
Problematyka okreœlania atrakcyjnoœci rynkowej odbiorców dla ich dostawców nale¿y
do najm³odszych zagadnieñ w metodologii marketingu. W œwietle najnowszej definicji
podawanej przez Chevertona (Cheverton 2006) atrakcyjnoœæ rynkowa to: „Zespó³ wielokryterialnych cech opisuj¹cych klienta, informuj¹cych o mo¿liwym do uzyskania w kontaktach z t¹ firm¹ wolumenie obrotów w ca³ym cyklu sprzeda¿y”.
Potrzeba okreœlania atrakcyjnoœci rynkowej odbiorców dla dostawców stanowi jeden
z fundamentalnych elementów sk³adowych marketingu relacyjnego. Ze wzglêdu na powy¿sze kwestie, a przede wszystkim zwi¹zek z procesem oceny atrakcyjnoœci rynkowej
przedsiêbiorstw, nale¿y krótko przedstawiæ jego zasady.
Wraz z rozwojem spo³eczeñstwa informacyjnego oraz tzw. gospodarki opartej o wiedzê,
w drugiej po³owie XX wieku okaza³o siê, ¿e rozbudowana do strategicznej formy 4P
koncepcja marketingu transakcyjnego nie oddawa³a w pe³ni istoty budowania trwa³ych
i zyskownych wiêzi z rynkiem. W odpowiedzi na te potrzeby pojawi³a siê koncepcja
marketingu relacyjnego, nazywanego tak¿e partnerskim. Za jej twórcê uwa¿any jest
Ch. Gronroos (Gronroos 1977), który przedstawia j¹ jako: „Zyskowna budowa, utrzymywanie i rozwijanie relacji z konsumentami i innymi partnerami przy realizacji wzajemnych
celów obu stron, poprzez wymianê wartoœci i spe³nienie zobowi¹zañ”.
Rozwój myœli marketingu relacyjnego doprowadzi³ do rozszerzenia jego ostatecznej
formu³y do tzw. 5I (ang. Identification, Individualization, Interaction, Integration, Integrity)
(Lenskold 2003). Dziêki badaniu i dzieleniu rynku na zyskowne sektory (obiekty), budowaniu
zró¿nicowanej strategii oddzia³ywania na rynek oraz kontroli efektywnoœci prowadzonych
dzia³añ, marketing relacyjny pozwala na tworzenie d³ugotrwa³ych i zyskownych zwi¹zków
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z klientami. W zwi¹zku z przedstawionymi powy¿ej zasadami atrakcyjnoœæ rynkowa klienta
obejmuje wiele opisuj¹cych go elementów. Zbiera siê je w potencja³y atrakcyjnoœci.
Bardzo czêsto parametry atrakcyjnoœci wi¹¿e siê z mo¿liwoœciami produkcyjnymi.
Wa¿nymi aspektami wp³ywaj¹cymi na atrakcyjnoœæ klientów dla dostawców s¹ tak¿e opisuj¹ce ich wskaŸniki sprzeda¿owe oraz elementy zwi¹zane z ocen¹ kondycji finansowej.
Niejednokrotnie do grona potencja³ów zalicza siê równie¿ innego rodzaju elementy, wi¹¿¹ce
siê w sposób bezpoœredni ze specyfik¹ danej bran¿y.
W kolejnym rozdziale przedstawiono sposób wykorzystania myœli marketingu relacyjnego i w jej aspekcie potrzeby monitorowania atrakcyjnoœci rynkowej do okreœlenia
kszta³towania siê poziomów potencja³u ekologicznego w przedsiêbiorstwach z sektora
energetyki zawodowej w Polsce. Ze wzglêdu na ograniczon¹ objêtoœæ niniejszej pracy
opracowan¹ metodê badawcz¹ przedstawiono prezentuj¹c równolegle jej za³o¿enia i konstrukcjê oraz przyk³ad zastosowania aplikacyjnego.

2. Potencja³ ekologiczny podstawowym sk³adnikiem
atrakcyjnoœci rynkowej elektrowni
i elektrociep³owni zawodowych w Polsce
W pierwszej czêœci prac analitycznych prowadzonych przez autora postanowiono wydzieliæ potencja³y firm energetycznych buduj¹cych ich atrakcyjnoœæ rynkow¹ dla dostawców. Wieloletnie doœwiadczenie autora zwi¹zane z obserwacjami relacji pomiêdzy firmami
energetycznymi i górniczymi oraz rozmowy z ich przedstawicielami, g³ównie Po³udniowym
Koncernem Energetycznym S.A. (jako przedstawicielem sektora energetyki zawodowej)
oraz Kompani¹ Wêglow¹ S.A. (jako przedstawicielem sektora górnictwa wêgla kamiennego), potwierdzi³y potrzebê wydzielenia potencja³ów atrakcyjnoœci, o których mowa w rozdziale 2. Poza „standardowymi” potencja³ami: produkcyjnym, sprzeda¿owym i finansowym
menad¿erowie wskazali na potrzebê wydzielenia potencja³u ekologicznego. Szczegó³owe
analizy pierwszych trzech potencja³ów, a tak¿e ca³oœciowego poziomu atrakcyjnoœci rynkowej zawarte zosta³y we wczeœniejszych pracach autora (Bogacz 2007a, b, 2008). Potencja³
ekologiczny, g³ównie ze wzglêdu na rzadkie wydzielanie go w przypadku innych bran¿, sta³
siê przedmiotem dalszych prac analitycznych w ramach niniejszego opracowania.
Obok wydzielenia samych potencja³ów, jednym z wa¿nych elementów przedstawionych
powy¿ej prac sta³o siê okreœlenie równie¿ parametrów buduj¹cych te potencja³y. Do ich grona
zaliczono 77 zmiennych. Dla poni¿szego opracowania najwa¿niejszymi sta³y siê oczywiœcie
zmienne buduj¹ce potencja³ ekologiczny, do których zaliczono 7 parametrów, oznaczonych kolejnymi numerami. Ich zestawienie wraz z miarami, w jakich siê je oznacza zawarto w tabeli 1.
Kolejnym wa¿nym etapem prac analitycznych sta³a siê marketingowa i statystyczna
weryfikacja zdania wyra¿onego w toku powy¿szych analiz wstêpnych. Nale¿a³o sprawdziæ
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TABELA 1. Zmienne buduj¹ce potencja³ ekologiczny elektrowni i elektrociep³owni zawodowej
TABLE 1. Specification of variables responsible for ecological potential of power plant
and power- and heat generation plant
Nazwa zmiennej buduj¹cej potencja³

Jednostka

Intensywnoœæ emisji py³ów (x1)

Mg

Intensywnoœæ emisji SO2 (x2)

Mg

Intensywnoœæ emisji NOx (x3)

Mg

Intensywnoœæ emisji CO2 (x4)

Mg

Liczba instalacji do odsiarczania spalin (x5)

szt.

Iloœæ odsiarczanych spalin (x6)

Mg

Wydatki na pasywn¹ ochronê œrodowiska (x7)

PLN

metod¹ badañ rynkowych, w jak du¿ym stopniu potencja³ ekologiczny oraz poszczególne
sk³adaj¹ce siê na niego parametry buduj¹ atrakcyjnoœæ rynkow¹ elektrowni i elektrociep³owni zawodowych dla ich dostawców, którymi s¹ kopalnie wêgla kamiennego.
Do uzyskania wyczerpuj¹cych odpowiedzi na te pytania pos³u¿ono siê kompleksowym
badaniem ankietowym opartym na metodzie analizy eksperckiej. Konstrukcja ankiety badawczej zosta³a przedstawiona w pracy autora (Bogacz 2007b). Niestety, ograniczona
objêtoœæ niniejszej pracy nie pozwala w swoich ramach na jej szczegó³owe przedstawienie.
W trakcie badania poszczególni respondenci mieli przyznaæ jedn¹ z piêciu ocen w uk³adzie od 0 (zupe³nie niewa¿ne) poprzez 0,25 (ma³o wa¿ne), 0,50 (raczej wa¿ne), 0,75
(wa¿ne), a¿ do 1 (bardzo wa¿ne) dla roli potencja³u ekologicznego i buduj¹cych go zmiennych w kszta³towaniu poziomu atrakcyjnoœci firmy energetycznej dla firmy górniczej.
Powy¿sze badanie ankietowe wykonano w najwiêkszej firmie górniczej zajmuj¹cej siê
wydobyciem i sprzeda¿¹ wêgla kamiennego w Polsce, jak¹ jest Kompania Wêglowa S.A..
Zosta³o ono przeprowadzone w okresie lipiec 2006–luty 2007 na grupie 32 ankietowanych,
obejmuj¹c sob¹ wskazanych i wszystkich ekspertów marketingowych oraz handlowych
reprezentuj¹cych w czasie prowadzenia analizy objêt¹ ni¹ jednostkê.
Analiza pierwszej czêœci wyników badania ankietowego potwierdzi³a du¿e znaczenie
potencja³u ekologicznego dla okreœlenia atrakcyjnoœci rynkowej przedsiêbiorstwa z sektora
energetyki zawodowej dla jego dostawcy. Œrednia arytmetyczna, któr¹ okreœlono na podstawie ocen ekspertów mia³a bowiem wartoœæ 0,73. Eksperci wskazali wiêc za wa¿ny
potencja³ ekologiczny w kszta³towaniu atrakcyjnoœci rynkowej firmy energetycznej. Nale¿y
w tym miejscu jeszcze raz przypomnieæ, ¿e skala ocen mieœci³a siê w przedziale od 0 do 1.
Kolejnym etapem analizy sta³o siê okreœlenie znaczenia poszczególnych zmiennych
buduj¹cych potencja³ ekologiczny dla atrakcyjnoœci rynkowej firmy energetycznej. Wyniki
zestawiaj¹ce œredni¹ arytmetyczn¹ ocen przedstawiono na rysunku 1.
Pierwszym wnioskiem wynikaj¹cym z analiz przedstawionych na rysunku 1 i ich porównaniem z poziomem uzyskanym przez potencja³ ekologiczny jest fakt przyznania przez
respondentów wiêkszego znaczenia poszczególnym zmiennym ni¿ budowanemu przez nie
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Rys. 1. Zestawienie œrednich arytmetycznych przydzielonych zmiennym buduj¹cym potencja³ ekologiczny
w trakcie analizy eksperckiej
Fig. 1. Comparison of arithmetical means for variables responsible for ecological potential with using
of expert analysis

potencja³owi. Najwy¿szy wp³yw na rynkowy wizerunek firmy energetycznej dla firmy górniczej ze strony jej parametrów ekologicznych ma zdaniem ekspertów intensywnoœæ emisji
SO2 (rys. 1). Nale¿y wi¹zaæ tê kwestiê wprost ze zwi¹zkiem tego parametru z samym wêglem
kamiennym. Relacja ta znalaz³a swoje odzwierciedlenie w cenniku dla wêgli energetycznych
sprzedawanych do energetyki zawodowej (W³odarczyk 2005). Wart zauwa¿enia jest fakt, ¿e
za zmienne bardzo wa¿ne dla oceny atrakcyjnoœci rynkowej w potencjale ekologicznym
eksperci uznali tak¿e inne parametry powi¹zane z wêglem kamiennym, jako paliwem elektrowni i elektrociep³owni. S¹ to bowiem zmienne: x3, x4 oraz x5.

3. Kszta³towanie siê poziomu potencja³u ekologicznego
elektrowni i elektrociep³owni zawodowych w Polsce
w latach 2003–2005
Kolejnym etapem proponowanego algorytmu sta³o siê przeprowadzenie badañ pomiaru
poziomu potencja³u ekologicznego w poszczególnych przedsiêbiorstwach buduj¹cych
rynek energetyki zawodowej w Polsce, które s¹ zasilane wêglem kamiennym. Ich dok³adny
stan liczbowy na moment przeprowadzania analizy mo¿na by³o wyznaczyæ na podstawie
informacji z CIRE: Internetowego Centrum Informacji o Rynku Energii (www.cire.pl),
prowadzonego przez Agencjê Rynku Energii S.A.. Wspominane ARE okreœla iloœæ zak³adów produkcyjnych wytwarzaj¹cych energiê elektryczn¹ i/lub ciepln¹ na bazie wêgla
kamiennego w ramach sektora energetyki zawodowej na równ¹ 36 jednostkom. Trudnoœci¹
w prowadzeniu analiz by³a struktura w³asnoœciowa i konsolidacja postêpuj¹ca w sektorze.
Jej wynikiem jest to, ¿e na koniec 2005 roku opisywanych 36 zak³adów produkcyjnych
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dzia³a³o w ramach 29 jednostek gospodarczych. Ze wzglêdu na za³o¿ony cel pracy (d¹¿noœæ
do okreœlenia poziomu potencja³u ekologicznego jako elementu wp³ywaj¹cego na atrakcyjnoœæ rynkow¹) i prowadzenie w grupach kapita³owych wspólnej polityki zakupowej przez
poszczególne elektrownie i elektrociep³ownie, zaproponowano prowadzenie dalszych analiz na poziomie jednostek gospodarczych, czyli 29 obiektów badanych. Mo¿liwe sta³o siê
w tej kwestii zebranie danych dla lat 2003–2005.
Kolejny etap badañ wi¹za³ siê z przeprowadzeniem kompleksowej analizy statystycznej,
której zadaniem sta³o siê sprawdzenie statystycznej wiarygodnoœci i poprawnoœci danych.
W ramach powy¿szej analizy wykorzystano analizy opisowe, badanie zgodnoœci rozk³adów
zmiennych z rozk³adem normalnym (z u¿yciem testu l Ko³mogorowa-Smirnowa) oraz
analizê rzadkich obserwacji.
Analizy opisowe wykaza³y wystêpowanie du¿ej zmiennoœci wartoœci dotycz¹cych poszczególnych zmiennych dla analizowanych obiektów. Œwiadczy to o tym, ¿e pomimo ujmowania przez statystykê publiczn¹ w opisywanym sektorze elektrowni i elektrociep³owni
zawodowych, a wiêc jednostek najwiêkszych, o kluczowym znaczeniu dla sytuacji energetycznej kraju, obiekty te ró¿ni¹ siê jednak¿e doœæ znacznie pomiêdzy sob¹. Wa¿ne dla
dalszych badañ sta³o siê sprawdzenie zgodnoœci rozk³adów zmiennych z rozk³adem normalnym. Wykaza³o ono, ¿e przy za³o¿onym poziomie istotnoœci a = 0,001 jedynie zmienne
x3 i x4 posiadaj¹ rozk³ady zgodne z rozk³adem normalnym. O dopuszczeniu pozosta³ych
parametrów do dalszych analiz decydowa³y wiêc wyniki analizy rzadkich obserwacji.
Pokaza³y one, ¿e wszystkie analizowane zmienne ekologiczne nie przekraczaj¹ granicy
xsr ±5d. Sk³oni³o to autora do pozostawienia w dalszych analizach wszystkich siedmiu
zmiennych buduj¹cych potencja³ ekologiczny.
Kolejn¹ czêœci¹ analizy sta³o siê sprawdzenie wzajemnych korelacji pomiêdzy zmiennymi. Korzystano w tej kwestii z metody zaproponowanej w pracy autora (Bogacz 2007b),
a opartej na analizie wielorakiej korelacji. Wyniki obliczeñ wspó³czynników korelacji
wskazuj¹ na wystêpowanie bardzo wysokiej wzajemnej dodatniej korelacji w zakresie
zmiennych x1–x4. Wynika to z charakteru tych zmiennych. Wszystkie powi¹zane s¹ ze
specyfikacj¹ spalanego przez elektrownie i elektrociep³ownie wêgla kamiennego. Opisywane cechy dotycz¹ bowiem emisji py³ów (zmienna x1) oraz zwi¹zków chemicznych
wi¹¿¹cych siê wprost z iloœci¹ i rodzajem spalanego paliwa. Warto zauwa¿yæ, ¿e najwy¿sz¹
korelacjê posiadaj¹ w tym wzglêdzie intensywnoœæ emisji NOx (zmienna x3) oraz intensywnoœæ emisji CO2 (zmienna x4).
Poza opisywanymi zmiennymi wysokie poziomy wspó³czynników korelacji zaobserwowano w przypadku relacji pomiêdzy zmienn¹ x7 – wydatki na pasywn¹ ochronê œrodowiska,
a zmiennymi x3 (intensywnoœæ emisji NOx) oraz x4 (intensywnoœæ emisji CO2). Zaskakuj¹ca
w obrazie korelacyjnym zmiennych potencja³u ekologicznego jest dodatnia i stosunkowo
wysoka korelacja zmiennej x2 (intensywnoœæ emisji SO2) ze zmiennymi x5 (iloœæ instalacji
do odsiarczania spalin) oraz x6 (iloœæ odsiarczanych spalin). Zale¿noœæ ta jest specyficzna
przede wszystkim ze wzglêdu na fakt, ¿e zdaniem autora intensywnoœæ emisji SO2 powinna
byæ tym mniejsza, im wiêksza jest iloœæ odsiarczanych spalin i odwrotnie. Co ciekawe,
nie mo¿na by³o zaobserwowaæ tak¿e spodziewanej bardzo wysokiej wzajemnej korelacji
pomiêdzy zmiennymi x5 i x6. Mog³oby siê bowiem wydawaæ, ¿e poziomy tych zmiennych
20

zale¿¹ wprost od siebie. Wyniki pokazuj¹ jednak, ¿e pomimo posiadania du¿ej liczby instalacji do odsiarczania spalin, elektrownie i elektrociep³ownie nie w pe³ni je wykorzystuj¹.
Na podstawie uzyskanych wartoœci korelacji przeprowadzono proces eliminacji zmiennych ze wzglêdu na wysok¹ zale¿noœæ korelacyjn¹ pomiêdzy sob¹. Z wykorzystaniem
metodologii zawartej w pracy Bogacza (Bogacz 2007b) i odnosz¹c siê do zmiennej x2,
bêd¹cej parametrem ekologicznym, który uzyska³ najwy¿sz¹ wagê w oczach ekspertów
(rys. 1), w dalszych analizach pozosta³y zmienne x2 (intensywnoœæ emisji SO2), x5 (iloœæ
instalacji do odsiarczania spalin), x6 (iloœæ odsiarczanych spalin) oraz x7 (wydatki na
pasywn¹ ochronê œrodowiska).
Po przedstawionych powy¿ej analizach statystycznych mo¿liwe sta³o siê ju¿ obliczenie
poziomu potencja³u ekologicznego analizowanych elektrowni i elektrociep³owni zawodowych. Proces ten musia³ zawieraæ etap wstêpny, w ramy którego wchodzi standaryzacja
zmiennych, okreœlenie charakteru zmiennych oraz ich zamiana na stymulanty. Analiza standaryzacyjna pozwala na doprowadzenie do mo¿liwoœci porównywania zmiennych o ró¿nych mianach. Po procesie standaryzacji zmiennych okreœlono ich charakter i podzielono je
w zwi¹zku z tym na stymulanty, destymulanty oraz nominanty. Doœwiadczenia autora
pozwoli³y wskazaæ, ¿e zmienn¹ x2 mo¿na okreœliæ jako stymulantê. Z kolei zmienne od x5
do x7 okreœlono jako destymulanty. W badanym obrazie zmiennych nie znaleziono natomiast
nominant. W ostatniej czêœci etapu przygotowawczego opisywane powy¿ej destymulanty
zamieniono na stymulanty.
Po zakoñczeniu etapu przygotowawczego mo¿liwym sta³o siê przejœcie do etapu w³aœciwego, czyli do sporz¹dzenia rankingu elektrowni i elektrociep³owni zawodowych ze wzglêdu na
ich potencja³ ekologiczny. Wykorzystano do tego celu metodê sum standaryzowanych wartoœci.
Po uwzglêdnieniu w konstrukcji metody elementów wi¹¿¹cych siê z niniejszym problemem badawczym, w u¿ytym algorytmie obliczeniowym wykorzystano zasadê sumowania
iloczynów wartoœci zmiennych standaryzowanych i wag przydzielonych im przez ekspertów. Na tej podstawie sporz¹dzono ranking elektrowni i elektrociep³owni zawodowych
dla lat 2003–2005, który przedstawiono na rysunku 2.
Analiza wartoœci potencja³ów ekologicznych dla poszczególnych elektrowni i elektrociep³owni zawodowych wskazuje na du¿e zró¿nicowanie sektora energetyki zawodowej pod
tym k¹tem (rys. 2). Obserwowany wynik powinien mieæ zdaniem autora du¿e znaczenie
w przygotowywaniu strategii marketingowej firmy górniczej i byæ wykorzystany w tworzeniu
grup atrakcyjnoœci rynkowej elektrowni oraz elektrociep³owni zawodowych dla ich dostawcy.
Analiza rysunku 2 w sposób dobitny pokazuje, ¿e zdecydowanie najlepsz¹ ekologicznie
w oczach przedsiêbiorstwa górniczego jednostk¹ gospodarcz¹ jest przedsiêbiorstwo oznaczone numerem 29. Jego przewaga nad drugim w rankingu klientem o numerze 9 jest bardzo
wyraŸna. Kolejnym wa¿nym elementem jest fakt wystêpowania grupy najlepszych firm, do
których nale¿y zaliczyæ jednostki o numerach 29, 9, 19 i 5. Obok grupy najlepszych
wystêpuje du¿y zbiór elektrowni i elektrociep³owni zawodowych posiadaj¹cych „œrednie”
poziomy potencja³u ekologicznego. Zbiór ten obejmuje jednostki od 4 do 15 (rys. 2).
Trzeci¹, wyraŸnie zaznaczaj¹c¹ siê grup¹ jest tak¿e zbiór firm najs³abszych, do których nale¿y
zaliczyæ przedsiêbiorstwa energetyczne wystêpuj¹ce w rankingu od jednostki z numerem 6 do
przedsiêbiorstwa oznaczonego numerem 28, okreœlonego jako najs³absze (rys. 2).
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Rys. 2. Kszta³towanie siê poziomu wartoœci potencja³u ekologicznego elektrowni i elektrociep³owni
zawodowych w Polsce dla okresu 2003–2005
Fig. 2. Values of ecological potential of power and heat-power generating plants in Poland and rankig
of these companies in 2003–2005

Dziêki prowadzeniu ca³oœci analizy tak¿e dla uk³adu kolejnych lat sta³o siê mo¿liwe
przeœledzenie zmian wartoœci potencja³u ekologicznego w poszczególnych latach, czyli
w roku 2003, 2004 i 2005. Wartoœci te przedstawiono na rysunku 3.
Analizy wyników przedstawionych na rysunku 3 wskazuj¹ na podobne kszta³towanie siê
poziomu potencja³u ekologicznego w kolejnych latach (w d³u¿szej perspektywie czasu)
w przypadku wiêkszoœci elektrowni i elektrociep³owni. Dowodzi to stabilnej polityki poszczególnych przedsiêbiorstw energetycznych w zakresie parametrów okreœlaj¹cych negatyw-

Rys. 3. Kszta³towanie siê wartoœci potencja³u ekologicznego elektrowni i elektrociep³owni zawodowych
w latach 2003, 2004 i 2005
Fig. 3. Values of ecological potential of power and heat-power generating plants in Poland in 2003,
2004 and 2005
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ny wp³yw tych firm na œrodowisko. Wiêksze zró¿nicowanie nale¿y zauwa¿yæ w jednostkach
oznaczonych numerami 1, 3, 4, 11 oraz w przedsiêbiorstwie z „najlepszym” poziomem
potencja³u ekologicznego, czyli w jednostce z numerem 29. W przypadku czterech pierwszych wymienionych przedsiêbiorstw widaæ wyraŸny wzrost wartoœci potencja³u ekologicznego w roku 2004 (rys. 3). By³ on spowodowany przede wszystkim zwiêkszeniem siê
wartoœci zmiennej x2, czyli zwiêkszeniem siê intensywnoœci emisji CO2.
W przypadku firmy oznaczonej numerem 29 bardzo zauwa¿alny sta³ siê okresowy
spadek jej potencja³u ekologicznego w roku 2004. By³ on spowodowany spadkiem wartoœci
zmiennej x6, czyli spadkiem iloœci odsiarczanych spalin.

Wnioski
Analizy przedstawione przez autora wskaza³y na potrzebê i mo¿liwoœci badania wartoœci
potencja³u ekologicznego firmy energetycznej dla jej dostawcy, którym jest przedsiêbiorstwo górnicze. W aspekcie powy¿szej tezy do najwa¿niejszych wniosków wynikaj¹cych
z proponowanej metody i przeprowadzonych przy jej u¿yciu badañ nale¿y zaliczyæ to, ¿e:
G okreœlono pojêcie potencja³u ekologicznego i w aspekcie du¿ego zainteresowania kadry
menad¿erskiej zaliczono ten potencja³ do zbioru czterech potencja³ów, które opisuj¹
firmy energetyczne pod k¹tem ich atrakcyjnoœci rynkowej dla przedsiêbiorstwa górniczego. Potencja³ ten jest zbudowany z siedmiu zmiennych okreœlaj¹cych w sposób
kompleksowy zdaniem menad¿erów przedsiêbiorstwa górniczego wp³yw przedsiêbiorstwa energetycznego na œrodowisko;
G stworzono poprawny statystycznie i zgodny z metodyk¹ wielowymiarowej analizy porównawczej oraz analizy eksperckiej algorytm badawczy, umo¿liwiaj¹cy obliczanie
poziomu potencja³u ekologicznego elektrowni i elektrociep³owni zawodowych w kolejnych latach. Odnosz¹c siê potrzeb menad¿erów firmy górniczej, mierzenie wartoœci tego
potencja³u umo¿liwia stworzenie rankingu „najlepszych” i „najgorszych” przedsiêbiorstw energetycznych z punktu widzenia ekologicznego;
G analizy przeprowadzone z u¿yciem zaproponowanej metody pozwoli³y na wykazanie
du¿ego zró¿nicowania wartoœci potencja³u ekologicznego wystêpuj¹cych w grupie elektrowni i elektrociep³owni zawodowych w Polsce, tworz¹cych sektor energetyki zawodowej. Na podstawie badañ mo¿na wskazaæ przynajmniej trzy grupy o znacznie
ró¿nicuj¹cych siê poziomach potencja³u ekologicznego;
G firm¹ z sektora energetyki zawodowej posiadaj¹c¹ najwy¿sze wartoœci potencja³u ekologicznego jest przedsiêbiorstwo oznaczone numerem 29;
G wyniki analiz wskazuj¹ na stabilny w d³u¿szym okresie czasu poziom wartoœci potencja³u ekologicznego wystêpuj¹cy w poszczególnych firmach z sektora energetyki zawodowej. Jedynie w przypadku 5 z 29 przedsiêbiorstw tego sektora zanotowano bowiem
znacz¹ce zmiany wartoœci w uk³adzie opisywanego potencja³u. Konstrukcja proponowanej metody badawczej pozwala na identyfikacjê przyczyn zmian w tym zakresie.
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Pawe³ BOGACZ

Assessing of ecological potential for plants
and heating plants in Poland
Abstract
The paper presents the construction of a method used for detailed survey of power and power- and
heat generation plants’ ecological potential, which in the author’s opinion could become a basis for
estimating of marketing atractiveness of companies from power generation industry in Poland for hard
coal mines. In the construction of this method the partnership marketing idea was used and the
analytical process was based on multidimensional comparison analysis and expert analysis tools.
To ilustrate the proposed method the paper contains an example based on a survey of the power
generation industry and Kompania Wêglowa S.A.
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