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rozprawy doktorskiej mgr Anny Moenke na temat

,rDeterminanty cen gazu. Analiza ilościowa'
napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Welfe, czł. koresp. PAN

Problem badawczyrcel i hipotezy

Gaz zięmnY, Podobnie jak roPa naftowa, stał się czynnikiem strategicznym we współczesnejgosPodarce, NierównomiernY rozkład. złoż tego surowca oruz cechy ftzyczne i chemiczne
Powodują, Że na jego cenę mają wpływ rożne szoki zarowno popytowe jak i _ amożęgłównie
- Podazowe, Te ostatnie są Przede wszystkim wynikiem zmieniającej się sytuacji politycznej.Z tego PuŃtu widzenia kształtowanie się cen gazu nie zawszęjest wynikiem sił rynkowych,aczęsto Podlega działaniom monopolistycznym, przetargom, negocjacjom, umowomwieloletnim oruz regulacjom. Zapewnienie regulamych dostaw gazu w dłuższymokresie jestelementem bezPieczeństwa energetycznego dla wielu pństw, zwłaszcza że zużycie gaz|I naświecie stale rośnie.

NalezY PodkreŚliĆ, Że w PrzYpadku gazu, w przeciwieństwie do ropy naftowej, nie możnamówió o jednYm rYŃu, na którym kształtowane są ceny tego surowca. Z uwagi na to,WroŻnia się trzY duze rYnki regionalne tj. amerykański, europejski i azjatycki. a w ichramach moŻna jeszcze analizowaĆ szereg lokalnych subrynków, na które dzińają zatówno
PtZYczYnY o charakterze globalnym jak i lokalnym. Nalezy podkreślić, ze pomimo iż rynekeuroPejski nie jest jeszcze w pełni wykształcony, to właśnie w Europie w XXI w. udziŃzakuPÓw gazu w oParciu o mechanizm rynkowy wzrósł z 15yo do 60%. Umożliwia to
PrzeProwadzeniebadania ekonometrycznego procesów zachodzących na ryŃu tego surowca.
Z tego Punktu widzenia rozptawadoktorska p. mgr Arury MoeŃe pt. Determinany cen gazu.Analiza iloŚciowa wPisuje się w aktualny i zarazęm strategiczny nurt badań stosowanych,
Pozwalając na rozwięanię ważnego problemu badawczego. Celem pracy jest, zgodnie ztYtułem, dokonanie analizY czynników determinujących cenę gazu. Hipotezy badawczedotYczą wYboru Potencjalnych determinantów ,"n' g-u, r.io..-;".iuor'[" ru poddawanewerYfikacji emPirYcznej . Zarówno tytuł jak i cel oraziipoi.ry zostały sformułowan ę bardzokonkretnie, odnoszą się do tematu i zakresu pracy, co poz*ala oczekiwa ó rozwiązaniazdefiniowanego problemu w ramach ocenianej rolzpraw!.

RozPrawa doktorska mgr Anny Moenke odnosi się do tematyki aktualnej, ważnejzarówno dlateorii jak i dla PraktYki gospo darczej, a cel pracy i postawione hipot ezy bad,awcze mają



charakter naukowy. Dodatkowo warto podkreślić, żę problem badania czynników
wPłYwającYch na rYnkowe ceny gazu w Polsce praktycznie nie był przedmiotem szerszych
analiz emPirYcznYch, zatem wiedza na temat determinant cen gazu nie jest powszechna
i wYmaga zastosowania nietrywialnych metod badawczych. Na tej podstawie stwierdz am, że
temat Przedstawionej mi do oceny rozprary doktorskiej posiada walory oryginalności, został
sformułowany prawidłowo, przedmiot badań uważam za istotny dla nauki i praktyki, zaś
ujęcie Problemu badawczego stanowi wyodrębnione zadanię naukowe, odpowiadające
wymogom stawianym rozprawom doktorskim w dyscyplinię ekonomia.

Struktura i zawartość pracy

RozPrawa składa się ze wstępu, pięciu rozdziałow, zakończenia, cytowanej literatury, spisu
tabel, sPisu wYkresów i stręszczęń w języku polskim oraz w języku angielskim, co zajmuje
17i stron. Litętatura cytowana w pracy obejmuje 99 pozycji naukowych oraz 29 aktów
PrawnYch, regulacji i raportów. pochodzących w przeważającej większości z ostatnich20.!at.
Zakręs Przedmiotory oraz czasowy cytowanej literatury w pełni odpowiada zagadnieniom
prezentowanym w pracy. Techniczna strona pracy nie budzi zastrzężeń.

Praca została zorganizowana w taki sposób, że najpierw omówiono determinanty cen gazu
wYnikające z regulacji oraz z teorii, następnie przedstawiono czynniki kształtujące rynek gazu
w Niemczech w latach 2005-2015 a potem nastąpiły trzy rozdziały poświęcone analizle
emPirYcznej . W rozdziale trzecim dokonano analizy danych statystycznych wykorzystanych
w badaniu, zaŚ w rozdziałach czwartym i piątym zaprezentowane zostały wyniki badania
ekonometrycznego w Niemczech i w Polsce, Badanie przeprowadzone dla Niemiec jest
znacznię pełniejsze aniZęli badanie przeprowadzone dla Polski, z uwagi na dłuższą historię
rYnku energii oraz jego pełniejszy rozwój. Duży wpływ URE na rynek gazu w Polsce nie
Pozwala na Pełną ocenę czynników ryŃowych, ksńńtujących cenę tego surowca. We
wstęPie pracy zarysowana została problematyka badawcza, określony cel i hipotezy,
natomiast w zakonczeniu zostały podsumowane otrzymanę wyniki empiryczne orazokreślone
kieruŃi dalszych analiz. Można zatęm stwierdzić, że struktura pracy jest prawidłowa
aPodział treŚci spójny i logiczny. Również prezentacjawyników jest czytelna i klarowna.

Dane i metody badawcze

Pani Anna MoeŃe podjęła się analizy empirycznej cen gazu w Niemczech w latach 2005-
2015 oraz w Polsce w latach 2010-2016. W obydwu przypadkach dysponowała danymi
miesięcznymi, przy czym krótszy okres badania dal danych dotyczących Polski wynikał
z wProwadzenia odpowiednich regulacji, które pozwoliły na częściowe uwolnienie rynku.
Dane Pochodziły z różnych źródęł, poniewaz obejmowały zarowno ceny surowców
energetYcznych jak i wielkoŚć ich produkcji, zapasów oraz importu w Niemczęch i w USA,
kurs walutowy USD/EUR oTaz szęreg zmiennych charakteryzujących ryŃi finansowe
i aktYwnoŚĆ gospodarczą (zmienne: indeks produkcji w Niemczech oraz indeks globalnej
aktYwnoŚci gospodarczej. Warto podkreślić, żę analizazostałap:zeprowadzonana zmiennych
realnYch, skorygowanych ze względu na zmiany cen w badanym okresie. Dotyczy to
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w SzczególnoŚci kursu walutoweg o oraz stóp procentowych. ponadto badane szeregi czasowezostałY Poddane szczegÓŁowej analizięindywidual nej zewzględu na stacjonarnośó.
Zęstaw zmiennYch wYkorzYstanych w badaniu można vznacza kompletny. Jednak z uwagi naProekologiczną PolitYkę UE oraz rosnący udział energii odnawialnej w gospodarceniemieckiej niezbędnY byłby komentarz na temat wykorzystania w Niem czech energiiodnawialnej jako altematYl'Y dla gazu i jej ewentualnego wpływu na ceny gazu. BadaniePrzeProwadzone dla Polski zostało ograniczone do pięciu zmiennych, co do którychpotwierdzone zostały wcześniej sze spostrze żenia zrynku niemieckiego.
Metodyka badawcza wykorzystana w rczptawie obejmuje dwa typy modeliekonometrycznych tj, model korekty błędem Engle,a i Granger a oraz model cvAR(Cointegrated VAR) Johansena. Metody te w pełni Jdpowiadaj ą zagadnieHiom rozwa żanymW Pracy i Pozwalają na testowanie hipotez o wpływie poszczególnych czynników na cenygazu zatówno w krótkim jak i w długim okresie. W pracy wykorzystano ponadto badaniestacjonarnoŚci szeregów czasowy ch zapomocą czterech testów statystyczn ych, analizę resztbadanYch modeli oraz analizę przyczynowości w sęnsie Grangera. Można zatemstwierdzić,ze zastosowane instrumentarium badawczę było wystarczająco rozbudowane. Warto jednakbYłobY zadaĆ PYtanie o funkcję odpowiedzi na impuls, która w pracy nie zostŃa

Przedstawiona a na tYm etapie zaawansowania z całą pewnością tyła możliwa do
W znaczenia, Wymagało by to pewne go komentarza.

Komentarze i uwagi merytoryczne

otrzymane przez p, mgr A. Moenke wyniki są bardzo cenne dla poznania determinant cengazuw EuroPie i mają kluczowe znaczęnię dlabezpieczeństwa eneigetycznego państw, którebądŹ nie są zasobne w złoża gazu, bądź rachunek ekono miczny ich wydobycia jestniekorzYstnY, WYniki te mogą i powinny byc zarov,lno elementem szerszych modeligosPodarki narodowej, uwzględniających kwestie energetyczne jako czyrmlk wzrostugosPodarczego, jak równięż podstawą polityki gospodarczej i polityki energetycznejomawianych państw.

CzyĄając roz?tawę, od samego początku daje się zauważyc,ze jej koncepcja została określonabardzo jednoznacznie i konkretnie zaś analiza zostaławykonana rzetelnie i poprawnie. owa
PoPrawnoŚĆ Ptzejawia się zwłaSZQZa poprzez opis mech anizmow tworzenia cen gazu naŚwiecie, oPisY stosowanYch modeli ekonometry cznych, prezentację wyników oraz ichinterPretację, Ponadto, Autorka we właściwy .porob modyfikuje oszacowane modele,stosując procedury testowania restrykcji czy t"z marginalizacji w tych przypadkach,w których wyniki nie były zgodne z oczekiwanymi.
To czego mi w niej zabrakŁo to informacji o wpływie szoków na ceny w badanym okresie i tozatóv'rno w Niemczech jak i w Polsce . Analiza odpowiedzi na impuls mogłaby cennymuzuPełnieniem oszacowanej zależności wielowymia.owe;. Z drugiij strony w równaniudługookresowYm uwzględnione zostały zmienne zero-jedynkowe, t,o.. wystąpiływ momentachzwrotnYch dla cen gazu (przerwy w dostawa ch gazuz Rosji na Ukrainę w 2006r,) i dla gosPodarki niemieckiej (kryzys finansowy w latach 2008-2alg. wzrost pop)łu na gazw latach 2009-2010, wzrost aktywności gospodarc zej w iatach2010-20ll).
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Z ekonomicznego Punktu widzęnia autorka nie postawiła plĄaniao elastyczność cen gazuwzględem Produktów substytucyjnych takich j"k ."o; ;"ft;;;;;;giel, jak również

#r*" 
na temat wYkorzYstania w Niem czech energii odnawialnej jako altematyłvy dla

Wśród uwag drobniej szych można w skazać m, in. następuj ące :- Str, 5l 
"hipoteza Hotelinga nie zostaŁa pozytywnie zweryfikowana empiry czne,, _nieztęcznoŚĆ stYlistYc zna dotyczv nie tylko ,rur-uło* ania ,,zweryfikować pozytywnie,, alei całego zdania

- W PracY nie ma wYrńnego rozróżnięnia między tym co autorka rozumie przezmodelCVAR i VECM - por. s. 103. Wymaga to komentarza,

Ogólna ocena rozprawy

Dokonując całościowej oceny rczpra'Tv mgr Anny MoeŃe możnawskazać szereg zalet, doktórych należą:

o sYntetYczna Ptezęntacja charakterystyki procesów zachodzącychna rynku gazu orazczynników instytucj onalnych, reguluj ących j ego kształt,r interesujące i aktualne oryginalne wyniki empiryczne na temat determinan t cen gazuw gosPodarce niemieckiej, reprezentatywnej dla Europy oraz w polsce oraz ichinterpretacja,
o właŚciuy dobór metod badawczych, przeprowadzenie analizy przyczynowości

w sensie Grangera zarowno w długim jak i w krótkim okresie,
Recenzowana tozprawa nie posiada zasadniczych wad, zaś prezentowane wżejuwagi mającharakter dyskusyj ny bądź uzupełniaj ący .

ocena końcowa

obowiązkiem recenzenta jest zarówno wskazanie i podkreśle nie zaletrecenzowa nego dziełajak i ocena jego słńszYch stron. W ptzypadku rozprawy autorstwa pani mgr An,ry MoeŃezaletY zdecYdowanie Ptzeważają nad wskazanymi uchybien iami. irzygoto-"wana przez Niątozqrawa doktorska Pt, Determinanty cen gazu. Analiza ilościowajest oryginalnym studiumw Pełni PotwierdzającYm wiedzę i warsztat bad,awczy Doktorantki, pozwalający narozwiązYwanie Problemów badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinieekonomia, Stwierdzam jednoznacznie, że pracata spełnia wymagania stawiane rozprawomdoktorskim w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowymotM o stoPniach i tYtule w zakresie sztuki. W zwięku z tym wnoszę do Rady KolegiumAnaliz Ekonomicznych szkoły Głównej Handlowej w warszawie o przyjęcie pracydoktorskiej i dopuszczenie pani mgr Anny Moenke do jej publicznej obrony.
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