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DETERMINANTY KONIECZNOŚCI WDROŻENIA
RYNKU ZDOLNOŚCI WYTWÓRCZYCH
W ENERGETYCE
Streszczenie: W artykule autor przedstawia strukturę rynku energii elektrycznej i mechanizmy, które determinują ceny na tym rynku, oraz najważniejsze czynniki, które powodują, że
rynek energii elektrycznej nie może być postrzegany jako rynek doskonały. Niedoskonałości
te zniekształcają sygnały cenowe płynące z tego rynku, które w przeciwnej sytuacji powinny
motywować producentów energii elektrycznej do inwestowania w nowe moce wytwórcze.
Uzasadnia to wdrożenie nowych mechanizmów na rynku energii elektrycznej, które gwarantowałyby ekonomiczną efektywność inwestycji w nowe moce wytwórcze. Podstawowym
takim mechanizmem jest wdrożenie rynku mocy (zdolności wytwórczych), który jest obecnie
przewidywany w wielu krajach, przy czym nie ma jednoznacznych rozwiązań w zakresie
regulacji tego rynku.
Słowa kluczowe: rynek energii elektrycznej, rynek zdolności wytwórczych, efektywność inwestycji w sektorze energetycznym.
DOI: 10.15611/pn.2014.343.53

1. Wstęp
Rynek energii elektrycznej wyróżnia się spośród rynków innych dóbr i usług określonymi właściwościami. Najważniejszą cechą odróżniającą rynek energii elektrycznej od innych rynków jest to, że popyt i podaż na energię elektryczną muszą
być zrównoważone w każdej jednostce czasu. Właściwość ta wynika z tego, że nie
opracowano do tej pory skutecznych i efektywnych metod magazynowania energii
elektrycznej na dużą skalę. W obecnej chwili liczne ośrodki prowadzą jednak badania nad tym zagadnieniem, które w ciągu najbliższych lat mogą zrewolucjonizować
podejście do rynku energii elektrycznej.
Drugą istotną cechą rynku energii elektrycznej jest konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa dostaw tego produktu. Przez bezpieczeństwo dostaw należy rozumieć zapewnienie odbiorcom możliwości poboru energii elektrycznej o określonej
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jakości w punktach odbioru w każdym momencie. Ta definicja bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej jest obszerna i dotyczy zarówno krótkiego, jak i długiego
okresu. Inna definicja określa bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej jako „gotowość istniejących jednostek wytwórczych do reakcji na aktualne zapotrzebowanie
na energię elektryczną” [Batlle, Pérez-Arriaga 2008]. W przytoczonej definicji jest
jednak odniesienie do istniejących jednostek wytwórczych, co oznacza, że ma ona
wymiar raczej krótko- i średnioterminowy. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej wiąże się jednak z poprzednią właściwością polegającą na konieczności
zrównoważenia popytu i podaży na energię elektryczną w każdej jednostce czasu.
Pomimo występowania przedstawionych powyżej cech odróżniających rynek
energii elektrycznej od rynków innych produktów i usług wdrożone na nim mechanizmy są w pełni zgodne z klasyczną teorią działania rynków. Mechanizmy te były
skutecznie wdrażane w okresie ostatnich dwóch dziesięcioleci, prowadząc do daleko
idącej deregulacji rynków energii elektrycznej. Na początku lat 90. ubiegłego wieku
rynek energii elektrycznej traktowano najczęściej jako monopol naturalny, który był
poddany daleko idącej regulacji, w tym odnoszącej się do kształtowania cen za energię elektryczną i usługi przesyłowe. Wprowadzane stopniowo od tamtego momentu
reformy rynku energii elektrycznej doprowadziły do rozdzielenia (unbundling) czterech ogniw składających się na łańcuch wartości całego sektora, tj.:
• wytwarzania energii elektrycznej,
• przysłania energii elektrycznej,
• dystrybucji energii elektrycznej,
• obrotu energią elektryczną.
Obecna struktura rynku energii elektrycznej została zaprezentowana na rys. 1.
W dwóch zasadniczych ogniwach łańcucha wartości całego sektora, tj. w ogniwie wytwarzania energii elektrycznej i ogniwie obrotu tym produktem, wprowadzono zmiany umożliwiające zaistnienie w pełni mechanizmów rynkowych. W tych
ogniwach cena energii elektrycznej jest wypadkową popytu i podaży. W obecnej
chwili istnieją trzy segmenty rynku energii elektrycznej:
• rynek hurtowy,
• rynek detaliczny,
• rynek bilansujący.
W segmencie hurtowym transakcje są zawierane pomiędzy wytwórcami energii
elektrycznej a spółkami obrotu energią elektryczną. W rzeczywistości transakcje te
są realizowane przy wykorzystaniu kontraktów bilateralnych (dwustronnych) oraz
za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii (dalej TGE). Kontrakty bilateralne
mogą mieć charakter krótko- lub długoterminowy, natomiast rynek giełdowy ma
w obecnej chwili przede wszystkim wymiar krótkoterminowy (rynek spotowy). Nie
rozwinął się do tej pory w istotnym zakresie rynek terminowy na giełdzie energii
elektrycznej. Należy jednak zaznaczyć, iż Ustawa prawo energetyczne nakłada na
wytwórców obowiązek sprzedaży pewnej części energii elektrycznej (do 15%) za
pośrednictwem TGE, który ma wzmocnić ten segment rynku. Z tego obowiązku są
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Rys. 1. Ogólny schemat rynku energii elektrycznej
Źródło: opracowanie własne.

jednak wyłączone źródła odnawialne, źródła kogeneracyjne o łącznej sprawności powyżej 52,5% oraz źródła o zainstalowanej mocy elektrycznej mniejszej niż
50 MW [Ustawa z 10 kwietnia 1997, art. 49a].
W segmencie detalicznym spółki obrotu sprzedają energię elektryczną do klientów końcowych. Ta część rynku także została poddana daleko idącej deregulacji.
Ceny energii elektrycznej mogą być kształtowane w dowolny sposób pomiędzy
spółkami obrotu a odbiorcami końcowymi, z wyłączeniem jednak odbiorców zaliczanych do grupy gospodarstw domowych. W odniesieniu do tej grupy odbiorców
regulator, którym jest Urząd Regulacji Energetyki (dalej URE), w dalszym ciągu zatwierdza taryfy dla energii elektrycznej. Ta część rynku oczekuje zatem w dalszym
ciągu na pełną liberalizację.
Rynek bilansujący ma charakter techniczno-handlowy i jest on prowadzony
przez operatora systemu przesyłowego (dalej OSP – w warunkach polskich jest to
PSE Operator SA). Celem tego segmentu rynku energii elektrycznej jest przede
wszystkim zbilansowanie fizycznych dostaw energii elektrycznej z jej odbiorem,
jednakże z maksymalnym uwzględnieniem mechanizmów rynkowych wynikających z gry podaży i popytu. Należy jednak mieć na uwadze to, że ten mechanizm
rynkowy może być w tym segmencie rynku zakłócany przez konieczność uwzględnienia przez OSP w bilansowaniu całego systemu ograniczeń sieciowych oraz ograniczeń występujących po stronie źródeł wytwórczych. Ograniczenia te prowadzą
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w określonych przypadkach do wymuszonej generacji przez jednostki wytwórcze,
które nie pracowałyby, gdyby uwzględniano jedynie mechanizm działania rynku
(jednostki typu must run).
Ogniwa związane z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej są w dalszym
ciągu traktowane jako monopol naturalny. W związku z tym są one poddane daleko
idącej regulacji cenowej, polegającej na zatwierdzaniu taryf dla usług przesyłowych
przez URE. Taryfy te są zatwierdzane na bazie formuły „koszty + zwrot z kapitału”,
przy czym w ostatnim czasie wprowadza się mechanizmy uzależniające wysokość
zwrotu z kapitału uwzględnianego w taryfie przesyłowej od stopnia reinwestycji
zysków w infrastrukturę sieciową.
W dalszej części artykułu zaprezentowano podstawowe problemy związane
z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej w obecnej formie. Problemy te są
w głównej mierze związane z tym, że obecna forma działania rynku nie generuje sygnałów cenowych, które motywowałyby podmioty do inwestowania w nowe moce
wytwórcze, co z kolei może zagrozić bezpieczeństwu dostaw energii elektrycznej
w długim okresie. Celem tego artykułu jest zatem przedstawienie uwarunkowań,
które wpływają na konieczność uzupełnienia obecnych regulacji rynku energii elektrycznej o nowe mechanizmy, które z jednej strony wymuszałyby dążenie podmiotów do podnoszenia efektywności, a z drugiej – do dokonywania inwestycji w nowe
moce wytwórcze, co byłoby zgodne z koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

2. Czynniki ograniczające działanie mechanizmu rynkowego
Jak już stwierdzono, ceny na hurtowym rynku energii elektrycznej są wypadkową
podaży i popytu. Rynek energii elektrycznej ze względu na swoją specyfikę ma
charakter rynku godzinowego. Oznacza to, że krzywe popytu i podaży na energię
elektryczną można określić dla każdej godziny doby. Stąd ceny energii elektrycznej
w poszczególnych godzinach doby są różne. Przykładowe ceny energii elektrycznej
na TGE 24 stycznia 2014 r. przedstawiono na rys. 2.
Ceny energii elektrycznej różnią się w poszczególnych godzinach doby ze względu na zmiany popytu na energię elektryczną. Popyt ten rośnie zasadniczo w godzinach porannych oraz popołudniowych, a maleje w godzinach nocnych. Ceny energii
elektrycznej na rynku hurtowym (spotowym) są zdeterminowane przede wszystkim
przez koszty krańcowe, którymi w wymiarze krótkoterminowym są koszty zmienne wytwarzania energii elektrycznej przez jednostki wytwórcze domykające podaż
i popyt na energię elektryczną zgodnie z rys. 3.
Ceny energii elektrycznej rosną w okresach szczytowego poboru mocy w systemie ze względu na to, że do pracy wchodzą jednostki wytwórcze produkujące energię po wyższych kosztach zmiennych. Podmioty eksploatujące jednostki wytwórcze
rozdzielają obciążenia pomiędzy poszczególne jednostki, minimalizując całkowite
koszty zmienne, co jednocześnie oznacza maksymalizację całkowitej marży brutto
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Rys. 2. Cena energii elektrycznej na TGE 24 stycznia 2014 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez TGE.

CCGT – blok gazowo-parowy
Rys. 3. Koszty krańcowe wytwarzania a ceny energii elektrycznej
Źródło: opracowanie własne.

(różnica między przychodami a kosztami zmiennymi). Dlatego kolejność jednostek
w rozdzielaniu obciążeń w poszczególnych godzinach doby zależy od wysokości
kosztów jednostkowych zmiennych, tj. w pierwszej kolejnością są uruchamiane jednostki o najniższych kosztach zmiennych, a następnie jednostki o coraz wyższych
kosztach jednostkowych zmiennych. Zazwyczaj kolejność ta jest następująca:
• elektrownie wodne,
• farmy wiatrowe,
• elektrownie nuklearne,
• elektrownie opalane węglem brunatnym,
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elektrownie opalane węglem kamiennym,
elektrownie gazowe.
Struktura zaspokajania zapotrzebowania na moc z poszczególnych jednostek jest
uzależniona w dużej mierze od struktury zainstalowanych mocy w całym systemie.
Należy jednak zaznaczyć, że powyższy schemat ekonomicznego rozdziału obciążeń
(economic dispatch) jest zakłócany wieloma czynnikami, z których najważniejsze to:
• regulacje dotyczące wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii,
• regulacje dotyczące wspierania rozwoju źródeł kogeneracyjnych (jednoczesne
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła),
• regulacje dotyczące handlu uprawnieniami do emisji CO2,
• inne regulacje ukierunkowane na osiąganie określonych celów w zakresie polityki energetycznej.
Z powyższych powodów tradycyjna funkcja celu przy dokonywaniu rozdziału
obciążeń, jaką jest minimalizacja kosztów zmiennych wszystkich pracujących jednostek wytwórczych w danej godzinie, niekoniecznie musi prowadzić do maksymalizacji wyniku ze sprzedaży. Stąd w warunkach istnienia określonych regulacji
prawnych preferujących dany rodzaj jednostek wytwórczych (np. odnawialne źródła
energii) należy do nich dostosować funkcję celu, która zawsze powinna prowadzić
do maksymalizacji wyniku ze sprzedaży w krótkim okresie. W związku z tym różnego rodzaju regulacje prawne mogą zakłócać mechanizmy rynkowe.
W przedstawionym modelu rynku wytwórcy energii elektrycznej otrzymują przychody za energię elektryczną rzeczywiście wytworzoną – iloczyn ceny rynkowej
w zł/MWh (clearing price) i wielkości produkcji energii elektrycznej w MWh. Ten
model rynku nosi miano rynku wyłącznie energii elektrycznej (energy only market).
W przedstawionym modelu rynku jednostki wytwórcze o kosztach krańcowych,
które domykają popyt i podaż na energię elektryczną, osiągają marżę jednostkową
z produkcji tej energii w wysokości bliskiej zera. Stwierdzenie to jest w szczególności
prawdziwe w przypadku istnienia nadwyżki zdolności wytwórczych (mocy) na rynku
w stosunku do zapotrzebowania na moc w poszczególnych godzinach doby. W takich
bowiem warunkach zawsze cena energii elektrycznej będzie bliska kosztów jednostkowych zmiennych tych jednostek wytwórczych, które domykają bilans popytu i podaży. Ze względu na to, że OSP dąży do utrzymywania w systemie określonych rezerw
zdolności wytwórczych (mocy) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej w krótkim terminie, na rynkach typu energy only jednostki wytwórcze
o kosztach krańcowych (zmiennych) będą osiągały marże bliskie zera.
Z przedstawionej charakterystyki rynku typu energy only wynika również, że źródła pracujące w szczycie zapotrzebowania na moc osiągają minimalną marżę brutto,
która nie pozwala im na pokrycie wszystkich kosztów stałych (tzw. missing money
problem). Z powyższych powodów podmioty działające na rynku energii elektrycznej nie mają żadnej motywacji finansowej do inwestowania w źródła energii, które
pracują w szczycie przez krótki czas w ciągu roku (niekiedy zaledwie kilkanaście do
kilkuset godzin w ciągu roku). Sytuacja taka zagraża bezpieczeństwu dostaw energii
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elektrycznej nawet w przypadku występowania w danym momencie nadwyżek mocy
w systemie. Bezpieczeństwo to może być zagrożone w dłuższym okresie, szczególnie
wówczas, gdy znaczna część zainstalowanych mocy wytwórczych ma zostać wycofana z eksploatacji w ciągu kolejnych kilku lat np. z powodów przepisów dotyczących
ochrony środowiska czy ich stanu technicznego. Ze względu na to, że proces inwestycyjny w energetyce trwa 5–7 lat, brak wystarczającej motywacji podmiotów do
inwestowania w nowe źródła, szczególnie źródła szczytowe, może doprowadzić do
istotnych przerw w dostawie energii elektrycznej w przyszłości.
Problem braku odpowiednich sygnałów cenowych na rynku skłaniających do
inwestowania w źródła szczytowe może wynikać nie tylko z występowania wysokiej
rezerwy mocy w całym systemie, ale może być także pochodną innych czynników
zakłócających działanie mechanizmów rynkowych, w tym [Joskow 2008, s. 160]:
• braku skutecznych rozwiązań motywujących odbiorców do zmiany zapotrzebowania na moc w zależności od zmieniających się cen energii elektrycznej (tzw.
demand response),
• nakładania przez regulatorów rynku górnych pułapów na rynkowe ceny energii
elektrycznej,
• wykorzystywanie przez OSP operacyjnych rezerw mocy,
• wykorzystywanie przez OSP nierynkowych mechanizmów racjonowania dostarczanej mocy w celu zbilansowania całego systemu w przypadku spodziewanych
w krótkim czasie (day ahead) problemów z dostępną mocą w systemie, co powoduje ograniczenie wzrostu cen energii elektrycznej w okresach szczytowego
zapotrzebowania na nią,
• wprowadzania innych rozwiązań ingerujących w działanie rynku, w tym rozwiązań związanych ze wspieraniem określonych rodzajów technologii czy źródeł
energii.
Idealnie działający rynek byłby pozbawiony powyższych wad. Idealnie działający rynek pozwalałby na istotny wzrost ceny energii elektrycznej w godzinach,
w których mógłby wystąpić niedobór mocy. Schemat tego przypadku przedstawiono
na rys. 4.
Idealnie działający rynek energii elektrycznej powinien być tak skonstruowany,
aby:
• dopuszczona była możliwość występowania niedoboru mocy w systemie w okresach szczytowego zapotrzebowania na nią,
• istniał dobrze skonfigurowany mechanizm reakcji strony popytowej (odbiorców
końcowych) na zmieniające się ceny energii elektrycznej (Price-Based Demand
Response),
• istniała możliwość różnicowania cen energii w zależności od niezawodności jej
dostaw (Reliability-Based Retail Pricing).
W takich warunkach istniałaby możliwość istotnego wzrostu cen energii elektrycznej ponad koszty krańcowe będące kosztami jednostkowymi zmiennymi wytwórców domykających popyt i podaż na energię elektryczną w określonych go-
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Rys. 4. Wzrost ceny energii elektrycznej do poziomu VOLL
Źródło: opracowanie własne,

dzinach doby. W warunkach niedoboru mocy w systemie wzrost ceny energii elektrycznej nie powinien jednak przewyższyć poziomu utraconych korzyści przez odbiorców końcowych z tytułu braku możliwości poboru przez nich takiej mocy, jakiej
potrzebowaliby w danej godzinie doby (VOLL – Value of Lost Load). Przyjmuje
się, że wysokość VOLL nie powinna przekroczyć 3000–5000 USD/MWh, co jest
znaczącą wartością w porównaniu do obecnej rynkowej ceny energii elektrycznej
w szczycie (ok. 200 zł/MWh). Należy również dodać, że na idealnie działającym rynku, nawet jeżeli obecnie występowałaby wysoka nadwyżka mocy, w wyniku której
ceny energii elektrycznej nie wzrastałyby powyżej kosztów krańcowych będących
kosztami jednostkowymi zmiennymi wytwórców domykających popyt i podaż, to
w obliczu przewidywanej istotnej redukcji mocy zainstalowanej w systemie (np.
z powodów przepisów dotyczących ochrony środowiska) podmioty działające na
rynku mogłyby się spodziewać istotnych wzrostów cen energii elektrycznej w przyszłości, szczególnie w godzinach szczytowego jej poboru, co mogłoby je skłaniać do
nowych inwestycji w źródła energii, w szczególności źródła szczytowe.
Aby mechanizm rynkowy mógł działać poprawnie, muszą być również zapewnione warunki do odpowiedniej reakcji odbiorców końcowych na zmieniające się
(istotnie rosnące w okresach szczytowego poboru mocy) ceny energii elektrycznej.
Innymi słowy, dobrze działający rynek wymaga przełożenia w czasie rzeczywistym
cen energii elektrycznej z rynku hurtowego na ceny energii elektrycznej na rynku
detalicznym. Ten warunek nie jest niestety spełniony w obecnej chwili w odniesieniu do większości odbiorców końcowych. Większość tych odbiorców ma zapewnione stałe ceny energii elektrycznej w okresach taryfowych (odbiorcy z grupy
gospodarstw domowych), a inni odbiorcy mają stałe ceny określone w umowach.
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Niekiedy ceny te są różnicowane w odniesieniu do poszczególnych okresów doby
(np. szczyt przedpołudniowy, popołudniowy i pozostały okres doby), ale takie różnicowanie jest niewystarczające do pełnego przełożenia sygnałów cenowych z rynku
hurtowego na rynek detaliczny. W obecnej chwili jedynie najwięksi odbiorcy przemysłowi, którzy są np. członkami giełdy energii elektrycznej i samodzielnie zaopatrują się w tę energię, mogą reagować na sygnały cenowe występujące na rynku
hurtowym. Zapewnienie warunków do reakcji strony popytowej na zmieniające się
sygnały cenowe na rynku energii elektrycznej jest uzależnione przede wszystkim
od całkowitego uwolnienia rynku, a przede wszystkim od powszechnego wdrożenia
systemu inteligentnych liczników energii wyposażonych w układy zdalnego odczytu
(tzw. Smart Metering). Należy również dodać, że warunkiem poprawnego działania
mechanizmów rynkowych jest również różnicowanie cen energii elektrycznej w zależności od niezawodności jej dostaw. Na rynku istnieją bowiem odbiorcy, którzy
zgodziliby się na niższe ceny energii elektrycznej spowodowane pogorszeniem niezawodności i ciągłości jej dostaw. Wymaga to jednak również wdrożenia nowoczesnych technologii w obszarze rozliczeń z odbiorcami.
Prymat bezpieczeństwa na rynku energii elektrycznej, a także niedoskonałości
tego rynku wyraźnie zakłócają zatem poprawne działanie mechanizmów rynkowych. Z prymatu bezpieczeństwa wynika dążenie OSP do utrzymywania określonych rezerw mocy w całym systemie. Obecne mechanizmy rynkowe nie dostarczają takich sygnałów cenowych, które motywowałyby podmioty do inwestowania
w nowe moce wytwórcze, szczególnie szczytowe, dlatego często regulacje prawne umożliwiają OSP organizowanie przetargów na zakup mocy interwencyjnych,
szczytowych czy mocy rezerwowych. Wykorzystywanie przez OSP tych rozwiązań
dodatkowo zniekształca działanie rynku energii elektrycznej, powodując dalsze obniżanie się cen. W skrajnym przypadku wykorzystywanie tego typu mechanizmów
przez OSP może doprowadzić do pogorszenia opłacalności inwestowania nie tylko
w źródła szczytowe, ale także w źródła pracujące w podszczycie czy w podstawie
obciążenia całego systemu.

3. Potencjalne modele rynku zdolności wytwórczych w energetyce
W związku z powyższym w obecnej chwili, chcąc zapewnić opłacalność inwestycji
w nowe moce wytwórcze, wiele krajów europejskich planuje wdrożenie tzw. rynku zdolności wytwórczych (rynku mocy). Ogólna idea tego rynku sprowadza się
do zapewnienia inwestorom dodatkowego stałego strumienia przychodów, który
umożliwiłby pokrycie wszystkich lub części kosztów stałych eksploatacji źródeł.
Wdrożenie rynku zdolności wytwórczych równolegle do hurtowego rynku energii
elektrycznej oznacza, że wytwórcy energii elektrycznej osiągają:
• stały strumień przychodów za moc dyspozycyjną, niezależnie od produkcji energii elektrycznej, który pokrywa wszystkie lub część kosztów stałych związanych
z utrzymaniem mocy wytwórczych,
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strumień przychodów za energię elektryczną rzeczywiście wytworzoną, który
pokrywa przede wszystkim koszty zmienne oraz umożliwia osiągnięcie wyniku
ze sprzedaży.
Przedstawiony ogólny cel rynku zdolności wytwórczych jest prosty, lecz sposób podejścia do opracowania mechanizmów tego rynku jest bardzo zróżnicowany.
W praktyce wyróżnia się następujące cztery główne modele rynku zdolności wytwórczych (rynku mocy) (m.in. na podstawie [Pfeifenberger i in. 2009]):
• model z wyznaczanymi administracyjnie stawkami opłat za moc dyspozycyjną,
• model z centralnym operatorem rynku zdolności wytwórczych organizującym
aukcje na zakup mocy dyspozycyjnej,
• model z obligatoryjnym poziomem rezerw mocy, które mają zapewnić sobie we
własnym zakresie spółki obrotu energią elektryczną,
• model z obligatoryjnym poziomem rezerw mocy, które mają zapewnić sobie
we własnym zakresie spółki obrotu energią elektryczną, i z centralnym rynkiem
mocy.
Pierwszy model polega na administracyjnym wyznaczeniu opłat za moc dyspozycyjną, dokonywanym najczęściej przez regulatora rynku. Wytwórcy energii
elektrycznej otrzymują stałe przychody z tytułu tych opłat, które są przenoszone na
odbiorców końcowych najczęściej w taryfach przesyłowych za energię elektryczną.
Istnieje wiele wariantów tego modelu rynku zdolności wytwórczych, z których najistotniejsze to:
• wszystkie źródła są uprawnione do otrzymywania opłat za moc dyspozycyjną
niezależnie od tego, czy pracują w podstawie obciążenia systemu, czy w szczycie,
• jedynie źródła nowe lub te, które przeszły gruntowną modernizację, są uprawnione do otrzymywania przychodów z tytułu opłat za moc dyspozycyjną,
• źródła osiągają przychody za moc dyspozycyjną wyłącznie w okresach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną,
• opłaty za moc dyspozycyjną są różnicowane dla poszczególnych rodzajów technologii,
• opłaty za moc są uzależnione od wysokości VOLL, rynkowej ceny energii elektrycznej oraz od prawdopodobieństwa wystąpienia niedoborów mocy w systemie.
Do przykładowych państw, które wdrożyły ten model rynku zdolności wytwórczych, należy zaliczyć Hiszpanię oraz Koreę Południową. W rzeczywistości istnieje
wiele odmian tego rynku zdolności wytwórczych.
W drugim modelu centralny operator rynku zdolności wytwórczych (np. spółka
celowa prowadząca ten rynek) organizuje aukcje na zakup mocy dyspozycyjnych.
Najczęściej aukcje te są prowadzone z wyprzedzeniem 3- lub 5-letnim przed terminem rozpoczęcia realizacji kontraktu związanego z zapewnieniem przez wytwórcę
odpowiedniego poziomu mocy dyspozycyjnej. Oznacza to, że aukcje te są prowadzone najczęściej dla źródeł nowych lub źródeł, które mają przejść gruntowną modernizację. Wytwórcy, którzy wygrają aukcję i wybudują nowe źródła, są uprawnieni do otrzymywania stałych przychodów za moc dyspozycyjną przez kolejnych
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kilkanaście lat (od 10 do 15 lat). Operator rynku przenosi koszty opłat za moc dyspozycyjną na odbiorców końcowych najczęściej w taryfach dla usług przesyłowych.
Do wdrożenia tego typu modelu rynku zdolności wytwórczych przygotowuje się
obecnie Wielka Brytania.
Trzecim głównym modelem rynku zdolności wytwórczych jest rozwiązanie,
w którym spółki obrotu muszą się wykazać zabezpieczeniem na potrzeby własnych
odbiorców odpowiedniej mocy z uwzględnieniem określonej rezerwy. Spółki obrotu dokonują kontraktacji mocy dyspozycyjnej u swoich partnerów biznesowych
(wytwórców), którzy mogą się znajdować w ramach tej samej grupy kapitałowej
lub poza tą grupą. Istnieje również możliwość zabezpieczenia mocy dla własnych
odbiorców poprzez budowę własnych źródeł. W praktyce zabezpieczenie mocy dyspozycyjnej dla własnych odbiorców odbywa się poprzez zawieranie z wytwórcami
kontraktów typu tolling agreement, w ramach których wytwórcy otrzymują dwa rodzaje przychodów od spółek obrotu, tj. przychody stałe za moc dyspozycyjną i przychody zmienne za rzeczywiście dostarczoną energię elektryczną.
W czwartym głównym modelu rynku zdolności wytwórczych również na spółki obrotu energią elektryczną jest nałożony obowiązek zabezpieczenia mocy dyspozycyjnej dla własnych odbiorców wraz z utrzymywaniem określonego poziomu
rezerw mocy. Spółki obrotu mają możliwość wypełnienia tego obowiązku poprzez:
• budowę własnych źródeł,
• zawieranie kontraktów na moc dyspozycyjną z partnerami zewnętrznymi,
• zakup mocy na centralnym rynku, który może być rynkiem giełdy mocy lub
rynkiem aukcyjnym.
Giełda mocy może być rynkiem krótkoterminowym lub długoterminowym.
W praktyce jednak krótkoterminowe rynki mocy nie sprawdziły się w odniesieniu
do zapewnienia wytwórcom odpowiednich bodźców finansowych do inwestowania
w nowe moce wytwórcze. Dlatego obecnie wdraża się przede wszystkim rozwiązania z centralnym rynkiem mocy, który zagwarantowałby wytwórcom przychody za
moc dyspozycyjną w długim okresie, przede wszystkim w odniesieniu do nowych
lub zasadniczo zmodernizowanych źródeł. Tego rodzaju rozwiązania zostały wdrożone we wschodnich stanach USA.

4. Wnioski
Rynek energii elektrycznej jest specyficznym rynkiem, który zasadniczo odróżnia się
od rynków innych produktów i usług. Dwie istotne cechy tego rynku to konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i zrównoważenia w każdej
godzinie doby popytu z podażą energii elektrycznej. Od początku lat 90. ubiegłego
wieku rynki energii elektrycznej były poddawane deregulacji, której celem miało być
wprowadzanie w coraz większym wymiarze konkurencji pomiędzy wytwórcami, co
miało ich skłaniać do podnoszenia efektywności. Zdobyte do tej pory doświadczenia związane z funkcjonowaniem rynków energii elektrycznej wskazują, że istnieje
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wiele czynników ograniczających ich poprawne działanie. Sytuacja ta przekłada się
na brak odpowiednich sygnałów w zakresie cen energii elektrycznej, które motywowałyby podmioty do inwestowania w nowe moce wytwórcze, szczególnie w moce
szczytowe. Dlatego w ostatnim czasie zyskuje przekonanie, iż obecna forma rynków energii elektrycznej nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego bezpieczeństwa
w zakresie dostaw tego produktu. Z tego powodu poszukuje się nowych koncepcji i form uzupełniających dotychczasowe mechanizmy rynkowe. Niektóre z tych
koncepcji zmierzają do wdrożenia kolejnych segmentów rynku, które zapewniłyby
wytwórcom dodatkowy strumień przychodów gwarantujący opłacalność inwestycji
w nowe moce wytwórcze. Tym segmentem rynku ma być przede wszystkim rynek
zdolności wytwórczych, tzw. rynek mocy.
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THE DETERMINANTS OF INTRODUCING
THE CAPACITY MARKET IN ENERGY INDUSTRY
Summary: In the article the author depicts the structure of electricity market and mechanisms
that determine the electricity price. The author tries to present the most important factors
causing that electricity market cannot be viewed as the perfect market. These imperfections
disturb the price signals that otherwise should motivate electricity producers to invest in new
capacity. That justifies the introduction of new mechanisms on electricity market that would
guarantee the effectiveness of investments in new capacity. The most obvious mechanism
is the capacity market that is beeing introduced by many countries. However, the design of
capacity market is not so obvious and every country tries to adjust the common known solutions to its specific circumstances. That may, however, cause many other imperfections on the
electricity market.
Keywords: electricity market, capacity market, economic effectiveness of investments in
new capacity.

