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Część I: Ogólne zasady zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw energetycznych 
 
Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem 
Rynek. Deregulacja i prywatyzacja tradycyjnych przedsiębiorstw elektroenergetycznych o 

zintegrowanej pionowo strukturze i monopolistycznej pozycji na rynku energii oraz rozwój 
mechanizmów konkurencji przyniosły firmom działającym w nowych warunkach wzrost różnego 
rodzaju ryzyk, wynikających głównie z wcześniej nie doświadczanej w takim stopniu niepewności 
rynkowej. Firmy te zwykle uzyskiwały pomoc państwa, chociażby w formie gwarancji 
kredytowych, subsydiów lub bezpośredniej pomocy. Dzięki regionalnej wyłączności dostaw 
posiadały także stabilną grupę odbiorców oraz przychody. Dla działalności ściśle regulowanej przez 
organy administracji rządowej, co w stosunku do elektroenergetyki postrzeganej jako sektor 
strategiczny jeszcze kilkanaście lat temu miało miejsce w większości krajów świata, zwrot z 
inwestycji obarczony był niewielkim stopniem ryzyka. Jednocześnie zysk tych przedsiębiorstw 
podlegał restrykcyjnej kontroli regulacyjnej. Ryzyko, za zgodą organów regulacyjnych, było w 
łatwy sposób przenoszone na odbiorców poprzez zmiany cen energii elektrycznej. Jednakże w 
wielu przypadkach ceny te nie w pełni odzwierciedlały koszty wytwarzania i dostaw energii 
elektrycznej. Obrót energią elektryczną zdominowany był przez długoterminowe kontrakty 
dwustronne, które nie zapewniały przejrzystości handlu. 

Zupełnie inna sytuacja wystąpiła, gdy przedsiębiorstwa energetyczne objęte zostały 
procesami prywatyzacji i zaczęły funkcjonować w środowisku konkurencyjnym, w którym wzrasta 
zarówno szansa na wyższe zyski z dokonanych inwestycji, jak i zagrożenie poniesienia strat 
finansowych. Oznacza to, że w coraz większym stopniu ryzyko jest ponoszone przez inwestorów, a 
w mniejszym przez odbiorców. Poziom ryzyka jest szczególnie wysoki na tych rynkach 
towarowych, na których zachodzi znaczna i szybka fluktuacja cen oraz wielkości zapotrzebowania. 
Do takich rynków należy między innymi rynek energii elektrycznej, w coraz większym stopniu 
traktowanej jako typowy towar. Na szybkość i zakres fluktuacji cen energii elektrycznej ma wpływ 
dodatkowo fakt, że praktycznie nie może być ona magazynowana oraz zachodzi konieczność 
ciągłego bilansowania jej produkcji i zapotrzebowania. Wpływają na to również ograniczenia w 
możliwości swobodnego przemieszczania terytorialnego energii, wynikające głównie z ograniczeń 
przesyłowych w sieci. Na zwiększenie ryzyka, na jakie narażone są dawne przedsiębiorstwa 
energetyczne, wpływa również rozproszenie odpowiedzialności za utrzymanie bezpieczeństwa 
pracy systemu elektroenergetycznego, szybki wzrost liczby nowych przedsiębiorstw zajmujących 
się przede wszystkim, postrzeganym jako atrakcyjny, obrotem energią elektryczną, a także rosnąca 
swoboda odbiorców wyboru dostawców energii. Cechą charakterystyczną obrotu staje się wzrost 
znaczenia kontraktów krótkoterminowych, transakcji zawieranych na otwartych aukcjach (giełdach 
energii), coraz głębsze różnicowanie warunków dostaw energii w zależności od charakterystyk grup 
odbiorców. Przedsiębiorstwa dążą do budowy takiego portfela kontraktów, który minimalizuje 
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koszty zakupu energii, co jednak wymaga od nich dobrej znajomości charakterystyk 
zapotrzebowania odbiorców. Te wszystkie zmiany można podsumować w postaci następujących 
cech charakterystycznych rynku: 
 wzrost liczby uczestników obrotu, 
 wzrost wolumenu obrotu, 
 skrócenie czasu obowiązywania kontraktów, 
 wzrost przejrzystości rynku (m. in. dzięki giełdom energii, powszechnie dostępnym indeksom 

cenowym i standaryzacji przedmiotu obrotu), 
 ograniczenie jednostkowych zysków uczestników obrotu. 

 
Ryzyko. Każda definicja ryzyka odwołuje się do dwóch jego cech charakterystycznych: 

nieprzewidywalności i straty. Tam gdzie występuje ryzyko muszą istnieć co najmniej dwie 
możliwości zaistnienia różnych skutków. Tam gdzie wynik jest pewny nie ma ryzyka. Ponadto co 
najmniej jedna z możliwości musi nieść niepożądany skutek – może być to strata w potocznym tego 
słowa znaczeniu, jak również utrata spodziewanych korzyści. Udział w obrocie energią elektryczną 
na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej w Polsce wiąże się z ponoszeniem określonych 
rodzajów ryzyka, które mogą nieść zagrożenie dla prowadzonej działalności przedsiębiorstw. Do 
podstawowych należy ryzyko finansowe o charakterze dynamicznym, czyli uzależnione z jednej 
strony od nie poddających się kontroli czynników występujących w otoczeniu firmy (zmiany w 
całej gospodarce, w samej elektroenergetyce, działania podejmowane przez konkurentów w obrocie 
energią i odbiorców energii elektrycznej), z drugiej zaś uzależnione od decyzji samych zarządów 
firm elektroenergetycznych, na przykład co do wyboru technologii wytwarzania, przyjętej strategii 
marketingowej, zasad kontraktowania lub finansowania działalności. 

Zarządzanie ryzykiem przez przedsiębiorstwa energetyczne, którego podstawowym celem jest 
minimalizacja ewentualnych negatywnych skutków ryzyka przy jednoczesnej minimalizacji 
związanych z tym kosztów, odwołuje się do podstawowych metod w tym zakresie, do których 
należą: 
 kontrolowanie ryzyka w celu minimalizowania po najniższych kosztach skutków tych 

rodzajów ryzyk, na które narażone jest przedsiębiorstwo, a w ramach tego: 
− unikanie ryzyka, które jednak jednocześnie może oznaczać rezygnację z szeregu szans 

jakie niesie udział w rynku energii elektrycznej, 
− ograniczanie ryzyka, które może mieć formę zapobiegania jego wystąpieniu (zmniejszaniu 

prawdopodobieństwa wystąpienia i potencjalnych skutków negatywnych), 
 finansowanie ryzyka w celu zagwarantowania dostępności funduszy niezbędnych na pokrycie 

ewentualnych strat, stosowane w przypadku następujących metod: 
− świadome i dobrowolne ponoszenie ryzyka, 
− przenoszenie ryzyka na te z podmiotów, które są najlepiej przygotowane do zarządzania 

określonym rodzajem ryzyka, między innymi na podstawie zawieranych kontraktów 
ubezpieczeniowych, 

− rozdział ryzyka, który jest pośrednią formą pomiędzy ponoszeniem ryzyka przez 
poszczególne przedsiębiorstwa i przenoszeniem ryzyka na grupę przedsiębiorstw. 

 
Techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem w sposób schematyczny przedstawiono na 

rysunku: 
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Rys. 1   Metody zarządzania ryzykiem. 
 
Finansowanie ryzyka. Działania w ramach kontroli ryzyka mogą w znacznym stopniu 

ograniczyć jego poziom, jednak pozostała część ryzyk musi być objęta technikami finansowania 
ryzyka – przenoszenia i ponoszenia ryzyka. Do głównych działań przenoszących ryzyko należą 
ubezpieczenia, które w skrócie oznaczają przeniesienie na warunkach umownych określonego 
zakresu ryzyka z przedsiębiorstwa energetycznego na inny podmiot (ubezpieczyciela). Ponieważ w 
sektorze elektroenergetyki brak jest jeszcze wystarczającej oferty ubezpieczeń różnorodnych 
rodzajów występujących ryzyk, ciągle aktualna jest koncepcja powołania przez przedsiębiorstwa 
elektroenergetyki towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Ponoszenie ryzyka sprowadza się do 
zapewnienia odpowiednich funduszy, które pozwolą na sfinansowanie ewentualnej straty, bez 
utraty przez przedsiębiorstwo zdolności do dalszego funkcjonowania. Straty tego typu mogą 
powstawać dla ryzyk świadomie ponoszonych przez firmę (i objętych kontrolą ryzyka) jak i ryzyk 
nie zidentyfikowanych, które są ponoszone nieświadomie. Jednym z rozwiązań jest tworzenie w 
ramach przedsiębiorstwa lub nawet sektora odpowiednich funduszy, które służą finansowaniu 
ryzyka ponoszonego na przykład przez operatora systemu przesyłowego z tytułu świadczenia usług 
przesyłowych lub zapewniania fizycznej realizacji kontraktów w obrocie energią elektryczną. 

Zarządy przedsiębiorstw energetycznych uczestniczących w obrocie energią elektryczną 
powinny zapewnić realizację wszystkich elementów procesu zarządzania ryzykiem rynkowym, 
do których należy przede wszystkim: 
 ustalenie celów,  
 identyfikacja różnych rodzajów ryzyka,  
 ocena poziomu ryzyka,  
 ocena i wybór technik oraz narzędzi zarządzania ryzykiem,  
 wdrożenie i monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem.  

 
Ponadto skuteczne zarządzanie ryzykiem przez zarządy musi łączyć się z trafnym 

prognozowaniem trendów, rozwijaniem scenariuszy i przewidywaniem działania mechanizmów. Na 
konkurencyjnym rynku energii elektrycznej staną one wobec konieczności podejmowania decyzji 
między innymi w warunkach występującego ryzyka (wtedy gdy można przynajmniej w 
przybliżeniu określić prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych zdarzeń i w procesie 
podejmowania decyzji posłużyć się ich wartością oczekiwaną) oraz podejmowania decyzji w 
warunkach niepewności (wtedy gdy brak jest możliwości określenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia poszczególnych możliwych zdarzeń). Ich decyzje mogą wynikać ze strategii typu 
maximinowe – czyli maksymalizacji minimalnych zysków, bądź strategii typu minimaxowe – 
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czyli minimalizowania maksymalnych kosztów. Podobnie jak i w przypadku innych 
przedsiębiorstw, do celów zarządzania ryzykiem należy: 
 zapewnienie ciągłości i stabilności funkcjonowania firmy, a także jej rozwoju, 
 ograniczanie niepewności co do wystąpienia i skutków możliwych zdarzeń,  
 zapewnienie ekonomicznie uzasadnionego finansowania działań związanych z zarządzaniem 

ryzykiem, 
 dotrzymywanie zobowiązań zewnętrznych (w tym wynikających z zawartych umów i ogólnych 

regulacji).  
 
Wszystko to powinno przyczyniać się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorstwa energetyczne mogą stosować się do trzech podstawowych zasad zarządzania 

ryzykiem, które stanowią: 
 nie ryzykować więcej niż można sobie na to pozwolić – należy określić maksymalną stratę, 

która może wynikać z określonego ponoszonego ryzyka i w przypadku dużego zagrożenia 
należy dążyć do jego ograniczenia lub przeniesienia na inne podmioty, 

 przy wyborze metod zarządzania poszczególnym rodzajem ryzyka uwzględniać różne 
uwarunkowania, w tym stopień zagrożenia i prawdopodobieństwo jego wystąpienia (np. 
ubezpieczenia są najbardziej efektywne dla ryzyk o wysokim wymiarze i małym 
prawdopodobieństwie wystąpienia), 

 nie ryzykować zbyt wiele dla niewielkich korzyści – należy zachować rozsądne relacje 
pomiędzy kosztami przeniesienia ryzyka i wartością jaką to przeniesienie ma dla 
przedsiębiorstwa (nie należy więc ponosić ryzyka o wysokim wymiarze i stosunkowo niskich 
kosztach przeniesienia, a także ponosić zbyt wysokich kosztów ubezpieczenia ryzyka o 
potencjalnie niewielkim wymiarze). 

USTALENIE CELÓW ZARZĄDZANIA  
RYZYKIEM

IDENTYFIKACJA RÓŻNYCH 
RODZAJÓW RYZYK

OCENA POZIOMU RYZYKA
(WYMIAR FINANSOWY 

I PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA)

WYBÓR TECHNIK I NARZĘZI
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

WDROŻENIE I MONITOROWANIE
SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

ELEMENTY PROCESÓW ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM

 
Rys. 2   Na rysunku przedstawiono typowe elementy procesów zarządzania ryzykiem. 
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Poniżej przedstawiono opis procesów zarządzania ryzykiem związanym z obrotem energią 
elektryczną1, przy czym przyjęty został układ podmiotowo-funkcjonalny. Mianowicie elementy 
działań związanych z zarządzaniem ryzykiem zostały opisane dla poszczególnych podmiotów 
uczestniczących w obrocie – wytwórców energii elektrycznej, przedsiębiorstw obrotu, operatora 
systemu przesyłowego. Ponadto oceniono możliwości wykorzystania instytucji rynkowych do 
zarządzania ryzykiem uczestników rynku, a w szczególności giełdy energii elektrycznej, izby 
rozrachunkowej oraz segmentu bilansującego dostawy energii prowadzonego przez operatora 
systemu przesyłowego. Wskazano też na możliwość wykorzystania programów informatycznych do 
wspomagania procesów zarządzania ryzykiem. 

 
Identyfikacja ryzyka ponoszonego przez wszystkich lub większość uczestników rynku 
Dokonując analizy ryzyk występujących na rynku energii elektrycznej w Polsce należy 

wyraźnie rozróżnić, że część z nich ma charakter trwały, nieodłącznie związany z rynkiem 
konkurencyjnym, a wynikający z samej struktury i obowiązujących zasad (np. zmienność cen w 
czasie rzeczywistym). Część natomiast ma charakter przejściowy (tymczasowy), wynikający z 
procesu wdrażania rynku o nowym charakterze i uwarunkowań pochodzących z okresu 
funkcjonowania rynku scentralizowanego (np. skutki zawartych wcześniej kontraktów 
długoterminowych).  

Praktycznie wszyscy uczestnicy rynku energii elektrycznej w różnym zakresie narażeni są na 
ryzyko polityczne i ryzyko regulacyjne. Ryzyko polityczne może przejawiać się przede wszystkim 
w postaci braku przejrzystej i konsekwentnie realizowanej polityki energetycznej, która z punktu 
widzenia skutecznego zarządzania ryzykiem powinna określać w szczególności: 
 zamierzenia rządu co do kształtu, trybu i harmonogramu wdrożenia rozwiązań rynkowych,  
 przejściowe i stałe ograniczenia w stosowaniu mechanizmów rynkowych (na przykład 

zawieszanie rynku w sytuacjach braku równowagi i zagrożenia dla bezpieczeństwa 
energetycznego),  

 zasady kształtowania cen w okresie przejściowym (tzw. ścieżka cenowa energii), 
 zasady ponoszenia przez uczestników rynku kosztów okresu przejściowego (identyfikacja 

rodzajów i wielkości tego typu kosztów, a także ustalenie zasad ich alokacji), 
 specjalne zasady traktowania niektórych podmiotów bądź towarów lub usług (np. szczególne 

zasady zakupu energii ze źródeł odnawialnych, wytwarzających energię w skojarzeniu lub z 
tytułu wymuszeń systemowych lub sieciowych), 

 politykę kształtowania struktury sektora, w tym ograniczenia w konsolidacji poziomej i 
pionowej przedsiębiorstw, zapobiegającej uzyskiwaniu nadmiernej siły rynkowej przez 
podmioty. 
 

Oprócz tego przejawem ryzyka politycznego może być intencja nierównomiernego 
rozkładania kosztów restrukturyzacji gospodarki na sektory i poszczególne przedsiębiorstwa. 
Dotyczy to w szczególności możliwości przenoszenia części kosztów restrukturyzacji sektorów 
paliwowych na przedsiębiorstwa elektroenergetyki. Inne ryzyko wiąże się z możliwością 
administracyjnego różnicowania sytuacji ekonomicznej poszczególnych przedsiębiorstw, między 
innymi w procesach prywatyzacji sektora2. 
 

Na wzrost ryzyka regulacyjnego może wpływać przede wszystkim: 

                                                           
1  W opracowaniu pominięto inne rodzaje ryzyk, takie jak ryzyka z tytułu użytkowania nieruchomości i pojazdów, 

działań o charakterze kryminalnym, wypadków przy pracy itp. 
2  Praktycznie we wszystkich krajach, które wdrożyły programy szerokiej prywatyzacji przedsiębiorstw 

energetycznych, rządy podejrzewane były o administracyjne manipulowanie ich sytuacją ekonomiczną, głównie w 
celu pozyskania inwestorów i uzyskania wysokich wpływów. Tego typu praktyki określane są jako „tuczenie” 
przedsiębiorstw przeznaczonych do sprzedaży. 
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 ingerencja regulacyjna w obszarach rozwiniętej konkurencji (np. zatwierdzanie taryf 
przedsiębiorstw wytwórczych i uczestniczących w obrocie hurtowym w sytuacji zaistnienia 
rzeczywistej konkurencji w tym segmencie rynku), 

 brak wyraźnych zasad regulacji taryf przedsiębiorstw (znaczny obszar dowolności 
interpretacyjnej), w tym zwłaszcza przedsiębiorstw sieciowych, które funkcjonują w warunkach 
monopolu naturalnego, 

 brak sprawnych procedur postępowania przed organem regulacyjnym, co może prowadzić do 
opóźniania decyzji, w tym zatwierdzania taryf, przedłużania rozstrzygnięć sporów itp. 

 
Ograniczaniu ryzyka politycznego i regulacyjnego służyć może między innymi powołanie 

Rady Rynku Energii, która powinna mieć charakter samorządu uczestników rynku, działającego na 
rzecz rozwoju przejrzystych i jednoznacznych zasad obrotu, uwzględniania interesów wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, a także szybkiego i polubownego rozwiązywania ewentualnych 
sporów. 

 
Ponadto na rynku energii elektrycznej występują: 

 Ryzyko zmian (fluktuacji) cen energii elektrycznej, wpływające na wielkość przychodów i 
rentowność prowadzonej działalności, a także na koszty realizacji dodatkowych zobowiązań 
kontraktowych w obrocie energią elektryczną. Występuje ono w szczególności na 
konkurencyjnych rynkach energii elektrycznej, zwłaszcza gdy ceny kształtowane są w czasie 
rzeczywistym i podlegają znacznym fluktuacjom w poszczególnych okresach rozliczeniowych. 
Stąd na przykład samo przesunięcie w czasie produkcji energii elektrycznej może nieść dla 
przedsiębiorstwa wytwórczego zagrożenie uzyskania niższych cen i przychodów (nawet jeśli 
wolumen produkcji w dłuższej perspektywie czasu zostanie utrzymany). Konieczne jest przy 
tym uwzględnianie wpływu konkurencji, zarówno krajowej jak i zagranicznej, w szczególności 
w związku z rozwojem jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej. 

 Ryzyko organiczne (systemowe) – jest ryzykiem związanym z możliwością nie uzyskania 
należności w obrocie z tego powodu, że jeden z uczestników rynku (niekoniecznie będący 
bezpośrednio stroną kontraktu) nie jest zdolny do wypełnienia swoich zobowiązań. Chodzi w 
tym przypadku o sytuację, w której trudności w realizacji zobowiązań przez jednego lub kilku 
uczestników obrotu przenoszą się na innych (w formie swoistej reakcji łańcuchowej). 

 Ryzyko utraty płynności na rynku – polega na braku swobodnej możliwości obrotu 
kontraktami podstawowymi lub kontraktami pochodnymi. Występuje głównie w początkowej 
fazie rozwoju rynków przy niewielkiej liczbie uczestników i ograniczonej wielkości obrotu. 
Dotyczy w szczególności giełdy energii i segmentu bilansującego. 

 Ryzyko kontraktowe – wiąże się z możliwością wystąpienia braku zdolności regulowania 
zobowiązań przez stronę będącą bezpośrednią stroną kontraktu (w odróżnieniu do ryzyka 
organicznego, które może mieć charakter pośredni). 

 Ryzyko operacyjne – dotyczy głównie nowych lub szybko rozwijających się rynków. 
Związane jest ono z zagrożeniem ponoszenia strat z tytułu samego uczestnictwa w rynku i 
zawierania transakcji. Przyczyną tych strat może być brak odpowiednich do charakteru rynku 
systemów (np. informatycznych, zarządzania, planowania, kontroli i monitoringu), koniecznej 
wiedzy, kompetencji i doświadczenia. Na wzrost tego typu ryzyka wpływać może dodatkowo 
rozproszenie odpowiedzialności za działania na rzecz utrzymania niezawodności i 
bezpieczeństwa pracy całego systemu elektroenergetycznego, który stanowi techniczny obszar 
prowadzenia handlu energią elektryczną. Niebezpieczeństwo to może pojawić się zwłaszcza w 
sytuacji prowadzenia działalności w sektorze przez wiele niezależnych przedsiębiorstw, o 
zróżnicowanej strukturze własnościowej i rozbieżnych celach, przy jednoczesnym braku 
instytucji i procedur zapewniających koordynację działań. 
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 Ryzyko prawne – polega na braku możliwości realizacji zobowiązań kontraktowych z 
przyczyn prawnych (jego wymiar jest szczególnie wysoki w sytuacji braku przejrzystych i 
jednoznacznych regulacji prawnych i ich przenoszenia do aktów niższego rzędu, co grozi 
niespójnością prawa, brakiem wystarczających delegacji do wdrożenia oraz podstaw do 
egzekwowania przepisów, a w konsekwencji może uniemożliwiać wykonywanie umów). 

 Ryzyko wynikające z odpowiedzialności cywilnej w związku ze szkodami poniesionymi 
przez podmioty trzecie z tytułu prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności na rynku. 

Głównymi działaniami na rzecz kontroli (ograniczania) ryzyka wszystkich uczestników 
obrotu na rynku energii elektrycznej są w szczególności: 
 Wdrażanie ogólnie obowiązujących standardów i procedur odnoszących się do urządzeń 

elektroenergetycznych, zasad produkcji, ruchu i eksploatacji, współpracy z siecią 
elektroenergetyczną, kwalifikacji personelu, postępowania w przypadkach awarii, zagrożeń. 
Dzięki temu osiągany jest dwojaki skutek: z jednej strony ograniczane jest 
prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia zdarzeń u samego uczestnika rynku, z drugiej 
również u innych podmiotów współpracujących z siecią elektroenergetyczną. Ustawa Prawo 
energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi wprowadza w tym zakresie szereg regulacji 
ogólnych, do których należą przede wszystkim: 
− Obiektywne zasady koncesjonowania przedsiębiorstw energetycznych, w ramach których 

kontroli podlegają między innymi możliwości techniczne wykonywania działalności, 
kwalifikacje personelu i wiarygodność finansowa. 

− Obowiązki operatorów systemów dotyczące prognozowania, opracowania planów rozwoju 
w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną, przygotowania i 
wdrożenia instrukcji ruchu i eksploatacji, opracowania i uzgodnienia planów wprowadzania 
ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. 

− Wymagania i zasady kontroli kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń. 
− Obowiązek wytwórców utrzymywania zapasów paliw do produkcji energii elektrycznej oraz 

zasady ich kontroli. 
− Zasady planowania i prowadzenia ruchu sieciowego, a także bilansowania dostaw w 

krajowym systemie elektroenergetycznym. 
− Obowiązki odbiorców w zakresie utrzymania urządzeń i instalacji odbiorczych. 
− Ogólne warunki projektowania, produkcji, importu, budowy oraz eksploatacji urządzeń, 

instalacji i sieci. 
− Standardy jakościowe energii. 
− Zasady kontroli dotrzymywania umów. 

 Wdrażanie systemów i procedur podnoszących niezawodność i bezpieczeństwo pracy systemu 
elektroenergetycznego przez powołanego do tego celu podmioty. Może być to na przykład 
realizowane przez Krajową Radę Niezawodności, której kompetencje mogą wynikać bądź z 
dobrowolnego podporządkowania się podmiotów funkcjonujących na rynku, bądź z 
powszechnie obowiązujących przepisów. Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania tego 
rodzaju organizacji w Stanach Zjednoczonych (National Electricity Reliability Council) 
wskazują, że wraz z liberalizacją rynków energii wzrasta konieczność wprowadzania 
standardów i procedur wprowadzanych obligatoryjnie dla wszystkich uczestników obrotu 
energią elektryczną. Jednocześnie zachodzi konieczność określenia „sprawiedliwych” zasad 
alokacji kosztów utrzymania bezpieczeństwa i niezawodności systemu. 

 Warunki, procedury i ustalenia dwustronne wdrażane głównie na podstawie umów, dotyczące 
zwłaszcza szczegółowych warunków przyłączenia do sieci lub indywidualnych procedur 
współpracy w ramach systemu elektroenergetycznego. 

 Wewnętrzne systemy, zasady, procedury, standardy i warunki odnoszące się do uczestnictwa w 
rynku energii elektrycznej wdrażane przez poszczególne przedsiębiorstwa energetyczne. 
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Wskazane działania mają charakter zarówno prewencyjny, awaryjny jak i działań 

następujących po zdarzeniach wynikających z istnienia ryzyka. 
W ramach działań związanych z finansowaniem ryzyka w największym stopniu 

wykorzystywane jest przenoszenie ryzyka w formie różnego rodzaju umów ubezpieczeniowych 
oraz umów zlecających wykonywanie określonego zakresu działalności przedsiębiorstwa (tzw. 
outsourcing). Ponadto w ramach opłat stosowanych na rynku energii elektrycznej przedsiębiorstwa 
energetyczne powinny zapewnić fundusze na finansowanie ponoszonych przez nie form ryzyka. 

 
Zarządzanie ryzykiem wytwórców energii elektrycznej 
Do tej grupy podmiotów należą przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem 

energii elektrycznej i uczestniczące w obrocie oraz systemowym rynku bilansującym. Jednostki 
wytwórcze mogą być przyłączone zarówno do sieci przesyłowych jak i rozdzielczych. Do 
głównych rodzajów szczególnego ryzyka występujących z tytułu prowadzenia działalności 
wytwórczej należą: 
 Ryzyko zmian (fluktuacji) wielkości produkcji energii elektrycznej, co może negatywnie 

oddziaływać na wielkość i stabilność przychodów przedsiębiorstwa, jednostkowe koszty stałe 
produkcji, a w konsekwencji na rentowność przedsiębiorstwa. Ryzyko to może mieć źródło 
wewnętrzne, gdy ograniczenie produkcji spowodowane jest względami technicznymi i 
technologicznymi (np. zawodne urządzenia i technologie), organizacyjnymi (np. nieefektywna 
organizacja pracy i zarządzanie, niewłaściwy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
zdrowia), społecznymi (np. absencje w pracy, strajki). Może także pochodzić z otoczenia – np. 
wynikać z sytuacji ogólnogospodarczej, zakłóceń w dostawach towarów i usług koniecznych do 
utrzymania i sprzedaży produkcji (chociażby ograniczenia w dostawach paliw lub ograniczenia 
systemowe wpływające na wielkość produkcji), wydarzeń o charakterze siły wyższej 
(kataklizmy, wojny, akty dywersji), a nawet zmian pogody3. Wiąże się także z występowaniem 
krajowej i zagranicznej konkurencji. 

 Ryzyko zmian (fluktuacji) cen energii elektrycznej w obrocie hurtowym i na rynku 
bilansującym, w szczególności po wprowadzeniu systemów kształtowania cen w czasie 
rzeczywistym (giełda energii i rynek bilansujący), co także może negatywnie wpływać na 
wielkość i stabilność przychodów. 

 Ryzyko zmian (fluktuacji) cen paliw wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej, 
które w sposób oczywisty przenosi się na wyniki uzyskiwane ze sprzedaży energii 
elektrycznej4. 

 
Ocena ryzyka wytwórców powinna obejmować ustalenie możliwej wielkości straty (lub 

utraty przychodów) oraz prawdopodobieństwo jej wystąpienia (bądź częstotliwość występowania), 
co może być podstawą do ustalenia rankingu ryzyk w przedsiębiorstwie wytwórczym i 
podejmowania ekonomicznie uzasadnionych działań związanych z ich zarządzaniem. Przy tym 
można posługiwać się wielkościami maksymalnej możliwej straty i maksymalnej prawdopodobnej 
straty. Podstawą do uproszczonego zwymiarowania ryzyka wynikającego z ograniczenia wielkości 
produkcji energii elektrycznej jest ustalenie przychodów (P) jako sumy kosztów stałych (Ks) i 
zmiennych (Kz) oraz zysków z produkcji (Z): 

P= Ks + Kz + Z 
oraz czasu trwania ograniczenia produkcji jako funkcji czasu trwania eliminacji przyczyn (np. 
likwidacja awarii, wprowadzenie jednostki do ruchu). Wielkość straty będzie więc zależna od sumy 

                                                           
3  W związku z ryzykiem wynikającym ze zmian pogody, na rynkach finansowych można zaobserwować szybki 

rozwój obrotu derywatywami pogodowymi. 
4  Wymiar tego ryzyka jest zależny między innymi od korelacji, jaka występuje pomiędzy kształtowaniem się cen 

paliw oraz energii elektrycznej wytwarzanej przy ich wykorzystaniu. 
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kosztów stałych i zakładanego zysku oraz czasu trwania zdarzenia zakłócającego produkcję. Przy 
dużych i długotrwałych awariach mogą dochodzić do tego koszty odzyskiwania pozycji na rynku, 
koszty kontraktowe (np. koszty odszkodowań) i inne. Ocena powinna także obejmować ocenę 
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń o określonych skutkach dla danego producenta, zwykle 
na podstawie danych historycznych i teorii prawdopodobieństwa. 

Należy przyjąć, że w przypadku wytwórców energii elektrycznej wielkość zaangażowanego 
kapitału i brak możliwości podejmowania alternatywnej produkcji praktycznie wyklucza możliwość 
unikania ryzyka (rezygnacji z udziału w rynku). Dlatego też podstawową formą kontroli ryzyka 
jest jego ograniczanie poprzez dwa rodzaje działań: zapobieganie zdarzeniom niosącym ryzyko 
oraz ograniczanie potencjalnych strat w przypadku wystąpienia tego rodzaju zdarzeń. Główne 
działania ukierunkowane na kontrolę ryzyka wytwórców uczestniczących w obrocie energią 
elektryczną na rynku mieszczą się w ramach wskazanych wcześniej działań ogólnych. Ponadto do 
tej grupy działań należą również: 
 Dywersyfikacja źródeł energii elektrycznej, w tym przestrzenna (w ramach konfiguracji 

systemu elektroenergetycznego), technologiczna oraz pod względem wielkości mocy 
wytwórczej jednostek. 

 Dywersyfikacja paliw do produkcji energii elektrycznej i źródeł oraz kierunków zaopatrzenia 
w paliwa. 

 Plany postępowania w stanach awaryjnych i katastrofalnych, odzyskiwania zdolności 
wytwórczych (m. in. plany odbudowy systemu elektroenergetycznego) oraz ograniczania 
negatywnych skutków dla innych podmiotów na rynku. 

 Utrzymywanie ekonomicznie uzasadnionych rezerw zdolności wytwórczych, zapewnienie 
alternatywnych paliw i źródeł ich dostaw, utrzymywanie zapasów i części zamiennych. 

 Działania służące przenoszeniu ryzyka na inne podmioty, nie będące jednak 
ubezpieczeniem, w tym leasing, zlecanie części działalności podmiotom zewnętrznym (w tym 
tzw. outsourcing) , odpowiednie ustalenia umowne (np. umowy o dostawy towarów i usług, w 
tym usług eksploatacyjnych i przesyłowych, najmu, leasingowe, umowy dotyczące prawa drogi 
i inne). W ramach tego mieszczą się również mechanizmy przenoszenia części ryzyk na giełdę 
energii, izbę rozrachunkową oraz operatora systemu. 

 
Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną 
Identyfikacja ryzyka. Przedsiębiorstwa energetyczne zaangażowane w obrót energią 

elektryczną, poza wymienionymi wspólnymi rodzajami ryzyk, powinny uwzględniać przede 
wszystkim: 
 Ryzyko fluktuacji cen energii na rynku hurtowym. 
 Ryzyko fluktuacji wolumenu sprzedaży, które wiąże się z możliwością wyboru w ramach 

konkurencji krajowej i zagranicznej dostawcy przez rosnącą grupę odbiorców5. 
 Ryzyko regulacyjne związane z ustalaniem cen regulowanych w obrocie detalicznym6. 
 Ryzyko organiczne (systemowe), o charakterze przejściowym związane z potencjalnym 

brakiem możliwości realizacji zobowiązań zawartych w kontraktach długoterminowych 
na dostawy energii elektrycznej zawartych z wytwórcami. Kontrakty tego typu, których 

                                                           
5  Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wskazują, że 4,2 miliona odbiorców zamierzało zmienić swojego 

dotychczasowego dostawcę po pełnym otwarciu rynku (16-17 %). W Kalifornii po deregulacji rynku z możliwości 
zmiany dostawcy skorzystało około 17 % uprawnionych. W opracowaniu [7] wskazano, że dla polskich spółek 
dystrybucyjnych zagrożenie utraty odbiorców, z powodu stopniowego nabywania przez nich prawa do wyboru 
dostawcy, będzie mocno zróżnicowane (najniższe zagrożenie wystąpi w ZE Słupsk, gdzie praktycznie jeszcze w 
2000 roku żaden odbiorca nie będzie uprawniony do korzystania z usług przesyłowych, najwyższe w ZE Legnica, 
gdzie w roku 2000 już ok. 75 % odbiorców będzie uprawnionych). 

6  Zakładając, że obrót prowadzony w warunkach konkurencji będzie zwolniony z obowiązku zatwierdzania taryf, 
natomiast obrót detaliczny obejmujący dostawy dla odbiorców nie korzystających z prawa do usług przesyłowych 
będzie regulowany. 
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celem było przede wszystkim zapewnienie finansowania inwestycji modernizacyjnych i 
rozwojowych, zostały zawarte przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w sytuacji, gdy 
przedsiębiorstwo to pełniło funkcję wyłącznego dostawcy hurtowego7. Otwarcie rynku 
hurtowego na konkurencję, bez uwzględnienia konieczności zapewnienia rozwiązań 
przejściowych (na przykład stopniowego ograniczania wyłączności obrotu, jak to ma miejsce na 
rynku dostaw detalicznych oraz mechanizmów przenoszenia zobowiązań na inne podmioty 
uczestniczące w obrocie), niesie wyraźne niebezpieczeństwo braku możliwości wywiązania 
się z zobowiązań kontraktowych, które może przenieść się na inne podmioty, głównie 
wytwórców. 

 
Zarządzanie ryzykiem w obrocie energią elektryczną obejmuje przede wszystkim: 

 Przenoszenie ryzyka utraty płynności poprzez wykorzystanie usług podmiotów 
wspomagających transakcje rynkowe (market makers). Podmioty te składają oferty kupna i 
sprzedaży kontraktów, przy czym maksymalna różnica pomiędzy ofertą kupna i sprzedaży jest 
regulowana w ramach zasad obowiązujących na rynku. Pozwala to innym uczestnikom obrotu, 
bez względu na aktualną wielkość kontraktów w obrocie, na swobodne dokonywanie transakcji. 

 Przenoszenie ryzyka organicznego (systemowego) i kontraktowego dzięki wykorzystaniu do 
rozliczeń pomiędzy uczestnikami obrotu izby rozrachunkowej (clearing house). Izba 
rozrachunkowa staje się stroną i przejmuje zobowiązania kontraktowe w stosunku do każdego z 
uczestników obrotu (np. na giełdzie energii lub rynku bilansującym), przy czym jej wypadkowe 
zobowiązania są zawsze równe zero (kompensują się). Dzięki temu uczestnicy rynku nie mają 
wobec siebie bezpośrednich zobowiązań, natomiast ryzyko izby rozrachunkowej jest 
uwzględnione w wysokości pobieranej prowizji i gwarancji wymaganych od uczestników. 
Ograniczaniu wielkości ryzyka organicznego (systemowego) i kontraktowego wynikających z 
kontraktów długoterminowych po stronie przedsiębiorstw obrotu służyć będzie wprowadzenie 
zasad jego przeniesienia na inne podmioty, w tym zwłaszcza odbiorców energii elektrycznej8. 
W przypadku likwidacji kontraktów nastąpi znaczne ograniczenie tego typu ryzyka. 

 Ograniczanie ryzyka operacyjnego między innymi poprzez odpowiednie szkolenia 
pracowników, planowanie i nadzór, rozwój systemów wspomagających udział w rynku oraz 
monitorowanie własnej pozycji na rynku. 

 Ograniczanie ryzyka prawnego poprzez standaryzację kontraktów oraz kontrolę 
wiarygodności podmiotów dopuszczanych do udziału w obrocie, zwłaszcza poprzez obiektywne 
zasady koncesjonowania. 
 

Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną, zajmujące się dostawami detalicznymi, poza 
ryzykiem wynikającym z udziału w rynku hurtowym napotykają na szereg ryzyk związanych ze 
sprzedażą energii indywidualnym odbiorcom. W tym segmencie rynku dostawca z jednej strony 
dokonuje zakupów energii przy występujących znacznych fluktuacjach cen, z drugiej jest 
zobowiązany pokryć trudne do regulowania zapotrzebowanie odbiorców bez względu na sytuację 
na rynku hurtowym. Dodatkowo musi wygrywać konkurencję o odbiorcę. Jednym z 
najważniejszych narzędzi zarządzania ryzykiem dostawcy na tym rynku ciągle pozostają taryfy, 

                                                           
7  Dla samego PSE S.A. prowadzącego obrót energią elektryczną kontrakty długoterminowe wiążą się z ryzykiem 

fluktuacji wielkości sprzedaży przy z góry określonych minimalnych zobowiązaniach kontraktowych do zakupu 
energii (tzw. minimum take). Ma to miejsce w sytuacji, gdy brak jest symetrycznych umów po stronie sprzedaży, 
które zapewniłyby stabilność cen i wielkości sprzedaży. Ponadto przy regulacji wysokości taryf PSE S.A. w obrocie 
energią przez Prezesa URE występuje ryzyko regulacyjne w postaci możliwości wystąpienia braku pełnego 
pokrycia kosztów zakupu. 

8  Do tego sprowadzają się między innymi propozycje cesji kontraktów na spółki dystrybucyjne i przedsiębiorstwa 
obrotu, sekurytyzacja połączona z regulacjami prawnymi zapewniającymi spłatę obligacji wyemitowanych przez 
PSE S.A., a także projekt obciążenia kosztami finansowymi kontraktów strat sieciowych i zakupów energii przez 
odbiorców taryfowych (nie korzystających z prawa do usług przesyłowych).  
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które powinny uwzględniać również preferencje odbiorców. Dotychczasowe taryfy, w których ceny 
są niezależne od wielkości oraz okresu (w ramach doby, tygodnia lub sezonu) poboru, mogą 
powodować niekorzystne z punktu widzenia dostawcy zachowania odbiorców, polegające na 
przykład na wykorzystywaniu urządzeń grzewczych w szczytach zapotrzebowania, wtedy gdy ceny 
na rynku hurtowym osiągają najwyższy poziom. Stąd też w celu przeniesienia części ryzyka 
wynikającego z fluktuacji cen na rynku hurtowym dostawcy mogą uwzględnić możliwość 
wprowadzenia taryf odzwierciedlających w całości lub w części kształtowanie się na nim cen. W 
najprostszym rozwiązaniu są to taryfy będące funkcją cen chwilowych na rynku dostaw 
natychmiastowych, określanych przez giełdę energii (oczywiście po uwzględnieniu kosztów 
dostawy). Pośrednim rozwiązaniem jest taryfa z ustaloną mocą graniczną poboru, poniżej 
której stosuje się stałą (zryczałtowaną) stawkę za energię, a powyżej której wprowadza się 
stawki odwzorowujące kształtowanie się cen chwilowych zakupu na giełdzie energii (z punktu 
widzenia odbiorcy jest to równoważne z posiadaniem kontraktu na dostawę ze stałą ceną 
połączonego z dostępem do rynku giełdowego energii elektrycznej) . Jeśli dodatkowo 
przedsiębiorstwo zapewni odbiorcy, że ceny chwilowe nie przekroczą określonego w taryfie 
poziomu maksymalnego, będzie to równoważne ze sprzedażą odbiorcy opcji typu call. Ponadto 
przedsiębiorstwo dostaw detalicznych zarządzając ryzykiem związanym z fluktuacją cen zakupu i 
fluktuacją wielkości poboru przez odbiorców może stosować typowy hedging, na hurtowym rynku 
finansowym, dokonując zakupu kontraktów terminowych lub opcyjnych.  

Ponadto ryzyko fluktuacji cen i wolumenu sprzedaży będzie mogło być ograniczane poprzez 
wprowadzenie opłat przesyłowych, których składnikiem będą koszty utrzymania krajowych rezerw 
wytwórczych. Pozwolą one zapobiec wyniszczającej konkurencji zewnętrznej, gdzie podstawą do 
krótkookresowego stanowienia cen są marginalne koszty zmienne wytwarzania. Tym samym 
poniesione koszty modernizacji i rozwoju krajowego sektora wytwórczego będą obciążać 
działalność wszystkich przedsiębiorstw korzystających z usług przesyłowych, zapewniając równe 
warunki konkurowania energii wytworzonej w kraju i za granicą. 

 
Zarządzanie ryzykiem operatora systemu przesyłowego 
Identyfikacja ryzyka. Operator systemu przesyłowego9 pomimo, że prowadzi działalność w 

warunkach monopolu naturalnego i podlega ścisłej regulacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
narażony jest na szereg ryzyk, z których główne to: 
 Ryzyko wynikające z odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług przesyłowych. Usługi 

tego rodzaju świadczone są przez operatora na podstawie jednolitej taryfy zatwierdzanej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wszystkim uprawnionym podmiotom (zgodnie z 
harmonogramem uzyskiwania prawa do usług przesyłowych, ustalonym przez Ministra 
Gospodarki). Odpowiedzialność cywilna operatora z tytułu usługi transportowej jest wyłączona 
przede wszystkim w przypadkach wystąpienia siły wyższej, decyzji organów administracji, 
zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i systemu elektroenergetycznego, aktów terrorystycznych, 
zaniedbań jakie wystąpiły po stronie wytwórcy lub odbiorcy energii elektrycznej. Warunkiem 
jednak wyłączenia odpowiedzialności operatora jest brak zaniedbania obowiązków lub 
przyczynienia się do powstania straty z jego strony. 

 Ryzyko zmiany (fluktuacji) cen usług jakościowych i systemowych, niezbędnych do 
zapewnienia niezawodnej pracy systemu elektroenergetycznego i jakości dostaw. 

 Ryzyko utraty płynności na rynku bilansującym oraz rynku usług jakościowych i 
systemowych. 

 Ryzyko wynikające z odpowiedzialności cywilnej za szkody (straty) osób trzecich, w tym w 
szczególności z tytułu przyłączenia do sieci przesyłowej i świadczonych usług. Wynika ono z 
warunków zawartych umów lub ogólnych regulacji (np. przepisów kodeksu cywilnego, przy 
czym istotne tu będzie wystąpienie zaniedbania ze strony operatora, które spowodowało 

                                                           
9 Rozważania te w dużym stopniu dotyczą również operatora systemu rozdzielczego. 
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powstanie szkody oraz stopień przyczynienia się do powstania szkody ze strony innych 
podmiotów i samego poszkodowanego). Obejmuje również niedoceniane dzisiaj jeszcze w 
Polsce10 ryzyko wystąpienia roszczeń z tytułu szkodliwego oddziaływania pól 
elektromagnetycznych11 wytwarzanych przez obiekty liniowe i stacyjne. 

 Ryzyko prawne – polega na braku możliwości realizacji zobowiązań (na przykład na rynku 
bilansującym, rynku usług systemowych) z przyczyn prawnych. 
 

Ograniczenie ryzyka związanego ze świadczeniem usług przesyłowych, podobnie jak dla 
przewoźników publicznych (common carriers), następuje w drodze umownego ustalenia 
maksymalnego progu jego odpowiedzialności. Innymi słowy operator z góry ogranicza swoją 
odpowiedzialność za nie dostarczoną jednostkę energii do określonej standardowej kwoty i 
jest to uwzględnione w taryfie przesyłowej operatora. W przypadku gdy podmioty korzystające 
z usług przesyłowych uznają, że wartość nie dostarczonej energii jest wyższa, powinny w drodze 
umownej starać się ustalić warunki finansowe przejęcia przez operatora wyższego ryzyka albo 
zdecydować się na ponoszenie lub samodzielne ubezpieczenie ryzyka. Sam operator także musi 
określić jaką część ryzyka będzie ponosić, a jaką ubezpieczy. Ograniczaniu ryzyka operatora 
związanego ze świadczeniem usług przesyłowych służą także: 
 rozwój systemu przesyłowego adekwatny do rozwoju rynków energii elektrycznej, 
 określanie i egzekwowanie warunków przyłączenia podmiotów do sieci przesyłowej, 
 opracowanie i wdrożenie (także przez inne podmioty na rynku) instrukcji ruchu i eksploatacji, 

odnoszącej się między innymi do zasad prowadzenia ruchu i utrzymania sieci przesyłowych, 
planowania, wymiany informacji, 

 przygotowanie planów działań w sytuacjach awaryjnych i planów odbudowy systemu 
elektroenergetycznego, 

 opracowanie i wdrożenie zasad planowania (w tym przygotowania planów koordynacyjnych) i 
bilansowania zapotrzebowania na rynku energii elektrycznej, a także współpracy z innymi 
systemami elektroenergetycznymi, 

 zapewnienie koordynacji pracy tych elementów systemów rozdzielczych, które mogą zagrażać 
bezpiecznej pracy systemu przesyłowego. 

 
Operator systemu przesyłowego może także przenosić ryzyko utraty płynności na rynku 

bilansującym oraz rynku rezerw i usług systemowych poprzez przekazanie funkcji prowadzenia 
aukcji giełdzie energii. Będzie to mogło nastąpić po odpowiednim rozwoju giełdy o charakterze 
centralnym (systemowym), która będzie posiadała możliwości pozyskiwania ofert od uczestników 
tych segmentów rynku i wyznaczania cen rozliczeniowych. Z kolei ryzyko organiczne (systemowe) 
i kontraktowe na tych rynkach może być przenoszone przez operatora na izbę rozrachunkową, która 
będzie posiadała systemy i procedury kontroli wiarygodności podmiotów uczestniczących w rynku, 
a także zapewniająca finansowanie ryzyka poprzez pobierane opłaty operacyjne i zabezpieczenia 
(gwarancje) finansowe. 

Z kolei ograniczaniu ryzyka politycznego i prawnego może między innymi służyć podjęcie 
działań ze strony Polskiego Towarzystwa Operatora Systemu Przesyłowego, które powinno 
aktywnie uczestniczyć w procesach legislacji w obszarze elektroenergetyki, stanowieniu polityki 
energetycznej państwa oraz regulacji działalności przedsiębiorstw elektroenergetycznych. 
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10  Taką ocenę uzasadnia szereg długotrwałych procesów sądowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne w USA i Wielkiej Brytanii w związku z roszczeniami osób fizycznych. 
11  Tzw. oddziaływanie EMF (Electro-Magnetic Fields). 
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Zarządzanie ryzykiem na konkurencyjnym rynku 
energii elektrycznej 

 
 

„Doświadczenie to nazwa,  
którą każdy nadaje swoim błędom”  

Oskar Wilde 
 
Część II: Narzędzia zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw energetycznych 
 

Rola giełdy energii elektrycznej w zarządzaniu ryzykiem 
Jednym z podstawowych zadań giełdy energii elektrycznej jest zapewnianie uczestnikom 

rynku możliwości zawierania transakcji fizycznych, dostępu do informacji o kształtowaniu się cen 
energii elektrycznej w różnych perspektywach czasowych (wskaźnik cen) oraz narzędzi zarządzania 
ryzykiem.  

Udział w segmencie kontraktów fizycznych pozwala podmiotom na lepsze dopasowanie 
swojej pozycji kontraktowej do rzeczywistych możliwości wytwórczych lub rzeczywistego 
zapotrzebowania. Ograniczają one w ten sposób własne ryzyko wynikające ekspozycji na 
wysokość cen kształtujących się na rynku bilansującym, którego wymiar jest także zależny od 
wielkości braku zbilansowania w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Dlatego też giełda 
energii powinna w pierwszym okresie swojej działalności oferować co najmniej aukcję na dzień 
przed dostawą (tzw. aukcja day ahead), a w późniejszym okresie, wraz z rozwojem systemów 
pomiarowo-rozliczeniowych i doświadczenia podmiotów uczestniczących, otworzyć aukcję na 
kilka godzin przez terminem dostawy (tzw. aukcja hour ahead), która pozwoli na bardziej 
precyzyjne kształtowanie pozycji kontraktowej przez uczestników rynku. Można oczekiwać, że 
wraz z rozwojem rynku podmioty w nim uczestniczące coraz trafniej będą ustalały własną pozycję 
kontraktową, ograniczając w ten sposób udział rynku bilansującego w całkowitym obrocie energią 
elektryczną. Realizacja kontraktów fizycznych, w tym także tych, które zostały zawarte na 
giełdzie energii, wymaga wprowadzenia ich do zbilansowanych planów produkcji energii 
elektrycznej. Funkcję tę może spełniać sam operator systemu przesyłowego lub koordynatorzy 
techniczno-handlowi, spełniający w tym zakresie wymagania określone przez operatora. Funkcje 
operatorów techniczno-handlowych dla obszarów swojego działania powinni przede wszystkim 
realizować operatorzy systemów rozdzielczych. Rolą operatorów techniczno-handlowych jest 
ograniczanie ryzyka, polegającego na braku możliwości fizycznej realizacji kontraktów 
dwustronnych, zawartych pomiędzy stronami obrotu energią elektryczną, z przyczyn technicznych 
(np. wynikających z ograniczeń systemowych, braku zdolności przesyłowych) lub handlowych 
(braku zbilansowania wielkości produkcji i poboru energii). Jeśli giełda energii będzie wykonywała 
zbilansowane plany produkcji (tzw. grafiki produkcji) dla kontraktów fizycznych zawieranych za 
jej pośrednictwem, w tym zakresie staje się typowym operatorem techniczno-handlowym. 
Operator systemu przesyłowego oraz operatorzy techniczno-handlowi powinni więc 
wykonywać na zasadach komercyjnych na rzecz uczestników rynku badania symulacyjne, 
pozwalające określić możliwość realizacji różnych wariantów branych pod uwagę kontraktów oraz 
tworzenie grafików produkcyjnych dla zawartych kontraktów fizycznych. 

Wskaźnik (indeks) cen wykorzystywany może być do ustalania warunków w umowach 
dwustronnych na dostawy energii elektrycznej, może być źródłem sygnałów w planowaniu 
długoterminowym, wskazując na przykład na opłacalność inwestycji w podsektorze wytwórczym 
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(działania na rzecz zbilansowania w długim okresie), a w krótszym terminie pomagając 
podejmować ekonomicznie uzasadnione decyzje o formie i zakresie działań zapewniających 
zbilansowanie bieżącej pozycji podmiotów (forma optymalizacji posiadanych zasobów). Jak już 
wspomniano jest to konieczne w sytuacji odchodzenia od pełnej regulacji cen przez organy 
administracji państwowej na rzecz kształtowania ich przez mechanizmy rynkowe. To prowadzi do 
występowania znacznej zmienności cen (fluktuacji) nie tylko sezonowej, ale przede wszystkim 
dobowej  i wymaga od uczestników rynku (w szczególności od niezależnych wytwórców, 
przedsiębiorstw obrotu hurtowego i detalicznego energią elektryczną, przedsiębiorstw 
dystrybucyjnych oraz operatorów) wdrożenia narzędzi zarządzania ryzykiem rynkowym.  

Giełda energii elektrycznej może ułatwić procesy zarządzania ryzykiem między innymi 
poprzez umożliwienie obrotu aktywami pochodnymi (derywatami12): kontraktami typu futures 
oraz opcjami13 w obrocie energią elektryczną, które odnoszą się do konkretnych miejsc i terminów 
dostawy. Obrót giełdowy w formie anonimowej aukcji publicznej, której wyniki są niezwłocznie 
prezentowane uczestnikom rynku, pozwala im na wiarygodne określanie poziomów cen bieżących i 
trendów cenowych. Wszystkie derywaty są kombinacją dwóch derywat pierwotnych: kontraktów 
futures i opcji. Stąd umiejętność wyceny i zarządzania ryzykiem derywatyw pierwotnych jest 
podstawą do wyceny i zarządzania ryzykiem derywatyw złożonych. Pamiętać przy tym należy, że 
rozwój rynków derywatyw powoduje powstawanie nowych źródeł ryzyka, wywoływanych dużą 
zmiennością wartości tych aktywów w stosunku do zmian wartości energii elektrycznej oraz 
udziałem w tym rynku inwestorów o nastawieniu spekulacyjnym, nie uczestniczących w 
podstawowym rynku obrotu energią elektryczną14. 

 

                                                           
12  Derywaty są to aktywa pochodne, których wartość jest w pełni zdeterminowana przez cenę lub ceny aktywów 

pierwotnych (np. ceny paliw lub energii elektrycznej). Przykładem jest chociażby jednostka wytwórcza energii 
elektrycznej, której wartość jest zdeterminowana poprzez ceny produkowanej energii elektrycznej i ceny 
zużywanych do produkcji paliw. Również wartość kontraktu na dostawy energii elektrycznej jest pochodną cen tej 
energii.  

13  Posiadacz opcji, który nabył ją za jednorazową opłatę, ma prawo, ale nie obowiązek, kupić lub sprzedać w 
ustalonym terminie kontrakt typu futures po z góry określonej cenie. Z kolei sprzedawca opcji jest zobowiązany do 
kupna lub sprzedaży kontraktu futures, o ile posiadacz tej opcji o to wystąpi. Występują dwa rodzaje opcji: call i 
put. Opcja typu call daje jej posiadaczowi w ustalonym terminie prawo do kupna kontraktu futures po określonej 
cenie. Opcja typu put daje jej posiadaczowi w ustalonym terminie prawo do sprzedaży kontraktu futures po 
określonej cenie. Kupno opcji przypomina zakup polisy ubezpieczeniowej – jej nabywca za jednorazową opłatę 
uzyskuje na określony czas zabezpieczenie przed skutkami ryzyka (fluktuacji cen kontraktów futures). Jednocześnie 
nie pozbawia to nabywcy opcji możliwości osiągania korzyści w sytuacji gdy ceny zmieniają się w przeciwnym 
kierunku. Z kolei sprzedawca opcji spełnia rolę podobną do ubezpieczyciela. Otrzymuje on opłatę i musi 
zrealizować zobowiązania wynikające z opcji jeśli jej posiadacz zdecyduje się na jej wykorzystanie. Jeżeli to nie 
nastąpi przed upływem ustalonego terminu korzyść sprzedawcy opcji stanowi opłata uzyskana z jej sprzedaży. 
Ponadto rozróżnia się opcje amerykańskie, które można zrealizować w dowolnym czasie przed upływem daty ich 
ważności oraz opcje europejskie, które można realizować tylko w dniu upływu ich ważności. 

14  Na przykład roczny obrót kontraktami fizycznym na giełdzie nordyckiej sięga 50 TWh, podczas gdy obrót 
kontraktami finansowymi osiągnął poziom aż 350 TWh. 
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Rys. 3    Na pierwszym z rysunków przedstawiono wpływ zmian ceny rynkowej energii elektrycznej CB na 
wielkość jednostkowych przychodów P wytwórcy (prosta 1) i jednostkowych wydatków W odbiorcy (prosta 2), w 
przypadku gdy nie wykorzystują oni narzędzi finansowych zarządzania ryzykiem. Powoduje to, że fluktuacje cen na 
rynku fizycznym w całości przenoszą się na wielkość przychodów wytwórcy i wydatków odbiorcy. Na rysunku obok 
przedstawiono przykładowe kształtowanie się cen rynkowych, a na ich tle kształtowanie się wielkość jednostkowych 
przychodów wytwórcy i wydatków odbiorcy. 

 
Strategie uczestników rynku mogą obejmować różne kombinacje kontraktów futures i opcji w 

zależności od profilu ryzyka, stopnia agresywności działania na rynku i posiadanych zasobów. Przy 
tym kontrakty futures generalnie zabezpieczają przed skutkami fluktuacji cen energii elektrycznej, a 
opcje przed skutkami fluktuacji cen w kontraktach futures. Podmioty na rynku energii elektrycznej 
uczestniczące w obrocie kontraktowym fizycznych dostaw energii elektrycznej, mogą jednocześnie 
uczestniczyć w obrocie giełdowym co pozwala im na zastosowanie strategii kompensacyjnych 
opartych na tzw. hedgingu. Zasadniczą ideą hedgingu jest stwierdzenie, że wartość aktywów 
pochodnych jest obciążona ryzykiem jeśli wartość jednego lub więcej z aktywów podstawowych 
jest obarczona ryzykiem. Innymi słowy wartość aktywów pochodnych zmienia się wraz z wartością 
aktywów podstawowych. Jednocześnie aktywa pochodne mogą zostać odwzorowane poprzez 
portfel ich aktywów podstawowych, a dzięki temu ryzyko związane z aktywami pochodnymi 
może zostać zniwelowane poprzez przyjęcie przeciwnej pozycji w stosunku do aktywów 
pochodnych w portfelu odwzorowującym aktywów podstawowych. Dla ilustracji przyjmijmy, 
że posiadamy aktywa pochodne (derywaty), których wartość wynosi W, zbudowane na dwóch 
aktywach podstawowych, których ceny wynoszą odpowiednio C1 i C2. Wartość aktywów 
pochodnych W możemy wyrazić jako wartość ekwiwalentnego portfela zbudowanego z ilości n1 i 
n2 aktywów podstawowych: 

( ) 221121 , CnCnCCW •+•=  
Jeśli tylko jedno aktywów podstawowych jest obarczone ryzykiem (załóżmy oznaczone 

indeksem 1), wtedy ryzyko aktywów pochodnych może zostać skompensowane poprzez przyjęcie 
pozycji kompensującej w stosunku do tego obarczonego ryzykiem. Dzięki temu kombinacja 

 16



aktywów pochodnych i aktywów kompensujących nie będzie obarczona ryzykiem i jest funkcją 
ceny drugiego z aktywów: 

( ) 221121 , CnCnCCW •=•−  
Wiele z aktywów i pasywów na rynku energii elektrycznej można odwzorować przy pomocy 

podstawowych kontraktów futures i opcji. Należą do nich między innymi kontrakty na dostawy 
energii lub paliw, w których określono wielkość i cenę dostawy. Istnienie rynków energii 
elektrycznej, na których kształtują się ceny aktywów podstawowych (np. paliw lub energii 
elektrycznej), pozwala na wyliczenie aktualnej wartości aktywów pochodnych. 

 
Kontrakty futures pozwalają: 

 wytwórcom energii elektrycznej, którzy mogą sprzedawać kontrakty futures, na ustalenie 
swoich cen sprzedaży, 

 wielkim odbiorcom, którzy mogą kupować kontrakty futures, na ustalenie swoich cen zakupu, 
 przedsiębiorstwom obrotu, które narażone są na zmiany zarówno cen zakupu jak i sprzedaży, na 

ograniczanie poziomu ryzyka poprzez odpowiednio zakup i sprzedaż kontraktów futures, 
 przedsiębiorstwom dystrybucyjnym na zabezpieczenie poziomu planowanych przychodów. 

 
Przykład. Wytwórca energii elektrycznej narażony na spadek cen sprzedaży, a co za tym 

idzie i rentowności, przyjmie strategię kompensacyjną, w której spadek cen na rynku dostaw 
fizycznych będzie kompensowany zyskami osiąganymi na rynku kontraktów futures. Jeśli w swoich 
planach wytwórca przewiduje przychody w wysokości 72000 zł poprzez sprzedaż na rynku dostaw 
fizycznych 720 MWh15 energii elektrycznej w styczniu przyszłego roku po cenie 100 zł/MWh (co 
wynika z cen kształtujących się na giełdzie), w ramach strategii kompensacyjnej sprzeda na giełdzie 
kontrakt futures z dostawą w styczniu na taką samą ilość energii i uzyska: 

 720 MWh x 100 zł/MWh = 72000 zł. Zakładając, że bezpośrednio przed terminem dostawy 
ceny na rynku spadły do poziomu 90 zł/MWh przychody wytwórcy ze sprzedaży wyniosą:  

 720 MWh x 90 zł/MWh = 64800 zł (o 7200 zł mniej niż planowano). Jednocześnie jednak 
wytwórca odkupuje na giełdzie kontrakt futures na taką samą ilość energii, co uwalnia go z 
obowiązku realizacji dostawy, przy czym koszt odkupienia kontraktu jest niższy i wyniesie 
720 MWh x 90 zł/MWh = 64800 zł. W końcowym rozrachunku wytwórca otrzyma 64800 zł na 
rynku dostaw fizycznych, zysk 7200 zł z tytułu operacji na giełdzie, a więc łącznie przewidywaną 
w budżecie kwotę 72000 zł. Ten sam efekt stałego przychodu wystąpi w przypadku wzrostu cen. 

                                                           
15 W obrocie giełdowym, a w konsekwencji w obrocie fizycznym wielkość kontraktów jest standaryzowana. 
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Rys. 4    Na pierwszym z rysunków przedstawiono wpływ wykorzystania kontraktów typu futures na wielkość 
jednostkowych przychodów wytwórcy energii elektrycznej. Prosta 1 określa wielkość przychodów wytwórcy na rynku 
dostaw fizycznych, natomiast prosta 2 przychodów (lub wydatków) wytwórcy z tytułu udziału w rynku kontraktów 
typu futures w funkcji ceny rynkowej CB. Prosta 3 określa wypadkową wielkość jednostkowych przychodów 
wytwórcy, które mają w tym przypadku stałą wartość P, równą cenie kontraktowej CKF. W tej sytuacji wielkość 
przychodów wytwórcy jest całkowicie niezależna od fluktuacji cen energii na rynku fizycznym. Na rysunku obok 
przedstawiono przykładowe kształtowanie się cen rynkowych, a na ich tle kształtowanie się wielkość jednostkowych 
przychodów wytwórcy. 

 
Z kolei przedsiębiorstwo dystrybucyjne zapewniające dostawy energii dla swoich odbiorców 

narażone na wzrost cen sprzedaży, a co za tym idzie i rentowności, przyjmie strategię 
kompensacyjną, w której wzrost cen na rynku dostaw fizycznych będzie kompensowany zyskami 
osiąganymi na rynku kontraktów futures. Jeśli w swoich planach dystrybutor przewiduje koszty w 
wysokości 72000 zł wynikające z zakupu na rynku dostaw fizycznych 720 MWh energii 
elektrycznej w styczniu przyszłego roku po cenie 100 zł/MWh (co wynika z cen kształtujących się 
na giełdzie), w ramach strategii kompensacyjnej kupi na giełdzie kontrakt futures z dostawą w 
styczniu na taką samą ilość energii i poniesie koszt: 720 MWh x 100 zł/MWh = 72000 zł. 
Zakładając, że bezpośrednio przed terminem dostawy ceny na rynku wzrosły do poziomu 
110 zł/MWh koszty zakupu dystrybutora wyniosą: 720 MWh x 110 zł/MWh = 79200 zł (o 7200 zł 
więcej niż planowano). Jednocześnie jednak dystrybutor sprzedaje na giełdzie kontrakt future na 
taką samą ilość energii, przy czym przychód ze sprzedaży kontraktu będzie wyższy i wyniesie 
720 MWh x 110 zł/MWh = 79200 zł. W końcowym rozrachunku przedsiębiorstwo poniesie koszt w 
wysokości 79200 zł na rynku dostaw fizycznych, otrzyma zysk 7200 zł z tytułu operacji na giełdzie, 
a więc łącznie poniesie przewidywany w budżecie koszt w wysokości 72000 zł. Ten sam efekt 
stałego kosztu wystąpi w przypadku spadku cen. 
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Rys. 5    Na pierwszym z rysunków przedstawiono wpływ wykorzystania kontraktów typu futures na wielkość 
jednostkowych wydatków odbiorcy energii elektrycznej. Prosta 1 określa wielkość wydatków odbiorcy na rynku 
dostaw fizycznych, natomiast prosta 2 wielkość wydatków (lub przychodów) odbiorcy z tytułu udziału w rynku 
kontraktów typu futures w funkcji ceny rynkowej CB. Prosta 3 określa wypadkową wielkość jednostkowych wydatków 
odbiorcy, które mają w tym przypadku stałą wartość K, równą cenie kontraktowej CKF. W tej sytuacji wielkość 
wydatków odbiorcy jest całkowicie niezależna od fluktuacji cen energii na rynku fizycznym. Na rysunku obok 
przedstawiono przykładowe kształtowanie się cen rynkowych, a na ich tle kształtowanie się wielkość jednostkowych 
wydatków odbiorcy. 

 
Opcje oferowane uczestnikom rynku energii pozwalają: 

 wytwórcom energii elektrycznej narażonym na spadek cen sprzedaży na ustalenie minimalnego 
poziomu tych cen dzięki zakupowi opcji typu put, a jednocześnie zachowanie możliwości 
osiągania korzyści w sytuacji wzrostu cen na rynku, 

 wielkim odbiorcom narażonym na wzrost cen zakupu na ustalenie maksymalnego poziomu tych 
cen dzięki zakupowi opcji typu call, a jednocześnie zachowanie możliwości osiągania korzyści 
w sytuacji spadku cen na rynku, 

 przedsiębiorstwom wytwórczym, obrotu i dystrybucji, które narażone są na ryzyko zarówno 
wzrostu jak i spadku cen energii elektrycznej na utrzymanie pozycji rynkowej dzięki 
jednoczesnej sprzedaży opcji typu put i zakupom opcji typu call (pozwala to na ustalenie 
maksymalnego i minimalnego poziomu cen w obrocie). 
 
Przykład. Załóżmy, że ceny kontraktów futures na styczeń przyszłego roku kształtują się na 

poziomie 120 zł/MWh. Odbiorca energii elektrycznej zaniepokojony możliwym wzrostem cen 
zakupu w styczniu, jednocześnie jednak chcący uniknąć sytuacji ponoszenia nadmiernych kosztów 
w sytuacji gdyby ceny spadły, decyduje się na kupno opcji call z ceną energii 130 zł/MWh, 
ponosząc opłatę 2 zł/MWh. Gdy ceny w styczniu ukształtowały się na poziomie 140 zł/MWh, 
odbiorca decyduje się skorzystać z opcji i sumaryczne koszty jednostkowe zakupu uwzględniające 
transakcje fizyczne i giełdowe wyniosły: 130 zł/MWh + 2 zł/MWh = 132 zł/MWh. Natomiast jeśli 
ceny spadły do poziomu 110 zł/MWh odbiorca nie wykorzystuje posiadanej opcji (która nie posiada 
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wartości) i jego sumaryczne koszty jednostkowe zakupu wynikające z transakcji fizycznej i kosztu 
zakupu opcji wyniosły:  110 zł/MWh + 2 zł/MWh = 112 zł/MWh.  
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Rys. 6    Na pierwszym z rysunków przedstawiono wpływ wykorzystania opcji na wypadkowe jednostkowe 
koszty zakupu energii elektrycznej przez odbiorcę (krzywa  3) w funkcji ceny rynkowej CB w związku z zakupem przez 
niego opcji call z ceną realizacji (strike price) COC, która ma wartość na rynku określoną krzywą 2, a także ponoszenia 
kosztów zakupu na rynku dostaw fizycznych (prosta 1). W tej sytuacji dla cen energii na rynku fizycznym niższych od 
ceny realizacji opcji (strike price) wielkość wydatków odbiorcy jest bezpośrednio zależna od cen na rynku fizycznym, 
natomiast w pozostałym zakresie zmienności cen na rynku fizycznym wydatki odbiorcy są od nich niezależne. Na 
rysunku obok przedstawiono przykładowe kształtowanie się cen rynkowych, a na ich tle kształtowanie się wielkość 
jednostkowych wydatków odbiorcy (KZ oznacza jednostkowy koszt zakupu opcji). 

 
Dla odmiany wytwórca energii elektrycznej z jednej strony chciałby zabezpieczyć się przed 

spadkiem cen w styczniu przyszłego roku jednocześnie nie tracąc szansy na uzyskanie wyższych 
przychodów jeśli ceny wzrosną. Decyduje się więc na kupno opcji put z ceną energii 110 zł/MWh 
za opłatę 2,50 zł/MWh. Gdy ceny w styczniu ukształtowały się na poziomie 140 zł/MWh, 
wytwórca decyduje się nie skorzystać z opcji (która nie posiada wartości) i stąd sumaryczna cena 
jednostkowa sprzedaży uwzględniająca transakcje fizyczne i koszt opłaty za opcję wyniosła: 
140 zł/MWh – 2,50 zł/MWh = 137,5 zł/MWh.  Natomiast jeśli ceny spadły do poziomu 
100 zł/MWh wytwórca wykorzystuje posiadaną opcję i sumaryczna cena jednostkowa sprzedaży 
giełdowe wyniosła: 110 zł/MWh – 2,50 zł/MWh = 107,5 zł/MWh. 
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Rys. 7    Na pierwszym z rysunków przedstawiono wpływ wykorzystania opcji na wypadkowe jednostkowe 
przychody wytwórcy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (krzywa  3) w funkcji ceny rynkowej CB w związku z 
zakupem przez niego opcji put z ceną realizacji (strike price) COP, która ma wartość na rynku określoną krzywą 2, a 
także uzyskiwanych jednostkowych przychodów z tytułu sprzedaży energii na rynku dostaw fizycznych (prosta 1). W 
tej sytuacji dla cen energii na rynku fizycznym niższych od ceny realizacji opcji (strike price) wielkość wydatków 
odbiorcy jest od nich niezależna, natomiast w pozostałym zakresie zmienności cen na rynku fizycznym przychody 
wytwórcy są bezpośrednio od nich zależne. Na rysunku obok przedstawiono przykładowe kształtowanie się cen 
rynkowych, a na ich tle kształtowanie się wielkość jednostkowych przychodów wytwórcy (KZ oznacza jednostkowy 
koszt zakupu opcji). 

 
Przykład. Jeśli koszty zakupu opcji są z punktu widzenia firmy zbyt wysokie może ona 

przyjąć strategię hedgingu pasmowego (collar strategy). Obejmuje ona zakup (lub sprzedaż) opcji 
typu call, która jest równoważona przez sprzedaż (lub zakup) opcji typu put. Obie opcje mają taką 
samą cenę i termin realizacji.  

A. Ochrona przed wzrostem cen. Załóżmy, że ceny kontraktów futures na styczeń przyszłego 
roku kształtują się na poziomie 120 zł/MWh. Spółka dystrybucyjna zaniepokojona możliwym 
wzrostem cen zakupu w styczniu chce ustanowić cenę maksymalną. Jednocześnie jednak uznaje, że 
koszt zakupu opcji typu call z ceną realizacji 140 zł/MWh za opłatę w wysokości 2 zł/MWh jest 
zbyt duży. Dlatego też decyduje się na sprzedaż za 2 zł/MWh opcji typu put z ceną realizacji 
110 zł/MWh i jednoczesny zakup opcji typu call z ceną realizacji 140 zł/MWh za cenę 2 zł/MWh. 
Stąd minimalna cena jaką zapłaci przedsiębiorstwo wynosi 110 zł/MWh, a maksymalna 
140 zł/MWh. W efekcie takiej strategii zyski i straty z opcji typu put i call wzajemnie się znoszą, co 
przedstawiono dla trzech różnych przypadków w tabeli: 

 
Efekty stosowania pasmowej strategii hedgingowej dla ochrony przed wzrostem cen 

zakupu energii elektrycznej 
 Przypadek 1 Przypadek 2 Przypadek 3 

Cena na rynku 
bieżącym w styczniu 

100 zł/MWh 120 zł/MWh 160 zł/MWh 

Strata lub zysk z - 10 zł/MWh 0 zł/MWh 0 zł/MWh 
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tytułu sprzedaży opcji 
typu put 

(opcja put jest 
bezwartościowa) 

(opcja put jest 
bezwartościowa) 

Koszt zakupu opcji 
call 

- 2 zł/MWh - 2 zł/MWh - 2 zł/MWh 

Zysk ze sprzedaży 
opcji put 

2 zł/MWh 2 zł/MWh 2 zł/MWh 

Zysk z zakupu opcji 
call 

0 zł/MWh 0 zł/MWh 20 zł/MWh 

Sumaryczny zysk (+) 
lub strata (-) 

- 10 zł/MWh 0 zł/MWh + 20 zł/MWh 

Rzeczywisty koszt 
zakupu energii 

110 zł/MWh 120 zł/MWh 140 zł/MWh 
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Rys. 8    Na pierwszym z rysunków przedstawiono wpływ wykorzystania opcji na wypadkowe jednostkowe 
wydatki odbiorcy z tytułu zakupu energii elektrycznej (krzywa  4) w funkcji ceny rynkowej CB w związku z zakupem 
przez niego opcji call z ceną realizacji (strike price) C2, która ma wartość na rynku określoną krzywą 2 oraz sprzedażą 
opcji put z ceną realizacji (strike price) C1, która ma wartość na rynku określoną krzywą 3, a także ponoszonych 
jednostkowych kosztów z tytułu zakupu energii na rynku dostaw fizycznych (prosta 1). W tej sytuacji w zakresie 
zmienności cen pomiędzy C1 i C2 wydatki odbiorcy są bezpośrednio zależne od zmian tych cen, w pozostałym zakresie 
są niezależne i wynoszą odpowiednio W1 i W2. Na rysunku obok przedstawiono przykładowe kształtowanie się cen 
rynkowych, a na ich tle kształtowanie się wielkość jednostkowych wydatków odbiorcy. 
 
B. Ochrona przed spadkiem cen. Wytwórca energii elektrycznej obserwując, że ceny kontraktów 
futures na styczeń przyszłego roku kształtują się na poziomie 120 zł/MWh, potrzebuje 
zabezpieczenia przed spadkiem cen. Jednocześnie uznaje, że zakup opcji typu put z ceną 
110 zł/MWh za 2 zł/MWh jest zbyt kosztowny. Decyduje się więc na sprzedaż opcji typu call z 
ceną realizacji 140 zł/MWh za opłatę 2 zł/MWh. W ten sposób ustanowił pasmo na cenę sprzedaży 
energii elektrycznej pomiędzy 110 zł/MWh i 140 zł/MWh. Efekty takiej strategii przedstawiono dla 
trzech różnych przypadków w tabeli: 
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Efekty stosowania pasmowej strategii hedgingowej dla ochrony przed spadkiem cen 

sprzedaży energii elektrycznej 
 Przypadek 1 Przypadek 2 Przypadek 3 
Cena na rynku 
bieżącym w styczniu 

100 zł/MWh 120 zł/MWh 160 zł/MWh 

Strata lub zysk z 
tytułu sprzedaży opcji 
typu call 

0 zł/MWh 
(opcja call jest 

bezwartościowa) 

0 zł/MWh 
(opcja call jest 

bezwartościowa) 

-20 zł/MWh 
 

Koszt zakupu opcji 
put 

- 2 zł/MWh - 2 zł/MWh - 2 zł/MWh 

Zysk ze sprzedaży 
opcji call 

2 zł/MWh 2 zł/MWh 2 zł/MWh 

Zysk z zakupu opcji 
put 

10 zł/MWh 0 zł/MWh 0 zł/MWh 

Sumaryczny zysk (+) 
lub strata (-) 

+ 10 zł/MWh 0 zł/MWh - 20 zł/MWh 

Rzeczywista cena 
sprzedaży energii 

110 zł/MWh 120 zł/MWh 140 zł/MWh 
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Rys. 9    Na pierwszym z rysunków przedstawiono wpływ wykorzystania opcji na wypadkowe jednostkowe 
przychody wytwórcy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (krzywa  4) w funkcji ceny rynkowej CB w związku z 
zakupem przez niego opcji put z ceną realizacji (strike price) C1, która ma wartość na rynku określoną krzywą 2 oraz 
sprzedażą opcji call z ceną realizacji (strike price) C2, która ma wartość na rynku określoną krzywą 3, a także 
uzyskiwanych jednostkowych przychodów z tytułu sprzedaży energii na rynku dostaw fizycznych (prosta 1). W tej 
sytuacji w zakresie zmienności cen pomiędzy C1 i C2 przychody wytwórcy są bezpośrednio zależne od zmian tych cen, 
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w pozostałym zakresie są niezależne i wynoszą odpowiednio P1 i P2. Na rysunku obok przedstawiono przykładowe 
kształtowanie się cen rynkowych, a na ich tle kształtowanie się wielkość jednostkowych przychodów wytwórcy. 

 
Odrębnym zagadnieniem jest właściwa wycena opcji. Dla przykładu wartość zastępcza 

standardowej opcji typu call może być określona sumą wartości oczekiwanych (iloczynów jej 
możliwych wartości bieżących, zależnych od ceny rynkowej oraz prawdopodobieństwa ich 
wystąpienia): 

( )∑
=

⋅−⋅=
N

n
nn dfKFpC

1
,0max  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
C- wartość zastępcza opcji call, 
N- liczba możliwych wartości ceny rynkowej, 
pn- prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych wartości ceny rynkowej, 
Fn - wartości ceny rynkowej, 
K- cena realizacji opcji (strike price), 
df- współczynnik dyskonta związany z terminem realizacji opcji. 

 
Zadania izby rozrachunkowej (Clearing house) 
Część ryzyk związanych z uczestnictwem w giełdowym obrocie energią elektryczną może 

zostać ograniczona dzięki zastosowaniu rozliczeń o charakterze clearingowym. W systemie tym 
każda transakcja zawarta na giełdzie energii jest przedkładana izbie rozrachunkowej, która 
przejmuje zobowiązania kontraktowe w stosunku do stron transakcji.  

Jak to przedstawiono na rysunku, izba rozrachunkowa staje się stroną kupującą w stosunku do 
wszystkich sprzedawców i analogicznie stroną sprzedającą w stosunku do wszystkich kupujących 
dokonujących transakcji na giełdzie. Powoduje to, że każdy z kontraktów giełdowych zostaje 
podzielony na dwa kontrakty, których stroną jest izba. Dzięki temu nie występują bezpośrednie 
zobowiązania pomiędzy uczestnikami giełdy i zostają one zastąpione zobowiązaniami w stosunku 
do izby rozrachunkowej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że wypadkowa pozycja (netto) izby 
rozrachunkowej jest zawsze równa zero. Wykorzystanie mechanizmów clearingowych jest 
skuteczną i efektywną metodą ograniczania ryzyka kontraktowego i ryzyka organicznego 
(systemowego) uczestników obrotu. 
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Rys. 10    Na rysunku przedstawiono wpływ funkcjonowania izby rozrachunkowej na uproszczenie 
rozliczeń pomiędzy uczestnikami obrotu, dzięki zastąpieniu rozliczeń dwustronnych pomiędzy poszczególnymi 
podmiotami wypadkowymi rozliczeniami za pośrednictwem izby. Należy przy tym uwzględnić, że każdy z podmiotów 
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może zawierać różne kontrakty, a więc być jednocześnie kupującym i sprzedającym, co bez istnienia izby 
rozrachunkowej jeszcze bardziej komplikuje rozliczenia. 

 
Ograniczanie ryzyka wynika z faktu, iż przestają istnieć bezpośrednie wzajemne 

zobowiązania finansowe uczestników rynku. W przypadku, gdy którykolwiek z uczestników 
utraci zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań, są one przejmowane przez izbę 
rozrachunkową. Powstaje oczywiście pytanie jak sama izba zarządza ponoszonym przez siebie 
(przejętym z tytułu realizacji clearingu) ryzykiem. Ponieważ jest ona stroną wszystkich 
zawieranych kontraktów przejmuje w efekcie tego całe ryzyko cenowe związane z obrotem na 
giełdzie. Jest ono finansowane przez izbę dzięki pobieranej od uczestników obrotu prowizji, której 
wielkość wynika od pozycji finansowej każdego uczestnika w stosunku do izby. Ponieważ jednak 
potencjalne straty finansowe izby rozrachunkowej mogą przekroczyć wielkość możliwą do 
sfinansowania z zebranych prowizji, musi ona posiadać zdolność finansową do finansowania i tego 
ryzyka. Ponadto mechanizmem clearingu mogą być objęte kontrakty dwustronne, obarczone jeszcze 
w większym stopniu ryzykiem kontraktowym i zwykle obejmują znaczną część obrotu 
poszczególnych uczestników rynku. 

 
Rola systemowego rynku bilansującego w zarządzaniu ryzykiem uczestników rynku 
Podstawową zasadą organizacji segmentu bilansującego rynku energii jest odpowiedzialność 

finansowa każdego z uczestników rynku za zbilansowanie swojej pozycji kontraktowej. 
Oznacza to konieczność ponoszenia skutków finansowych wynikających z działań operatora 
zapewniających zrównoważenie produkcji i poboru energii elektrycznej w systemie. 
Najważniejszymi celami funkcjonowania systemowego rynku bilansującego energii elektrycznej są: 
• utrzymanie ciągłości i jakości pracy systemu elektroenergetycznego poprzez zapewnienie 

zbilansowania wytwarzania i odbioru energii w czasie rzeczywistym, 
• zapewnienia narzędzia skutecznego zarządzania ryzykiem podmiotów będących stronami 

kontraktów na dostawy energii elektrycznej,  
• ekonomiczna optymalizacja dostaw i odbioru energii elektrycznej na podstawie kryterium 

cen ofertowych, 
• uproszczenie rozliczeń podmiotów z tytułu realizacji dostaw energii elektrycznej i 

bilansowania zapotrzebowania, 
• wyznaczanie wartości ekonomicznej energii elektrycznej w czasie, jako podstawy do 

podejmowania racjonalnych decyzji przez uczestników rynku energii elektrycznej. 
 W ramach rynku bilansującego operator dokonuje zakupów i sprzedaży energii, będąc stroną 

wszystkich transakcji bilansujących i optymalizujących. Jest to funkcja analogiczna do wypełnianej 
przez giełdę energii i izbę rozrachunkową. Powoduje to, że operator przejmuje ryzyko 
organiczne (systemowe) i kontraktowe związane z obrotem w tym segmencie rynku. Działania 
bilansujące prowadzone przez operatora systemu są uzupełnieniem (domknięciem) rynków 
kontraktowych i giełdy energii elektrycznej i nie stanowią ograniczeń dla swobody 
kontraktowania podmiotów przyłączonych do sieci. 

Warunki handlowe umów o dostawę energii elektrycznej pomiędzy podmiotami (w 
szczególności: ceny, warunki płatności, klauzule w zakresie nie wykonania sprzedaży i zakupu, 
odszkodowania, gwarancje itp.) nie mają wpływu na proces i skutek bilansowania i rozliczeń, a 
w związku z tym nie ma obowiązku ich ujawniania operatorowi systemu przesyłowego. 

 Funkcja bilansująca obejmuje zapewnienie podmiotom przyłączonym do sieci przesyłowej 
bieżącego pokrycia różnicy pomiędzy rzeczywistym poborem przez nie energii elektrycznej, a 
wielkością zakontraktowaną, zarówno w sytuacji niedoboru jak i nadmiaru zakontraktowanej 
energii. Jest ona formą zarządzania ryzykiem handlowym podmiotów oraz zapewnia efektywny 
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ekonomicznie wybór opcji wzrostu lub ograniczenia produkcji energii elektrycznej, z 
wykorzystaniem ofert ze strony wytwórczej i popytowej. 

Na proces bilansowania i optymalizacji w ramach rynku bilansującego składają się 
następujące podstawowe elementy: 
a) ustalanie pozycji kontraktowej podmiotów przyłączonych do sieci przesyłowej, 
b) przetarg na usługi bilansujące i wykorzystywane do optymalizacji (wraz z oceną 

ekonomiczną i uszeregowaniem ofert), 
c) bilansowanie i optymalizacja systemu przez operatora w czasie rzeczywistym (z 

wykorzystaniem wybranych ofert), 
d) prowadzenie rozliczeń pomiędzy podmiotami na podstawie zadeklarowanych pozycji 

kontraktowych i rzeczywistej dostawy lub poboru energii elektrycznej, 
e) alokacja przychodów operatora z tytułu działań optymalizujących i bilansujących. 

W modelu rynku bilansującego podmiotami uczestniczącymi w procesie świadczenia usług 
bilansowania są zarówno dostawcy jak i odbiorcy energii elektrycznej przyłączeni do sieci 
przesyłowej. W przypadku dostawców oferta zmiany wielkości dostaw w stosunku do wielkości 
kontraktowych odnosi się do określonych jednostek wytwórczych w systemie i uzależniona jest 
między innymi od dyspozycyjności i regulacyjności bloków. Oferta zmiany wielkości poboru 
energii przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne i wielkich odbiorców jest uzależniona od 
krótkookresowej elastyczności cenowej kupowanej energii elektrycznej oraz od stopnia wdrożenia 
programów zarządzania popytem. Przyjmuje się, że dostawcy i odbiorcy niezależnie od siebie 
przekazują dane o swojej przewidywanej pozycji kontraktowej, zawierające także informacje o 
stronach kontraktu. Pozwala to na weryfikację dwustronnie składanych deklaracji i eliminowanie 
ewentualnych rozbieżności i pomyłek. Ponadto rozliczenia usług bilansujących i z tytułu braku 
zrównoważenia pozycji kontraktowej prowadzone są według jednolitych rozliczeniowych cen 
przyrostowych i redukcyjnych. 

W ramach obrotu energią elektryczną z wykorzystaniem funkcji bilansowania wystąpią w 
szczególności następujące formy ryzyka: 
 Ryzyko wytwórcy (dostawcy) braku możliwości produkcji (dostawy) energii (z różnych 

przyczyn, w tym zakłóceń w dostawach paliwa, awarii urządzeń wytwórczych, ograniczeń 
systemowych) pozwalających na wywiązanie się z zawartych kontraktów na dostawę energii 
elektrycznej, co niesie konsekwencje (ryzyko) kontraktowe (na przykład konieczność pokrycia 
strat odbiorcy wynikających z niedostarczenia energii). Operator systemu przejmuje ryzyko 
pełnej realizacji kontraktu (zapewnia dostawy odbiorcom kontraktowym), a w ramach rozliczeń 
bilansujących obciąży wytwórcę za dostarczoną odbiorcy energię na podstawie przyrostowych 
cen rozliczeniowych. Ryzyko wytwórcy zostanie więc w tym trybie zredukowane do ryzyka, że 
suma przyrostowej ceny rozliczeniowej i jednostkowych kosztów stałych wytwórcy będzie 
wyższa od ceny energii elektrycznej ustalonej w kontrakcie z odbiorcą (całkowity wymiar 
ryzyka wynika wielkości niezbilansowania wytwórcy). 

 Ryzyko odbiorcy braku możliwości pobrania energii (z różnych przyczyn, w tym wywołanych 
zmianami pogodowymi, awariami urządzeń produkcyjnych, ograniczeniami systemowymi), 
pozwalających na wywiązanie się z zawartych kontraktów na dostawę energii elektrycznej, co 
niesie konsekwencje kontraktowe (np. w przypadku kontraktów typu take-or-pay konieczność 
wniesienia zapłaty za nie pobraną energię). Operator systemu przejmuje ryzyko pełnej realizacji 
kontraktu (zapewnia odbiór energii od dostawców kontraktowych), a w ramach rozliczeń 
bilansujących przekaże odbiorcy należność za nie pobraną energię na podstawie redukcyjnych 
cen rozliczeniowych. Ryzyko odbiorcy zostanie więc w tym trybie zredukowane do ryzyka, że 
redukcyjna cena rozliczeniowa będzie niższa od ceny energii elektrycznej ustalonej w 
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kontrakcie z dostawcą (całkowite wymiar ryzyka wynika z wielkości niezbilansowania 
odbiorcy). 

 
Wykorzystanie programów informatycznych do zarządzania ryzykiem 
Przedsiębiorstwa energetyczne narażone na ryzyko wynikające z udziału w rynku energii 

mają do swojej dyspozycji szereg programów informatycznych, które pozwalają na efektywne 
zarządzanie posiadanymi aktywami (lub portfelem aktywów)16. Wykorzystywane są one między 
innymi do wyliczania bieżącej wartości tych aktywów i wielkości ryzyka, zarówno dla 
poszczególnych z nich jak i całego portfela. Generalnie przyjmuje się w nich, że wartość rynkowa 
aktywów jest pochodną ich możliwości generowania przepływów gotówkowych przez pozostający 
okres ich wykorzystywania17. Aktywa te narażone są na różne rodzaje ryzyka, z których 
najważniejsze to wspomniane już ryzyko fluktuacji cen paliw i energii elektrycznej. Wielkość 
ryzyka jakie ponosi właściciel aktywów (na przykład jednostki wytwórczej lub kontraktu w obrocie 
energią elektryczną) wynika z faktu, że wyprodukują oni lub dostarczą w przyszłości produkt, 
którego cena podlega fluktuacjom. Przy tym istotne jest, że jeśli cena w kontraktach na dostawy 
energii elektrycznej jest indeksowana w stosunku do zmian cen paliw, ryzyko wynikające z 
fluktuacji cen tych paliw przenosi się również na takie kontrakty.  

Ekspozycja wynikająca z ryzyka cenowego zależy od stopnia niepewności co do 
kształtowania się cen na rynku. Im bardziej więc zmienne są ceny energii elektrycznej i paliw do jej 
produkcji, tym większym ryzykiem obarczony jest portfel aktywów na rynku energii elektrycznej. 
Ponieważ jednak zwykle występuje dodatnia korelacja pomiędzy cenami energii elektrycznej i 
paliw, poszczególne ryzyka mogą się do pewnego stopnia niwelować. Wielkość ryzyka 
wynikającego ze zmian na rynkach energii i paliw zależy nie tylko od charakterystyk tych rynków 
ale również od rodzaju i struktury aktywów (jednostek wytwórczych18 lub kontraktów). 

Wycena aktywów i ryzyka przy pomocy programów wymaga wprowadzenia szeregu pojęć, 
założeń i zasad. I tak cena bieżąca (spot price) towaru (paliwa lub energii elektrycznej) jest ceną 
przy założeniu natychmiastowej realizacji dostawy. Z kolei cena terminowa (forward price) 
oznacza cenę towaru z ustalonym terminem dostawy w przyszłości. Dlatego też w danym terminie 
realizacji dostawy istnieje tylko jedna cena bieżąca, jednocześnie jednak dla danego towaru istnieje 
zestaw cen terminowych, po jednej dla każdego z terminów. Zestaw cen terminowych 
przedstawiony w postaci graficznej w zależności od terminu dostawy określany jest jako krzywa 
terminowa (forward curve). Należy zauważyć, że cena terminowa, dla której upływa właśnie termin 
dostawy, jest ceną bieżącą. Oznacza to, że wraz ze zbliżaniem się do terminu dostawy cena 
terminowa zbliża się do ceny bieżącej. 

Wspomniany program EPRI Electricity Book jest elektroniczną bazą danych w formie 
rachunku aktywów i pasywów (zobowiązań), które mogą obejmować między innymi źródła 
wytwórcze oraz zobowiązania kupna lub sprzedaży. Program ten wykorzystując dane rynkowe 
wyznacza aktualną wartość rynkową posiadanych aktywów, prognozuje przyszłe przepływy 
gotówkowe oraz określa ekspozycję na różnego rodzaju ryzyko finansowe. Pomaga on podejmować 
decyzje inwestycyjne w różne aktywa oraz ustalać strategie zarządzania ryzykiem na rynku 
konkurencyjnym poprzez ustalenie: 
 wielkości ekspozycji na ryzyko aktualnego portfela aktywów, 
 zakresu ryzyka, które powinno być objęte hedgingiem, 
 zakresu realizowanego hedgingu, 

                                                           
16 Przykładem może być program „EPRI Electricity Book” opracowany przez Electric Power Research Institute. 
17 Na przykład wartość jednostki wytwórczej energii elektrycznej jest zależna od różnicy pomiędzy wartością energii 

elektrycznej jaką może wyprodukować, a kosztami wytworzenia tej energii. 
18  Poziom ryzyka dla portfela jednostek wytwórczych wykorzystujących gaz do produkcji energii elektrycznej będzie 

inny niż dla portfela obejmującego tylko jednostki węglowe. Jeszcze inny będzie dla portfela obejmującego 
zdywersyfikowane paliwowo i technologicznie jednostki wytwórcze. 
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 najbardziej efektywnych instrumentów finansowych zapewniających hedging, 
 czy instrumenty hedgingowe są właściwie wycenione. 

 
Program wylicza dwa istotne z punktu widzenia zarządzania ryzykiem parametry określające 

ekspozycję na ryzyko: „delta” – wskazujący wielkość ekspozycji portfela na zmienność rynkową19 i 
„gamma” – wskazujący na stabilność samej strategii hedgingowej20. Wylicza również „ekspozycję 
cenową”, który to parametr ułatwia ocenę i porównanie różnych ryzyk, a także rozkład 
prawdopodobieństwa dla przepływów gotówkowych dla każdego z porównywanych okresów w 
całym horyzoncie czasowym przyjętym w programie. Rozkład prawdopodobieństwa przepływów 
gotówkowych (prezentowany w formie graficznej) jest miernikiem całkowitego ryzyka portfela 
aktywów. W celu wykorzystania możliwości oferowanych przez program Electricity Book, w tym 
zwłaszcza ustalenia wartości rynkowej aktywów, użytkownik musi wprowadzić nie tylko 
szczegółowe informacje dotyczące posiadanego portfela aktywów ale także prognozowaną krzywą 
obrazującą kształtowanie się w przyszłości cen energii elektrycznej i cen paliw wykorzystywanych 
do produkcji energii elektrycznej. Krzywa ta określa zestaw przyszłych cen towaru (energii 
elektrycznej, paliw), które traktuje się jako ceny bieżące dla określonego czasu w przyszłości. Dla 
rozwiniętych rynków towarowych budowanie tego typu krzywej nie nastręcza większych trudności, 
jednak dla rozwijających się rynków energii elektrycznej brak jest jeszcze niezbędnych danych. 
Dlatego też program EPRI wspomaga budowę krzywej na podstawie ograniczonego zestawu 
danych. Zależne są one od horyzontu czasowego. Dla perspektywy kilku miesięcy uwzględniają 
one wpływ zmian pogodowych, odstawienia awaryjne jednostek wytwórczych, możliwości 
realizacji przesyłów międzyobszarowych i wykorzystują historyczne dane cenowe oraz systemy 
modelowania deterministycznego. Dla okresu kilkuletniego uwzględnia się wzrost 
zapotrzebowania, zmiany cen paliw do produkcji energii elektrycznej i elastyczność cenową 
zapotrzebowania. Budowanie krzywej w tym przypadku obejmuje badanie cen w kontraktach 
terminowych i kontraktach opcyjnych przy wykorzystaniu systemów modelowania 
probabilistycznego. W długiej perspektywie czasowej – kilku lat – zmiany cen wynikają nie tylko 
ze zmian zapotrzebowania i cen paliw, ale również na przykład ze zamian w technologii produkcji. 
Dlatego też zwiększa się rola modelowania probabilistycznego i ocena ekspercka podejmowania 
inwestycji oraz likwidacji aktywów fizycznych. 

 
Wnioski 
Jak wskazują doświadczenia krajów, które wdrożyły konkurencyjne rynki energii, jednym z 

najpoważniejszych wyzwań, z jakim spotkały się przedsiębiorstwa energetyczne, jest konieczność 
skutecznego zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w znacznym stopniu decyduje o 
pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku, a tym samym o ich możliwościach 
rozwojowych w nowej sytuacji, nie znanej w takim zakresie w zintegrowanej i 
znacjonalizowanej (lub silnie regulowanej) organizacji energetyki. Wskazują na to również 
doradcy prywatyzacyjni Ministerstwa Skarbu Państwa, uczestniczący w określeniu warunków i 
programu prywatyzacji poszczególnych podsektorów elektroenergetyki. Co jednak najważniejsze, 
zagrożenie wynikające z braku skutecznych systemów zarządzania ryzykiem nie w pełni jest 
zidentyfikowane i doceniane przez zarządy, pracowników i związki zawodowe firm objętych 
programem prywatyzacji. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że w krótkim okresie 
przedsiębiorstwa te spotkają się z konkurencją zagranicznych firm energetycznych w związku z 
rozwojem krajowego i europejskiego rynku energii elektrycznej. Większość z przedsiębiorstw 

                                                           
19  Współczynnik delta definiowany jest jako zmiana wartości portfela w stosunku do zmiany ceny towaru. Zasadniczo 

wyższe wartości delta sugerują większą konieczność podejmowania hedgingu zabezpieczającego przed ryzykiem 
rynkowym.  

20  Współczynnik gamma definiowany jest jako zmiana wskaźnika delta w stosunku do zmiany ceny towaru. Wysoka 
wartość gamma sugeruje konieczność skorygowania strategii hedgingowej w celu jej stabilizacji. 
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zagranicznych może być lepiej przygotowanych do zarządzania ryzykiem w związku z 
wcześniejszymi doświadczeniami zdobytymi na giełdach papierów wartościowych i towarowych 
(mechanizmy i instytucje zarządzania ryzykiem są bardzo podobne), a część z nich posiada również 
doświadczenia z funkcjonowania konkurencyjnych rynków energii. 

Ponadto należy wyraźnie podkreślić, że bez wdrożenia określonych mechanizmów 
zarządzania ryzykiem i instytucji przejmujących część ryzyka z podmiotów uczestniczących w 
rynku energii, rozwój tego rynku będzie zdecydowanie ograniczony. Dotyczy to zwłaszcza 
powstania giełdy energii, izby rozrachunkowej i segmentu (mechanizmu) zapewniającego 
bilansowanie dostaw energii elektrycznej, ale również rozwoju operatorów techniczno-handlowych 
i operatorów systemów rozdzielczych. Ich brak może powodować, że podmioty na rynku zastosują 
najprostszą metodę zarządzania ryzykiem, polegającą na unikaniu ryzyka, co jest równoznaczne ze 
znacznym ograniczeniem możliwości rozwojowych rynku. 
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