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Australia

Reforme strukturalna panstwowych zakladów 
energetycznych przeprowadzono w wiekszosci 
w latach ‘90-tych, laczac ja z rozdzialem 
lancucha wartosci. Utworzono konkurencyjne 
podmioty w sektorze wytwórczym i 
detalicznym. Stany Victoria i South Australia 
polaczyly restrukturyzacje z prywatyzacja przez 
sprzedaz lub dzierzawe.

Reformy te uzupelniono we wzajemnie 
polaczonych obszarach administracyjnych o 
wprowadzenie obowiazkowego, 
konkurencyjnego hurtowego rynku obrotu i 
rozdzialu energii elektrycznej — o nazwie
National Electricity Market (NEM).

Ostatnio osiagnieto znaczny postep w 
konkurencji w zakresie obrotu/sprzedazy na 
rynku gazu i energii elektrycznej. Konkurencja 
o 5 milionów indywidualnych odbiorców energii 
elektrycznej w stanach New South Wales i 
Victoria rozpoczela sie w 2002 r., przy uzyciu 
krajowego „wezla” detalicznego 
umozliwiajacego przeprowadzanie niezbednych 
transakcji. Odpowiedzi na badania ankietowe 
wskazuja, ze wskazniki obrazujace
czestotliwosc zmiany dostawcy sa dotychczas 
umiarkowane, a procedury rynkowe dzialaja 
bez zaklócen.

Kwestie poruszane w udzielonych 
odpowiedziach dotyczyly glównie rynku 
hurtowego. Wyrazano obawy przede 
wszystkim o system przesylowy, w którym 
naklady inwestycyne i rozwiazania operacyjne 
nie wspieraja konkurencyjnego rynku. Dostep 
do linii przesylowych — w szczególnosci do 
tworzenia jasnych praw przesylowych —
uznano za istotny czynnik poprawy obrotu 
miedzy stanami.

Zwrócono równiez uwage na niska plynnosc 
rynku kontraktów hurtowych. Niektórzy 
wskazali, ze rozwiazania polegajace na 
„wspólnej puli brutto” (ang. gross pool) 
pozwalaja na zbyt duzy wplyw poszczególnych 
wytwórców na okreslanie cen. Wyrazono 
równiez obawy o to, czy sygnaly okreslania cen 
lokalnych funkcjonuja prawidlowo.

Pojawilo sie równiez kilka negatywnych glosów 
na temat rozwiazan w dziedzinie nadzoru. 
Zakresy odpowiedzialnosci organizacji 
branzowych czesciowo sie pokrywaja, a w 
jednym z ostatnich raportów zalecono 
powolanie krajowego urzedu nadzoru i 
zwiekszenie roli spólek zarzadzajacych 
infrastruktura rynku hurtowego.

Azja – Pacyfik

Odpowiedzi na pytanie ankietowe z regionu 
Azji / Pacyfiku wskazuja na to, ze z wyjatkiem 
Australia i Nowej Zelandii, osiagnieto postep 
glównie w dziedzinie projektowania, a nie 
wdrozenia. Proces ten zaczyna jednak 
nabierac tempa. 

Trwaja procesy deregulacyjne w kilku krajach 
wschodniej Azji, z Singapurem i Korea 
Poludniowa jako liderami rozwoju rynków 
hurtowych. W obu tych krajach planowana jest 
prywatyzacja wytwarzania  równoczesnie z 
tworzeniem konkurencji na rynku hurtowym. 
Ogloszenie planów utworzenia rynków 
hurtowych energii elektrycznej w Chinach, 
Japonii i Filipinach równiez wskazuje na 
nasilenie sie trendu deregulacyjnego w Azji. 

Rozwijane sa równiez plany konkurencji w 
obszarze sprzedazy w Singapurze, Korei 
Poludniowej i Japonii. Moga sie one przyczynic 
do powaznej restrukturyzacji sektora i 
deregulacji, która w ciagu kolejnych pieciu lat 
doprowadzi do pelnej konkurencji w obszarze 
sprzedazy, w Japonii do 2008 r. i Korei 
Poludniowej — do 2009 r.
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Respondenci z Nowej Zelandii oceniaja 
deregulacje znacznie mniej pozytywnie niz 
przecietnie na swiecie. Obawy wyrazone przez 
respondentów wskazuja na problemy z 
konkurencja na rynku hurtowym i detalicznym.

Rynek hurtowy w Nowej Zelandii jest jednym z 
najbardziej zliberalizowanych rynków, na 
którym stosowane jest w pelnym zakresie 
ustalanie cen metoda ekonomicznego modelu 
dystrybucji opartego na wycenie 
zapotrzebowania na wezlach sieci, z 
uwzglednieniem strat i ograniczen 
przesylowych. Pomimo tego zaawansowania, 
widoczne sa dwie dziedziny, w których 
wystepuja problemy. 

Po pierwsze, wybór na rynku nie jest zbyt duzy. 
Duza liczba hydroelektrowni oznacza, ze opady 
deszczu moga miec znaczny wplyw na ceny. 
Jeden z glównych spólek obrotu poniósl 
znaczne koszty na skutek cen zimowych, co 
zmusilo go do wyjscia z rynku detalicznego. 
Wszyscy glówne spólki obrotu naleza obecnie 
do wytwórców.

Drugi problem dotyczy wplywu sygnalów cen 
wezlowych na inwestycje. Nie przeprowadzono 
spodziewanej modernizacji sieci i straty nadal 
sa wysokie (10%) z powodu rozbieznosci 
lokalizacji wytwarzania i popytu. W odpowiedzi 
na te

obawy, Nowa Zelandia przygotowuje sie do 
wprowadzenia przepisów „Financial 
Transmission Rights”, które maja gwarantowac 
przedsiewzieciom ochrone przed niepewnoscia 
wynikajaca ze strat i ograniczen. Respondenci 
wyrazili poparcie dla takiego rozwiazania.

Jezeli chodzi o konkurencje w zakresie obrotu, 
wyniki badan ankietowych sa bardzo podobne 
do tych, które uzyskano w Europie. 
Konkurencje w zakresie obrotu umozliwiono od 
1992 r., ale dopiero w 1999 r., wraz z 
nadejsciem lepszego zarzadzania transakcjami 
i wprowadzeniem „profilowania” zaczela ona 
byc efektywna. Przetwarzanie transakcji nadal 
w pewnym stopniu stanowi problem.

Respondenci wypowiedzieli sie równiez bardzo 
krytycznie na temat rozwiazan dotyczacych 
opomiarowania i zbierania danych. 
Wprowadzenie konkurencji tej dziedzinie 
uznano za blad.

“Obawiamy sie uczynienia z 
czegos obowiazujacej reguly”

“Pojawiaja sie pytania, jak ma 
w praktyce dzialac 

konkurencja – jest nas za 
malo”
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Wyniki z USA byly mniej pozytywne niz 
przecietnie, jednak wcale nie byly mniej 
pozytywne niz w innych krajach. Biorac pod 
uwage nadal odczuwane skutki kryzysu 
kalifornijskiego i upadku firmy Enron, oraz 
bardziej ogólne kwestie dotyczace ksiegowosci 
i ocen zdolnosci kredytowej, wyniki badan 
ankietowych sa zaskakujaco pozytywne.

W wiekszosci odpowiedzi zwrócono uwage na 
problemy rynku hurtowego, a przede 
wszystkim na proponowane przez FERC reguly 
dotyczace standaryzacji. Uwidocznily sie 
nastepujace obawy:

• Zlozonosc (i czas potrzebny na 
wdrozenie) proponowanych regulacji;

• Czas potrzebny na uruchomienie 
rynków;

• Brak rozwiazan dla trudnych wyzwan 
zwiazanych z wdrozeniem.

Odpowiedzi wskazuja na mieszane reakcje co 
do stopnia zróznicowania, które zaczyna sie 
wylaniac w propozycjach dla poszczególnych 
rynków regionalnych. Chociaz czesto brano 
pod uwage specyfike danej lokalizacji, 
wyrazano pewne obawy w kwestii ogólnego 
skutku celu standaryzacji.

Za wyjatkiem Ercot, gdzie niedawno 
wprowadzono konkurencje w obszarze obrotu, 
prawie wcale nie poswiecono jej uwagi. W 
niektórych odpowiedziach zwrócono uwage, ze 
problemy moga sie pojawic ponownie, jednak 
przewazalo przekonanie, ze konkurencja 
detaliczna nie zbliza sie wielkimi krokami. 
Wyrazono równiez powazne obawy co do 
podzialu uprawnien miedzy FERC i agencje 
nadzoru w poszczególnych stanach.

„Sprawa kryzysu 
kalifornijskiego i Enronu

zatruly deregulacje w 
Ameryce Pólnocnej”

Kanada

Jednym z najwazniejszych wydarzen po 
zakonczeniu wywiadów zwiazanych z naszymi 
badaniami bylo zamrozenie cen dla odbiorców 
detalicznych energii elektrycznej w prowincji 
Ontario (ogloszone pod koniec listopada 2002). 
Respondenci zwrócili uwage na wzrost cen, 
który nastapil latem. Chociaz zasygnalizowano 
mozliwosc reakcji politycznej, nic nie 
wskazywalo na przyjecie tak drastycznego 
rozwiazania. Wzrost cen byl reakcja na 
konkretne problemy dotyczace dostepnosci 
dwóch elektrowni jadrowych. Respondenci 
podkreslili jednak fakt, ze rynek sie sprawdzil a 
dzieki importowi energii elektrycznej nie 
nastapily przerwy w dostawach energii.

Efekt odgórnego ograniczenia ceny latwo 
przewidziec. Ma ono pozostawac w mocy do 
2006 r. utrzymujac gwarantowana cene dla 
klientów, niezaleznie od tego, czy maja oni 
podpisana umowe. Jezeli poziom cen na rynku 
hurtowym nie spadnie ponizej tego pulapu, 
trudno znalezc inne powody, dla których klienci 
mieliby zmieniac dostawców, a sami dostawcy 
detaliczni — aktywnie promowac swe uslugi. 
Doswiadczenie z rynków europejskich 
wskazuje ze jakosc uslugi ma zazwyczaj 
znacznie nizszy wplyw niz cena. Z tego jedynie 
powodu, inwestycje nowych przedsiebiorstw 
prowadzacych detaliczny obrót energia mogly 
pójsc na marne.

Istnieje znaczne ryzyko, ze ograniczenie cen 
bedzie mialo równiez wplyw na sektor 
wytwórczy. „Kryzys” zostal wywolany 
tymczasowym niedoborem po stronie 
wytwarzania, a nie do konca wiadomo, w jaki 
sposób zamrozenie cen ma zachecac do 
rozwoju po stronie podazy. Kilku komentatorów 
wyrazilo watpliwosc, czy wladze rzeczywiscie 
nauczyly sie czegos z kryzysu kalifornijskiego.

Jezeli chodzi o inne prowincje, Alberta 
zachowala otwartosc rynków, a ceny na 
rynkach hurtowych obnizyly sie w miare 
uruchamiania nowych mocy produkcyjnych. 
Firma Centrica oglosila niedawno zamiar 
nabycia przedsiebiorstwa obrotu energia 
elektryczna od ATCO. Kolumbia Brytyjska 
równiez zasygnalizowala zamiar liberalizacji.
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„ W Europie dotychczas 
wszystko szlo gladko. 
Poczekajmy, az rynek 

znajdzie sie pod naciskiem —
wtedy wyjdzie na jaw 

fragmentacja”

„Ameryka Pólnocna powinna 
chetniej korzystac z tego, co 
sprawdzilo sie gdzie indziej”



Energetyka 
jadrowa i zródla 
odnawialne

Wyniki badan ankietowych wiekszosci 
rynków wskazuja na istnienie obaw co do 
lacznego traktowania jednej lub obu 
powyzszych form produkcji energii. 
Laczne potraktowanie obu form produkcji 
energii mogloby sie wydawac dziwne. 
Maja one jednak dwie wspólne cechy:

• Bardzo silne zwiazki z ochrona 
srodowiska – w przypadku energii 
jadrowej zarówno „pozytywne” 
(brak emisji CO2) i „negatywne” 
(usuwanie odpadów);

• Wyzszy udzial kosztów stalych niz 
w innych formach produkcji energii.

Wystepuje jednak jedna podstawowa 
róznica: - energetyka jadrowa to prawie 
„czysta” zdolnosc produkcyjna, zdolna do 
przyjecia bardzo duzych obciazen. Dla 
porównania, panuje niepewnosc co do 
wydajnosci, jaka moga utrzymac niektóre 
odnawialne formy produkcji energii. 

Na poszczególne rodzaje odnawialnej 
produkcji energii maja wplyw dwie 
kwestie:

• sredni koszt jednostkowy w 
porównaniu do produkcji w 
elektrowniach „cieplnych”;

• niepewnosc co do mozliwych do 
osiagniecia wspólczynników 
obciazenia.

Pomimo niedawnych postepów, sredni 
koszt jednostkowy osiagalny w 
wiekszosci rodzajów odnawialnej 
produkcji energii jest wyzszy niz w 
przypadku produkcji „cieplnej”. Chociaz z 
czasem, przy wyzszej skali, moze sie to 
zmienic, produkcja odnawialna z 
trudnoscia moze konkurowac z 
produkcja „cieplna”.

Trudnosci te sa jeszcze powazniejsze, 
jesli wezmie sie pod uwage niepewnosc 
co do wspólczynników obciazenia. Na 
przyklad, elektrownie wiatrowe rzadko 
moga zapewnic taka pewnosc produkcji 
jak wytwarzanie „cieplne”. Gdy produkcja 
odnawialna stanowi tylko niewielki 
ulamek ogólnej wydajnosci, nie stanowi 
to problemu. Jednak wraz ze wzrostem 
udzialu produkcji odnawialnej trzeba 
bedzie znalezc metode zapewnienia 
stabilnej wydajnosci.

Okreslanie celów zwiazanych z ochrona 
srodowiska i zachecanie do ich realizacji 
to zadanie rzadu. Wyzwanie polega na 
takim skonstruowaniu systemu, aby 
realizacja tych celów byla 
zsynchronizowana z rynkiem. 
Alternatywa pozostaje ustawowa 
interwencja w dzialanie rynku i sil 
konkurencyjnych. Jest ona jednak 
ryzykowna dla wszystkich uczestników.
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