Rynki hurtowe

Podejscie do rynków hurtowych w róznych regionach geograficznych jest dosc zróznicowane. Jednak w
odpowiedziach respondentów mozna wyróznic wspólne watki dotyczace kilku konkretnych aspektów rynku. W tej
czesci raportu omówiono wnioski dotyczace poszczególnych aspektów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
mozliwosci zarzadzania ograniczeniami i zdolnosciami przesylowym i. Kwestie dotyczace europejskiego rynku
gazowniczego omówiono w ramce na stronie 39.

Rys. 5.1: Czy maja Panstwo obawy co do
rezerw podazy i mozliwosci zrównowazenia
wlasnego portfela przez nastepnie 3- 5 lat (tzn.
dostepnosci mocy produkcyjnych energii lub
gazu)?
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Odpowiedzi na pytania dotycz ace
glównych czynników wplywajacych na
mechanizmy konkurencji potwierdzaja
znaczenie rynków hurtowych.
Respondenci ze wszystkich regionów
uznaja je za jeden z glównych
elementów umozliwiajacych
konkurencje. Pomimo tego wspólnego
pogladu, zauwazono znaczna
róznorodnosc stopnia zainteresowania
problemami rynku hurtowego. W Azji
rynki hurtowe sa na róznym etapie
rozwoju. W Ameryce Pólnocnej kwestie
dotyczace rynków hurtowych sa
glównym przedmiotem uwagi, a prawie
wcale nie zwraca sie uwagi na
konkurencje w obszarze sprzedazy. W
Europie sytuacja jest prawie odwrotna.

100%

Przyczyna tej róznicy jest znana —
biezace plany ustawodawców i organów
nadzoru. I chociaz debata jest
najbardziej intensywna w Ameryce
Pólnocnej, zagadnienia dotyczace
rynków hurtowych sa nie mniej wazne
w Europie i regionie Azji / Pacyfiku.
Wielokrotnie zagadnienia zwiazane z
konstrukcja rynków hurtowych
moznaby uznac za rozwazania
teoretyczne. Konstrukcja rynku zawsze
byla skomplikowana dziedzina, a
problemy zwiazane z najnowszym
projektem FERC[1] dotyczacym
standardowej konstrukcji rynku (SMD)
w USA tylko to potwierdzaja — sam
dokument ma ponad 600 stron!
Rynki hurtowe sa wazne

Chociaz decyzje co do konstrukcji rynku
moga miec charakter technoekonomiczny, ich konsekwencje
gospodarcze sa niezwykle istotne. Rynki
hurtowe odgrywaja istotna role w
generowaniu sygnalów wskazujacych
zasadnosc inwestowania w rynki lub
ograniczenie inwestycji oraz
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[1] Federalna Komisja Nadzoru Energetyki (FERC, USA) — informacja o proponowanych uregulowaniach
(NOPR)

ulatwianiu handlu transgranicznego i
wymiany miedzy róznymi rynkami.
Rola ta nie jest ograniczona do
wytwarzania lub produkcji. Rynki
hurtowe równiez odgrywaja istotna role
w sygnalizowaniu potrzeby instalowania
nowych mocy przesy lowych i w
tworzeniu odpowiednich warunków dla
skutecznej konkurencji detalicznej.
Jak wazne sa te kwestie obecnie?
Jedno z naszych pytan sluzylo zebraniu
opinii na temat rezerw podazy w ciagu
najblizszych pieciu lat (Rys. 5.1). Nasze
pytanie nie dotyczylo
prawdopodobienstwa niedoborów.
Chodzilo w nim o kwestie
komercyjnego zbilansowania pakietu
ofert. Odpowiedzi na to pytanie nadal
wskazuja na narastajace obawy.
Po kryzysie w Kalifornii wszyscy
dostrzegli, ze dostepnosc mocy
wytwórczych i mozliwosci
przesy lowych jest powaznym
problemem w USA. Byl to jeden z
glównych katalizatorów prowadzacych
do standaryzacji. Jednak wyniki ankiety
wskazuja równiez na szybko
wylaniajace sie problemy w Europie.
Poglad ten potwierdzaja zdarzenia w
Europie zima 2001/02. Pomimo
pozornie znacznych rezerw mocy
wytwórczych, dane dotycz ace mocy
minimalnych, pokazane na rys. 5.2 na
stronie 33 wskazuja, ze w wyniku
anomalii pogodowych i prestojów
zakladów, rzeczywiste rezerwy by ly
niewielkie. Gdyby nie mozliwosc
wymiany transgranicznej, mogloby
dojsc do powaznych problemów.
Konstrukcja rynku hurtowego i dostep
do linii transmisyjnych laczacych
poszczególne systemy jest kluczem do
interakcji miedzy rynkami.

Wyniki badan na temat rynków
hurtowych podzielilismy na trzy cz esci:
• Zagadnienia dotyczace konstrukcji
rynku;
• Zagadnienia dotyczace
standaryzacji i wymiany miedzy
rynkami;
• Interpretacja efektów rynku.
Zagadnienia te zostana omówione przed
podaniem ogólnych wniosków.
Zagadnienia dotyczace konstrukcji
rynku

Wyniki wskazuja na istnienie
wsp ólnych watków, dotyczacych
problemów z trzema okreslonymi
obszarami:
• Bilansowanie fizyczne – Natura
procesu wytwarzania i handlu
gazem i energia elektryczna oraz
ich wykorzystania powoduje
koniecznosc bilansowania, nawet
jesli nie ma ograniczen
przesy lowych. Nalezy równiez
rozliczac straty/ubytki.
Rozwiazania zwiazane z
bilansowaniem musza okreslac
zarówno koszty bilansowania jak i
sposób odzyskiwania tych kosztów
od uzytkowników sieci. Koszty te
moga byc wysokie — moga byc
nawet wielokrotnoscia bazowej
ceny gazu lub energii elektrycznej.
• Transakcje finansowe — to
podstawowy mechanizm rozliczen
miedzy nabywcami i
sprzedawcami, okreslajacy ogólne
zaleznosci miedzy zadana cena /
iloscia. Transakcje te moga
równiez umozliwiac
uzytkownikom okreslanie cen
zakupu, a sprzedawcom —
okreslanie wlasnego przychodu
i/lub optymalizacje ogólnego planu
wytwarzania, np. zakup ów u
innych producentów. Transakcje te
moga przebiega c na podstawie
kontraktów dwustronnych, albo w
ramach pewnej formy

zorganizowanego rynku. Ceny sa
równiez sygnalem do
ewentualnego wejscia na rynek lub
wyjscia z rynku.
• Zarzadzanie ograniczeniami i
zdolnosciami przesylowymi –
Ograniczenia w sieci moga
oznaczac, ze zadany ksztalt
produkcji i konsumpcji nie moze
zostac osiagniety bez narazania na
szwank stabilnosci systemu.
Rozwiazania sluzace zarzadzaniu
ograniczeniami sa niezbedne i
moga byc one scisle zwiazane z
kwestiami dotycz acymi alokacji i
zarzadzania zdolnosciami
przesy lowymi.

Rys. 5.2: Minimum dostepnych mocy (na
podstawie EEMDO – drugie wydanie, CGE&Y)
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Fizyczne bilansowanie

Analizujac odpowiedzi respondentów i
kwestie zwiazane z konstrukcja
poszczególnych rynków, dostrzeglismy
szereg róznych podejsc i poziomów
przejrzystosci zwiazanych z
oddzieleniem fizycznego bilansowania
od transakcji finansowych.
Jedno z uzywanych kryteriów
oddzielenia dotyczy skali czasu, w
której rynki dnia nastepnego traktowane
sa jako rynki finansowe, a rynki dnia
biezacego wiaze sie z fizycznym
bilansowaniem. Na nowych rynkach taki
podzial jest jednak coraz silniej
podwazany.
Wraz ze wzrostem mozliwosci
systemów informatycznych, „czas
rozwiazania” potrzebny na tych rynkach
ulegl skróceniu. Dlatego nie ma juz
potrzeby, aby transakcje finansowe byly
finalizowane w przeddzien rozpocz ecia
rzeczywistej produkcji. Na przyklad
rynek NETA w Anglii i Walii
umozliwia zakonczenie transakcji
finansowych na 1 godzine przed
rzeczywistym okresem produkcji.
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Z odpowiedzi na pytania ankietowe
wynika, ze fizyczne bilansowanie na
ogól dziala dosc dobrze.
Wylonily sie jednak dwie wazne
kwestie:
• Nalezy zapewnic widocznosc
calych zasobów energetycznych i
pojedynczy punkt kontrolny calej
sieci, aby rozwiazania zwiazane z
bilansowaniem byly sprawne i
równo dostepne.
• Róznice w rozwiazaniach
fizycznego bilansowania moga
utrudnic handel miedzy rynkami.
Transakcje finansowe

W oparciu o otrzymane odpowiedzi, a
takze nasze obserwacje dzialania
rynków energii i gazu po deregulacji,
dochodzimy do trzech glównych
wniosków:
• Istnieja silne argumenty za tym,
aby pozwolic rynkom finansowym
na samodzielne okreslenie
wlasnego ksztaltu. Doswiadczenie
wskazuje, ze najbardziej
efektywne rynki opieraja sie na
definicjach produktów i
rozwiazaniach handlowych
ksztaltowanych przez dwustronne
transakcje miedzy ich
uczestnikami.
• Rynki ‘przymusowe’ nie moga
osiagnac korzysci zwiazanych z
przejrzystoscia, które sie im
przypisuje. Ich uczestnicy tworz a
finansowe ‘obejscia’ – tzn.
zawieraja dwustronne kontrakty
poza rynkiem, okreslajace
rzeczywista efektywna cene,
majaca wplyw na wejscie i wyjscie
z rynku.
• Rozwiazania zwiazane z
transakcjami finansowymi nie
musza byc zintegrowane z
fizyczna dyspozycja. Sprawdzono
juz w praktyce dzialanie rozwiazan
polegajacych na automatycznej
dyspozycji. Lepsza optymalizacja
kosztów, jaka sie przypisuje
centralnemu rozwiazaniu typu
„merit-order schedule” jest
równiez nieco iluzoryczna,
poniewaz uczestnicy beda
podawac ceny, a nie czyste koszty.
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[1] Jednorazowo okresla sie wydajno sc zasobów
uzywanych do polaczenia z siecia.

Zarzadzanie ograniczeniami i
zdolnosciami przesylowymi sieci

Odpowiedzi na pytania ankietowe
zawieraja szeroka game róznych uwag,
odzwierciedlajaca rózne rozwiazania
tych kwestii na poszczególnych
rynkach. Jednym ze wsp ólnych watków
byl wysoki lub nasilajacy sie poziom
obaw o zlozonosc i trudnosc
rozwiazywania niektórych problemów.
Obawy dotycza rozwiazan na
poszczególnych rynkach i polaczen
miedzy rynkami.
Za odpowiedziami stoja oczywiscie
konkretne dowody. Na przyklad w USA
znaczna czesc propozycji FERC jest
poswiecona wlasnie tym zagadnieniom.
W Wielkiej Brytanii, dostep do linii
przesy lowych od ponad pieciu lat jest
jednym z glównych priorytetów w
dzialaniach ustawodawczych, ale nadal
nie ma wyraznej docelowej daty
wprowadzenia zmian.
Z odpowiedzi ankietowych wy laniaja
sie trzy rózniace sie od siebie modele
rozwiazan:
• Rozwiazywanie ograniczen
zarzadzane przez Operatora
Systemu Przesylowego (TSO)
• Ceny strefowe i wezlowe
• Dostep do linii przesylowych
Szerzej omówiono je w ramce na stronie
40.
A zwyciezca jest …
W ramce na stronie 39 omówiono te trzy
modele na podstawie odpowiedzi
ankietowych i wlasnych obserwacji Cap
Gemini Ernst & Young. Nie znalezlismy
zadnych prostych odpowiedzi. Jest
oczywiste, ze te kwestie sa wazne dla
efektywnosci rynków i musza byc
rozwiazane.
Jest jednak równiez oczywiste, ze kazdy
omówiony model ma potencjalne wady,
ujawnianiajace sie zaleznie od
okolicznosci, w których zostanie
zastosowany. Uwazamy równiez, ze
proces uzgadniania rozwiazania jest nie
mniej wazny niz samo rozwiazanie.
Dostep do linii przesy lowych

moze spelnic pokladane w nim
oczekiwania, ale kosztem dlugich
dyskusji dotyczacych wdrozenia.
Jednym z zarzut ów wobec debaty
toczacej sie w USA jest to, ze stanowi
ona wymówke dla braku dzialania i
bariere dla dzialania. Wymówka wynika
z oczekiwania, ze gieldy mocy beda
sygnalizowac potrzeby – i dopiero po
tych gieldach mozna dokonywac
inwestycje. Bariera wynika z braku
jasnosci w kwestiach przejsciowych.
Czy inwestycje zwróca sie w
przyszlosci?
Jednak cale dazenie do standaryzacji, w
tym Locational Marginal Pricingi
dostep do sieci przesy lowej, wyniklo z
powodu obaw o wydajnosc i mozliwosci
wymiany miedzy rynkami. Rozwiazania
FERC moga w dalszej perspektywie
doprowadzic do sprawnie dzialajacego i
efektywnego rozwiazania. Ale czy rynki
moga czekac na jego wdrozenie?
Harmonogramy wdrozenia juz przeciez
zostaly wydluzone.
Standaryzacja i mozliwosc wymiany
miedzy rynkami

Jedna z najbardziej wyraznych opinii
dotyczyla standaryzacji. Ponad 90%
wszystkich respondentów uznalo
standaryzacje za bardzo wazna dla
rozwoju rynków energetycznych. FERC
wyraza silne poparcie dla tego rodzaju
dzialan w USA, a równiez w Europie
slychac wezwania do dzialania.
W odpowiedziach ankietowych mozna
jednak wyróznic konkretne opinie na
temat propozycji FERC. Z propozycji
wynika, ze na poszczególnych rynkach
regionalnych dopuszczalny bedzie
pewien stopien zróznicowania. Rodzi to
bardzo uzasadnione obawy co do
zlozonosci rozwiazan, szczególnie jezeli
chodzi o wsp ólprace miedzy
poszczególnymi regionami.

branzowych i zmian organizacyjnych,
które firmy beda musialy przeprowadzic
w zwiazku z dostosowaniem sie.
Aktywne zarzadzanie programem
Standard Market Disgn przez FERC nie
moze zostac przerwane w momencie
zakonczenia przygotowywania projektu.
Równiez same firmy stoja wobec
powaznych wyzwan zwiazanych z
wdrozeniem.
A w Europie? Wyraznie uznaje sie
waznosc tej kwestii, ale nalezy
stwierdzic, ze poczyniono w niej
ograniczone postepy. Sa jednak wyjatki.
Na przyklad, gieldy mocy przesy lowych
prowadzone przez Tennet funkcjonuja
efektywnie. Jak jednak zwrócono uwage
omawiajac region Beneluxu, jest to
tylko czesciowe rozwiazanie problemów
zwiazanych z rozwojem rynków w
pólnocno-zachodniej Europie. Innym
sukcesem moze sie poszczycic
NordPool, który w ciagu ostatnich kilku
lat z powodzeniem przeszedl od modelu
norweskiego do stosowanego w calej
Skandynawii.

Rys. 5.3: Jak wazna Panstwa zdaniem jest
standaryzacja dla przyszlego rozwoju rynków
hurtowych?
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“Wiedzielismy, ze jest
niedobór rezerw, wiec
wprowadzilismy gieldy mocy,
które potwierdzily to, co juz
wiedzielismy. Zlozono siedem
razy wiecej ofert zakupu, a
moce i tak nie wzrosly!”

Oczywiscie, zmiane te przeprowadzono
wtedy, gdy na rynku nie wystepowaly
zadne powazne problemy i ciekawie
bedzie obserwowac zachowanie rynku,
biorac pod uwage kurczenie sie rezerw
mocy w Szwecji.
W opiniach respondentów z Europy
przewijalo sie przekonanie, ze wspólny,
europejski rynek pozostaje bardzo
daleka perspektywa. W kilku
odpowiedziach zwrócono uwage, ze nie
zrobiono nic lub prawie nic, aby
ujednolicic ustawy i przepisy na
poszczególnych rynkach. Jednak z
odpowiedzi respondentów i coraz
wiekszej uwagi poswiecanej tej kwestii
przez ogólnoeuropejskie organizacje
branzowe, takie jak ETSO i EFET[1]
wynika, ze coraz bardziej zyskuje ona
na znaczeniu, a nawet staje sie bardzo
pilna.

W innych komentarzach zwracano
uwage na potrzebe skupienia sie na
realizacji tego rozwiazania. Dotyczy to
zarówno tworzenia rozwiazan
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Interpretacja efektów rynku

„Caly proces jest podobny do
zrobienia omletu bez
rozbijania jajek – kazdy
problem jest rozpracowany
przez wprowadzanie
dodatkowych opcji kosztem
ogromnej zlozonosci”
„Tak naprawde ‘S’ w SMD
oznacza podobienstwo, a nie
standaryzacje – FERC chetnie
unika problemów pozwalajac
na regionalne modyfikacje”
„Musimy uwa zac, aby nie
zostala nam sama ‘praca’ bez
‘kolaczy’. Projekt to jedno, a
co innego
— sprawic, zeby to dzialalo”

Analizujac opinie uzasadniajace
odpowiedzi podane w ankiecie, mozna
wyróznic kilka watków dotyczacych
interpretacji efektów rynku. Sa one
wazne dla uczestników rynku i organów
nadzoru. Dostrzegamy cztery glówne
wnioski:
• Jest wazne, aby nie reagowac
przesadnie na wskazania cenowe
wynikajace z fizycznego
bilansowania. Sam charakter
czynnosci bilansowania jest taki,
ze nalezy sie spodziewac
niestabilnych i niekiedy wysokich
cen, szczególnie na rynkach o
róznorodnych zródlach energii
elektrycznej i punktach odbioru
gazu. Wysokie ceny równiez
stanowia zachete dla wytwórców
do maksymalizacji
krótkoterminowej dostepnosci ich
mocy produkcyjnych. Niestabilne
lub wysokie ceny dla wzglednie
niewielkich ilosci bilansowanej
energii nie oznaczaja jednak, ze
ceny calej energii zachowuja sie
podobnie.
• Rynki dostarczaja sygnaly do
wejscia i do wyjscia, jednak
proces dostosowania nie zawsze
jest latwy. Sygnaly cenowe nie
moga obejmowac wszystkich
czynników, kt óre maja wplyw na
decyzje o inwestycji. Jednak
przejscie od tych sygnalów do
rzeczywistych zmian wielkosci
mocy produkcyjnych jest
zlozonym odzwierciedleniem
srednioterminowych strategii
uczestników rynku, ich potrzeb i
mozliwosci w zakresie
finansowania.
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• Sygnaly to nie to samo, co
rozwiazania. Respondenci zwrócili
uwage na róznice miedzy
sygnalami cenowymi i decyzjami
inwestycyjnymi. Czynniki
zewnetrzne moga miec duzy
wplyw na sklonnosc do
inwestowania na danym rynku.
Potencjalny wp lyw moga miec
zezwolenia srodowiskowe,
dostepnosc paliwa, mozliwosc
chlodzenia, lokalizacji i zgody na
planowanie. Podejmowanie
decyzji inwestycyjnych w obliczu
ryzyka zmiany przepisów równiez
stanowi problem. Nawet jesli
sygnaly cenowe stanowia
uzasadnienie dla inwestycji,
uczestnicy rynku równiez musza
miec przekonanie, ze nie bedzie
zmian w przepisach, które
moglyby miec wplyw na zwrot z
inwestycji.
• Rynki nie prowadza do
natychmiastowych decyzji. Rynki
to efektywny sposób optymalizacji
krótkoterminowych kosztów
produkcji na podstawie dostepnych
srodków produkcji – jednak
decyzje o inwestycji w nowe moce
produkcyjne lub o zamknieciu
dotychczasowych wymagaja
czasu. Na przyklad, jesli wszystkie
zaklady wytwórcze sa bardzo
podobne, mozliwosci wyboru i
optymalizacji sa ograniczone.

[1] Organizacje „ European Transmission System Operators” i „ European Federation of Energy Traders”

Wnioski ogólne

Z odpowiedzi respondentów wynika, ze
ewolucja rynków hurtowych weszla w
decydujaca faze. Najwczesniej
wprowadzone rynki przywitano fala
entuzjazmu, poniewaz sygnalizowaly
one otwarcie rynku i stworzenie nowych
mozliwosci. Jednak nawet na
najbardziej rozwinietych rynkach
wzrasta swiadomosc dalszych wyzwan
zwiazanych z jego konstrukcja i
dzialaniem. Wyzwania pojawiaja sie w
niestandardowych systemach, np. w
sytuacjach ograniczonych rezerw, lub w
przypadku ograniczen przesy lowych.
Chociaz te problemy moga wygladac na
techniczne, ich nastepstwa w praktyce
dla podstaw dzialania konkuencji i
ksztaltowania cen wzdluz lancucha
wartosci sa dosc istotne.
Osiagniecie sukcesu na rynku klientów
detalicznych byloby znacznie
trudniejsze bez istnienia efektywnych i
sprawnych rynków hurtowych.
Oczywiscie, wyniki rynkowe sa zlozona
wypadkowa jego konstrukcji, istnienia i
dostepnosci infrastruktury sieciowej,
relacji podazy do popytu, oraz
zachowania i strategii uczestników
rynku.
Same prawidlowe zasady konstrukcji
rynku nie zagwarantuja sukcesu, ale sa
bardzo waznym etapem.
Wyniki wskazuja na silne poparcie dla
standaryzacji na sasiadujacych ze soba
rynkach w Ameryce Pólnocnej i

Europie. Istnieje równiez poparcie dla
zalozen rozwiazania ograniczen
przesy lowych wedlug modelu...
okreslanego jako „Transmission
Access” — chociaz z szeregiem
istotnych zastrzezen dotyczacych
szybkosci podejmowania decyzji i
trudnosci zwiazanych z wdrozeniem.
W Ameryce Pólnocnej glównym
problemem jest to, czy jest dosy c czasu
na wprowadzenie proponowanych
rozwiazan, ze wzgledu na ich zlozonosc.
Biorac pod uwage istniejace problemy z
rezerwami mocy, nowe inwestycje sa
pilnie potrzebne.
W Europie potrzeby moglyby sie
wydawac mniej palace – chociaz
odpowiedzi respondentów wskazuja, ze
wcale tak nie jest. Europa stoi równiez
wobec dodatkowego problemu braku
ogólnoeuropejskiego urzedu nadzoru,
takiego jak FERC w USA. Dlatego,
chociaz bezposrednim przedmiotem
uwagi moga byc trudnosci zwiazane z
umozliwieniem pelnej konkurencji w
obszarze klientów indywidualnych,
uwazamy, ze wieksza uwage w
europejskich procesach deregulacji
nalezy pilnie poswiecic kwestiom
rynków hurtowych.
To wlasnie rynki hurtowe sa zródlem
sygnalów o potrzebie dodatkowych
mocy produkcyjnych lub mozliwosci
przesy lowych. Czas przygotowania
takich inwestycji jest znaczny. Bez
silnych i jednoznacznych sygnalów
inwestycje nie zostana przeprowadzone
w odpowiednim czasie, co naraza
bezpieczenstwo i jakosc systemu na
dodatkowy szwank.
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Rynki gazownicze
w Europie

W ciagu ostatnich 12 miesiecy mialy
miejsce dwa wazne wydarzenia. Po
pierwsze, europejskie organa nadzoru w
zasadzie uzgodnily przyjecie modelu
typu "wejscie/wyjscie" dla dostepu do
zdolnosci przesylowych i rozliczania tego
dostepu. Sposród krajów europejskich
tylko Wlochy i Wielka Brytania obecnie
stosuja to rozwiazanie. Po drugie,
ministrowie UE odpowiedzialni za sprawy
energetyki uzgodnili wprowadzenie
pelnej konkurencji detalicznej w calej UE
do 2007 r. Takie polaczenie rozwiazan
stawia powazne wyzwania wobec
europejskiego sektora gazowniczego na
najblizsze kilka lat.
Wprowadzenie wspólnego rozwiazania
typu „wejscie/wyjscie” powinno zapewnic
szereg korzysci:
• Wyzsza plynnosc rynków
gazowniczych, poniewaz wspólny
model bedzie stanowil podstawe
dla wypracowania warunków i cen
kontraktów na dostawy gazu;
• Latwiejszy handel transgraniczny
dzieki prostszemu okreslaniu taryf
przesylowych i prostszemu
procesowi ‘nominacji’;
• Lepsza przejrzystosc i zrozumienie
procesów ekonomicznych,
kierujacych planowaniem i
rozwojem sieci;
• Mozliwosc standaryzacji systemów
i procesów firm przesylowych i
dostawców gazu dzialajacych w
calej Europie.
Jedna z dziedzin, której prawdopodobnie
trzeba bedzie poswiecic szczególowa
uwage dotyczy interakcji miedzy rynkami
gazu i energii elektrycznej. Model
„wejscia/wyjscia” doprowadzi równiez do
zmian w bilansowaniu operacyjnym i
komercyjnym, i prawdopodobnie do
wprowadzenia rynku natychmiastowych
dostaw gazu. Przy wzrastajacym
znaczeniu elektrowni opalanych gazem,
interakcja miedzy rynkami gazu i energii
elektrycznej daje ich uczestnikom
wieksze mozliwosci ‘arbitrazu’. Moga
równiez wystepowac problemy
dotyczace koordynacji odpowiednich
rozwiazan nadzorczych dla sieci
gazowniczych i energetycznych.
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Podobnie jak w sektorze energii
elektrycznej, wprowadzenie konkurencji
detalicznej w sektorze klientów
indywidualnych bedzie powaznym
wyzwaniem, w szczególnosci biorac pod
uwage fragmentacje w sektorze
dystrybucji gazu. Jedna z podstawowych
róznic miedzy rynkiem gazu i energii
elektrycznej moze byc stopien rozwoju
sieci przesylowych.
W przeciwienstwie do energii
elektrycznej, wiele firm gazowniczych
nadal jest na etapie ekspansji sieci.
Utrzymanie w przepisach zachet
motywujacych do inwestowania z
jednoczesnym wprowadzeniem pelnej
konkurencji detalicznej bedzie ciekawym
wyzwaniem.
Wprowadzenie pelnej konkurencji
detalicznej pozwoli równiez uwypuklic
potencjalne problemy dotyczace
bezpieczenstwa dostaw na rynku gazu.
Juz narastaja obawy co do
geopolitycznego bezpieczenstwa
dostaw, biorac pod uwage coraz wieksza
zaleznosc od gazu importowanego
spoza UE. Wraz z wprowadzeniem
konkurencji detalicznej, pojawi sie
dodatkowa trudnosc dla duzych
uczestników rynku rozwazajacych
inwestycje w dodatkowa infrastrukture
importowa, poniewaz ich indywidualne
relacje z odbiorcami beda podlegac
prawom konkurencyjnego rynku.
Najwazniejsze jest powstanie
efektywnych rynków hurtowych, które
zapewnia mozliwosc hurtowego i
detalicznego obrotu gazem.

Mozliwosci
zarzadzania
ograniczeniami i
mocami
przesylowymi

W odpowiedziach respondentów mozna
wyróznic trzy rózne opcje.
OSP zarzadza ograniczeniami
przesylowymi – aby zarzadzac
ograniczeniami operator zmienia
harmonogramy przy uzyciu kontraktów
lub na drodze przyjmowania ofert.
Dostep do sieci jest nieograniczony,
chyba ze wystepuja ograniczenia
przesylowe[1]. Koszt niezbednych zmian
jest zwykle kompensowany przez
wprowadzenie oplaty dzielonej na
wszystkich uzytkowników sieci. Takie
rozwiazanie jest obecnie stosowane w
Wielkiej Brytanii.
Ceny strefowe lub wezlowe –w
Ameryce Pólnocnej równiez znane jako
„Locational Marginal Pricing” (w skrócie
LMP, forma cenotwórstwaza uslugi
transmisyjne odzwierciedlajaca koszty
przezwyciezania ograniczen w przesyle).
Operator rynku stosuje metode
rekurencyjnego obliczania cen dla
poszczególnych stref w celu
dostosowania przeplywów miedzy
strefami do mozliwosci przesylowych
sieci. Takie rozwiazanie stosowane jest
w Nowej Zelandii a takze przez
NordPool.
Dostep do sieci przesylowych –
wymaga wyraznego okreslenia praw do
mocy przesylowych w róznych punktach
sieci, z okresleniem ilosci, czasu trwania
i stabilnosci. Prawami tymi mozna
handlowac i uczestnicy rynku moga na
biezaco laczyc dostawy wedlug
lokalizacji i posiadanych mocy. W celu
egzekwowania przestrzegania ilosci
okreslonych w prawach przesylowych
wymagane sa pewne formy zachet i kar.
Najblizej wprowadzenia takiego systemu
jest Nowa Zelandia.
Z odpowiedzi respondentów wynika dosc
rozpowszechnione przekonanie, ze
model zarzadzany przez operatora
sieci przesylowej jest najprostszy do
wdrozenia, i umozliwia wystarczajaco
przejrzyste ksztaltowanie cen. Nie jest on
jednak wolny od problemów, gdy
wystepuje wiele ograniczen
przesylowych lub lokalizacja tych
ograniczen czesto sie zmienia. Wtedy
przejrzystosc rozwiazania jest mniejsza.
Jedno z powaznych zastrzezen dotyczy
mozliwosci wykorzystywania ograniczen
– w kilku wypowiedziach wskazano na
„polowanie” na ograniczenia w Kalifornii,
jako dowód, ze ten model jest bledny.
Doswiadczenie z Wielkiej Brytanii
wskazuje, ze tym problemom mozna
jednak przeciwdzialac. Tworzenie zachet
finansowych dla operatora sieci
przesylowej moze mu pomóc w
kontrolowaniu zachowan uzytkowników i
redukcji kosztów ogólnych przez
usprawnienie dzialania sieci.

Ceny strefowe lub wezlowe to z
pewnoscia najchetniej stosowany model,
uzywany na ugruntowanych juz rynkach,
takich jak Norwegia i Nowa Zelandia.
Chociaz jego wdrozenie jest trudniejsze,
powinien on zapewniac bardzo dobra
przejrzystosc, a takze umozliwiac
odpowiednie potraktowanie punktów
sieci o krytycznym znaczeniu. Ceny
strefowe/wezlowe maja równiez silne
uzasadnienie w teorii ekonomii,
poniewaz w danym punkcie wykorzystuja
wszystkie dostepne opcje. Koszty sa
rozkladane na uczestników znajdujacych
sie w okreslonych strefach, co motywuje
ich do zmiany zachowania.
Do wad mozna zaliczyc wieksza
trudnosc z motywowaniem operatora
sieci przesylowej do oddzialywania na
wyniki, które moga byc mniej
przewidywalne i bardziej ulotne. Ta
niestabilnosc moze swiadczyc o
dzialaniu rynku zgodnie z zasadami
ekonomii, jednak ze znacznymi
wzrostami cen i ich strefowymi
wahaniami moga sie równiez wiazac
kwestie polityczne. Sygnaly cenowe
generowane przez ten model sa równiez
krótkoterminowe. Wszelkie
dlugoterminowe sygnaly moga
powstawac jedynie na skutek kumulacji
cen krótkoterminowych.
Jezeli chodzi o model „Dostep do linii
przesylowych”, trudno dojsc do
jednoznacznych wniosków, ze wzgledu
na ograniczone dowody. Mimo tego,
mozna jednak poczynic kilka
spostrzezen. Po pierwsze, model ten ma
potencjal generowania najbardziej
oczywistych i najsilniejszych sygnalów
dotyczacych zapotrzebowania na moce
przesylowe, z horyzontem czasowym
tych sygnalów zaleznym od czasu
trwania dostepnych praw do korzystania
z mocy przesylowych. Rozwiazanie to
równiez obiecuje uczestnikom mozliwosc
znacznie wiekszej kontroli nad ryzykiem i
ulatwienie decyzji inwestycyjnych,
umozliwiajacych sprostanie
zapotrzebowaniu na moce przesylowe i
produkcyjne.
Projekt tego modelu jest atrakcyjny,
jednak sa powazne problemy z jego
wdrozeniem. Najbardziej powazne sa
dwa – trudnosc sformulowania definicji
niezbednych mocy
przesylowych/produkcyjnych o
wystarczajacej jasnosci, oraz
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przejsciowe kwestie wplywu uczestników
o ustalonych lokalizacjach. Jak widac,
poczatki nie sa latwe.

