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– W Europie następuje wyraźny spadek zdolności wy-
twórczych, pomimo wzrostu zapotrzebowania na ener-
gię. Na jakie sygnały rynkowe oczekują inwestorzy? Jaki 
wpływ na rozwój polskiego rynku energii może mieć ogól-
noeuropejski zastój inwestycyjny w energetyce?

– Wprowadzenie rynków energii elektrycznej w Europie 
spowodowało zaprzestanie stosowania starych mechanizmów 
inwestycyjnych, kiedy to mające monopol na danym obszarze 
przedsiębiorstwo energetyczne – często był to cały kraj – pro-
wadziło własną politykę inwestycyjną opartą na optymali-
zacji długoterminowej. Najczęściej polityka taka prowadziła 
do przeinwestowania, co miało miejsce w wielu krajach, i do 
niepełnego wykorzystania mocy wytwórczej. Wprowadzenie 
rynków spowodowało zaniechanie starych mechanizmów, 
a struktura rynków jako rynków tylko energii elektrycznej 
spowodowała brak wyceny zdolności wytwórczych. Sytuacja 
taka ma miejsce we wszystkich krajach Europy.

W przeciwieństwie do Europy w innych krajach funkcjo-
nują rynki zdolności wytwórczych polegające na tym, że od-
biorca lub podmiot działający w jego imieniu (Load Serving 
Entity) ma obowiązek wykupienia zdolności wytwórczych 
w wysokości najczęściej 115% maksymalnego zapotrzebo-
wania. W ten sposób tworzą się dwa rynki: rynek zdolności 
wytwórczych i rynek energii elektrycznej. Rynek zdolności 
wytwórczych dostarcza zabezpieczeń poprzez kontrakty do 
finansowania budowy nowych zdolności wytwórczych.

W Europie problem malejących mocy wytwórczych przy 
rosnącym zapotrzebowaniu jest dostrzegany. Dyrektywa 
54/2003/EC przewiduje przetargi na budowę nowych mocy 
wytwórczych, kiedy procedura autoryzacji nie będzie do-
statecznie skuteczna. Należy wątpić jednak w skuteczność 
procedury przetargów, ponieważ konieczne byłyby zachęty 
dla inwestorów w formie pomocy publicznej, co wiąże się 
z szeregiem problemów.

Lepsza sytuacja jest w krajach gdzie istnieją duże fir-
my energetyczne mogące podjąć odpowiednie inwestycje. 
W krajach, w których energetyka jest rozproszona, tak jak 

w Polsce, występują problemy z uzyskiwaniem finanso-
wania inwestycji. Sytuację poprawi konsolidacja, jaka jest 
przewidziana w Programie dla elektroenergetyki. Konieczna 
jest też zmiana polityki regulacyjnej i zaprzestanie subsy-
diowania energii elektrycznej z opłaty przesyłowej. To po-
woduje błędne sygnały cenowe dla inwestorów.

– Eksperci różnią się w ocenie polskich potrzeb w zakre-
sie mocy wytwórczych. Na jakich kryteriach należy oprzeć 
szacunki? Jak Pan ocenia skalę tych potrzeb?

– Metoda oceny niezbędnych zdolności produkcyjnych 
jest prosta. Musi być spełnione kryterium zbilansowania 
zapotrzebowania, nazywane w języku angielskim supply 
adequacy. Spełnienie tego kryterium polega na tym, że 
zdolności wytwórcze, które można wykorzystać, muszą być 
większe od zapotrzebowania o pewną ustaloną wielkość, 
najczęściej 15%. Ocenę supply adequacy sporządza się 
dla różnych poziomów prawdopodobieństwa wystąpienia 
określonego zapotrzebowania. Prognozy (PASA1) średnio 
i długoterminowe dostarczają wiedzy o niezbędnych wiel-
kościach mocy wytwórczych. 

Sporządzając taką prognozę, bierze się pod uwagę nie tylko 
moce zainstalowane, ale również moce dyspozycyjne, a także 
moce, jakie można użyć ze względu na zdolności przepustowe 
sieci. Program dla elektroenergetyki, jaki przyjął rząd w dniu 
28 marca 2006 roku, mówi o potrzebie budowy w Polsce 800–
–1000 MW rocznie i ta liczba wydaje się odpowiednia.

– Polska energetyka ma obowiązek integrować się 
z energetyką europejską. Pod jakim względem aktualny 
model polskiego sektora najbardziej odbiega od wzorców 
europejskich?

– Przede wszystkim nie ma rynku dnia bieżącego, co bardzo 
utrudnia działanie rynku bilansującego. To, co jest obecnie 
w Polsce, to mechanizm bilansujący o sztucznie ustalanych 
cenach bilansowania. Nie ma również rynku regulacyjnych 
usług systemowych. Potrzebny byłby rynek zdolności wy-
twórczych i zdolności przesyłowych, biorąc pod uwagę sto-
sunkowo słabą sieć przesyłową, w szczególności 400 kV.

– Zmiany w polskiej elektroenergetyce zbiegają się z pro-
cesami budowania jednolitego rynku energii elektrycznej 
w Europie. Narzędziem kształtującym ten model są unij-
ne dyrektywy, do wdrożenia których Polska, jako członek 
Wspólnoty, jest zobowiązana. Daleko idące zmiany legi-
slacyjne to pierwszy etap dostosowania sektora do wyma-
gań Unii, konsekwentnie promującej na swoim obszarze 
rozwój konkurencji. Następnym etapem ma być budowa 
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