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Szanse i zagro¿enia rozwoju rynków energetycznych
— perspektywa europejska

STRESZCZENIE. Podstawowym celem wa¿nych dokumentów Komisji Europejskiej: Zielonych Ksi¹g
o energii (wydanych w latach 2000 i 2006) oraz Raportu na temat dochodzeñ sektorowych dla
rynków gazu i energii elektrycznej, by³a identyfikacja barier, które obecnie wstrzymuj¹
rozwój funkcjonalnego, otwartego i konkurencyjnego europejskiego rynku energii jako bazy
dla bardziej sprawiedliwych cen dla odbiorcy koñcowego, bardziej efektywnej alokacji
i wykorzystywania zasobów, wiêkszej otwartoœci na Ÿród³a energii odnawialnej oraz zapew-
nienia zrównowa¿onych i bezpiecznych dostaw. W szczególnoœci piêæ zasadniczych zagro¿eñ
zidentyfikowano jako koncentracjê rynkow¹, zintegrowanie pionowe, brak generacji, dzia³al-
noœci sieciowej, obrotu zintegrowania rynków narodowych, brak przejrzystoœci regu³ oraz
sposób stanowienia cen.

S£OWA KLUCZOWE: rynek energii, bariery rozwoju, dokumenty Komisji Europejskiej, cele

Wprowadzenie

Ubieg³e dwie dekady zaznaczy³y siê w sektorach infrastrukturalnych siln¹ ekspansj¹
mechanizmów rynkowych. Nawet ograniczaj¹c obserwacje do krajów Unii Europejskiej
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stwierdziæ mo¿na, i¿ mimo jednolitych ram, tworzonych przez pierwotne i wtórne Ÿród³a
prawa wspólnotowego, narodowe rynki energii wykazuj¹ daleko id¹c¹ specyfikê i ró¿no-
rodnoœæ [1, 2]. Dotychczasowe doœwiadczenia wskazuj¹ równie¿ na globalizacjê podstawo-
wych barier, utrudniaj¹cych dzia³anie mechanizmów konkurencyjnoœci. Sytuacja ta wywo-
³a³a zaniepokojenie Komisji Europejskiej, która wszczê³a dochodzenia, obejmuj¹ce „ocenê
warunków konkurencyjnoœci na europejskich rynkach energii elektrycznej i gazu oraz
zbadanie, czy bie¿¹ce symptomy niew³aœciwego funkcjonowania rynków wynikaj¹ z naru-
szenia przyjêtych zasad” [3]. Ogólnym celem dochodzenia jest zidentyfikowanie przeszkód,
utrudniaj¹cych rozwój w pe³ni funkcjonalnego, otwartego i konkurencyjnego europejskiego
rynku energii.

Restrukturyzacja sektora energetyki przebiega w poszukiwaniu dynamicznej równowagi
pomiêdzy mechanizmami rynkowymi i regulacj¹, uto¿samian¹ z dzia³aniami pañstwa. Nie-
kwestionowana jest rola rynku jako skutecznego narzêdzia optymalizacji krótkoterminowej
w warunkach nadmiaru zasobów, lecz w horyzontach d³ugoterminowych, w³aœciwych pla-
nowaniu strategicznemu, mechanizmy konkurencyjnoœci nie prowadz¹ do po¿¹danych re-
zultatów. Zadaniem pañstwa (którego prerogatywy czêsto przenoszone s¹ na organizacje
ponadnarodowe) jest tworzenie ram prawnych funkcjonowania rynku i formu³owanie po-
lityki energetycznej. Priorytety tej polityki (okreœlane czêsto jako cele strategiczne pañstwa)
sprawdzaj¹ siê do triady:
� minimalizacja cen energii dla zwiêkszenia konkurencyjnoœci gospodarki,
� minimalizacja skutków dzia³alnoœci przedsiêbiorstw sektora dla œrodowiska oraz
� zapewnienie po¿¹danego poziomu bezpieczeñstwa dostaw energii.

Liczne dokumenty Komisji Europejskiej, bêd¹ce wtórnymi Ÿród³ami prawa (rozpo-
rz¹dzenia, decyzje, dyrektywy, zalecenia i opinie) stwarzaj¹ mo¿liwoœci realizacji celów
strategicznych UE na drodze osi¹gania celów cz¹stkowych. Zasadniczy trzon regulacji,
zw³aszcza w zakresie sektora elektroenergetycznego, stanowi¹ dyrektywy [4].

Natomiast dokumentami, formu³uj¹cymi za³o¿enia strategiczne Wspólnoty i poszcze-
gólnych krajów cz³onkowskich, s¹ tzw. bia³e ksiêgi („Komisja Europejska na wniosek Rady
Unii Europejskiej opracowuje takie dokumenty proponuj¹ce dzia³ania w okreœlonej dzie-
dzinie i strategie rozwi¹zywania wytypowanych problemów. Po przyjêciu przez Radê staj¹
siê one oficjalnymi programami dzia³ania” [5]). Przygotowaniem do „bia³ej ksiêgi” s¹
dokumenty sektorowe — „zielone ksiêgi”, obejmuj¹ce specjalistyczne fragmenty integracji
w ramach Unii i opracowywane przez Dyrekcje Generalne Komisji lub inicjowane przez
jednego z komisarzy. W oczekiwaniu na Bia³¹ Ksiêgê Energetyki wskazaæ mo¿na na dwie
zielone ksiêgi, opublikowane przez Dyrekcjê Generaln¹ Energii i Transportu. Pierwsza
z nich (z roku 2000) ma znamienny podtytu³: „W kierunku europejskiej strategii bezpie-
czeñstwa dostaw energii” [6]. Najnowszy dokument tej rangi — Zielona Ksiêga z roku
2006 — rozszerza spektrum dyskusji, sygnalizuj¹c jako obszar zainteresowañ strategiê na
rzecz zrównowa¿onej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii [7]. Wa¿n¹ rolê odgrywa
równie¿ Raport Komisji [8], relacjonuj¹cy wyniki dochodzenia w sprawie stanu euro-
pejskich rynków energii.
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Strategia bezpieczeñstwa — Zielona Ksiêga 2000

Dokument z roku 2000 [6] ustali³ ramy dyskusji, formu³uj¹c podstawowe problemy,
wokó³ których krystalizowaæ siê winny za³o¿enia strategiczne, wynikaj¹ce z oceny ist-
niej¹cych i przewidywanych zagro¿eñ UE. Punktem wyjœcia jest ocena stanu sektora
zaopatrzenia w energiê w Unii Europejskiej. Podstawowe stwierdzenia s¹ nastêpuj¹ce:
� niemo¿liwe jest osi¹gniêcie samowystarczalnoœci energetycznej UE; wynika to z nad-

miernej energoch³onnoœci gospodarki, ograniczonoœci zasobów w³asnych oraz nieko-
rzystnych warunków dostêpu do zasobów zewnêtrznych,

� ograniczona jest swoboda wyboru struktury noœników energii: energetyka j¹drowa
i oparta na wêglu napotyka na silny sprzeciw, wybór ropy naftowej stwarza uzale¿nienie
od pañstw niestabilnych politycznie, faworyzowanie gazu ziemnego stwarza niebez-
pieczeñstwo uzale¿nienia w przysz³oœci, a priorytet zasobów odnawialnych ma charakter
wyboru politycznego.
Analiza nowych uwarunkowañ sektora zaopatrzenia w energiê podkreœla dwa domi-

nuj¹ce problemy:
� wyzwania ze strony zmian klimatycznych, których istotn¹ przyczyn¹ s¹ emisje z przed-

siêbiorstw sektora energetycznego,
� skutki tworzenia globalnych rynków energii.

Na tle analizy stanu i uwarunkowañ sporz¹dziæ mo¿na zarys strategii w obszarze energii
w postaci zidentyfikowanych zagro¿eñ i przysz³oœciowych priorytetów.

S³aboœæ bie¿¹cego sposobu pokrywania zapotrzebowania na energiê przejawia siê
przez szereg elementów ryzyka: ryzyko fizyczne, ryzyko ekonomiczne, ryzyko spo³eczne
oraz ryzyko œrodowiskowe. Co wiêcej, przewidywaæ nale¿y powstawanie niestabilnoœci,
bêd¹cych wynikiem kontynuacji istniej¹cych tendencji i rozwi¹zañ politycznych, nieade-
kwatnych do dynamicznie zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ wewnêtrznych i w otoczeniu
UE. Dokument formu³uje równie¿ priorytety dla przysz³oœci; najwa¿niejszymi s¹ zarz¹-
dzanie procesem wzrostu zapotrzebowania na energiê z wykorzystaniem polityk: ho-
ryzontalnej i sektorowej oraz zarz¹dzanie dostawami energii przez intensyfikacjê wew-
nêtrznych zasobów UE, stworzenie warunków konkurowania oraz zapewnienie dostaw
zewnêtrznych.

Dyskusja, której rozwój stymulowaæ mia³a Zielona Ksiêga 2000, skupia siê wokó³ trzech
zasadniczych punkt:
� „Unia Europejska w coraz wiêkszym stopniu uzale¿nia siê od zewnêtrznych dostaw

energii, a rozszerzenie UE nie zmienia tej sytuacji; aktualne oceny okreœlaj¹, ¿e stopieñ
uzale¿nienia osi¹gnie 70% w roku 2030;

� Unia Europejska w niewielkim tylko stopniu mo¿e wp³ywaæ na warunki dostaw energii;
w istocie interweniowaæ mo¿e jedynie zmniejszaj¹c zapotrzebowanie, g³ównie na drodze
promocji oszczêdzania energii w budynkach i sektorze transportowym;

� Obecnie Unia Europejska nie jest w stanie sprostaæ wyzwaniom zmian klimatycznych
i podjêtym zobowi¹zaniom, zw³aszcza wynikaj¹cym z Protoko³u z Kioto” �6�.
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Maj¹c na wzglêdzie przytoczone uwarunkowania dyskusja zainicjowana przez Komisjê
winna dotyczyæ nastêpuj¹cych kwestii fundamentalnych:
� Czy UE mo¿e zaakceptowaæ wzrost uzale¿nienia od zewnêtrznych Ÿróde³ energii bez

zagro¿enia bezpieczeñstwa energetycznego i konkurencyjnoœci gospodarki� Które ze
Ÿróde³ zalecaæ nale¿y przy formu³owaniu polityki importowej� Czy stosowne jest przyj-
mowanie podejœcia ekonomicznego: koszt energii czy geopolityka i ryzyko nieci¹g³oœci
zaopatrzenia�

� Czy wzrastaj¹ca integracja europejskiego wewnêtrznego rynku energii, na którym de-
cyzje podjête przez jeden z krajów ma wp³yw na kraje pozosta³e, zmusza do spójnej
i skoordynowanej polityki na szczeblu wspólnotowym� Co taka polityka winna obej-
mowaæ i gdzie wbudowaæ do niej zasady konkurencyjnoœci�

� Czy obci¹¿enia fiskalne i polityka wspierania przez pañstwo s¹ przeszkod¹ w konku-
rencyjnoœci w UE� Czy niepowodzenia w harmonizacji podatków poœrednich nie sk³a-
niaj¹ do rewizji kwestii opodatkowania w sektorze energii z uwzglêdnieniem celów
energetycznych i œrodowiskowych�

� Bior¹c pod uwagê ramy zamierzonego dialogu z pañstwami — producentami powstaje
kwestia, jakie warunki powinny zawieraæ porozumienia w sprawie dostaw i promowania
inwestycji� Uznaj¹c wagê partnerstwa, w szczególnoœci z Rosj¹, jak mo¿na obj¹æ
gwarancj¹ stabilnoœæ kwot, cen i inwestycji�

� Czy d¹¿yæ nale¿y do zwiêkszenia rezerw magazynowych — jak to ju¿ wczeœniej do-
konano z rop¹ naftow¹ – i czy winny one obj¹æ inne noœniki energii, takie jak gaz lub
wêgiel� Czy Wspólnota nie winna odegraæ wiêkszej roli w zarz¹dzaniu zapasami i jeœli
tak, to jakie winny byæ cele i narzêdzia� Czy ryzyko nieci¹g³oœci dostaw energii
usprawiedliwia bardziej stanowcze œrodki, zapewniaj¹ce dostêp do zasobów�

� Jak zapewniæ mo¿na rozwój i lepsz¹ eksploatacjê sieci transportu energii UE i krajach
s¹siaduj¹cych dla umo¿liwienia w³aœciwego funkcjonowania rynku i zagwarantowania
bezpieczeñstwa dostaw�

� Rozwój niektórych odnawialnych Ÿróde³ energii wymaga powa¿nych wysi³ków w dzie-
dzinie postêpu technicznego, wspierania inwestycji oraz wspomagania eksploatacji. Czy
wspó³finansowanie tego wspierania winno obejmowaæ udzia³ sektorów, które ju¿ wcze-
œniej uzyska³y znacz¹c¹ pomoc we wstêpnej fazie rozwoju i które obecnie wykazuj¹
wysok¹ dochodowoœæ (gaz, ropa, energetyka j¹drowa)?

� Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e energetyka j¹drowa jest jednym z elementów debaty o zapo-
bieganiu zmianom klimatycznym oraz samowystarczalnoœci energetycznej rozwa¿yæ
nale¿y kwestiê: w jaki sposób UE mo¿e znaleŸæ rozwi¹zanie problemu odpadów nu-
klearnych, bezpieczeñstwa j¹drowego i rozwoju badañ nad przysz³oœciowymi reak-
torami, w szczególnoœci wykorzystuj¹cymi fuzjê�

� Jakie polityki mog¹ zapewniæ UE wype³nienie zobowi¹zañ Protoko³u z Kioto� Jakie
œrodki nale¿y przedsiêbraæ w celu wykorzystania pe³nego potencja³u oszczêdnoœci ener-
gii, co umo¿liwi zmniejszenie zarówno energetycznej zale¿noœci od krajów pozaunij-
nych jak i emisji CO2�

� Czy ambitny program promowania biopaliw i innych paliw zastêpczych, ³¹cznie z wo-
dorem, okreœlony udzia³em 20% w pe³nym zu¿yciu energii do roku 2020, winien byæ
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wprowadzony poprzez inicjatywy narodowe, czy te¿ na drodze skoordynowanych de-
cyzji unijnych w zakresie podatków, dystrybucji oraz perspektyw rolnictwa�

� Czy oszczêdnoœci energii w budynkach (40% zu¿ycia energii) — zarówno publicznych
jak i prywatnych, nowych i modernizowanych — winny byæ promowane przez takie
bodŸce jak upusty podatkowe, czy te¿ na drodze œrodków regulacyjnych, stosowanych
w sieciach lub dla odbiorców przemys³owych�

� Oszczêdnoœci energii w sektorze transportowym (32% zu¿ycia) wymagaj¹ zmiany ten-
dencji w udziale transportu drogowego i szynowego. Czy obserwowana nierównowaga
jest naturalna, czy te¿ mo¿na na ni¹ oddzia³aæ przez dzia³ania korekcyjne (nawet nie-
popularne), na przyk³ad sk³aniaj¹ce do ograniczenia ruchu samochodowego w obszarach
miejskich� Jak otwarcie sektora na konkurencjê warunkowane jest inwestycjami w in-
frastrukturê dla usuniêcia ograniczeñ transportowych�

� Jak mo¿na rozwijaæ bardziej kooperatywne wizje oraz uwzglêdniaæ perspektywy d³ugo-
terminowe w rozwa¿aniach i dzia³aniach, podejmowanych przez w³adze publiczne i inne
zaanga¿owane strony w celu stworzenia zrównowa¿onego systemu zaopatrzenia w ener-
giê� Jak jesteœmy przygotowani do przysz³oœciowych opcji w zakresie energii�
Ten zbiór zapytañ o strategiê i poszczególne jej elementy nie przerodzi³ siê w spójn¹

wizjê polityki energetycznej Unii Europejskiej, zawart¹ w odnoœnej „Bia³ej Ksiêdze”.
Piêcioletnie blisko doœwiadczenia i wyniki dyskusji znalaz³y jedynie podsumowanie w ra-

portach Dyrekcji Generalnej TREN z koñca roku 2004 i roku 2005 �9, 10�.

Strategia zrównowa¿enia, konkurencji i bezpieczeñstwa

Zielona Ksiêga (2006)

Ostatnim (na razie) wa¿nym dokumentem unijnym jest nowa edycja Zielonej Ksiêgi

z marca 2006 r. �7� o podtytule „Europejska strategia na rzecz zrównowa¿onej, konku-
rencyjnej i bezpiecznej energii”. Aktualn¹ sytuacjê energetyczn¹ Ksiêga opisuje jako nowy
krajobraz energetyczny XXI wieku. Sk³adaj¹ nañ nastêpuj¹ce elementy:
� Pilnie potrzebne s¹ inwestycje. W samej tylko Europie zaspokojenie zapotrzebowania na

energiê i wymiana starzej¹cej siê infrastruktury wymagaæ bêdzie w ci¹gu nastêpnych 20
lat inwestycji w wymiarze jednego tryliona Euro.

� Uzale¿nienie UE od importu wzrasta. Je¿eli nie sprawimy, ¿e energia ze Ÿróde³ wew-
nêtrznych bêdzie bardziej konkurencyjna, to w ci¹gu nastêpnych 20. lub 30. lat oko³o
70% zapotrzebowania Unii na energiê pokrywane bêdzie importem w porównaniu z 50%
obecnie.

� Rezerwy s¹ skoncentrowane w kilku krajach. Obecnie w przybli¿eniu po³owa kon-
sumpcji gazu w UE zaspokajana jest dostawami z tylko trzech pañstw (Rosji, Norwegii
i Algierii). Je¿eli obecne trendy utrzymaj¹ siê, import gazu wzroœnie o 80% w ci¹gu
najbli¿szych 25 lat.

17



� Globalne zapotrzebowanie na energiê wzrasta. Oczekuje siê, ¿e œwiatowe zapotrze-
bowanie na energiê — i emisje CO2 — wzrosn¹ do 2030 r. o oko³o 60%. Globalne
zu¿ycie ropy wzroœnie o 20%, w przewidywanym tempie 1,6% rocznie.

� Ceny ropy i gazu wzrastaj¹. W ci¹gu ostatnich dwóch lat wzros³y prawie dwukrotnie
w UE, tak jak ceny energii elektrycznej. Jest to sytuacja trudna dla konsumentów. Przy
wzrastaj¹cym œwiatowym zapotrzebowaniu na paliwa kopalne, rozci¹gniêtych ³añcu-
chach zaopatrzenia i wzrastaj¹cym uzale¿nieniu od importu, wysokie ceny ropy i gazu
prawdopodobnie bêd¹ siê utrzymywaæ. Mog¹ one jednak spowodowaæ wiêksz¹ oszczêd-
noœæ wykorzystania energii i wprowadzenie innowacji.

� Klimat Ziemi ociepla siê. Wed³ug Miêdzyrz¹dowego Zespo³u ds. Zmiany Klimatu (IPPC),
emisje gazów cieplarnianych spowodowa³y ju¿ ocieplenie œwiatowe rzêdu 0,6 stopnia.
Je¿eli nie zostan¹ podjête zdecydowane dzia³ania to do koñca obecnego stulecia tempe-
ratura wzroœnie o 1,4 do 5,8 stopnia. Wszystkie regiony œwiata — ³¹cznie z UE — bêd¹
musia³y stawiæ czo³a powa¿nym skutkom wywieranym na ich gospodarki i ekosystemy.

� Europa nie stworzy³a jeszcze w pe³ni konkurencyjnych wewnêtrznych rynków energii.
Dopiero kiedy bêd¹ istnia³y takie rynki, obywatele UE bêd¹ mogli cieszyæ siê korzyœ-
ciami p³yn¹cymi z bezpieczeñstwa dostaw energii i ni¿szych cen. Aby to osi¹gn¹æ,
nale¿y rozwijaæ po³¹czenia transgraniczne, stworzyæ i w pe³ni zastosowaæ skuteczne
ramy prawne i regulacyjne, jak równie¿ zapewniæ rygorystyczne przestrzeganie wspól-
notowych zasad konkurencji. Ponadto, je¿eli Europa ma z powodzeniem sprostaæ stoj¹-
cym przed ni¹ wyzwaniom i we w³aœciwy sposób inwestowaæ w przysz³oœæ, konsolidacja
sektora energetycznego powinna byæ uwarunkowana sytuacj¹ na rynku.
Ten stan rzeczy wymaga wspólnej reakcji europejskiej. Szefowie pañstw i rz¹dów w czasie

spotkañ na szczycie w paŸdzierniku i grudniu 2005 r. dostrzegli to i zwrócili siê do Komisji
o zajêcie siê t¹ spraw¹. Niedawne wydarzenia podkreœli³y rozmiar tego wyzwania. Podejœcie
opieraj¹ce siê jedynie na 25. oddzielnych politykach energetycznych nie wystarczy.

UE posiada istotne atuty: stanowi ona drugi co do wielkoœci rynek energii na œwiecie,
licz¹cy ponad 450 milionów konsumentów, a dziêki wspólnym dzia³aniom mo¿e ona
chroniæ swoje interesy i zapewniæ ich realizacjê. UE nie tylko dysponuje odpowiednim
obszarem, ale tak¿e œrodkami politycznymi, aby odnaleŸæ siê w tym nowym krajobrazie
energetycznym. UE jest œwiatowym liderem w zakresie zarz¹dzania popytem, wspierania
nowych i odnawialnych form energii i rozwoju nowych technologii o niskich emisjach
dwutlenku wêgla. Je¿eli UE poprze now¹ wspóln¹ politykê, przemawiaj¹c wspólnym g³o-
sem w kwestiach energii, Europa mo¿e przewodziæ œwiatowym poszukiwaniom rozwi¹zañ
w dziedzinie energetyki.

Zielona Ksiêga okreœla szeœæ kluczowych dziedzin, w których potrzebne s¹ dzia³ania
w celu sprostania wyzwaniom, przed którymi stoimy. Zasadnicze jest pytanie, czy istnieje
porozumienie w odniesieniu do koniecznoœci stworzenia nowej wspólnej europejskiej stra-
tegii energetycznej, i czy równowaga, konkurencyjnoœæ i bezpieczeñstwo powinny stanowiæ
g³ówne zasady strategii.

Z powy¿szego wynikaj¹ nastêpuj¹ce pytania, dotycz¹ce tzw. filarów strategii UE:
1. „Konkurencyjnoœæ i wewnêtrzny rynek energii. Czy istnieje zgodnoœæ w odniesieniu

do fundamentalnego znaczenia prawdziwego jednolitego rynku dla wspierania wspólnej
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europejskiej strategii energetycznej� W jaki sposób mo¿na znieœæ bariery we wdra¿aniu

istniej¹cych œrodków� Jakie nowe œrodki nale¿y podj¹æ, aby osi¹gn¹æ ten cel� W jaki sposób
mo¿na zapewniæ, by wszyscy Europejczycy mieli dostêp do energii po rozs¹dnych cenach

oraz, by wewnêtrzny rynek energii przyczyni³ siê do utrzymania poziomów zatrudnienia�

2. Zró¿nicowanie form energii. Co UE powinna uczyniæ, aby zapewniæ, ¿e Europa jako

ca³oœæ wspiera przyjazne dla klimatu zró¿nicowanie Ÿróde³ energii�
3. Solidarnoœæ. Jakie œrodki nale¿y podj¹æ na poziomie Wspólnoty, aby zapobiec po-

wstawaniu kryzysów dostaw energii oraz aby je rozwi¹zaæ, je¿eli siê pojawi¹�

4. Zrównowa¿ony rozwój. W jaki sposób wspólna europejska strategia energetyczna
mo¿e najlepiej zaj¹æ siê kwesti¹ zmian klimatycznych, zapewniaj¹c równowagê miêdzy

celami ochrony œrodowiska naturalnego, konkurencyjnoœci i bezpieczeñstwa dostaw� Jakie

dalsze dzia³ania s¹ potrzebne na poziomie Wspólnoty, aby osi¹gn¹æ istniej¹ce cele� Czy

nale¿y okreœliæ dodatkowe cele� W jaki sposób powinniœmy zapewniæ d³ugoterminowe
bezpieczne i przewidywalne ramy dla inwestycji w dalszy rozwój Ÿróde³ czystej i odna-

wialnej energii w UE�

5. Innowacje i technologia. Jakie dzia³ania nale¿y podj¹æ na poziomach wspólnotowym
i narodowych w celu zapewnienia, ¿e Europa pozostanie œwiatowym liderem w dziedzinie

technologii energetycznych� Jakie instrumenty s¹ najlepiej dostosowane do osi¹gniêcia tego

celu�

6. Polityka zewnêtrzna. Czy powinna powstaæ wspólna zewnêtrzna polityka energe-

tyczna, umo¿liwiaj¹ca UE mówienie jednym g³osem� W jaki sposób Wspólnota i pañstwa

cz³onkowskie mog¹ promowaæ zró¿nicowanie dostaw, a w szczególnoœci dostaw gazu� Czy
UE powinna tworzyæ nowe partnerstwa z s¹siadami, ³¹cznie z Rosj¹ oraz z innymi g³ównymi

pañstwami wytwórczymi i konsumpcyjnymi œwiata�” �7�.
Najlepszym podsumowaniem rozwa¿añ o strategii energetycznej Unii mo¿e byæ wspólna

wypowiedŸ promotorów Zielonej Ksiêgi 2006 — Jose Manuela Barroso — przewodnicz¹-
cego Komisji Europejskiej i Andrisa Piebalgsa – komisarza ds. energii: „Wyzwania stoj¹
przed ca³ym naszym kontynentem i wszystkimi jego obywatelami. Dlatego te¿ wymagaj¹
dzia³ania ca³ej Europy. Zaanga¿owanie Unii Europejskiej wydaje siê tu jak najbardziej
w³aœciwe. Jako drugi co do wielkoœci konsument energii na œwiecie Unia dysponuje nieba-
gateln¹ si³¹ nabywcz¹. Jesteœmy jednym z najbardziej energooszczêdnych kontynentów oraz
globalnym liderem w zakresie nowych i odnawialnych Ÿróde³ energii, w tworzeniu tech-
nologii ograniczaj¹cych emisjê dwutlenku wêgla oraz w zarz¹dzaniu popytem.

Tymczasem dzia³ania Europy w dziedzinie energii by³y w przesz³oœci niespójne. Nie
zawsze udawa³o nam siê umiejêtnie ³¹czyæ ró¿ne obszary polityki z interesami poszcze-
gólnych pañstw cz³onkowskich. Trzeba to zmieniæ.

W³aœnie dlatego Komisja Europejska publikuje dzisiaj „Zielon¹ Ksiêgê” w sprawie
tworzenia spójnej europejskiej polityki energetycznej. Naszym celem jest energia bez-
pieczna, zrównowa¿ona i konkurencyjna. Jeœli Unii uda siê przyj¹æ w tej sprawie spójne
stanowisko i przemówiæ jednym g³osem, Europa ma szansê odegraæ wiod¹c¹ rolê. „Zielona
Ksiêga” w sprawie europejskiej polityki energetycznej ma pomóc Unii Europejskiej w stwo-
rzeniu podstaw bezpiecznej, konkurencyjnej i zrównowa¿onej struktury energetycznej.
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œwiat wkracza dziœ w now¹ erê energetyczn¹. Ze wspóln¹ polityk¹ energetyczn¹ Europa

bêdzie mog³a wejœæ w ni¹ pewnym krokiem” �11�.

Ocena stanu europejskich rynków energii (2006)

Dokument Komisji Europejskiej [8], og³oszony 6 lutego br. i okreœlany jako Wstêp-
ny Raport o wynikach dochodzenia sektorowego w zakresie naruszania zasad kon-
kurencyjnoœci, dotyczy wewnêtrznych europejskich rynków energii elektrycznej i gazu
ziemnego.

Zidentyfikowano piêæ g³ównych barier, utrudniaj¹cych dzia³anie mechanizmów ryn-
kowych:

1) koncentracja rynków,
2) integracja pionowa,
3) brak integracji rynków,
4) nietransparentnoœæ,
5) zasady cenotwórstwa.
Dochodzenie wszczêto w czerwcu 2005 r. w oparciu o Artyku³ 17 Rozporz¹dzenia

(Regulation) nr 1 z 2003 r. i objêto nim „ocenê warunków konkurencyjnoœci na europejskich
rynkach energii elektrycznej i gazu oraz zbadanie, czy bie¿¹ce symptomy niew³aœciwego
funkcjonowania rynków wynikaj¹ z naruszenia zasad konkurowania” [3]. Ogólnym celem
dochodzenia jest „zidentyfikowanie barier, zak³ócaj¹cych rozwój w pe³ni dzia³aj¹cego
otwartego i konkurencyjnego europejskiego rynku energii”, przy czym dat¹ wdro¿enia
takiego rynku ma pozostaæ 1 lipca 2007 roku.

Rynek energii elektrycznej

Koncentracja rynkowa charakteryzuje wiêkszoœæ rynków hurtowych, które utrzymuj¹
siê w obszarach wyznaczonych granicami narodowymi przy wysokiej koncentracji pod-
sektora wytwórczego, co stwarza mo¿liwoœci przejawiania nadmiernej si³y rynkowej. Ceny
na rynku transakcji natychmiastowych (spot market) na ogó³ oddaj¹ stopieñ koncentracji
w wytwarzaniu, zaœ transakcje w segmencie kontraktów terminowych s¹ na ten czynnik
mniej wra¿liwe. Jednak¿e zachowaæ nale¿y ostro¿noœæ w ocenie si³y rynkowej jedynie na
podstawie udzia³u w rynku. Analiza transakcji gie³dowych wykazuje, ¿e wytwórcy maj¹
mo¿liwoœci podwy¿szania cen, co równie¿ sygnalizuj¹ poszkodowani w wyniku takich
praktyk odbiorcy. Równie¿ badanie struktury mocy wytwórczych wykazuje, ¿e g³ówni
producenci korzystaj¹ z mo¿liwoœci wycofywania mocy dla podwy¿szania cen. Dalszych
analiz wymaga zjawisko ingerowania operatorów w proces stanowienia cen.
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Integracja pionowa wytwarzania, przesy³u i dystrybucyjnej dzia³alnoœci sieciowej pozo-
sta³a dominuj¹c¹ cech¹ wielu rynków energii elektrycznej. Pionowe zintegrowanie generacji
i obrotu detalicznego ogranicza zachêty do uczestniczenia w rynku hurtowym. Niska
p³ynnoœæ rynku stanowi barierê wejœcia. Silne powi¹zanie przedsiêbiorstw obrotu i siecio-
wych spó³ek dystrybucyjnych ogranicza ekonomiczne zainteresowanie operatorów sieci
otwieraniem dostêpu stron trzecich. Powszechnie wyra¿any jest sceptycyzm odnoœnie do
efektywnoœci istniej¹cych zobowi¹zañ do rozdzielania obszarów dzia³alnoœci: nadal utrzy-
muj¹ siê praktyki dyskryminacyjne i konieczne jest zdecydowane im przeciwdzia³anie.

Brak integracji rynków powoduje niski poziom wymiany transgranicznej, co sprzyja
powstawaniu nadmiernej si³y rynkowej (dominacji) spó³ek wytwórczych na rynkach na-
rodowych. Proces integracji jest hamowany przez niedostateczne zdolnoœci przesy³owe
³¹czy miêdzynarodowych („interkonektorów”) oraz dokonywane z d³ugim wyprzedzeniem
rezerwowanie mocy przesy³u w okresie przed liberalizacj¹. Polepszenie dostêpu do inter-
konektorów wymaga lepszych metod zarz¹dzania ograniczeniami sieciowymi. Brak jest
równie¿ odpowiednich zachêt dla inwestowania w dodatkowe moce przesy³owe, likwi-
duj¹ce chroniczne „w¹skie gard³a”. Ró¿norodnoœæ stosowanych rozwi¹zañ jest wa¿nym
czynnikiem, hamuj¹cym integracjê rynków.

Nietransparentnoœæ w sposób szczególny i dobrze rozpoznany wystêpuje na hurtowych
rynkach energii elektrycznej. Zwiêkszenie przejrzystoœci prowadzi do minimalizacji ryzyka
graczy rynkowych, a tak¿e obni¿a bariery wejœcia na rynek wytwórców i dostawców,
zapewnia niedyskryminacyjnoœæ uczestnictwa i polepsza mo¿liwoœæ oddzia³ywania na rynki
hurtowe i zaufanie do generowanych sygna³ów cenowych. Badania ankietowe wykaza³y, ¿e
przesz³o 80 procent uczestników rynku nie jest usatysfakcjonowana obecnymi poziomami
przejrzystoœci. Gracze wymagaj¹ wiêkszego zakresu informacji o technicznej dostêpnoœci
³¹czy miêdzysystemowych i sieci przesy³owej, o generacji, o mocach bilansuj¹cych i re-
zerwie oraz o zapotrzebowaniu. Zasady w³aœciwego prowadzenia rynku oraz jego nadzo-
rowania s¹ zasadniczo odmienne w Pañstwach Cz³onkowskich, a na poziomie unijnym
wystêpuje s³aba harmonizacja wymagañ odnoœnie do wymagañ transparentnoœci na rynkach
energii elektrycznej.

Cenotwórstwo jest z natury rzeczy procesem o znacznej z³o¿onoœci i wielu uczestników
rynku ma ograniczone zaufanie do mechanizmów tworzenia cen. Z pewnoœci¹ w obserwo-
wanych ostatnio zmianach cen energii elektrycznej istotn¹ rolê odgrywa wzrost kosztów
paliwa. Znacznej podwy¿ce uleg³y ceny gazu, lecz ceny wêgla pozosta³y wzglêdnie stabilne.
Analitycy nie s¹ zgodni w ocenie skutków mechanizmu handlu emisjami w UE dla cen
energii elektrycznej. Koegzystencja cen regulowanych i ustalonych przez rynek w wielu
krajach unijnych ma negatywny skutek dla rozwoju rynku konkurencyjnego. W niektórych
Krajach Cz³onkowskich rozwa¿a siê zastosowanie specjalnych œrodków obni¿aj¹cych ko-
szty energii elektrycznej dla odbiorców szczególnie elektroch³onnych, aczkolwiek ograni-
czeniem takich dzia³añ jest legislacja antytrustowa i regu³y dopuszczalnoœci pomocy pu-
blicznej.
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Rynki gazu

Specyfika sektora gazu ziemnego stwarza pewn¹ odrêbnoœæ zachowañ w wyspecy-
fikowanych obszarach, aczkolwiek podstawowe problemy mieszcz¹ siê w piêciu dzie-
dzinach naruszania zasad konkurencyjnoœci. I tak:
� koncentracja rynku hurtowego pozostaje ogólnie równie wysoka jak w okresie przed-

liberalizacyjnym, czego konsekwencj¹ jest ograniczenie swobody wyboru przez klienta
i niewielki stopieñ konkurencyjnoœci;

� integracja pionowa prowadzi do braku p³ynnoœci i ograniczonego dostêpu do infra-
struktury, stwarzaj¹c dodatkowe bariery wejœcia dla nowych dostawców us³ug;

� integracja rynków cechuje siê obecnie brakiem jakiegokolwiek nacisku konkuren-
cyjnego, nowi gracze na rynku nie maj¹ efektywnego dostêpu do sieci, a operatorzy
infrastruktury (ruroci¹gi i magazyny gazu) s¹ podejrzewani o stosowanie praktyk dys-
kryminacyjnych;

� transparentnoœæ jest naruszana przez brak dostêpu do wiarygodnej i aktualnej informacji
o rynku, a zasada poufnoœci, zbyt poszerzaj¹co interpretowana, prowadzi równie¿ do
nieprzejrzystoœci funkcjonowania rynku;

� cenotwórstwo stanowi istotny problem w uzyskiwaniu efektów otwarcia rynku; nie-
zbêdne s¹ bardziej skuteczne i transparentne regu³y tworzenia cen, których cech¹ jest
indeksacyjne powi¹zanie z cenami ropy naftowej.

Dzia³ania

Dokumenty Komisji [3,8] maj¹ na celu „wywo³anie dyskusji i przedstawienie propozycji
wszelkich niezbêdnych remediów prawnych w dziedzinie struktury, regulacji i zasad kon-
kurowania w oparciu o stwierdzenia, zawarte w Dochodzeniu [8] oraz wynikaj¹ce z rów-
noleg³ego przegl¹du implementacji dyrektyw liberalizacyjnych [12,13]”. Obecnie zatem
by³oby przedwczesne wyci¹ganie ostatecznych wniosków i skupiæ siê nale¿y na kon-
sultacjach i szerszej debacie w kontekœcie Zielonej Ksiêgi, której zamierzeniem jest przed-
stawienie do koñca roku 2006 strategicznej wizji europejskiego sektora zrównowa¿onej,
konkurencyjnej i bezpiecznej energii [14].

Komisja Europejska wykazuje determinacjê w ujawnieniu naruszeñ zasad konkuren-
cyjnoœci w sektorach energii elektrycznej i gazu, maj¹c na wzglêdzie interes Wspólnoty
i w zgodzie oraz w œcis³ej wspó³pracy z narodowymi organami nadzoru nad konkuren-
cyjnoœci¹. Ju¿ obecnie wyniki przeprowadzonych dochodzeñ umo¿liwiaj¹ wyznaczenie
priorytetów w najwa¿niejszych obszarach:

1. Koncentracja rynkowa zosta³a zidentyfikowana jako problem podstawowy, co zasad-
niczym czyni dzia³anie UE w zakresie praktyki fuzji i przejêæ. Ka¿de z takich dzia³añ
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wymaga traktowania indywidualnego, ale Dochodzenie [8] pomaga w okreœlaniu naj-
bardziej odpowiednich kryteriów i najbardziej skutecznych remediów w okreœlonym oto-
czeniu rynkowym.

2. Integracja pionowa zosta³a oceniona jako problem pierwszorzêdnej wagi i wyma-
gaj¹cy indywidualnego traktowania w œwietle regu³ konkurencyjnoœci. Dalsza faza analiz
wymaga starannej oceny pozyskanych danych i szczegó³owego rozpatrzenia wszelkich
aspektów integracji.

3. Integracja rynków w zasadniczym stopniu jest blokowana przez ograniczenie dostêpu
do ³¹czy miêdzysystemowych (interkonektorów) w sektorze energii elektrycznej oraz do
zdolnoœci przesy³owych ruroci¹gów i zdolnoœci magazynowych w sektorze gazu. Stan ten
wymaga udzielenia priorytetu badaniom uregulowañ i praktyk, ograniczaj¹cych konku-
rencyjnoœæ.

Obok wymienionych dzia³añ priorytetowych konieczne s¹ dalsze dzia³ania doraŸne,
zapobiegaj¹ce sytuacjom naruszania konkurencyjnoœci i utrudniania klientom zmiany do-
stawcy.

W zakresie regulacji wy³aniaj¹ siê nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. Podstawowym spostrze¿eniem jest niedostateczna transparentnoœæ sektora energe-

tycznego. Istnieje zgodnoœæ pogl¹dów, i¿ remedium stanowi wzmocnienie wymagañ na
drodze regulacji lub zasad konkurowania.

2. Istniej¹ uzasadnione przes³anki do stwierdzenia, i¿ pozosta³e jeszcze po fazie przed-
liberalizacyjnej „prawa pierwszeñstwa” stanowi¹ powa¿ne bariery wejœcia dla konkurencji,
zniekszta³caj¹c mechanizmy rynkowe.

3. Mimo osi¹gniêtego postêpu w ustalaniu wspólnych regu³ dla po³¹czeñ (interko-
nektorów) pomiêdzy systemami narodowymi, pozostaje nadal wiele do zrobienia. Badania
sugeruj¹, i¿ w pe³ni dobrowolne zasady kooperacji nie s¹ w stanie generowaæ sygna³ów dla
inwestorów i niezbêdna jest ochrona regulacyjna.

Zestawienie to nie wyczerpuje listy problemów, podnoszonych zarówno przez uczest-
ników rynku jak i regulatorów oraz wymagaj¹cych dalszych analiz. Mo¿na sformu³owaæ
liczne zagadnienia, których rozstrzyganie w obecnej fazie dochodzeñ jest przedwczesne,
lecz wymaga pilnego podjêcia studiów. Nale¿¹ do nich:
� praktyki stanowienia cen na hurtowych rynkach energii elektrycznej wraz z mecha-

nizmami gie³dowymi;
� ocena konkurencyjnoœci w œwietle zwi¹zku cen gazu i ropy naftowej w wielu kontrak-

tach;
� wyj¹tki od zasady TPA w dyrektywie gazowej (nowe inwestycje ruroci¹gowe, maga-

zynowanie i terminale LNG);
� mo¿liwoœæ bardziej powszechnego wykorzystywania regulacji w sektorach energii

elektrycznej i gazu w celu zmniejszenia efektu koncentracji i zwiêkszenia p³ynnoœci
rynku;

� wp³yw sytemu handlu emisjami (ETS) na ceny rynkowe energii elektrycznej, rozwa¿any
w szerszym kontekœcie politycznym.
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Problemy strukturalne

Istotnym rezultatem Dochodzenia jest ogólna konkluzja, ¿e realny prze³om w kierunku
efektywnej konkurencyjnoœci na rynkach energii elektrycznej i gazu (wyznaczony dat¹
1 lipca 2007 r.) nie bêdzie mo¿liwy, je¿eli podstawowe przyczyny z³ego funkcjonowania
rynku nie zostan¹ w³aœciwe zidentyfikowane. Struktura rynku jest wyrazem immanentnego
konfliktu interesów, wynikaj¹cego z integracji pionowej wytwarzania, przesy³u i dystry-
bucji. „Sytuacja taka wynika jeszcze z okresu preliberalizacyjnego i niweczy korzyœci
efektywnego konkurowania, osi¹gane w znacz¹cej mierze przez odbiorcê finalnego. Czyni
to system zaopatrzenia w energiê UE mniej przyjazny dla nowych form energii, w rodzaju
OZE, przez konflikt interesów z akcjonariuszami na wszystkich trzech poziomach ³añcucha
wartoœci i uniemo¿liwia efektywn¹ dywersyfikacjê dostaw, stanowi¹c¹ nieod³¹czny wa-
runek bezpieczeñstwa energetycznego” [8].

Konieczne jest pe³ne wprowadzenie zliberalizowanych dyrektyw „elektrycznej” [12]
i „gazowej” [13], nie tylko w formie literalnej, ale te¿ zgodnej z ich duchem. Je¿eli nie
osi¹gnie siê rzeczywistego postêpu w tej mierze, nale¿y rozwa¿yæ dalsze dzia³ania w rodzaju
pe³nego rozdzielenia strukturalnego.

Wnioski

Ogólnym celem omówionych dokumentów Komisji Europejskiej jest identyfikacja
barier, hamuj¹cych obecnie rozwój w pe³ni funkcjonalnego, otwartego i konkurencyjnego
wewnêtrznego europejskiego rynku energii jako podstawy do bardziej prawid³owych cen
dla odbiorcy finalnego, bardziej efektywnej alokacji i wykorzystania zasobów, wiêkszego
otwarcia na odnawialne Ÿród³a energii oraz ekonomicznie zrównowa¿on¹ bazê zapew-
niaj¹c¹ bezpieczeñstwo zasilania.

Deklaracji tej towarzysz¹ niestety jawnie protekcjonistyczne i oligopolistyczne praktyki,
obserwowane w europejskim sektorze energii. Polskie rozterki i dyskusje nad modelem energetyki
krajowej nie s¹ zatem ani wyj¹tkowe, ani odosobnione. Pozytywnym elementem jest kszta³tuj¹ca
siê œwiadomoœæ wagi problematyki energetycznej, która przenika nawet na ³amy prasy codziennej.
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Jacek MALKO

Opportunities and threads of the energy market development
— an European perspective

Abstract

The overall objective of fundamental European Commission’s documents: Green Papers on
Energy (issued in 2000 and 2006 y., respetively) and Report on Sector Inquiry on the gas and
electricity markets was to indentify the barriers currently impeding the development of a fully
functioning open and competitive EU-wide energy market as a basis for fairer prices for the final
consumer, more efficient allocation and use of resources, more openess for renewables and sustainable
and secure of energy supply. Especially the five main threads are: market concentration, vertical
enclosure, lack of integration, lack of transparency and price formation.
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