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rodzaje ryzyka to: 

 zapotrzebowanie rynku i ceny, 

  

  

 ryzyko kredytowe. 

rodzajów ryzyka,  

 

 ocze-
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W warunkach konkurencji te rodzaje 

 

 

 

sektora elektroenergetycznego. 

 

, szczególnie w zakresie prywa-

 

atem do wprowadzenia konkuren-

ej. 

 jeden operator jest wy-

 

 

 

Ostatnie trzy fazy (dyspozycja 

Jed-

 dniczymi obiektami

 i bez nie , w celu dotarcia do swoich 



odbiorców,  

prze-

. 

Ogólne wytyczne to: 

 Wyeliminowanie konfliktu 

ców detalicznych (jednostkami konkurencyjnymi) i interesami jednostek 

odpowiedzialnych 

troenergetycznego (jednostkami regulowanymi). Obejmuje ono elimino-

 

 y jednostkami konkurencyj-

nymi i jednostkami regulowanymi przez nowe instytucje, nowe uzgodnie-

nia i zasady. 

 . 

 

, podczas gdy inne 

 

, to eliminacja instytucjonalnych 

, 

gookresowe kontrakty dostaw paliw, praw do zatrudnienia i opieki zdrowotnej  

i innych  

osierocone czy opuszczone (stranded costs). 

, 

 W Stanach Zjednoczonych i innych krajach, gdzie kompa-

 

, naturalnie, przekroju 

 kosztami 

nej produkcji tam, 

strony producentów w regionach o wysokim koszcie i konsumentów w regionach 

 

w ie.  



d

e  

 

W nie

 

 

, jest zachowanie nieza-

 

y-

o. 

nowania. Uczestnicy rynku po

wszystko o cenie rynkowej jest istotne; sposób, w jaki jest ustalona, czynniki, 

, 

wet 

w krótkim okresie. 

roblemem. 

 

 

 



Sally Hunt i Graham Shuttleworth150 

modele dla sektora elektroenergetycznego w swojej rozprawie nt. Competition 

and Choice in Electricity

stopnia, w j

a

 sprzedawa

nabywcy  Kto ma prawo swobody wyboru dostawcy? W modelach jest progre-

 

 

Model 1: Pionowo zintegrowany monopol 

szych 
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.

eje w wielu krajach. 

Model 2: Pojedynczy nabywca 

 

w 1978 roku postanowieniami ustawy Public Utility Regulatory Policies Act 

ycznych 

Producers  IPP). Przy 

 

i wykorzystania w praktyce odnawialnych systemów.  

(A) Wersja zdezagregowana (B) Wersja zintegrowana (USA &PURPA)

IPP IPP IPP

Odbiorca Odbiorca Odbiorca

DistcoDistco Distco

Pojedynczy 

nabywca

generatory

Pojedynczy 

nabywca

IPP IPP

Odbiorca Odbiorca

Dystrybucja

 

Model ten zaadaptowano w wielu krajach, szczególnie w Azji, jako pierwszy krok 



do liberalizacji i jako sposób uatrakcyjnienia bardzo potrzebnych inwestycji przez 

wymi. 

, 

 

gii, , 

przez siebie koszcie (avoided cost

 

runkach regulacji, dokonuje transferu ryzyka rynkowego, ryzyka technologicz-

 

i usprawnionymi technologiami. Ponadto firmy elektr

, k-

 korzy-

niesione na inwestorów. 

Konkurencja w modelu pojedyncze  

w zakresie budowy i eksploatacji nowych jednostek wytwórczych. 

 (po-

wytwórca 

, operacji  



w Sprze-

okresowego kontraktu. 

rzonej ener

enia 

oraz stosowanie kar za nie dzin. 

Problem 1  

aliw 

i lokalizacji.  

Problem 2  

 tej 

 wpro-

 

mach 

kontraktu niedyspozycyjnego, i

 

nych w Mode-

la  

 

, w tym  eko-

nomiczn u maksymalizacji efektyw-

 . 



151.  

Model 3: Konkurencja hurtowa  

. 

Nie ma w niej regulacji . Kompanie dys-

tco jako monopole w porównaniu z mniejszymi odbiorcami 

niach, zapewnia wszy

providing retail acess) dla wszystkich ma-

hurtowa. 

Model 3  

 Faza wytwarzania jest w  

 

 

rencyjnym rynku hurtowym. 

  

 Distco dostarcza energii 

traktów 

 

Model 3 jest zaprojektowany w celu tworzenia konkurencyjnego rynku hur-

, takich jak: krótkookresowe uzgod-

 

wy

swobody wyboru dostawcy w Modelu 4. 
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IPP IPP IPP IPP IPP

DistcoDistco
odbiorca odbiorca

Odbiorca Odbiorca

Rynek hurtowy

 

Dlaczego wielcy odbiorcy? Duzi 

ców  

okresowych kontraktów, aby 

tor, który 

dokonuje zakupu na rynku hurtowym i sprzedaje wszystkim odbiorcom na swoim 

obszarze, jed

stawia niewielu nabywców na rynku , niektór

y

rynkach konkurencyjnych doda nabywców, co zredukuje i prawdopodobnie wye-

milionów gospodarstw domowych (odbiorców indywidualnych). 



dodatkowy wybór  , i doko

  

 

inne na rynku  

 

 

 

 , 

tego czy odejd  bez opcji powrotu. Raz i na 

 

 

na rynku konkurencyjnym. 

 Zaoferuj Distco standardowy serwis na zasadzie jednorocznego kontraktu, 

  

dla serwisu standardowego.  

 Zaoferuj standardowy serwis po cenach rynku spot (rzeczywisty bezpo-

, 

swojego zapotrzebowania kontraktem  

 proc. rynków kon

,  

z po prostu 

, e 

zapotrzebowanie 

wy  

 

na 



 rynki, 

 uczest-

 

i kontraktowej,  

regulowana, wybór regulatora powinien chyl raczej w kierunku kontraktów 

 

Prowadzi to do innego zestawu problemów: 

 ej cenie, 

 

tów podpisanych w d

raczej dokonuje zakupów w imieniu swoich odbiorców.  

ców kosztami, k  

 

nych kontraktów dla, powiedzmy, 80 proc. do 90 proc. swojego oczekiwanego 

tycznie trudne do monitoringu i ewaluacji dla regulatora. Kontrakty zakupu ener-

traktu, 

Distco 

po fakcie  

odelu 3 

Distco

system podwójnego rynku  h odbiorców i rynku 

ziomie starych regulowanych taryf, 

wem 

 

 nowe 

 duzi prowadzili 

 regulacji.  



 ceny 

nym. 

kontraktami inwestycyjnymi (vesting contracts  

na rynki konkurencyjne  

 

 wyników na ryn-

, czy 

. P ,  zmuszone 

do zakupu n  , 

ze  one pod presjami konkurencji z 

to po tym, 

 

 zalet . Pozwala on nowym hurto-

 

Model 4: Konkurencja detaliczna  

ców detalicznych. Model 4 jest znany w Stanach 

retail access or 

customer choice

Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Australia, Argentyna, Norwegia, Szwecja, Hisz-

pania, Prow retail access) 

cen. 

Model 4 wymaga 

to 

stawianie rachunków dla odbiorców. 



Model 4 najlepiej funkcjonuje 

w starym stylu regulacyjne zabezpieczenie. Jed-

w  

Detalista
Distco/

Detalista
Detalista

Distco/

Detalista
Detalista

IPP IPP IPP IPP IPP

Odbiorca Odbiorca Odbiorca Odbiorca Odbiorca

Linie dystrybucyjne

Miejsce rynku detalicznego

Rynek hurtowy

 

oni swobody wyboru, . nii, 

 

snych 



de

grup 

 proc. Mali odbi

boru. Odbiorca ma swoje preferencje; p

, najprawdopodobniej  cen . 

encja na poziomie deta-

licznym jest efektywna. 

szto-

, 

czona z wydatkami na oprogramowanie komputerowe potrzebne dla pomiaru  

i opracowania rachunków, przewidziane w Modelu 3. Edukacja odbiorców jest 

 

i , to pod-

by cji dostarczonej przez 

Distco i 

cach, którzy byliby 

 

wego pomiaru, w celu zapewnienia funkcjonowa

, to zapewni 

 

, 

, 

 

 wystawianie towarów w sklepie, 

 

centami, 

 podejmowanie ryzyk   

  

  



  zwrot. W biznesie 

elektrycznym rola detalisty jest prawdopodobnie bardziej ograniczona. Jedyne 

, to podejmowanie ryzyka i przepakowanie  kupowanie 

lub wytwarzanie energii elektrycznej w ce

 

nesem. W Wielkiej Brytanii niezal

, 

 

W Stanach Zjednoczonych 

dostawcy (retail choice

 

 proc.; wymaga to 

czasu. 

 

w, 

mym 

a powrotu odbiorców do firm elektroenergetycz-

nych, kiedy cena jest wysoka, odchodzenia od nich, kiedy cena jest niska. 

Który model?  

 

 Model 1  pionowo zintegrowany monopol  y 

 

 Model 2  pojedynczy nabywca  

lektroenerge-

 

 Model 3  konkurencja hurtowa  

 

 Model 4  konkurencja detaliczna  dostawcy dla 

wszystkich odbiorców. 



osoby podej-

e 

cych 

tycznym, nowych instytucji, szczególnie dla rynków hurtowych, i nowych ról  

w zakresie regulacji. Rysunek 6.5. przedstawia wymagane zmiany w hurtowej  

i detalicznej konkurencji. 

, 

Model 

kurencja. Model 3 wymaga zmian w 

, tak aby odbiorca 

 

e 

ników  

regulatorów z rynku konkur

prosto od odbiorców, a nie od regulowanych Distco.  odbior-

, chce swobody wyboru dostawcy bez specjal-

 



My rekomendujemy ad

bior-

swobody 

j. 

  

o prze-

prowadzenia. Tym niemniej 

takie same. 

Niektóre funkcje takie jak: 

 , 

 dystrybucja ze  

a potencjalne konflikty interesów. 

 

Szeroki zakres opcji w zakresie rozdzielania funkcji zintegrowanych,  

, obejmuje: 

 s   pierwszy krok to ro

funkcji, 

 s   rozdzielenie funkcji nii i ogra-

 pewna kombinacja fizycznej separacji ludzi; separacja 

o-

wania w celu ograniczenia antykonkurencyjnego zachowania, 

 w   sepa

 

z podobnymi ograniczeniami, 

 s   dokonanie kompletnej dezinwestycji (sprze-

 

 ,  

 



ych alokowania kosztów ogól-

 

  

 

kcyjnych, 

, potrzebuje 

 zmien-

nej cenie 

nym 2001. 

albo 

 i obej-

rasta i dostawca nie wy-

st 

 

Modelu 4, to czy Distco 

twórczych jako zabezpieczenia przed ryzykiem? Czyli tak jak to jest ze wszyst-

kimi detalistami, dla których wytwarzanie jest naturalnym zabezpieczeniem. 

Posiadanie 

e  Niektóre kraje 



po-

 to 

naturalni sojusznicy   

jak  

, 

eprowa-

dzona ewaluacja stopy zwrotu jako efektu ryzyka.  

wych. Licytacja (przetarg) zapewnia, tak jak to czyni wymóg, aby Distco zakupy-

czas przetargu stowarzyszony wytwórca po prostu oferuje razem z innymi oferen-

, to podpisuje kontrakt. 

niej 

energii od wytwórców stco 

, , oraz 

nione z ustawowej od i. 

rdzo 



zaprojektowanie porozumienia handlowego.  

m 

wy-

 

konkurencyjnym operator syst

kich wytwórców i faktycznie od wszystkich handlowców oraz sprzedawców. 

nym celem restrukturyzacji. 

- 

m z bu-

ugo

jednostek 

konkurencyjnej. 

separacja jest rekomendowana w literaturze przedmiotu raczej przez oddzielenie 

wej, albo razem w jednej organizacji. Pref  

 cosolidated transmission and 

system operations  

ób przez konku-

 

Inna kwestia , 

w   

 



pom

 

erunkowe. 

lowanej, od sytuacji, w której jest kompletny Model 4, kiedy Distco nie prowadzi 

regulowanych s  Distco jest tylko jednym  

z wielu konkurencyjnych detalistów. Distco jako detalista prawdopodobnie chcia-

jej konkurentów, o

gdzie indziej.  rynek robi 

to za niego. 

Problem jest z trzema bardziej subtelnymi typami potencjalnie niesprawie-

dliwego antykonkurencyjnego zachowania przez Distco: 

 Fawory

biorcy.  

J

 

 

serwis. 

linii , 

szybciej,  

 posiadanie infor-

macji. 

odbiorcach, które 

do nielegalnego pozyskiwania pozycji monopolistycznej, dla czerpania zy-

 



cowników kompanii zin-

 prawo 

do pensji emerytalnej. Mo  rozwoju zawodowego dla pracowników. 

u Distco jest wymóg separacji funk-

Distco

lowanego 

óry 

getycznej lub nazwy marki, zatrudniania jej pracowników itd. Takie zasady za-

ikom prawa swobody zmiany 

,  

i innych aspektów reputacji firmy elektroenergetycznej, w zakresie dokonywania 

w

arze dystrybucji. 

konfliktu, lecz z innych przyczyn? 

 

W krajach 

szary, gd  gdzie jest tylko kilku konku- 



rentów lub tylko 

reorganizacji tak , jak tworzenie kon-

 

jest trudna. Po prostu umiejscowienie jednostek wytwórczych w jednym oddziale 

m

okresowe kontrakty k 

jak w Modelu 2, kontrakty IPP 

. Czy to 

 

 

, 

wielu jednostek wytwórczych, a w niektórych przypadkach nie ma alternatyw dla 

dów w celu utworzenia konkurentów. W tych przypadkach 

 

 war-

 

 

Inne 

 

agencji regulacyjnych, którzy zaintere-

 

wa-

 rynku, 



 

 

  zbyt 

 

 

 e oszacowania 

,  ich

tyczne powinno  

 

okres sz-

tów po  

W Modelach 3 i 4 

centracji uwagi na wprowadzeniu konkurencji na rynki produkcji. 

rtualne miejsce 

r

aby je 

o  jarmark (market place

sca rynku  jarmarku. 

transpor



 

W zakresie energii elektrycznej mamy krajowe miejsca rynku oraz wiele lokal-

nych miejsc rynku,  

fizycznie  

Niejednoznaczn

restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego. Konkurencyjne rynki potrze-

 

 

rozmiar prawdziwych rynków. 

skonfigurowany jako rynek konkurencyjny i miejsce rynku jest efektywne. Wów-

w zakresie ustalania ceny, na

 

 ki

 

perfect) natychmiast prze-

strasza polityków i agencje regulacyjne

konkurencyjnego 

tak, 

 

wzorzec, w odn  

 rynek konkurencyjny, 

,  

  brak przewagi po obu stronach 

rynku, 



  

  

  

 

cjonowaniem rynku. 

rgetyce jest zasadniczym projektem. 

  

tórej jest wysoki 

za pomoc  

konkure  

strukturalnej i regulacyjnej zmiany. 

 

 


