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Priorytety TGE


Koncentracja rynków energii
elektrycznej i gazu



Prowadzenie
transparentnych rynków,
na których kształtowana jest
referencyjna cena towarów



Gwarancja bezpiecznego
handlu i rozliczeń dostawy
towarów



Stałe poszerzanie
kompleksowej oferty
produktowej – rozwój
w kierunku nowych klas
aktywów towarowych



Oferowanie uczestnikom rynku
dopasowanych do potrzeb
usług post–tradingowych
(raportowanie, serwisy informacyjne)



Umożliwienie uczestnikom rynku pełnej realizacji
strategii handlowych na jednej Giełdzie (hedging,
pop-trading, bilansowanie pozycji, handel transgraniczny)



Udział w budowie jednolitego europejskiego rynku
energii i gazu
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Oferta produktowa TGE



Członkowie TGE mogą w jednym miejscu
prowadzić działalność handlową w zakresie energii
elektrycznej, gazu ziemnego, praw majątkowych,
będących elementem wsparcia odnawialnych
źródeł
energii, kogeneracji
i
efektywności
energetycznej oraz gwarancji pochodzenia.



Obrót realizowany jest zarówno na rynkach SPOT
jak i terminowych z fizyczną dostawą energii
elektrycznej i gazu.



Jednocześnie
TGE
posiada
licencję
na
prowadzenie rynku regulowanego, na którym
wkrótce wznowi notowania Uprawnień do emisji
CO2 (instrument finansowy wg MiFID II).



Pod względem kompleksowości oferowanych
produktów z fizyczną dostawą oferta TGE
pozycjonowana
jest
wśród
najbardziej
rozwiniętych giełd w Unii Europejskiej.
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Oferta produktowa TGE - obecnie
Towarowa Giełda Energii
Rynek Dnia
Bieżącego

Energia elektryczna

Kontrakty
godzinowe
Gaz ziemny

Rynek Dnia
Następnego

Rynek Terminowy Towarowy

Kontrakty
godzinowe,
blokowe

Kontrakty terminowe
(bazowe, szczytowe, pozaszczytowe)

Kontrakty blokowe

Kontrakty terminowe (bazowe)

Transakcje na rynku spot są zawierane w ramach transakcji sesyjnych i pozasesyjnych
Prawa majątkowe

Kontrakty terminowe na prawa majątkowe – obrót zawieszony
Uprawnienia do
Emisji

Obrót zawieszony

Rejestr Świadectw
Pochodzenia

Prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia energii elektrycznej

Rejestr Gwarancji
Pochodzenia

Prowadzenie rejestru gwarancji pochodzenia energii elektrycznej
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Oferta produktowa TGE –> 2019
Towarowa Giełda Energii
(rynek towarowy)
Rynek Dnia
Bieżącego

Energia
elektryczna

Kontrakty
godzinowe
Gaz ziemny

Prawa
majątkowe

(dawny RTT)

Rynek Dnia
Następnego

Kontrakty
godzinowe,
blokowe

Kontrakty terminowe
(bazowe, szczytowe, pozaszczytowe)

Kontrakty blokowe

Kontrakty terminowe (bazowe)

Transakcje na rynku spot (sesyjne/pozasesyjne)

Rejestr Świadectw
Pochodzenia

OTF TGE

Kontrakty terminowe na prawa majątkowe

Rejestr Gwarancji
Pochodzenia

Rynek Instrumentów Finansowych TGE

Uprawnienia do emisji CO2
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Oferta produktowa TGE na tle europejskich giełd
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Rynki energii w Europie
Wolumen obrotu energią elektryczną na wybranych
giełdowych rynkach dnia następnego w Europie w roku 2017

Wolumen obrotu energią elektryczną na wybranych
giełdowych terminowych w Europie w roku 2017
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Rynki gazu w Europie
Wolumen obrotu gazem ziemnym na giełdowych rynkach
spot w wybranych hubach europejskich w roku 2017

Wolumen obrotu gazem ziemnym na giełdowych rynkach
terminowych w wybranych hubach europejskich w roku 2017
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Obowiązek sprzedaży energii elektrycznej
•

Obowiązek sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców na giełdzie, tzw. obligo
giełdowe, zaczął obowiązywać po raz pierwszy dla okresu dostawy od 9 sierpnia do
końca roku 2010. Aż do końca roku 2017 obowiązek określony był na poziomie 15%
produkcji netto pomniejszonej szeregiem wyłączeń, m.in. o wolumeny produkcji
w OZE, wysokosprawnej kogeneracji, źródłach o mocy do 50 MW, etc.

•

Obowiązek 15% wolumenu produkcji można nazwać podstawowym, gdyż był on uzupełniony przez pełny – choć z uwzględnieniem tych samych wyłączeń – obowiązek
sprzedaży podmiotów mających prawo do otrzymania środków na pokrycie kosztów
osieroconych
w
związku
z
przedterminowym
rozwiązaniem
kontraktów
długoterminowych (obowiązek „KDT”).

•

Wolumen obliga KDT wyniósł dla roku 2011 76,20 TWh w porównaniu do 3,65 TWh
wynikających z obowiązku podstawowego. Wolumen obliga KDT stopniowo malał
i dla roku 2017 był już mniejszy niż „podstawowy”. Problemy z transparentnością cen
energii w związku z obniżoną płynnością na giełdzie doprowadziły do decyzji
o podwyższeniu obowiązku do 30% od początku roku 2018. Obecnie procedowany jest
projekt 100% obliga, w którym jednak znacznie poszerzony może zostać zakres
wyłączeń od obowiązku.

•

Przykładami podobnych rozwiązań w UE są Włochy (obejmuje wszystkich uczestników
rynku za wyjątkiem indywidualnych odbiorców końcowych), Hiszpania i Portugalia
(produkcja wszystkich źródeł powyżej 50 MW, a także sprzedaż odbiorcom
końcowym), Niemcy (produkcja z OZE) czy kraje strefy nordyckiej (zobowiązanie
dotyczące całego obrotu powzięte przez grupy energetyczne zintegrowane pionowo).
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Opłaty giełdowe
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Europejski Rynek Dnia Następnego – model PCR
Rynek dnia następnego w modelu PCR w Europie

Multi Regional
Coupling
(MRC): NWE,
Polska, kraje
bałtyckie, SWE &
CSE, Bułgaria,
Chorwacja

4MMC

Serbia
Irlandia i Grecja dołączą
operacyjnie do rynku MRC
w 4 kw. 2018 roku.

Szwajcaria

•
•
•
•
•

Luty 2014 - synchroniczna
operacja regionu NWE
Maj 2014 – integracja z SWE
Luty 2015 - integracja z CSE (FRIT, AT-IT, Sl-IT)
Styczeń 2016 - Bułgaria
(serwisowany przez NORD POOL)
Luty 2016 - Chorwacja
(serwisowany przez NORD POOL)

•
•
•

Odrębny operacyjnie model PCR
Listopad 2014 - uruchomienie
Będzie połączony z MRC w ramach
projektu CORE (w Q4 2020)

•
•

Luty 2016 – uruchomienie
Rynek niezależny (serwisowany
przez EPEX SPOT)

•

Brak decyzji politycznych UE w
zakresie połączenia z MRC
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TGE Nominowanym Operatorem Rynku Energii


2 grudnia 2015 r. Prezes URE przyznał
TGE status Nominowanego Operatora
Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) do
prowadzenia jednolitego mechanizmu
łączenia europejskich rynków energii
dnia następnego i dnia bieżącego, dla
polskiego obszaru cenowego.



Spośród
krajów
Europy
Wschodniej
tylko
Polska
konkurencyjny model NEMO.



Giełdy EPEX SPOT oraz NORD POOL
w
procesie
„paszportyzacji”
uzyskały
uprawnienia NEMO w kwietniu 2016 r.

Środkowoprzyjęła

Podstawowym zadaniem TGE jako NEMO
jest zapewnienie niezakłóconej budowy
i skutecznego działania wspólnego
europejskiego rynku energii elektrycznej.
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Obowiązki NEMO


NEMO to podmiot, który zapewnia kojarzenie ofert sprzedaży/zakupu energii elektrycznej,
zawieranych na rynkach dnia następnego i bieżącego w obrocie międzynarodowym,
realizowanym w modelu PCR market coupling. Są to funkcje określane jako Market Coupling Operator
– MCO, w transgranicznym obrocie energią elektryczną.



Nominacja na Operatora NEMO uprawnia giełdę energii (TGE) do prowadzenia rynku krajowego
w zakresie Rynku Dnia Następnego i Rynku Dnia Bieżącego oraz do uczestnictwa w wspólnym
transgranicznym mechanizmie łączenia rynków (PCR, XBID).



Podstawowym zadaniem postawionym w Rozporządzeniu CACM jest niezakłócona budowa
i skuteczne działanie europejskiego fizycznego rynku energii. Podstawową rolę w tym procesie
pełnią giełdy, operatorzy i regulatorzy krajowi rynku energii nadzorowani przez Komisję Europejską,
ACER i ENTSO-E. Obowiązuje ich zasada wzajemnej lojalności, bliskiej współpracy,
informowania się, transparentności i utrzymania najwyższych standardów usług.



Do obowiązków NEMO w szczególności należą: wspólny z innymi NEMO rozwój i utrzymanie
algorytmów, systemów i procedur związanych z transgranicznym mechanizmem łączenia
rynków, przetwarzanie otrzymanych danych wejściowych dotyczących dostępnych
transgranicznych zdolności przesyłowych oraz w efekcie ich efektywną alokację w miejscach
ograniczeń przesyłowych i stanowienie cen energii elektrycznej.
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Model Multi-NEMO na polskim rynku SPOT EE


Z faktu nominacji dwóch dodatkowych giełd NEMO na polskim rynku spot (EPEX SPOT i NORD
POOL) wynikał obowiązek przygotowania przez PSE regulacji i umów ustanawiających ramy prawne
dla działania wielu NEMO na rynku polskim (MNA). PSE przedstawiła propozycje rozwiązań
operacyjnych oraz harmonogram realizacyjny, z terminem zakończenie implementacji modelu
Multi-NEMO na polskim rynku w styczniu 2019.



Europejskie umowy wielostronne zapewnią standaryzację usług NEMO na obszarze całej UE.
Umowy te zostaną uzupełnione regulacjami lokalnymi, dotyczącymi zasad działania wszystkich
NEMO i OSP w danej strefie cenowej.



Aktualnie EPEX SPOT oraz NORD POOL nie prowadzą na polskim rynku żadnej działalności
operacyjnej, nie wystąpiły dotychczas o uprawnienia giełdy towarowej, ani firmy obrotu
energią.



Przewiduje się, że najwcześniej w I kw. 2019 r. EPEX SPOT oraz NORD POOL rozpoczną działalność
na RDN (PCR) w ramach PBZ, co musi zostać poprzedzone wdrożeniem rozwiązań Multi-NEMO
(rozwiązania prawne, techniczne, modyfikacja systemu PMB, modyfikacja algorytmu Euphemia).



Niezbędny jest skuteczny nadzór regulacyjny nad działaniami NEMO, realizowany przez
instytucje
nadzoru
konkurencji
oraz
urzędy
regulacji,
zapewniający
kontrolę
nad bezpieczeństwem obrotu i dostaw energii elektrycznej w Polsce, jak również uczciwą
konkurencję pomiędzy NEMO w polskiej strefie cenowej.
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Kierunki rozwoju połączeń transgranicznych
Wolumeny wymiany międzysystemowej
na RDS w okresie Styczeń-Sierpień
2018:

Źródło: Obserwator Finansowy



Import = 3.177.099 MWh



Export = 728.123 MWh



Łączna wymiana = 3.901.222 MWh



Średnio rocznie = 5.8 TWh
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Zakres konkurencji między NEMO w modelu MNA


Giełda, która uzyskała uprawnienia NEMO na
jednym z rynków (na okres 4 lat), może
prowadzić tę samą działalność i oferować
uczestnikom usługi na innych rynkach krajowych,
z wyjątkiem krajów, w których istnieje ustawowy
zapis o monopolu giełdowym.



Wprowadzenie modelu MNA i pojawienie się
dodatkowych NEMO na rynku nie zmienia
wielkości podaży i popytu energii. Przydział
zdolności przesyłu dla poszczególnych NEMO
będzie podawany codziennie w wynikach obliczeń
dokonywanych przez algorytm rynku w modelu
PCR, co z kolei będzie zależeć od zleceń zakupu/
sprzedaży energii złożonych przez uczestników
rynku u poszczególnych NEMO.



NEMO nie będą generować indywidualnie
zróżnicowanych
cen
rozliczeniowych,
ponieważ wszystkie zlecenia w fixingu dla obrotu
trans-granicznego
zostaną
przekazane
do
wspólnego mechanizmu obliczeniowego PCR, w
którym ustalone zostaną jednolite warunki
handlowe, przy czym żaden z operatorów NEMO
ani „jego uczestnicy rynku” nie będą posiadać
w tym zakresie uprzywilejowanej pozycji.



TGE
posiada
rozwiązania
systemowe
i procedury kontrolne, które skutecznie
zabezpieczają uczestników rynku przed
zagrożeniami związanymi z manipulacjami
i nieuczciwymi praktykami handlowymi.



Zaletą TGE jest znajomość polskiego
rynku,
jego
oczekiwań
oraz
różnorodność oferowanych produktów
w jednym miejscu, podobnie jak
procesy
zabezpieczeń
i
rozliczeń
w izbie rozliczeniowej.



TGE znajduje się pod pełnym nadzorem
krajowych instytucji regulacyjnych (URE
i KNF), jako licencjonowana giełda energii,
a zarazem operator NEMO.
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MNA w Polskiej Strefie Cenowej
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Uregulowanie nadzoru nad NEMO


Rozporządzenie CACM nakłada na Prezesa
URE obowiązek zapewnienia przestrzegania
przez
nominowanego
operatora
rynku
przepisów Rozporządzenia CACM oraz oceny
spełniania tych przepisów.



TGE uważa za niezbędne rozstrzygnięcie
w regulacjach prawnych i np. procedurach URE,
wzajemnych relacji i podziału kompetencji
regulacyjnych
przypisanych
instytucjom
nadzoru rynku energii elektrycznej.



W celu zapewnienia stosowania przez
NEMO zapisów Rozporządzenia CACM,
niezbędne jest dokonanie odpowiednich
modyfikacji przepisów krajowych oraz
rozszerzenia kompetencji Prezesa URE
(zmiany
ustawy
Prawo
energetyczne)
– TGE przedstawiła projekt zapisów do Prawa
Energetycznego,
który
przewiduje
rozszerzenie dla URE wspomnianych uprawień
oraz określenie sankcji za dokonywanie
naruszeń
obowiązków
przewidzianych
w przepisach CACM.



Skuteczna kontrola NEMO jest konieczna,
a zapisy CACM powinny być uzupełnione
o procedury i narzędzia regulacyjne
stosowane
w
przypadku
wykrycia
nieprawidłowości w działaniach NEMO,
dla zapewnienia:



Analizie
i
ewentualnemu
dostosowaniu
powinna podlegać też kwestia nadzoru nad
stawkami
opłat
stosowanymi
przez
zagranicznych NEMO - skuteczny nadzór
regulacyjny
nad
działaniami
NEMO
realizowany
przez
instytucje
nadzoru
konkurencji oraz urzędy regulacji zapewni
kontrolę zapobiegającą subsydiowaniu rynku
SPOT.

➢ bezpieczeństwa technicznego rynku
(bezpieczeństwo obrotu i rozliczeń
dostawy energii elektrycznej),
➢ równoprawnego udziału w obrocie
giełdowym uczestników rynku,
➢ zasad uczciwej konkurencji.
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Dziękuję za uwagę.

