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Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Energetyki 
nt. zniesienia obowiązku sprzedaży energii przez giełdę 

 
 
Pojawiające się informacje prasowe o możliwości zniesienia obowiązku sprzedaży energii przez giełdę 
prowokuje do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Konieczna jest dokładna analiza skutków zniesienia tej 
formy sprzedaży energii. Istnieje obawa, czy aby nie spowoduje ono wzrostu cen energii na rynku.  
Intencją takiej propozycji ,jest ograniczenie importu energii do Polski. 
 
Istnieją pewne wątpliwości co do skuteczności ograniczenie importu przy pomocy zniesienia obowiązku 
sprzedaży giełdowej. W gospodarce rynkowej obligowanie do czegokolwiek kłóci się z sensem takiej formy 
gospodarki. W naszych krajowych warunkach, przy postępującej koncentracji energetyki, forma giełdowej 
sprzedaży może mieć pewien rynkowy sens. Czy warto z niego rezygnować? Rynek energii w naszym kraju 
jest w dalszym ciągu wysoce zmonopolizowany, a rozwój energetyki rynkowej w początkowej fazie 
inwestycyjnej. Tak więc wszelkie formy urynkawiania energetyki powinny być promowane, gdyż 
ograniczają wzrost cen energii. Sprzedaż giełdowa natomiast, nawet na stosunkowo zmonopolizowanym 
rynku, jest pewną formą jego urynkawiania. 
 
Istnieją również wątpliwości, czy uszczelnianie polskiego rynku energii to dobra polityka długofalowa. Jeśli 
zniesienie obowiązku sprzedaży przez giełdę miałoby zagrozić rozwojowi energetyki rozproszonej  
i odnawialnej, to wówczas ta decyzja będzie miał bardzo poważne skutki dla całej polskiej gospodarki. Jeśli 
nastąpi radykalny stały wzrost cen energii, to przy braku możliwości jej zakupu po europejskich średnich 
cenach, może to spowodować wycofywanie się z naszego rynku poważnych inwestorów, szczególnie ze 
sfery produkcyjnej. Szczególnie, jeśli nie będzie możliwości zakupu zielonej energii, a krajowa podaż 
zielonej energii dla przemysłu będzie niewystarczająca. 
 
Z wyżej wymienionych powodów ostateczna decyzja w sprawie zniesienia obowiązku powinna być 
poprzedzona szerokimi konsultacjami z interesariuszami rynku energii. 
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