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LISTWOŃ: PODNIESIENIE OBLIGA GIEŁDOWEGO
POPRAWI PŁYNNOŚĆ
Podniesienie obliga jest korzystnym rozwiązaniem, poprawi płynność – powiedział w wywiadzie z
serwisem Energetyka24 wiceprezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Listwoń.
Jakub Wiech: Jak ocenia Pan zmiany dotyczące podniesienia progu obliga giełdowego w
handlu energią elektryczną? Jak decyzja ta przełoży się na obroty na giełdzie?
Piotr Listwoń: W mojej ocenie, podniesienie obliga jest korzystnym rozwiązaniem przede wszystkim
dla uczestników hurtowego rynku energii elektrycznej - to ich interes jest najważniejszy i na ich
działalność biznesową ma największy wpływ.  Przypomnę, że w okresie ostatnich 10 miesięcy temat
obliga był podejmowany dwukrotnie. Na początku roku miała miejsce szeroka dyskusja odnośnie
jego wysokości, która zakończyła się podniesieniem obowiązku sprzedaży na giełdzie wyprodukowanej
energii z 15% na 30%. Obecnie planowane jest jego zwiększenie do 100%. Z naszego punktu
widzenia, podwyższenie obliga powinno poprawić płynność, na giełdzie będzie więcej energii,
zatem zwiększy się jej podaż.
Co do obrotów na giełdzie, w porównaniu do roku 2017, który zakończył się wynikiem 86,4 TWh,
zanotowaliśmy istotny wzrost wolumenu obrotu energią na Rynku Terminowym Towarowym. Na dzień
dzisiejszy wolumen ten wynosi już 158,3 TWh. Niemniej jednak, mając na względzie procedowany
obecnie projekt Ustawy zakładający wiele wyłączeń od obowiązku, trudno ocenić ich wpływ na poziom
przyszłych obrotów.
Czy pomysł Ministerstwa Energii dot. obliga uzdrowi sytuację w kwestii cen energii
elektrycznej?
Każde działanie poprawiające płynność rynku ma pozytywny wpływ na jego funkcjonowanie.
Niezależnie od propozycji Ministerstwa Energii, TGE w celu zwiększenia bezpieczeństwa obrotu
wprowadza mechanizmy ograniczające nadmierne, nieuzasadnione dzienne wahania cen w postaci
widełek statycznych oraz dynamicznych. Mechanizmy te zostały wypracowane nie tylko z
uczestnikami rynku, w ramach prowadzonych przez TGE Komitetów Rynków Energii i Gazu, ale były
także przedmiotem konsultacji z organami nadzorującymi naszą działalność. Do końca listopada br.
zamierzamy także wprowadzić narzędzie pozwalające zmniejszyć ryzyko rynkowe uczestników,
pełniących funkcję animatorów – tzw. Fast Market. Zaproponowane przez TGE zmiany stanowią
uzupełnienie działań Ministerstwa Energii i mają na celu ustabilizowanie cen, co z kolei wpłynie na
przejrzystość całego rynku i jego przewidywalność.
Dziękuję za rozmowę.
Piotr Listwoń będzie uczestnikiem XXVIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która odbędzie się 24
- 25 października 2018 r., The Westin Warsaw Hotel

