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ANALIZA RYNKU
EUROPEJSKI RYNEK UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2: WPŁYW WYŻSZYCH CEN 
UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2 NA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNE I PRZEMYSŁ

WPROWADZENIE
Po tym jak  rynek Europejskiego Systemu Handlu Emisjami 
EU ETS po raz pierwszy od 2011 roku odnotował dwucyfrowe 
ceny, w ramach naszej analizy zbadamy, czy rosnące ceny 
uprawnień były wystarczająco wysokie, aby ograniczyć 
emisje w 2018 r w porównaniu z poziomami z 2017 roku. 
Ponadto, począwszy od rozwoju sytuacji w 2018 r, w analizie 
przedstawimy prawdopodobny rozwój cen emisji dwutlenku 
węgla w ciągu najbliższych pięciu lat, przedstawiając 
długoterminową prognozę ICIS dotyczącą europejskich cen 
emisji CO2 oraz wpływ kierunku tego rozwoju na sektory 
objęte przepisami EU ETS. Szczególnie omówimy wpływ, jaki 
będzie to miało na rynki energii w Niemczech, Francji, Wielkiej 
Brytanii, Włoszech, Hiszpanii i w Polsce.

W momencie powstawania niniejszego dokumentu nie było 
jasne, czy Wielka Brytania nadal będzie podlegać systemowi 
EU ETS w 2019 roku i później. W niniejszym raporcie 
zakładamy jednak, że pozostanie ona uczestnikiem EU ETS w 
fazie 3 (2013–2020), a po tym okresie go opuści.

Po przyjęciu przez europejskich ustawodawców dwóch 
głównych reform, czyli w 2015 roku reformy Market Stability 
Reserve (MSR) oraz 3 lata później reformy Post-2020, ceny emisji 
CO2 zaczęły rosnąć od połowy 2017 roku. Więcej szczegółów 
na temat zmian cen w tym okresie przedstawiamy na wykresie 
1, a dalsze wyjaśnienia dotyczące tych reform można znaleźć 
w dwóch tabelach dołączonych do tego raportu. Co ciekawe, 
ceny emisji zaczęły rosnąć wcześniej, mimo że reforma MSR 
weszła w życie w styczniu 2019 roku, a reforma Post-2020 
zacznie obowiązywać dopiero w roku 2021. Niemniej jednak 
uczestnicy rynku przewidywali zwiększenie się niedoboru w 
systemie EU ETS i zmienili odpowiednio swoje strategie w celu 
złagodzenia potencjalnego ryzyka lub dokonania spekulacji na 
temat prawdopodobnych podwyżek cen.

Obok podmiotów zobowiązanych do przestrzegania 
przepisów o emisji CO2, od połowy 2017 roku również sektor 
finansowy zaczął działać w systemie EU ETS. Jako że działanie 
tego sektora bazuje na dalekoterminowych czynnikach 
fundamentalnych, ich udział na rynku zwiększył popyt i tym 
samym przyczynił się do wzrostu cen emisji, jeszcze zanim 
doszło do efektów związanych z reformami.

EMISJE CO2 W 2018: DEKARBONIZACJA EUROPY 
Chociaż tempo wzrostu zużycia energii i tym samym 
emitowania CO2 na świecie nie wykazuje oznak spowolnienia, 
w roku ubiegłym Unia Europejska odnotowała spadek 
emisji CO2 w sektorach objętych unijnym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji EU ETS. Po okresie stabilizacji w 
2017 roku trend spadkowy, który rozpoczął się w 2013 roku, 
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RYSUNEK 1: ZMIANY CEN W EU ETS OD STYCZNIA 2013
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CZY SYSTEM EU ETS POMAGA OBNIŻYĆ EMISYJNOŚĆ 
SEKTORA ENERGETYCZNEGO W EUROPIE?
Jeśli bardziej zagłębimy się w szczegóły dotyczące branży 
energetycznej, okazuje się, że cena emisji dwutlenku węgla 
odegrała jedynie niewielką rolę w redukcji emisji w tym 
sektorze. Patrząc na produkcję energii z paliw kopalnych 
przedstawioną na ilustracji 3, można zauważyć trzy wyraźne 
trendy od 2013 roku:

■ Produkcja węgla brunatnego: obserwujemy tu wspólne 
trendy dla Niemiec i Polski, w których to krajach produkcja 
węgla brunatnego stopniowo zmniejsza się w ciągu ostatnich 
sześciu lat;

■ Produkcja węgla kamiennego: tutaj w roku 2018 
zauważyliśmy trendy spadkowe we wszystkich analizowanych 
rynkach energetycznych, z wyjątkiem Polski;

■ Wytwarzanie gazu: w latach 2015–2016 produkcja gazu 
wzrosła na wszystkich omawianych rynkach, wzrost produkcji 
z tego surowca zatrzymał się jednak w ubiegłym roku w 
Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Francji i w Hiszpanii.

Z powyższych danych wynika, że trend pokazujący 
zmniejszenie produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych, 
a dokładnie 6-procentowy spadek takiego wytwarzania na 
sześciu największych rynkach energetycznych w Europie, 
nie jest wywołany lub nasilony przez wyższe ceny uprawnień 
do emisji CO2, lecz jest raczej kontynuacją zmian bardziej 
długoterminowych. Ponadto, gdyby wyższe ceny CO2 
doprowadziły do ograniczenia produkcji energii z węgla 
brunatnego lub kamiennego, korespondowałoby to z szybkim 
wzrostem produkcji gazu na tych rynkach. Z wyjątkiem 
Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje znacznie wyższa cena 

znów stał się odczuwalny w roku ubiegłym: ceny emisji CO2 w 
systemie EU ETS w 2018 roku spadły o 3,5% w porównaniu z 
rokiem 2017.

Spadek ten nastąpił pomimo utrzymującego się wzrostu 
gospodarczego w 2018 roku. Według najnowszych danych 
przedstawionych przez Komisję Europejską w lutym 2019 
roku, PKB 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej w 2018 
roku wzrósł o 1,8%. Po raz kolejny zatem widzimy w Europie 
brak korelacji pomiędzy gospodarką, a ilością emisji CO2 w 
sektorach energochłonnych. Podobny brak korelacji pomiędzy 
tymi czynnikami miał już miejsce w latach 2012–2014.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie instalacje stacjonarne, 
wykluczając lotnictwo, spadek emisji jest jeszcze wyraźniejszy 
– emisje pochodzące z przemysłu energochłonnego i 
wytwórców energii spadły o 3,9%, podczas gdy lotnictwo nie 
wykazuje żadnych oznak spowolnienia, jeśli chodzi o emisje 
CO2.

Dynamika trzech makrosektorów: energetyki, przemysłu i 
lotnictwa w oczywisty sposób pokazuje, że spadek emisji 
w sektorze energetycznym jest czynnikiem decydującym o 
ogólnej redukcji. Tylko w ubiegłym roku emisje pochodzące 
z produkcji energii elektrycznej spadły o 6,4%, co stanowi 
kontynuację tendencji spadkowej, która rozpoczęła się 
w 2010 roku. Wstępne dane wskazują, że również branże 
przemysłowe odnotowały w ubiegłym roku spadek emisji. 
W porównaniu z sektorem energetycznym spadek ten był 
minimalny i wynosił tylko 0,9%.

Kwestia, którą będziemy analizować w dalszych akapitach 
dotyczy tego, czy czynnikiem powodującym spadek emisji był 
znaczny wzrost ceny uprawnień do emisji CO2 – z 7,00 EUR/t 
CO2e w styczniu do 25,5 EUR/t CO2e pod koniec grudnia 
2018 roku, czy też nie.
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RYSUNEK 2: EMISJE CO2 W EU ETS, 2013-2018

Zródło: EUTL
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RYSUNEK 3: UDZIAŁ PRODUKCJI CIEPŁA KONWENCJONAL-
NEGO NA SZEŚCIU NAJWIĘKSZYCH ENERGII W EU
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emisji dwutlenku węgla w związku z wprowadzeniem 
ceny wsparcia w zakresie emisji CO2 w 2013 roku, nie ma 
wyraźnych dowodów na przejście z węgla na gaz w produkcji 
energii elektrycznej na pozostałych omawianych rynkach 
energetycznych.

Tendencje, które obserwujemy natomiast na sześciu 
analizowanych rynkach energii są wywołane ciągłym 
wzrostem produkcji energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, co widać na ilustracji 4. W 2018 roku wzrost 
udziału energii ze źródeł odnawialnych był szczególnie 
znaczący w Niemczech i Wielkiej Brytanii, czyli w krajach, 
które w ostatnich latach doświadczyły intensywnego rozwoju 
energetyki wiatrowej. Tendencja ta powinna się utrzymać w 
nadchodzących latach dzięki zbliżającym się aukcjom energii 
odnawialnej planowanym w kilku państwach członkowskich. 
Włochy wydają się być tu jedynym wyjątkiem, ale wynika to 
ze znacznego udziału energii wodnej we włoskim koszyku 
energetycznym, który to udział osiągnął swój rekordowo 

1,000

800

600

400

200

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018

m
ln

 to
n

Metale Cement i wapno Ropa i gaz Chemikalia

Miazga i papier Ceramika i gaz Inne

RYSUNEK 5: EMISJE W SEKTORACH PRODUKCYJNYCH 2013-
2018

Zródło: EUTL
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wysoki poziom w 2014 roku, a następnie rekordowy spadek w 
roku 2017.

CZY INNE BRANŻE REDUKUJĄ EMISJE?
W sektorach przemysłowych sytuacja wygląda nieco inaczej. 
W przeciwieństwie do sektora energii elektrycznej branże 
produkcyjne nie były dotąd w stanie zredukować emisji CO2 
w równie szybkim tempie. Po tym jak w roku 2013 zwiększono 
zasięg sektorów objętych systemem EU ETS, włączając do 
niego nowe sektory i gazy, pewne branże w Unii Europejskiej 
zmniejszyły wytwarzanie emisji CO2 przeciętnie o 0,2% rocznie. 
W roku 2018 natomiast niektóre sektory odnotowały zwiększenie 
tych emisji – np. przemysł cementu i wapna zanotował wzrost 
rzędu 1,5%, przemysł miazgi drzewnej i papieru wzrost o 0,1%, 
a szkło i ceramika o 1,5%. Inne sektory w porównaniu z rokiem 
2017 zmniejszyły zaś wytwarzanie CO2 – np. w branży metali 
nastąpił spadek o 1,4%, w branży ropy i gazu o 2,1%, w branży 
chemicznej o 1,7%, a w innych branżach o 0,7%.
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Analizując długoterminową dynamikę na poziomie 
sektorowym, największe spadki odnotowano w przemyśle 
chemicznym, papierniczym i przemyśle miazgi drzewnej, 
średnio 0,8% rocznie, a następnie odpowiednio w przemyśle 
naftowym i gazowym oraz przemyśle metalowym – 
odpowiednio 0,6% i 0,4% rocznie. Sektory związane z 
budownictwem, mocno dotknięte kryzysem gospodarczym 
w 2008 roku, były w mniejszym stopniu zdolne do 
oddzielenia emisji od wyższej produkcji doświadczanej w 
ciągu ostatnich pięciu lat: przemysł cementowo-wapienny 
odnotował średni wzrost emisji o 1,2% rocznie w ciągu 
ostatnich pięciu lat, zaś przemysł ceramiki i szkła – średni 
roczny wzrost o 1,1%.

Przyglądając się bardziej szczegółowo trzem pojedynczym 
sektorom – cementowo-wapienniczemu, chemicznemu 
oraz metalowemu – okazuje się, że przemysł cementowo-
wapienniczy ma wyższą dodatnią korelację między poziomami 
produkcji a emisjami, podczas gdy w przemyśle chemicznym i 
metalowym widoczne jest oddzielenie emisji od produkcji.

Mimo, że przedwczesne jest wyciąganie wniosków, wydaje 
się, że sektory chemiczny i metalowy były w stanie w pewnym 
stopniu odpowiedzieć na wyższą cenę emisji dwutlenku 
węgla w 2018 roku poprzez obniżenie swojej intensywności 
emisji, podczas gdy sektor cementu i wapna nie zdołał 
zareagować.

PERSPEKTYWA DŁUGOTERMINOWA: WPŁYW CEN 
UPRAWNIEŃ NA POZIOM EMISJI CO2
W poprzedniej części omówiliśmy, w jaki sposób ceny 
uprawnień wpłynęły na poziomy emisji w 2018 roku. W 
tej części przedstawimy skutki wdrażania dwóch reform 
–MSR i Post-2020 – w odniesieniu do EU ETS i niektórych 
europejskich rynków energii.

MSR jest kluczową reformą EU ETS, która wprowadza 
reakcję po stronie podaży w systemie EU ETS. Począwszy 
od obecnej nadwyżki, spodziewamy się, że MSR zmniejszy 
wolumen aukcji o około 1700 mln EUA w latach 2019–2025. 
Oznacza to, że dostawy o wartości jednego roku emisji z 
instalacji stacjonarnych zostaną umieszczone w MSR w 
ciągu zaledwie 7 lat. W ujęciu rocznym oznacza to, że MSR 
obniża średnio 29% aukcji na poziomie rocznym. Największe 
tego efekty widoczne będą w latach 2019–2021. Ilustracja 6 
pokazuje wynikową objętość aukcji w niebieskich słupkach, a 
wycofanie MSR w kolorze czerwonym.
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RYSUNEK 6: WOLUMENY MSR

Zródło: ICIS
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MSR to oparty na przepisach mechanizm dostosowania podaży w EU ETS, mający na celu wychwycenie historycznie 
zbudowanej nadwyżki i zwiększenie odporności EU ETS na wstrząsy popytu zewnętrznego w przyszłości. Mechanizm 
zmniejsza lub zwiększa wolumen aukcji w ciągu 12 miesięcy na podstawie kwantyfikacji nadwyżki systemu rok temu, tak 
zwanej całkowitej liczby uprawnień w obiegu (TNAC).

To ograniczenie podaży zwiększa niedobór w systemie EU 
ETS i będzie stanowiło bodziec do redukcji emisji dwutlenku 
węgla, ponieważ nie będzie dostępna wystarczająca ilość 
uprawnień, aby pokryć popyt. W oparciu o dzisiejsze ceny 
paliw i dzisiejsze regulacje oczekujemy, że całkowite ujemne 
saldo rynkowe wyniesie 2600 mln EUA (wyłączając redukcje 
emisji) w latach 2019-2025, co spowoduje zmniejszenie 
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nadwyżki do poziomu 780 mln EUA – szczegóły można 
znaleźć na wykresie 7. Nadwyżka nie spadnie do zera, 
ponieważ oczekujemy, że firmy będą posiadały uprawnienia 
do emisji CO2 na cele związane z zarządzaniem ryzykiem, 
zabezpieczeniem i spekulacją. W związku z tym nawet w 
bardzo ograniczonym systemie oczekujemy, że nadwyżka 
zaistnieje.

W przeciwieństwie do przeszłości, kiedy to niskie ceny emisji 
dwutlenku węgla nie były w stanie zachęcić do redukcji 
emisji na dużą skalę, oczekujemy, że opisane powyżej 
podstawy doprowadzą do odwrócenia się tej sytuacji. Część 
z tych koniecznych redukcji nastąpi niezależnie od rozwoju 
cen emisji dwutlenku węgla, ponieważ uruchamiają je 
inne instrumenty polityczne, takie jak regulacja dotycząca 
stopniowego wycofywania węgla, dotacje dla OZE czy 
polityka efektywności energetycznej. Jednakże ceny emisji 
dwutlenku węgla będą decydować o tym, kiedy i w jakim 
tempie będą miały miejsce te nowe inwestycje. Wysokie koszty 
emisji dwutlenku węgla mogą w rzeczywistości doprowadzić 
do zamiany węgla na gaz w sektorze energetycznym przed 
upływem terminów określonych przez różne kraje, energia 
odnawialna może osiągnąć parytet rynkowy wcześniej, niż 
się spodziewano, a inwestycje w efektywność energetyczną 
i węglową w sektorach przemysłowych mogą wykazywać 
wyższą stopę zwrotu. Łącznie spodziewamy się, że w latach 
2019–2023 zostanie zredukowanych około 1400 milionów 
emisji, a od 2021 roku nastąpi wzrost presji.

W obecnej sytuacji oczekujemy, że ceny emisji dwutlenku 
węgla wzrosną do ponad 40,00 EUR/tonę CO2e w 2023 roku. 
Chociaż mamy konserwatywny pogląd na lata 2019 i 2020, 
ze względu na obecnie niskie ceny gazu, oczekujemy, że 
ceny będą rosły szybciej od 2021 roku i rozpoczęcia fazy 4. 

REFORMA POST-2020

W reformie Post-2020 ustawodawcy zdecydowali o 
podstawowych zasadach EU ETS w czwartym okresie 
handlu (2021–2030). System został dostosowany tak, aby 
odzwierciedlał cel, jakim jest osiągnięcie redukcji emisji 
o 43% w 2030 w porównaniu z rokiem 2005. Ponadto ma 
na celu ochronę europejskiego przemysłu przed ucieczką 
od emisji, zwiększenie ambicji redukcyjnych systemu oraz 
wsparcie państw członkowskich w ich transformacji do 
niskoemisyjności.

Zgodnie z ambicjami prawodawca zwiększył wpływ MSR, 
podwajając wskaźnik poboru w ciągu pierwszych pięciu 
lat działalności (2019–2023). Ponadto prawodawca 
zdecydował, że od 2023 roku część uprawnień w 
MSR zostanie unieważniona. Jeśli chodzi o bezpłatne 
przydziały, reformy zostały zbudowane w taki sposób, 
aby nadal generowały bezpłatne przydziały, ale wartości 
odniesienia, wykaz ucieczki emisji i poziomy wyjściowe 
produkcji są dostosowywane w celu odzwierciedlenia 
postępu technologicznego i rozwoju gospodarczego 
ostatnich lat.

Pogląd ten może ulec zmianie w przypadku wyprzedzającego 
działania firm przestrzegających przepisów EU ETS lub 
wyższych cen gazu, co wpłynie na naszą prognozę na 
najbliższe lata. Z drugiej strony, potencjalny „no-deal Brexit”, 
czyli „Brexit bez umowy”, prawdopodobnie wywarłby w 
krótkim okresie negatywny wpływ na ceny emisji dwutlenku 
węgla, obniżając nasze prognozy na lata 2019 i 2020. Roczną 
prognozę przedstawiono na ilustracji 8.

SEKTOR ENERGETYCZNY: WPŁYW WYŻSZEJ CENY 
EMISJI CO2 NA CENY PRĄDU I POTENCJALNĄ ZAMIANĘ 
PALIWA
Wyraźny wzrost cen emisji dwutlenku węgla niewątpliwie 
będzie miał wpływ na sektory regulowane w ramach EU 
ETS. Sektor energetyczny, który nie otrzymuje żadnych 
bezpłatnych przydziałów, odczuje te skutki bezpośrednio. W 
następnej części tej analizy omówione zostaną szczegółowo 
skutki wyższych cen emisji CO2 dla sześciu największych 
rynków w Europie.

W zależności od tego, w jakim stopniu dojdzie do zamiany 
paliw, sektor energetyczny prawdopodobnie ucierpi z powodu 
pogarszających się marż w przypadku wytwarzania energii z 
węgla brunatnego i kamiennego. Wytwarzanie energii z gazu 
natomiast w najbliższych latach najprawdopodobniej zyska 
przewagę konkurencyjną w stosunku do wytwarzania energii z 
węgla. Dzieje się tak, ponieważ wytwarzanie z wykorzystaniem 
gazu emituje mniej CO2 na MWh niż wytwarzanie z 
wykorzystaniem węgla kamiennego i brunatnego.
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W ciągu ostatnich 10 lat niska cena emisji CO2 nie miała 
bezpośredniego wpływu na względne koszty zmienne 
gazu i węgla, a zatem prawie nigdy nie była czynnikiem 
napędzającym dla wytwórców energii w tej kwestii. Jednak 
zrealizowany już, jak również spodziewany dalszy wzrost cen 
emisji CO2 stawia obecnie pytanie: w jakim stopniu można 
zmniejszyć emisje generowane przez przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej i elektrownie konwencjonalne 
poprzez przejście z wytwarzania energii z węgla na 
wytwarzanie jej z gazu.

W celu oceny zysku finansowego dla producentów energii 
przy ewentualnym przejściu z węgla na gaz, jako paliwo 
napędzające elektrownie, za pomocą naszego modelu 
analitycznego ICIS Power Horizon* przeprowadziliśmy 
badania wrażliwości producentów na zmiany. Z pomocą 
naszego modelu możliwe jest symulowanie zmian cen emisji 
CO2 w rożnych krajach Europy. Na potrzeby tego raportu 
obliczono cztery różne wrażliwości, utrzymując cenę gazu 
i węgla na stałym poziomie przy uwzględnieniu czterech 
różnych cen emisji dwutlenku węgla: 21,00 EUR/t CO2e, 22,00 
EUR/t CO2e, 25,00 EUR/t CO2e, 30,00 EUR/t CO2e.

Wyniki pokazują, że wzrost ceny emisji dwutlenku węgla o 
1,00 EUR/t CO2e – z 21,00 EUR/t CO2e do 22,00 EUR/t CO2e 
– przekłada się na zmniejszenie emisji o około 4,7 mln ton w 
sześciu głównych krajach europejskich – Niemczech, Francji, 

Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii i Polsce. Odpowiada 
to 0,8% całkowitych emisji pochodzących z sektora 
energetycznego w tych krajach. Wyniki analizy wrażliwości 
można znaleźć na ilustracji 9.

Wzrost cen emisji CO2, przy utrzymaniu cen węgla i gazu 
na stałym poziomie, przekłada się na wyższe koszty dla 
wytwórców energii. Ma to nieuchronny wpływ na cenę energii 
elektrycznej na rynku hurtowym w przypadku, gdy o cenie 
decydują typy źródeł energii inne niż kopalne. Wreszcie 

Learn more

ICIS Power Perspective provides a wealth of market insight and analysis 
on key power market developments and policy changes. Power Horizon 
translates this into an EU-wide power price forecast up until 2030, so  
you can evaluate how these changes will influence your business.

Carbon prices  
have quadrupled.
What influence will this have on 
European power prices?

*ICIS Power Horizon is a pan-European power price-forecasting tool that 
calculates power prices on an hourly basis taking into account regulatory and 
market developments. Learn more about ICIS Power Horizon
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stopień, w jakim cena energii elektrycznej ulega zmianom, 
zależy od poziomu konkurencji, przed jaką stoi każda 
elektrownia w danej godzinie (lub w niektórych przypadkach 
nawet w każdym kwadransie).

Jak widać na ilustracji 10, wyniki modelu pokazują, że Polska 
spośród sześciu badanych krajów odnotowałaby największy 
wzrost cen energii elektrycznej, z kosztem pośrednim 
sięgającym 0,86/MWh za 1,00 EUR/t wzrostu CO2e w 
przypadku, gdyby ceny emisji CO2 osiągnęły 30,00 EUR/t 
CO2e. Wielka Brytania i Włochy to kraje, które doświadczyłyby 
najmniejszego wzrostu cen energii wynikającego z wyższych 
cen emisji dwutlenku węgla, przy kosztach pośrednich 
wynoszących 0,40 EUR/MWh za 1,00 EUR/t wzrostu emisji CO2.
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RYSUNEK 12: GENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 
NIEMCZECH

Zródło: ICIS

Jak pokazują dane z 2018 roku, przejście z wytwarzania 
energii z węgla na wytwarzanie energii elektrycznej z 
wykorzystaniem gazu jeszcze nie nastąpiło, ale ostatecznie 
stanie się tak, aby zapewnić konieczną redukcję, o której była 
mowa powyżej. Zgodnie z naszą analizą sektor energetyczny 
ma obecnie jedynie 130 mln ton potencjału redukcji emisji 
CO2 przy pełnym lub tylko częściowym wykorzystaniu 
wszystkich niewykorzystanych lub nie w pełni wykorzystanych 
mocach produkcyjnych gazu w Europie w celu zastąpienia 
węgla. Oznacza to, że sektor energetyczny nie jest w 
stanie, bez dodatkowych inwestycji w odnawialne moce 
wytwórcze energii elektrycznej lub moce wytwórcze opalane 
gazem, zapewnić koniecznej redukcji emisji CO2. Poniżej 
podsumowaliśmy wpływ wyższej ceny emisji dwutlenku 
węgla na sześć największych rynków energii w Europie.

Niemcy: Ceny emisji CO2 wywrą presję na węgiel w 
najbliższych latach
Spodziewamy się, że ceny energii elektrycznej na rynku 
niemieckim wzrosną o około 35,00 EUR/MWh, osiągając tym 
samym w roku 2019 poziom 45,00 EUR/MWh. Ten wzrost 
będzie tylko częściowo powodowany wzrostem cen emisji 
dwutlenku węgla. Wpływ na to będą miały też inne czynniki. 
Nasz model pokazuje, że w ciągu najbliższych pięciu lat, do 
roku 2025 ceny energii elektrycznej wzrosną do ponad 60,00 
EUR/MWh wraz ze wzrostem cen emisji dwutlenku węgla. 
Obok ceny emisji dwutlenku węgla, głównymi czynnikami 
napędzającymi ten wzrost w Niemczech będzie stopniowe 
wycofywanie energii jądrowej w 2023 roku, a także redukcja 
mocy produkcyjnych węgla brunatnego i kamiennego 
w związku z wycofywaniem używania węgla w całych 
Niemczech. Szacujemy, że w tym samym czasie produkcja 
energii elektrycznej z węgla brunatnego obniży się o 34%, a 
z węgla kamiennego o 6%. W tym samym czasie produkcja 
energii z gazu wzrośnie o 17% ze względu na zwiększoną 
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konkurencyjność tego paliwa wynikającą z wyższych cen 
emisji CO2. Jednocześnie spodziewamy się, że produkcja 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyraźnie 
wzrośnie o ponad 35%.

Francja: Płuco energetyczne Europy Środkowo-
Zachodniej
Z tak obszernym portfelem elektrowni jądrowych mogłoby 
się wydawać, że francuski rynek energetyczny nie zostanie 
znacząco dotknięty zmianami cen emisji CO2. Jednak ze 
względu na ścisłe powiązanie rynku francuskiego z częściowo 
opartym na paliwach kopalnych rynkiem w Niemczech ruchy 
cen we Francji będą tak samo ściśle powiązane z cenami 
w Niemczech. Szacujemy, że od 2023 roku ceny na rynku 
francuskim przekroczą 60,00 EUR/MWh. Ponadto oczekujemy, 

że Francja umocni swój status eksportera energii elektrycznej, 
wysyłając ponad 100 TWh energii elektrycznej netto od 2023 
roku. Jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej z paliw 
kopalnych, spodziewamy się 20% spadku produkcji energii 
elektrycznej z paliw gazowych pomiędzy rokiem obecnym 
a 2025. Równocześnie spodziewamy się ok. 45% wzrostu 
produkcji prądu z odnawialnych źródeł energii w tych samych 
latach.

Wielka Brytania: Po Brexicie Wielka Brytania będzie 
importować więcej prądu z Europy
W naszej analizie nie wzięliśmy pod uwagę krótkoterminowych 
skutków potencjalnego Brexitu „bez umowy” na rynku 
uprawnień CO2 i energii elektrycznej. W celu naszej analizy 
przyjmujemy, że Wielka Brytania wybierze tzw. miękki Brexit, tym 
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samym opuszczając europejski rynek emisji CO2 w 2021 roku. 
Przypuszczamy, ze Wielka Brytania nadal będzie opierać ceny 
emisji CO2 wewnątrz kraju na obecnym systemie europejskim. 
Taki scenariusz doprowadziłby do wzrostu cen prądu w 
Wielkiej Brytanii, które po 2023 roku mogłyby wzrosnąć do 
ponad 70,00 EUR/MWh. Co ciekawe, wyniki naszego modelu 
pokazują, że produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem 
gazu w Wielkiej Brytanii zmniejszyłaby się o około 61% w latach 
2019–2025, nawet przy wysokich cenach emisji dwutlenku 
węgla. Wynika to z dodatkowo ustanowionego „price floor”, 
czyli minimalnej ceny emisji CO2 w Wielkiej Brytanii. Oznacza 
to, że Wielka Brytania wolałaby raczej importować energię z 
kontynentu, niż produkować ją w kraju za pomocą elektrowni 
gazowych. Chociaż produkcja energii ze źródeł odnawialnych 
ma wzrosnąć do roku 2025 o 37%, całkowita krajowa produkcja 
energii w UK zmniejszy się o ponad 21% do roku 2025, przy 
czym szacujemy, że import do kraju zwiększy się o ponad 200%.
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Włochy: Jednostki wytwórcze opalane gazem zwiększą 
udział w rynku w średnim okresie
Z uwagi na to, że ponad połowa krajowej produkcji energii 
elektrycznej jest zasilana gazem, włoskie ceny energii są 
bardzo wrażliwe na zmiany cen uprawnień emisji CO2. W 
związku z tym oczekujemy, że włoskie ceny energii osiągną 
poziom powyżej 70,00 EUR/MWh po 2024 roku, ponieważ 
generowanie gazu będzie droższe w ramach wyższych cen 
emisji CO2. Mimo, że nie spodziewamy się wzrostu ilości 
produkcji prądu do 2025 roku, szacujemy, ze Włochy zwiększą 
import z 45 TWh szacowanych na rok 2019 do ponad 65 
TWh w roku 2025, również dzięki zwiększeniu zdolności 
przesyłowych z innych krajów. W tym samym okresie, 
szacujemy że produkcja z odnawialnych źródeł energii 
wzrośnie o 26%, a wytwarzanie energii z gazu zmniejszy się o 
23%.
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Hiszpania: Ceny CO2 przyczynią się do stopniowego 
wycofywania się z części produkcji węgla
Hiszpania z ogólnie niskim poziomem produkcji energii 
elektrycznej z paliw kopalnych jest mimo wszystko wrażliwa 
na wyższe ceny emisji dwutlenku węgla. Zgodnie z wynikami 
naszego modelu ceny energii w Hiszpanii wzrosłyby do 
średniego rocznego poziomu około 60,00 EUR/MWh w 
2022 roku, po czym w 2024 roku osiągnęłyby prawie 70,00 
EUR/MWh. Po stronie wytwarzania energii oczekujemy, że 
przejście z gazu na energię odnawialną nastąpi w latach 
2019–2025, przy czym produkcja energii z wykorzystaniem 
gazu zmniejszy się o 36%, a produkcja energii ze źródeł 
odnawialnych wzrośnie o 30%. Mimo że zdolności przesyłowe 
gazu maleją, gaz nadal będzie technologią ustalającą ceny w 
większości godzin w Hiszpanii, i w konsekwencji ceny energii 
elektrycznej wzrosną, chociaż produkcja energii elektrycznej z 
wykorzystaniem gazu spada.

Polska: Ceny CO2 podniosą ceny energii, powodując 
wzrost ilości gazu w koszyku wytwórczym
Ze względu na bardzo dużą flotę elektrowni węglowych, 
polska cena energii elektrycznej jest bardzo wrażliwa na 
zmiany cen emisji CO2. Z naszej analizy wynika, że w latach 
2019–2025 ceny energii elektrycznej w Polsce wzrosną z 
poziomu nieco powyżej 50,00 EUR/MWh do około 70,00 
EUR/MWh. Biorąc pod uwagę rozwój cen emisji dwutlenku 
węgla, Polska jest najlepszym przykładem przejścia z węgla 
na paliwa gazowe, przy czym produkcja energii z gazu 
zwiększyłaby się o ponad 120% (15 TWh) w latach 2019–2025 
przy jednoczesnym zmniejszeniu produkcji energii z węgla 
kamiennego o 10% (6,5 TWh) i węgla brunatnego o 2% (1,4 
TWh). W tych samych latach produkcja energii ze źródeł 
odnawialnych wzrosłaby o ponad 120% (22,6 TWh).
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prawie dekadzie pracy w charakterze starszego analityka 

w dziale CO2, energii i gazu ziemnego. Matteo jest 
odpowiedzialny za rozwój biznesu i dostarczanie analiz 
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WNIOSKI: CO POTEM?
Jak już wspomniano, na poziom emisji w 2018 roku tylko 
w niewielkim stopniu wpłynęły znacząco rosnące ceny 
emisji dwutlenku węgla, które w 2018 roku osiągnęły 
poziom powyżej 20 EUR/t CO2e. Chociaż produkcja energii 
elektrycznej w oparciu o paliwa kopalne zmniejszyła się w 
latach 2017–2018, tendencja ta jest widoczna od co najmniej 
2013 roku na sześciu największych rynkach energetycznych 
w Europie. Liczby te pokazują również, że główny czynnik 
powodujący ograniczenie produkcji paliw kopalnych jest 
związany ze zwiększonym wytwarzaniem energii ze źródeł 
odnawialnych, które wypiera wytwarzanie paliw kopalnych.

Jednak dzięki nowym reformom europejskiego rynku 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla zwiększony niedobór 
uprawnień do emisji CO2 sprawi, że konieczne będzie 
zwiększenie i przyspieszenie redukcji emisji. Zgodnie z naszą 
analizą doprowadzi to do tego, że ceny emisji dwutlenku 
węgla przekroczą 40,00 EUR/t CO2e w ciągu najbliższych 
pięciu lat. W związku z tym wszystkie sektory emitujące 
emisje objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami będą 
narażone na ryzyko, ale również i na szanse.

Ponadto analiza pokazuje, że sektor energetyczny może 
zapewnić jedynie część niezbędnej redukcji przy istniejących 
i spodziewanych mocach wytwórczych. Oprócz ceny 
emisji dwutlenku węgla, na ceny energii w całej Europie 
będzie miało spożytkowanie niewykorzystanych mocy 
wytwórczych gazu ziemnego oraz ograniczenie produkcji 

węgla brunatnego i kamiennego. W krajach zależnych od 
paliw kopalnych, takich jak Polska czy Niemcy, ceny energii 
elektrycznej będą prawdopodobnie wyższe.

Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, że inwestycje w technologie 
niskoemisyjne – w sektorze energetycznym i przemysłowym 
– staną się bardziej opłacalne, być może nawet wcześniej niż 
oczekiwano. Takie inwestycje będą również nieuniknione 
w celu osiągnięcia niezbędnych redukcji, aby osiągnąć 
wyznaczone cele. Oczekujemy, że sektor energetyczny będzie 
nadal liderem w tej nowej fali inwestycji. Dzięki wyższym 
cenom emisji dwutlenku węgla i spadającym kosztom 
technologii odnawialne źródła energii mogą osiągnąć 
parytet rynkowy w różnych krajach już w ciągu najbliższych 
pięciu lat. Dodatkowo elastyczne jednostki wytwórcze 
opalane gazem odzyskają udział w rynku, a być może dojdzie 
również do nowych inwestycji. Oprócz rozwoju sytuacji w 
sektorze energetycznym i pomimo dalszego otrzymywania 
znacznej części bezpłatnych uprawnień, wyższe ceny i 
bardziej rygorystyczne poziomy odniesienia skłonią również 
sektory przemysłowe objęte systemem do przyjrzenia się 
długoterminowym inwestycjom w czystsze technologie 
produkcji i efektywność energetyczną. Rola rządów krajowych 
w napędzaniu tej transformacji będzie miała tu kluczowe 
znaczenie. Ponieważ wyższe ceny emisji dwutlenku węgla 
skutkują wyższymi przychodami z krajowych aukcji uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla, jedną z możliwości może być 
zapewnienie dodatkowego wsparcia na sfinansowanie 
potrzebnych inwestycji w różnych sektorach.


