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Wpływ ryzyka zmiany cen uprawnień zbywalnych do emisji CO2…

Wstęp
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS) jest klu-

czowym instrumentem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz 
jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów 
cieplarnianych. System podlega ciągłym modyfikacjom, a ostatnie pro-
pozycje UE zmierzają w kierunku realizacji unijnego celu polegającego 
na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 40% do 
2030 r. zgodnie z celami polityki klimatyczno-energetycznej. Realizacja 
tego celu ma stanowić wkład UE w realizację zobowiązań wynikających 
z porozumienia paryskiego.

Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu EU ETS na krajowy 
sektor energetyczny. Ponieważ założenia i cele systemu podlegają wciąż 
modyfikacjom na szczeblu unijnym i krajów członkowskich, jego skutki nie 
są pewne. Dotyczy to zwłaszcza wysokości cen uprawnień zbywalnych, 
które wskutek planowanego ograniczenia ich całkowitej puli najprawdo-
podobniej znacznie wzrosną. Wysokość ceny uprawnień do emisji CO2 
stanowi podstawowy czynnik ryzyka, a tym samym konkurencyjności 
technologii energetycznych. Szczególnie dotyczy to polskiego sektora 
energetycznego, który bazuje na tradycyjnych technologiach węglowych. 
Z tego względu w artykule podjęto próbę analizy wpływu zmienności cen 
uprawnień zbywalnych na konkurencyjność technologii energetycznych 
oraz wysokość kosztów produkcji energii.

Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej scharakteryzowano cele 
i założenia EU ETS oraz przedstawiono aktualny stan badań nad podjętym 
problemem. W części drugiej opisano zastosowaną metodykę badawczą, 
opartą na modelowaniu matematycznym. Zastosowano model optymali-
zacyjny rozwoju krajowego sektora energetycznego, wyznaczający opty-
malny miks technologii energetycznych dla przyjętych uwarunkowań 
rozwojowych. Natomiast część ostatnia to dyskusja wyników symulacji 
modelowych.
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1. Unijny system handlu uprawnieniami zbywalnymi do emisji CO2
EU ETS polega na wprowadzeniu limitu łącznych emisji CO2 emitowa-

nych przez instalacje objęte systemem. Z czasem limit ten jest obniżany, co 
sprawia, że łączne emisje spadają. Ograniczenie całkowitej liczby dostęp-
nych uprawnień do emisji gwarantuje, że mają one pewną wartość ryn-
kową. Firmy otrzymują lub kupują uprawnienia do emisji, którymi mogą 
handlować zgodnie ze swoimi potrzebami. Podstawową metodą przydzie-
lania uprawnień do emisji jest sprzedaż na aukcji. W 2013 r. pułap upraw-
nień do emisji ze stałych instalacji wynosił nieco ponad 2 mld ton. Podczas 
trzeciej fazy EU ETS (2013–2020) pułap ten jest zmniejszany każdego roku 
poprzez zastosowanie liniowego współczynnika redukcji wynoszącego 
1,74% średniej łącznej liczby przydziałów wydawanych rocznie w latach 
2008–2012. Po 2021 r. planowana jest szybsza redukcja liczby uprawnień 
do emisji w tempie 2,2% rocznie, co wiąże się ze spodziewanymi wyższymi 
cenami uprawnień. Taki jest cel polityki UE, gdyż dotychczasowe niskie 
ceny uprawnień nie zapewniały wystarczających zachęt do podjęcia dzia-
łań redukcji emisji CO2 w poszczególnych krajach członkowskich.

Dla Polski szybsze tempo redukcji liczby uprawnień do emisji spowo-
dowałoby wyższe koszty dla polskiej energetyki opartej głównie na węglu. 
Argumenty te można znaleźć w wielu wypowiedziach polityków i artyku-
łach prasowych, w tym także w stosunkowo niewielkiej liczbie publikacji 
zawierających analizy modelowe. Ich wyniki prezentują przede wszystkim 
wpływ całego pakietu klimatycznego na energetykę i gospodarkę, w tym 
zdefiniowanych tam pułapów OZE, efektywności energetycznej i emisji 
CO2 [Model optymalnego miksu…, 2015; Wierzbowski i inni, 2014; Polityka 
klimatyczno-energetyczna…, 2013; Zestawienie najważniejszych argumentów…, 
2013; Krótkookresowe skutki…, 2012; Jankowski, 2009; Korab, 2011]. W lite-
raturze krajowej stosunkowo mało jest opracowań prezentujących wpływ 
pojedynczego, acz kluczowego z punktu widzenia skutków ekonomicznych 
czynnika, jakim jest cena uprawnienia zbywalnego. Do nielicznych wyjątków 
należą publikacje [Woźniak, 2012; Włosik, 2016], które wycinkowo określają 
wpływ cen uprawnień na ceny energii. Co więcej, taka analiza wymaga nie 
tylko podejścia modelowego, ale także musi uwzględniać ryzyko zmien-
ności ceny uprawnienia. Również tutaj widoczny jest brak odniesień lite-
raturowych (z wyjątkiem publikacji [Kudełko i inni, 2011; Orzechowska 
i inni, 2015]). W przypadku literatury zagranicznej ta problematyka badawcza 
jest intensywnie analizowana; istnieje ogromna liczba publikacji dotyczących 
wpływu systemu EU ETS na gospodarki czy sektory energetyczne poszcze-
gólnych państw, m.in. [Hoff mann, 2007; Linares i inni, 2006; De Bruyn i inni, 
2008; Lund, 2007; Kirat i inni, 2011; Lise i inni, 2010; Kara i inni, 2008; Conga, 
Weib, 2010; Bonentia i inni, 2013; Hoffmann, 2007; Rogge, 2010]. Najważniejsze 
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z nich to analizy modelowe wskazujące na skutki ekonomiczne czy społeczne 
tych rozwiązań [The impact of a CO2…, 2016; Suerkemper i inni, 2013; Bonenti 
i inni, 2013; Thema i inni, 2013; Alberola i inni, 2009]. Część z nich dotyczy 
także analiz wrażliwości wartości zmiennych decyzyjnych na sektor ener-
getyczny [Yan i inni, 2016; Gumerman i inni, 2001; Tarancon i inni, 2012; 
Klingelhöfer, 2009; Morán, González, 2007].

2. Założenia metodyczne
Analiza wpływu ryzyka zmienności cen uprawnień zbywalnych do 

emisji CO2 na sektor energetyczny wymaga zastosowania podejścia 
modelowego, gdyż tylko taka metodyka pozwala na całościowe określe-
nie skutków techniczno-ekonomicznych. Zastosowany w obliczeniach 
model matematyczny jest liniowym modelem optymalizacyjnym z funk-
cją celu maksymalizującą zdyskontowaną sumę nadwyżek producentów 
i konsumentów energii elektrycznej i ciepła (jego bardziej szczegółowy 
opis można znaleźć w [Kudełko i inni, 2011]. Strona podażowa modelu 
to potencjalni dostawcy nośników energetycznych i ich ceny oraz technolo-
gie energetyczne wraz z ich szczegółowymi charakterystykami techniczno-
-ekonomicznymi. Strona popytowa obejmuje poszczególne sektory gospo-
darcze i gospodarstwa domowe. Model zaimplementowany jest w systemie 
GAMS [Brook i inni, 1992], w obliczeniach wykorzystano solver CPLEX 
dla rozwiązania zadań programowania liniowego.

Symulacje wykonano dla scenariusza odniesienia, który był podstawą 
dla przeprowadzenia analizy wrażliwości. W scenariuszu tym przyjęto 
aktualne plany rozwojowe krajowego sektora górnictwa węgla kamien-
nego i brunatnego, sektora energetycznego oraz najważniejsze sektorowe 
regulacje środowiskowe. Przyjęto stosunkowo wysoką (przynajmniej 
w porównaniu do obecnej 4–5 euro/Mg CO2) cenę uprawnień zbywal-
nych do emisji CO2 na poziomie 15 euro/Mg CO2, co podyktowane było 
aktualnymi szacunkami ekspertów biorącymi pod uwagę wspomniane 
regulacje ograniczające podaż uprawnień. Następnie zmieniano wyso-
kość ceny uprawnienia w zakresie 1/2 do 2-krotności ceny bazowej, czyli 
od 7,5 euro/Mg CO2 do 30 euro/Mg CO2 – ze zmianami co 10% – oraz 
przeliczano na nowo model z nowymi parametrami. Uzyskano tym samym 
kilkanaście rozwiązań w zakładanym przez ekspertów zakresie cen upraw-
nień – od obecnie obowiązujących, do najwyższych pułapów dla przyszłej 
restrykcyjnej polityki klimatycznej UE.

Analiza wyników obejmuje:
– zużycie poszczególnych nośników energetycznych, będące pochodną 

produkcji energii elektrycznej i ciepła z poszczególnych technologii 
energetycznych,
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– wzrost jednostkowych kosztów produkcji na skutek konieczności 
zakupu uprawnień zbywalnych,

– jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej z elektrowni i elek-
trociepłowni zawodowych.

3. Wyniki analizy modelowej
Wysokość cen uprawnień zbywalnych na emisję CO2 ma istotny wpływ 

na konkurencyjność technologii energetycznych. Na rysunku 1 przed-
stawiono poziom zużycia węgla kamiennego trafiającego do krajowej 
energetyki, co wskazuje na pozycję technologii węglowych w bilansie 
energetycznym kraju. Ten i kolejne wykresy – składające się z dwóch czę-
ści – pokazują to samo zjawisko w różnym układzie. W pierwszej części 
rysunku pokazano zmiany zmiennej wynikowej (w tym wypadku zużycia 
węgla kamiennego) w latach 2015, 2020, 2025, 2030 i 2035 dla czterech pro-
centowych (w odniesieniu do ceny bazowej) wysokości ceny uprawnienia 
zbywalnego. W drugiej części pokazano zmiany zmiennej wynikowej dla 
poszczególnych wartości procentowych ceny uprawnienia zbywalnego.

Można zaobserwować, że zużycie węgla kamiennego w latach 2015–
2025 spada niezależnie od zmian cen uprawnień zbywalnych, natomiast 
w latach 2030–2035 rośnie. Oznacza to brak wrażliwości technologii wyko-
rzystujących węgiel kamienny na stosunkowo nieduże zmiany cen upraw-
nień, co szczególnie odnosi się do okresu 2015–2025. Jedynie wyższe ceny 
uprawnień w zakresie 150–160% ceny bazowej – i to tylko w latach 2030–
2035 – powodują większy spadek zużycia węgla energetycznego w zakresie 
50–130 PJ. Tym samym tradycyjne technologie węglowe zastępowane są 
technologiami konkurencyjnymi, o czym poniżej.

Zupełnie inne zmiany zachodzą w zakresie technologii wykorzystują-
cych węgiel brunatny, gdzie zużycie tego paliwa systematycznie rośnie 
(rys. 2). Technologie wykorzystujące węgiel brunatny charakteryzują 
się nieco większą wrażliwością na zmiany cen uprawnień zbywalnych, 
choć dopiero po 2020 r. Wyższe ceny uprawnień – ale tylko od 2025 r. – 
w zakresie 170–200% ceny bazowej powodują spadek konkurencyjno-
ści tego typu technologii. Generalnie można stwierdzić, że technologie 
węglowe, zarówno oparte na węglu kamiennym, jak i brunatnym, prak-
tycznie dopiero od 2025 r. wykazują znaczną wrażliwość na wyższe ceny 
uprawnień, przy czym w przypadku węgla kamiennego jest to cena około 
22,5 euro/Mg CO2, natomiast w przypadku węgla brunatnego jest to rząd 
cenowy 25,5 euro/Mg CO2.
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Rysunek 1. Zużycie węgla kamiennego w energetyce [PJ] w zależności 
od ceny uprawnień zbywalnych do emisji CO2
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Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 2. Zużycie węgla brunatnego w energetyce [PJ] w zależności od ceny 
uprawnień do emisji
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Źródło: Opracowanie własne.

Kolejne rysunki 3, 4 i 5 pokazują alternatywne źródła energii, które 
mogą zastąpić technologie węglowe. Produkcja energii wiatrowej w okresie 
2015–2035 rośnie o około 65 PJ niezależnie od wysokości ceny uprawnienia 
zbywalnego. Ten rodzaj energii jest zatem niewrażliwy na poziom cen 
uprawnień zbywalnych, zarówno w zakresie niskich, jak i wysokich cen. 
Prognozowany wzrost produkcji wynika wyłącznie z narzuconego limitu 
OZE w produkcji energii elektrycznej. Współspalanie biomasy w trady-
cyjnych technologiach węglowych oraz produkcja energii w kotłach zasi-
lanych biomasą nie są wykorzystywane na wielką skalę, ich znaczenie 
z czasem maleje. Również ten rodzaj paliwa jest niewrażliwy na zmiany 
cen uprawnień zbywalnych.



268 Mariusz Kudełko

Rysunek 3. Wykorzystanie potencjału energii wiatrowej w energetyce [PJ] 
w zależności od ceny uprawnień do emisji
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Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 4. Zużycie biomasy w energetyce [PJ] w zależności od ceny 
uprawnień do emisji
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Źródło: Opracowanie własne.

Jeśli chodzi o gaz w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu cen 
uprawnień, czyli 15 euro/Mg CO2, jego wykorzystanie w całym okresie jest 
praktycznie na stałym poziomie około 58 PJ. Jednak w zakresie 190–200% 
bazowej ceny uprawnienia można zaobserwować jego dynamiczny rozwój. 
Technologie gazowe pełniłyby wówczas funkcję zastępującą technologie 
wykorzystujące węgiel brunatny. Wniosek jest taki, że technologie gazowe 
stanowią alternatywę dla tradycyjnej energetyki, lecz tylko w przypadku 
wysokich cen uprawnień na emisję CO2.

Wysokie ceny uprawnień od 25 euro/Mg CO2 powodują także wzrost 
konkurencyjności technologii jądrowej. Ubytki produkcji z tradycyjnych 
technologii węglowych zastąpione mogłyby być wówczas przyrostem 
produkcji z energetyki jądrowej, przy czym występuje tu prosta zależność – 
im wyższe ceny uprawnień ponad 25 euro/Mg CO2, tym mniej produkcji 
pochodzącej z tradycyjnych technologii węglowych, a więcej z energetyki 
jądrowej.
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Rysunek 5. Zużycie gazu w energetyce [PJ] w zależności od ceny uprawnień 
do emisji
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Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku 6 przedstawiono wzrost kosztów produkcji energii 
na skutek konieczności dokonywania zakupu uprawnień zbywalnych 
do emisji CO2. W scenariuszu bazowym z ceną uprawnienia na poziomie 
15 euro/Mg CO2 w 2020 r. wskaźnik ten wynosi około 18% i praktycznie 
do 2035 r. utrzymuje się na tym samym poziomie. Wzrost ceny uprawnień 
zbywalnych wpływa na wzrost tego wskaźnika. Charakterystyczne, że po 
przekroczeniu ceny 27 euro/Mg CO2 (czyli 180% ceny bazowej) wskaź-
nik ten dla lat 2030–2035 spada. Można z tego wyciągnąć bardzo ważny 
wniosek, że dopiero tak wysoki wzrost cen uprawnień zwiększa konku-
rencyjność technologii niskoemisyjnych, czyli OZE, gazowych i jądrowych.

Rysunek 6. Wskaźnik wzrostu kosztów produkcji na skutek konieczności 
zakupu uprawnień zbywalnych do emisji CO2 w zależności od ceny 
uprawnień do emisji
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Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 7 przedstawia natomiast zmiany średnich kosztów produkcji 
energii elektrycznej. W scenariuszu bazowym koszty produkcji rosną od 
205 zł/MWh w 2013 r. do 250 zł/MWh w 2035 r. Wzrost ceny uprawnień zby-
walnych przekłada się na systematyczny wzrost kosztów produkcji. Wskaź-
nik wrażliwości kosztów produkcji na zmiany cen uprawnień zbywalnych 
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mieści się w granicach 0,08–0,10, czyli 1-procentowa zmiana ceny upraw-
nienia powoduje 0,08–0,10-procentową zmianę kosztu produkcji.

Rysunek 7. Wysokość jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej 
w energetyce zawodowej w zależności od ceny uprawnień do emisji [zł/MWh]
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Źródło: Opracowanie własne.

Zakończenie
W artykule przestawiono niektóre możliwe skutki strukturalne i eko-

nomiczne europejskiego systemu handlu uprawnieniami zbywalnymi do 
emisji CO2. Ten jeden z kluczowych instrumentów polityki środowiskowej 
UE cechuje duży stopień ryzyka w zakresie wysokości prognozowanych 
cen uprawnień zbywalnych, a tym samym ich wpływu na krajowy sektor 
energetyczny.

Wyniki analizy wrażliwości dla zmiennej wysokości cen uprawnień 
zbywalnych do emisji CO2 umożliwiają ocenę ich wpływu na krajowy 
sektor energetyczny poprzez obraz potencjalnych zmian strukturalnych. 
Chodzi głównie o konkurencyjność technologii energetycznych, które 
z uwagi na ich zróżnicowaną emisyjność mogą zmienić przyszły miks  
energetyczny kraju. Trzeba przy tym mieć świadomość, że o przyszłym 
kształcie struktury wytwarzania energii w Polsce – poza czynnikami eko-
nomicznymi (ekologicznymi) – decydują także czynniki polityczne. Przed-
stawiony zatem w artykule obraz możliwych zmian nie należy traktować 
w kategoriach prawdopodobnego kierunku rozwoju polskiej energetyki, 
ale jako wskazanie przewagi kosztowej tych technologii, dla których poli-
tyka klimatyczna UE stwarza szanse rozwoju. Innymi słowy, zastosowany 
matematyczny model wybiera rozwiązanie optymalne z punktu widzenia 
założonego kryterium optymalizacji, nie gwarantuje jednak, że rzeczywi-
stość gospodarcza podążać będzie zgodnie z jego wskazaniami.

Wyniki symulacji wskazują, że tradycyjne technologie wykorzystujące 
węgiel kamienny i brunatny po 2025 r. mogą utracić swoją pozycję na skutek 
wyższych cen uprawnień, przy czym w przypadku węgla kamiennego jest 
to cena około 22,5 euro/Mg CO2, natomiast w przypadku węgla brunatnego 
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jest to rząd cenowy 25,5 euro/Mg CO2. Wówczas to technologie gazowe, 
i przede wszystkim energetyka jądrowa, wykazują ekonomiczną przewagę 
nad nimi. Energetyka wiatrowa i biomasa są niewrażliwe na poziom cen 
uprawnień zbywalnych – czyli wyższa cena nie powoduje zwiększenia ich 
konkurencyjności. W scenariuszu bazowym z ceną uprawnienia na pozio-
mie 15 euro/Mg CO2 w 2020 r. wskaźnik wzrostu kosztów produkcji energii 
na skutek konieczności dokonywania zakupu uprawnień zbywalnych 
do emisji CO2 wynosi około 18% i praktycznie do 2035 r. utrzymuje się 
na tym samym poziomie. Po przekroczeniu ceny 27 euro/Mg CO2 rośnie 
konkurencyjność technologii niskoemisyjnych.
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Streszczenie
Celem artykułu było określenie wpływu UE ETS na krajowy sektor energe-

tyczny. Ponieważ założenia i cele systemu są zmienne, jego skutki również nie są 
pewne. Szczególnie dotyczy to wysokości cen uprawnień zbywalnych do emisji 
CO2, które wskutek planowanego ograniczenia ich całkowitej puli najprawdopo-
dobniej znacznie wzrosną. Ponieważ wysokość ceny uprawnień do emisji CO2 
stanowi istotny czynnik ryzyka i konkurencyjności technologii energetycznych, 
w artykule podjęto próbę analizy wpływu zmienności cen uprawnień zbywalnych 
na konkurencyjność poszczególnych technologii energetycznych oraz wysokość 
kosztów produkcji energii. Jest to o tyle ważne, że ilość opracowań analizujących 
wpływ zmienności tego instrumentu na krajowy sektor energetyczny jest stosun-
kowo niewielka. Zastosowany w obliczeniach model matematyczny jest liniowym 
modelem optymalizacyjnym z funkcją celu maksymalizującą zdyskontowaną sumę 
nadwyżek producentów i konsumentów energii elektrycznej i ciepła. Przyjęto sto-
sunkowo wysoką cenę uprawnień zbywalnych do emisji CO2 na poziomie 15 euro/
Mg CO2, a następnie zmieniano ich wysokość w zakresie 1/2 do 2-krotności ceny 
bazowej. Wyniki symulacji wskazują, że tradycyjne technologie wykorzystujące 
węgiel kamienny i brunatny po 2025 r. mogą utracić swoją pozycję na skutek 
wyższych cen uprawnień. Wówczas to technologie gazowe i przede wszystkim 
energetyka jądrowa wykazują ekonomiczną przewagę nad nimi. Energetyka 
wiatrowa i biomasa są niewrażliwe na poziom cen uprawnień zbywalnych – 
czyli wyższa cena nie powoduje zwiększenia ich konkurencyjności. Wysokie 
ceny uprawnień (od 25 euro/Mg CO2) powodują także wzrost konkurencyjności 
energetyki jądrowej. Ubytki produkcji z tradycyjnych technologii węglowych 
zastąpione mogłyby być wówczas tym źródłem.

Słowa kluczowe
handel uprawnieniami zbywalnymi, ceny uprawnień zbywalnych do emisji CO2, 
modelowanie matematyczne, krajowy sektor energetyczny
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The impact of the risk of CO2 allowance prices on domestic energy 
sector (Summary)

The aim of the article was to determine the impact of the EU ETS on the domestic 
energy sector. Since the assumptions and objectives of the system are still changing, 
its effects are also uncertain. This particularly applies to the CO2 allowance prices 
which, as a result of the planned reduction of their total supply, will probably 
significantly increase. Since the CO2 allowance prices affect the risk and com-
petitiveness of energy technologies, the article attempts to analyse the impact 
of price volatility on the competitiveness of energy technologies and the cost 
of energy production. The number of studies examining the impact of volatility 
of this instrument on the domestic energy sector is relatively small, thus this study 
tries to fill this gap. The mathematical model used here is a linear optimization 
model with the objective function of maximizing the discounted sum of producers 
and consumers surpluses. The relatively high CO2 allowance price at 15 Euro/
Mg CO2 was set up, and next the prices in the range of 1/2 to 2 times of the base 
price were changed. Simulation results show that conventional technologies using 
coal and lignite after 2025 may lose their position due to higher allowance prices. 
At that time, an economic advantage over them have gas and nuclear power 
technologies. Wind power and biomass are insensitive to the level of allowance 
prices – a higher price does not increase their competitiveness. The high allowance 
prices (from 25 Euro/Mg CO2) also increase the competitiveness of nuclear power. 
Production losses from traditional coal-fired technologies could be replaced by 
this energy source.

Keywords
emission trading scheme, CO2 allowance prices, mathematical modelling, domestic 
energy sector


