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KONKURENCJA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Streszczenie: Jednym z głównych celów polityki energetycznej UE jest liberalizacja rynku energii elek-
trycznej na jej całym obszarze i utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego. Jest to jedyna droga do 
osiągnięcia zadowalającego poziomu konkurencji, przy wysokiej koncentracji i zintegrowaniu przemysłu 
energetycznego we wszystkich państwach członkowskich. Zasadniczym celem niniejszego opracowania 
jest charakterystyka i ocena stanu konkurencji na rynku energii elektrycznej w Polsce i w pozostałych 
państwach Unii Europejskiej. Do oceny tej wykorzystano takie mierniki, jak: liczba wytwórców (dla ryn-
ku hurtowego) i dostawców (dla rynku detalicznego) o przynajmniej 5-procentowym udziale w rynku 
energii elektrycznej, indeks HHI (indeks Her�ndhala-Hirschmana) oraz liczba klientów korzystających 
z prawa wyboru sprzedawcy (ang. TPA). 
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Wstęp

Rolą przedsiębiorstw energetycznych jest tworzenie wartości wyrażających się w zaspo-
kojeniu potrzeb klientów w zakresie mediów energetycznych (nośników energii) poprzez 
dostarczenie ich różnym grupom odbiorców, a więc przedsiębiorstwom, instytucjom, orga-
nizacjom publicznym oraz gospodarstwom domowym1. Media energetyczne są prostym 
masowym produktem, nabywane i  konsumowane przez liczne rzesze klientów, powinny 
być zatem traktowane jak każdy inny towar poddany oddziaływaniu konkurencji. Z uwagi 
na to w nowoczesnych gospodarkach następuje proces wprowadzania zasad konkurencji na 
rynkach energetycznych, co utożsamiane jest z ich liberalizacją2. 

Jednym z głównych celów liberalizacji rynków energii zarówno w Polsce, jak i w krajach 
Unii Europejskiej jest poprawa warunków (głównie cenowych, ale także obsługi) dostaw ener-
gii do odbiorców końcowych. Zakłada się, że cel ten może zostać osiągnięty poprzez wpro-
wadzenie (w maksymalnie możliwy sposób) wolnorynkowej konkurencji w poszczególnych 
obszarach rynku, a głównym podmiotem widzianym z perspektywy proponowanych zmian 
powinien być klient/odbiorca, posiadający realne prawo decydowania o tym, od kogo zakupi 
energię (elektryczną, ale także ciepło, gaz i inne nośniki energii), na jakich warunkach i po ja-
kiej cenie. W związku z powyższym obszar regulowany powinien obejmować docelowo jedy-
nie działalność sieciową (operatorską), natomiast działalność wytwórcza i cały obszar obrotu 
1  R. Kucęba, A. Pabian, F. Bylok, Energy Security Intensi!cation Determinants in the Chains of Final Energy 
Value Creation, “Polish Journal of Management Studies” 2010,Vol. 2, s. 68-80.
2  J. Brzóska, Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 
2007, s. 39. 
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energią elektryczną (także sprzedaż detaliczna energii elektrycznej do wszystkich grup kon-
sumentów) powinien odbywać się na rynku konkurencyjnym (niepodlegającym regulacji). 
Zakłada się bowiem, że prawidłowo zaimplementowane mechanizmy konkurencyjne, przy 
zachowaniu dostatecznej liczby podmiotów na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej, 
będą wystarczające do realizacji zapisów przewidzianych dyrektywami unijnymi3.

Stan konkurencji na rynku energii elektrycznej może być opisany przede wszystkim z po-
mocą wskaźników mierzących stopień koncentracji. Wobec braku dostatecznie dobrze rozwi-
niętej konkurencji transgranicznej, konkurencja na rynkach krajowych zależy od struktury sek-
tora elektroenergetycznego poszczególnych państw członkowskich. Liberalizacja rynków energii 
elektrycznej ma na celu złamanie monopolistycznych i oligopolistycznych struktur rynkowych 
zarówno na rynkach hurtowych, jak i detalicznych. Dobrymi miernikami realizacji tej strategii 
jest liczba wytwórców (dla rynku hurtowego) i dostawców (dla rynku detalicznego) o przynaj-
mniej 5-procentowym udziale w rynku energii elektrycznej. Stosunkowo prostym i wygodnym 
wskaźnikiem jest indeks HHI (indeks Her�ndhala-Hirschmana), który obliczany jest jako suma 
kwadratów procentowych udziałów w rynku wszystkich jego uczestników4. 

Na rynku w dalszym ciągu utrzymuje się sytuacja „przywiązania” konsumentów do dotychcza-
sowych sprzedawców i bardzo niewielka skala ich zmiany, mimo że prawo wyboru sprzedawcy (ang. 
TPA) przysługuje wszystkim grupom odbiorców w Polsce od 1 lipca 2007 r. Faktyczna swoboda wy-
boru sprzedawcy, której miernikiem jest liczba aktywnych na rynku odbiorców oraz liczba dokona-
nych w danym okresie zmian sprzedawcy, jest wynikiem nakładania się na siebie wielu okoliczności, 
począwszy od stopnia świadomości kupujących, poprzez ich motywację do zmiany sprzedawcy, aż 
po łatwość dokonania zmiany, czy dostępność konkurencyjnych ofert na rynku. W niniejszym opra-
cowaniu zaprezentowano ocenę stanu konkurencji na rynku energii elektrycznej w Polsce i w pozo-
stałych państwach Unii Europejskiej. Do oceny tej wykorzystano wymienione wyżej mierniki, takie 
jak: liczba wytwórców (dla rynku hurtowego) i dostawców (dla rynku detalicznego) o przynajmniej 
5-procentowym udziale w rynku energii elektrycznej, indeks HHI (indeks Her�ndhala-Hirschma-
na) oraz liczba klientów korzystających z prawa wyboru sprzedawcy (ang. TPA).

1. Pojęcie konkurencji

Termin „konkurencja” pochodzi od łacińskiego wyrażenia concurrere, które oznacza biec 
razem. Jednak merytoryczny sens tego pojęcia jest inny i sprowadza się do współzawodnic-
twa między rywalami. Występuje ono w wielu dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, 
politycznego, kulturalnego, artystycznego czy też sportowego. Konkurencja jest zjawiskiem 
charakteryzującym pewne rodzaje relacji między podmiotami, które tym zjawiskiem zostały 
objęte. Relacje te polegają na konkurowaniu. Aby skutecznie konkurować, to znaczy mimo 
przeszkód tworzonych przez konkurentów osiągać swoje cele, trzeba być konkurencyjnym. 

Konkurencja to nie tylko działania skoncentrowane na budowie najlepszej oferty. Jest 
to również umiejętność współzawodnictwa i  ograniczenia skuteczności działania innych 
uczestników rynku. Powiązania między uczestnikami, tworzące rynek, mają charakter 
wielopłaszczyznowy i dotyczą wzajemnych wewnętrznych oddziaływań w grupie przedsię-

3  J. Bil, M. Kulesa, Regulacja czy konkurencja? Model rynku energii, „Energetyka Cieplna i Zawodowa” 2009, nr 3.
4  T. Motowidlak, Efekty wdrażania polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie rynku energii elektrycznej, 
t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 171.
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biorstw sprzedających oraz relacji zewnętrznych pomiędzy sprzedającymi a kupującymi5.
Konkurencja na poszczególnych rynkach może zbliżać się do jednego z czterech pod-

stawowych modeli: konkurencji doskonałej, konkurencji oligopolistycznej, konkurencji 
monopolistycznej, czystego monopolu.

Na rynku konkurencyjnym każdy z podmiotów funkcjonuje w otoczeniu podobnych 
warunków zewnętrznych. Zawierane na nim transakcje poddane są regulacjom prawnym 
lub zwyczajowym, a informacja na temat cen oferowanych dóbr jest powszechnie dostępna. 
Rynek można uznać za konkurencyjny, jeśli spełnione są następujące warunki6:

brak jest podmiotów dominujących zarówno po stronie podaży, jak i popytu; 
wolna gra podmiotów jest kryterium wyznaczania ceny transakcyjnej; 
odbiorca ma pełną swobodę w zakresie wyboru dostawcy; 
zmiana dostawcy przez odbiorcę nie jest związana z ponoszeniem nadmiernych kosz-
tów; 
każdy podmiot rynku funkcjonuje w otoczeniu tych samych warunków zewnętrznych; 
zawierane na rynku transakcje poddawane są regulacjom prawnym lub zwyczajowym; 
istnieje powszechny dostęp do informacji odnośnie do cen oferowanych dóbr. 
Praktyka liberalizacji rynków energii ostatnich lat pokazuje, że spełnienie powyższych 

warunków wymaga dużej determinacji ze strony regulatorów i uczestników rynku7. 
Restrukturyzacja elektroenergetyki w  wielu krajach oznaczała odejście od państwo-

wych monopoli naturalnych. Jednak efekty zmian są znikome, jeżeli utrwala się w to miej-
sce struktura prywatnego oligopolu. Najważniejsze niepożądane zjawiska związane z jego 
istnieniem to przede wszystkim8:

ceny nie są odzwierciedleniem kosztów, lecz strategii przedsiębiorstw i ich siły rynkowej;
poziom zysku jest wyższy, niż byłoby to do osiągnięcia w warunkach skutecznej konku-
rencji lub właściwej regulacji;
siłą napędową rozwoju technologii sieciowej i  jej kon"guracji są potrzeby jej najwięk-
szych użytkowników, a nie potrzeby infrastrukturalne regionu lub państwa;
istnieje skłonność do inwestowania w alternatywne przedsięwzięcia kosztem inwestycji 
sieciowych, jeżeli dają one możliwość wyższego zwrotu. Polityka ta skutkuje obniżeniem 
jakości usług i niezawodności infrastruktury;
cele społeczne, takie jak powszechność usług, utrzymanie i  rozwój sieci mogą nie być 
zbieżne z celami oligopolu – w efekcie społeczeństwo ponosi dodatkowe obciążenia, żeby 
te cele osiągnąć. W celu zmniejszenia oddziaływania powyższych negatywnych zjawisk 
zarówno w  elektroenergetyce, jak i  w innych przemysłach sieciowych, wyodrębniono 
rodzaje działalności, które mogą podlegać mechanizmom konkurencji oraz takie, które 
muszą pozostać regulowane ze względu na ich właściwości monopolu naturalnego.
Konkurencja na rynku gwarantuje wielość ofert sprzedaży, dopasowanych do odbiorcy 

5  D. Michalski, B. Krysta, P. Lelątko, Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej, Instytut Doskonalenia 
Wiedzy o Rynku Energii, Warszawa 2004, s. 24.
6  M. Kwiatkowski, Proces formułowania strategii rozwoju !rmy obrotu energią elektryczną, Szkoła Główna Han-
dlowa w Warszawie, Warszawa 2006,
7  H.K. Jacobsen, P. Fristrup, J. Munksgaard, Integrated energy markets and varying degrees of liberalisation: Price 
links, bundled sales and CHP production exempli!ed by Northern European experiences, “Energy Policy”, Vol. 34, 
Issue 18, December 2006, s. 3527-3537.
8  R. Guzik, H. Panek, HHI – za i przeciw, Biuletyn URE 2002, nr 4.
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zarówno cenowo, jak i produktowo. Jednym z czynników warunkujących rozwój konkuren-
cji jest z pewnością struktura rynku, która dopuszcza istnienie wielu konkurujących pomię-
dzy sobą podmiotów, a także powoduje, że rynek jest przejrzysty i płynny. Mimo pewnych 
zjawisk, które miały miejsce w minionych latach, rynkowi energii elektrycznej wciąż daleko 
do stanu efektywnej konkurencji.

2. Stan konkurencji na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej

Mechanizmy konkurencji mogą działać w zakresie dostaw energii do sieci (nie tylko 
wytwarzanie, lecz również np. import), pod warunkiem stworzenia prawidłowej struktury 
i mechanizmów konkurencji. Państwo może oddziaływać w obu tych obszarach poprzez 
przepisy, np. zakazujące uzyskiwania nadmiernej siły rynkowej oraz kształtujące szczegóło-
we mechanizmy rynku konkurencyjnego. Oddziaływanie to może mieć charakter sektoro-
wy albo uniwersalny9.

Wprowadzanie konkurencji na rynku energii elektrycznej jest przede wszystkim utrud-
nione przez wysoki poziom skonsolidowania przemysłu elektroenergetycznego oraz wysoki 
poziom jego skoncentrowania. Poziom koncentracji najczęściej mierzony jest za pomocą 
wskaźnika Her$ndahla-Hirschmana (HHI)10. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym niż-
sza zdolność gałęzi do konkurencji. Dla określenia stopnia koncentracji produkcji (wytwa-
rzania) w sektorze elektroenergetycznym ze względu na jego specy$kę, poziom wskaźników 
HHI został podwyższony. Przyjęto dla niego następujące wartości graniczne:

HHI poniżej 750 – rynek nieskoncentrowany;
HHI pomiędzy 750 a 1800 – rynek umiarkowanie skoncentrowany;
HHI pomiędzy 1800 a 5000 – rynek wysoce skoncentrowany;
HHI powyżej 5000 – rynek bardzo wysoko skoncentrowany.

Wskaźnik HHI11 zapewnia stosunkowo łatwą ocenę stopnia konkurencyjności na ryn-
ku, bowiem do jego obliczenia wymagane są jedynie wielkości sprzedaży lub wielkości zdol-
ności produkcyjnych. Nie uwzględnia on jednak zachowań strony popytowej, przyjmowa-
nych strategii rynkowych oraz często ograniczeń przesyłowych. Przyjmuje on, iż wszyscy 
konkurenci zachowują się w podobny, tzn. oligopolistyczny sposób. Jednakże założenie to 
może prowadzić do niewłaściwych wniosków, jeśli na rynku znajduje się także wielu nie-
wielkich dostawców, których łączna moc jest znacząca12.

Stopień koncentracji rynku energii elektrycznej opisany wskaźnikiem HHI w krajach 
członkowskich UE prezentuje tabela 1. W dziewięciu z nich wskaźnik ten na rynku produ-
centów przewyższa wartość 5000 (bardzo wysoki stopień konkurencji). W ośmiu krajach 
wskaźnik ten przyjmuje wartości między 1800 a 5000, co oznacza wysoki poziom koncen-

9  M.D. Whinston, Lectures on Antitrust Economics, %e MIT Press, Cambridge MA 2006.
10  Wskaźnik Her$ndahla-Hirschmana (HHI) de$niowany jest jako suma kwadratów udziałów rynkowych. Przyj-
muje wartości z przedziału (1/n; 1), przy czym im wyższa jego wartość, tym silniejsza koncentracja. Zgodnie z za-
leceniami FERC (Federal Energy Regulatory Commission) w USA wartość wskaźnika poniżej 0,10 wskazuje na brak 
koncentracji, od 0,10 do 0,18 na umiarkowanie wysoką koncentrację, powyżej 0,18 na bardzo wysoką koncentrację. 
11  A. Mesjasz-Lech, Koncentracja rynku energii elektrycznej w Polsce, [w:] Koniunktura gospodarcza a funkcjo-
nowanie rynków, praca zbior. pod red. R. Żelaznego, Wyd. AE, Katowice 2009, s. 149-161.
12  M. Zawada, Koncentracja rynku energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej, [w:] Kreatywność i innowacyj-
ność w unowocześnianiu przemysłu i usług, red. J. Pyka, TNOiK Oddział w Katowicach, Katowice 2009, s. 311-320.
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tracji rynku, a tym samym niską skuteczność konkurencji. Za najbardziej konkurencyjne 
rynki UE (średni poziom koncentracji rynku), według wskazań HHI, należy uznać rynki 
Wielkiej Brytanii i Włoch.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają również zróżnicowane poziomy konkurencji 
na rynkach detalicznych (tab. 1). W tym przypadku za najbardziej konkurencyjne można uważać 
rynki w Austrii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech oraz w Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Tabela 1. Stopień koncentracji rynków energii elektrycznej państw Unii Europejskiej w 2011 roku

Kraj

Liczba wytwór-
ców energii

Liczba sprze-
dawców energii 
elektrycznej dla 
odbiorców !nal-

nych

Regulowane ceny dla HHI

o min. 
5% 
udziale 
w ryn-
ku

o min. 
95% 
udziale 
w rynku

o min. 
5% 
udziale 
w rynku

ogó-
łem

gospo-
darstw 
domo-
wych

pozosta-
łych od-
biorców

rynek 
producen-

tów

rynek 
deta-
liczny

Austria
4 126 6 129 nie nie bd ok. 

1800

Belgia 3 4 3 37 nie nie 5380 3000

Bułgaria 5 22 5 36 tak tak bd 2247

Cypr 1 1 1 1 tak tak bd bd

Czechy
1 24 3 324 nie nie > 5000 ok. 

4000

Dania 2 > 1000 bd 33 tak tak bd bd

Estonia 1 6 1 41 tak tak > 7500 > 9000

Finlandia 4 29 3 72 nie nie bd bd

Francja 1 >5 1 177 tak tak 8880 4000

Grecja 1 4 1 11 bd bd 6844 8616

Hiszpania bd 4 4 202 tak nie 1361 2543

Holandia 5 7 3 36 nie nie 1811 2264

Irlandia
6 8 5 8 bd bd 1150 ok. 

2200

Litwa
5 17 3 15 tak nie 4092 ok. 

5000

Luksem-
burg

3 2 4 11 nie nie 7362 3136

Łotwa 1 45 1 4 bd bd 7000 bd

Malta 1 1 1 1 tak tak 10000 10000

Niemcy 4 > 450 3 > 1000 nie nie 2021 bd
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Polska 5 68 7 146 tak nie 1835 2000

Portugalia 2 107 4 10 tak tak 4068 4581

Rumunia 6 10 8 56 tak tak 1947 1333

Słowacja
1 8 5 77 tak tak 5280 ok. 

1500

Słowenia 2 3 7 16 nie nie 4892 1646

Szwecja 5 24 5 134 nie nie ok. 2650 bd

Węgry 3 68 5 38 tak tak 2151 950

Wielka 
Brytania

9 19 6 22 nie nie 947 1768

Włochy 5 217 3 342 nie nie 1087 1763

Źródło: opracowanie własne za Energy Market in the European Union in 2011, Publications O�ce of 
the European Union, Luxembourg 2012, ec.europa.eu (10.10.2013).

Poziom koncentracji hurtowych rynków energii elektrycznej krajów UE charakteryzują tak-
że dane dotyczące udziału w nich krajowych wytwórców energii elektrycznej, które pozwalają na 
bardziej precyzyjne jego określenie w przedziałach wyznaczonych przez wartości HHI. Wskazu-
ją one, iż w roku 2011 najbardziej konkurencyjnym rynkiem wśród krajów UE był rynek Wiel-
kiej Brytanii, funkcjonowała bowiem na nim największa liczba wytwórców energii elektrycznej 
(9), których udział w rynku przekraczał 5%. Stosunkowo wysoka była liczba wytwórców z przy-
najmniej 5-procentowym udziałem w rynku krajowym w Rumunii (6) oraz w Irlandii (6).

Konkurencji na krajowych rynkach detalicznych sprzyja duża liczba dostawców, z których 
żaden nie posiada pozycji dominującej. Dane zestawione w tabeli 1 wskazują, iż w analizowa-
nym roku najwięcej z nich funkcjonowało w Niemczech (powyżej 1000), z których trzech prze-
kroczyło 5-procentowy próg udziału w rynku. Stosunkowo duża liczba dostawców działała na 
rynku czeskim, hiszpańskim i włoskim. 5-procentowy próg udziału w rynku detalicznym został 
przekroczony przez największą liczbę dostawców w Rumunii, Słowenii i w Polsce. 

Obecnie tylko w 11 państwach członkowskich (Austrii, Belgii, Czechach, Finlandii, Ho-
landii, Luksemburgu, Niemczech, Słowenii, Szwecji, Włoszech i Wielkiej Brytanii) nie ma 
regulowanych detalicznych cen energii. Taki sposób ustalania cen daje odbiorcom fałszywe 
poczucie, że są pod ochroną, co sprawia, że nie mają motywacji do poszukiwania lepszych 
możliwości, w  tym usług w  zakresie efektywności energetycznej. Co więcej, regulowane 
ceny dla użytkowników końcowych stoją na przeszkodzie inwestycjom, zniechęcając "rmy 
do wejścia na rynek i inwestowania w nową infrastrukturę wytwórczą. 

3. Stan konkurencji na rynku energii elektrycznej w Polsce

Aktualna struktura podmiotowa sektora energetycznego i stopień koncentracji działalności 
energetycznej zostały ukształtowane przez proces konsolidacji poziomej, a następnie pionowej 
przedsiębiorstw energetycznych należących do Skarbu Państwa. Proces ten jest wynikiem reali-
zacji „Programu dla elektroenergetyki” (przyjętego przez Radę Ministrów w 2006 r.). 
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Stan konkurencji na rynku energii elektrycznej w  Polsce ilustrują wskaźniki mierzące 
stopień koncentracji. Wskaźnik udziału rynkowego, mierzony według energii wprowadzonej 
do sieci (uwzględniającej ilość energii dostarczonej przez wytwórców bezpośrednio do od-
biorców końcowych), pozostawał w 2012 r. na wysokim poziomie 64,3%. W stosunku do 2011 
r. zmniejszył się on nieznacznie, o ponad 1%. Trzej najwięksi wytwórcy, tj. wytwórcy skupieni 
w grupach kapitałowych: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, TAURON Polska Energia SA 
i EDF, dysponowali ponad połową mocy zainstalowanych i odpowiadali za prawie 2/3 pro-
dukcji energii elektrycznej w kraju. Wskaźnik HHI, mierzony według mocy zainstalowanych 
oraz według wolumenu energii wprowadzonej do sieci (uwzględniającej ilość energii dostar-
czonej przez wytwórców bezpośrednio do odbiorców końcowych), zmniejszył się w 2012 r. 
w porównaniu do 2011 r. Zdecydowanie większy spadek – o ponad 5% – obserwuje się przy 
tym dla wskaźnika HHI mierzonego według mocy zainstalowanych (tab. 2).

Tabela 2. Stan koncentracji podsektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w latach 2006-2012

Rok Liczba pod-
miotów,

które dys-
ponują 

przynaj-
-mniej 5% 
udziałem 
w zainsta-
lowanych 
mocach

Liczba pod-
miotów, które 

dysponują 
przynajmniej 
5% udziałem 

w produk-
cji energii 

elektrycznej 
brutto

Udział trzech 
największych 
podmiotów 
w mocach 

zainstalowa-
-nych [%]

Udział 
trzech naj-
większych 

podmiotów 
w produk-
cji energii 

elektrycznej 
brutto [%]

Wskaźnik HHI

moc 
zainstalo-

-wana

produkcja 
energii 

elektrycz-
nej

2006 6 5 44,2 52,4 1 002,9 1 366,6

2007 5 5 50,9 58,0 1 312,7 1 710,0

2008 5 5 57,5 55,9 1 592,6 1 622,1

2009 5 5 59,0 62,1 1 676,4 1 950,0

2010 5 6 58,1 61,9 1620,4 1834,8

2011 5 6 58,4 65,5 1 677,7 2 098,8

2012 5 6 56,7 64,3 1 587,9 2 096,0

Źródło: Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 2007, 2009, 2011, 2013, www.ure.gov.pl (1.09.2013).

Począwszy od 9  sierpnia 2010 r., to jest od momentu wprowadzenia na podstawie 
art. 49a ustawy – Prawo energetyczne obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycz-
nej przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, 
nastąpiło wyraźne przeorganizowanie handlu na hurtowym rynku energii elektrycznej 
w grupie wytwórców, w porównaniu z  latami poprzednimi. Do momentu wprowadzenia 
obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców dominującą formę 
handlu na hurtowym rynku energii stanowiły kontrakty dwustronne. Począwszy od końca 
2010 r., gwałtownie wzrosło znaczenie giełdy. Sprzedaż poprzez giełdę stanowiła w 2009 r. 
niespełna 0,2% udziału w sprzedanym wolumenie wytwórców w tym roku, następnie wzro-
sła do 4,2% w 2010 r., a dalej zwiększyła się do poziomu 58,0% w 2011 r. oraz 61,8% w 2012 
r. Kontrakty dwustronne w 2012 roku stanowiły w sumie niespełna 33% wszystkich form 
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handlu hurtowego, podczas gdy jeszcze w 2010 r. udział ten kształtował się na poziomie 
89,8%. Pozostała sprzedaż była realizowana w przeważającej mierze na rynku bilansującym 
(w tym na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE)13. 

Tabela 3. Statystyka zmian sprzedawcy w Polsce w latach 2007-2012 – realizacja zasady TPA

Rok Liczba odbiorców korzy-
stających z zasady TPA

Energia dostarczo-
na odbiorcom TPA 

(GWh)

Udział % energii w TPA do cał-
kowitej energii dostarczonej

2007 604 8 815 7,8

2008 990 8 980 8,6

2009 2599 12 920 11,0

2010 8976 24 689 21,7

2011 37 746 32 978 27,47

2012 143 998 41 790 34,52

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki, www.ure.gov.pl (1.09.2013).

Pomimo ciągle niedużej grupy odbiorców, którzy skorzystali z prawa wyboru sprze-
dawcy (według zasady TPA), liczba wszystkich odbiorców, którzy wykorzystali to upraw-
nienie, była w 2012 r. prawie czterokrotnie większa w stosunku do stanu z 2011 r. (tab. 3).

Tabela 4. Prawo wyboru sprzedawcy – sytuacja w różnych grupach taryfowych14 (dane za 2012 r.)

Lp.
Operator systemu 

przesyłowego
Liczba odbiorców TPA

Wolumen dostarczonej 
energii w ramach TPA 

[MWh]

A, B, C G A, B, C G

1. PGE Dystrybucja SA 15 456 20 326 7 727 891 34 943

2. ENERGA – Operator SA 13 608 24 240 4 050 532 29 908

3. TAURON Dystrybucja SA 18 806 18 715 22 379 653 39 064

4. ENEA Operator Sp. z o.o. 13 041 9 554 5 350 558 29 138

5. RWE Stoen Operator Sp. 
z o.o.

2 791 7 461 2 123 745 24971

Razem 63 702 80 296 41 632 379 158 023

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki, www.ure.gov.pl (1.09.2013).

Podkreślenia wymaga fakt, że dynamika zjawiska zmiany sprzedawcy przez odbiorców 
w gospodarstwach domowych ciągle utrzymuje wysoki poziom, utrzymuje się też zdecydo-

13  Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2013, www.ure.gov.pl (25.09.2013).
14  Grupa taryfowa to grupa klientów pobierających energię elektryczną lub korzystających z usług związanych 
z zaopatrzeniem w tę energię, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stoso-
wania. Litera A, B, C oznacza grupę taryfową zależną od poziomu napięcia zasilania urządzeń elektroenerge-
tycznych klienta: A – napięcie wysokie, B – napięcie średnie, C – napięcie niskie. Grupa taryfowa G odnosi się 
do gospodarstw domowych.
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wanie wyższy poziom niż w grupie odbiorców instytucjonalnych (tab. 4). Liczba gospodarstw 
domowych, które zmieniły sprzedawcę, wzrosła na koniec 2012 r. ponad pięciokrotnie, w po-
równaniu do liczby odnotowanej na koniec 2011 r. (tab. 4). Wzrost ten spowodowany był 
wzmożoną aktywnością akwizycyjną sprzedawców energii, którą mógł spowodować spadek 
zapotrzebowania na energię elektryczną w  segmencie odbiorców biznesowych. Nadwyżka 
energii elektrycznej na rynku spowodowana spowolnieniem gospodarczym skłoniła sprze-
dawców do wzrostu ich zainteresowania odbiorcami w gospodarstwach domowych. W Polsce 
ciągle niewielu odbiorców (zaledwie 0,05%) skorzystało do tej pory z takiej możliwości.

Podsumowanie

Obecna struktura rynku energii elektrycznej w Polsce spełnia podstawowe wymagania 
konkurencyjności rynków. Liczba uczestników, struktura potencjału generacyjnego, udział 
w sprzedaży oraz poziom uzyskiwanych przychodów świadczy o tym, że generalnie są speł-
niane kryteria, którymi kieruje się prezes URE w ocenie, czy dany rynek lub jego segment 
są konkurencyjne. Jednak wskaźnikowo ujęta konkurencja jest jedynie potwierdzeniem 
formalnie spełnianych wymagań. Rzeczywiste procesy rynkowe są wypadkową znacznie 
większej liczby czynników niż te, które są bazą wyznaczanych wskaźników. 

Unia Europejska potrzebuje konkurencyjnego, zintegrowanego i płynnego wewnętrzne-
go rynku energii, który zapewniłby solidne ramy dla przepływu energii elektrycznej i gazu 
tam, gdzie są one potrzebne. Aby sprostać stojącym przed Europą wyzwaniom związanym 
z energią i zmianą klimatu, oraz aby zapewnić przystępne cenowo i bezpieczne dostawy ener-
gii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, UE musi sprawić, by europejski wewnętrzny 
rynek energii był w stanie działać w sposób wydajny i elastyczny. Mimo znacznych postępów 
w ostatnich latach w sposobie funkcjonowania rynku energii należy uczynić więcej w zakresie 
integracji rynków, poprawy konkurencji oraz reagowania na nowe wyzwania.

Przykładem takich działań jest tzw. III pakiet energetyczny, na który składają się dwie 
dyrektywy unijne: tzw. gazowa i o energii elektrycznej. Pakiet ma stworzyć jednolity eu-
ropejski rynek energii elektrycznej i rynek gazu do 2014 roku. Wdrożenie go ma ułatwić 
utrzymanie cen na możliwie najniższym poziomie oraz poprawić standard usług i bezpie-
czeństwo dostaw. Dzięki temu ma być zapewniona większa przejrzystość rynków detalicz-
nych oraz większa ich konkurencyjność, przez co odbiorcy końcowi (konsumenci) staną się 
lepiej chronionym ogniwem rynku energii.
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COMPETITION IN THE ELECTRICITY MARKET 

Summary: One of the main objectives of EU energy policy is the liberalization of the electricity 
market in the whole area and the creation of uniform internal market. 'is is the only way to achieve 
a satisfactory level of competition at a high concentration and integration of the energy industry in 
all member countries. 'e main objective of this paper is to characterize and to assess the state of 
competition at the electricity market in Poland and other EU countries. For this assessment the mea-
sures have been used such as the number of producers (for wholesale market) and suppliers (for retail 
market) with at least 5% share in the electricity market, the HHI index (Her+ndhala-Hirschmana 
Index) and the number of customers using the option of seller choice (called TPA).

Keywords: electricity market, competition, Her+ndhal-Hirschman Index, 'ird Party Access


