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Wstęp
1 stycznia 2021 roku startuje w Polsce rynek mocy, w ramach którego pierwsze jednostki rynku mocy (JRM) rozpoczną
świadczenie obowiązku mocowego. Obecnie dostawcy mocy podejmują ostatnie działania mające przygotować ich do
skutecznego uczestnictwa w tym mechanizmie. Jednym z zadań, które stoi przed uczestnikami rynku, jest należyte
zabezpieczenie rezerwy dla swoich mocy w okresach planowanych postojów oraz – co jest znacznie trudniejsze –
w okresach nieprzewidzianych awarii. Brak podjęcia działań prewencyjnych może skutkować naliczeniem wysokich kar
za brak wykonania obowiązku mocowego. Aby temu zapobiec, można skorzystać z ustanowionego mechanizmu wtórnego
obrotu obowiązkiem mocowym, który pozwala na przeniesienie obowiązku mocowego na inną JRM w zakresie przyszłej
części dostaw oraz dokonać realokacji niewykonanej części obowiązku mocowego na inną JRM, która dostarczyła w okresie
zagrożenia więcej mocy niż wynikało to z jej umowy mocowej. Wokół rynku wtórnego wciąż jest wiele znaków zapytania
i aktualnie (według stanu na lipiec 2020 roku) trudno przewidzieć jego skuteczność.

Stan obecny
Dotychczas przeprowadzono cztery aukcje główne na okresy dostaw rozpoczynające się w latach 2021–2024 oraz aukcje
dodatkowe na poszczególne kwartały 2021 roku. W toku pierwszej aukcji głównej zakontraktowany został największy
dotychczas wolumen, który wyniósł ok. 22,4 GW z ceną rozstrzygnięcia wynoszącą 240 320,00 zł/MW/rok. W dwóch
kolejnych aukcjach zawarto umowy mocowe opiewające w każdym roku na ok. 10,6 GW z cenami odpowiednio 198 000,00
zł/MW/rok w 2022 roku oraz 202 990,00 zł/MW/rok w 2023 roku. Podczas czwartej aukcji głównej dostawcy mocy
zawarli umowy na łączny wolumen 8,7 GW, a zakontraktowana cena za realizację obowiązku mocowego była najwyższa
z dotychczasowych aukcji głównych i wyniosła 259 870,00 zł/MW/rok.
Aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały 2021 roku rozstrzygnęły się w pierwszej rundzie z ceną 286 010,00 zł MW/ rok.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że cena rozstrzygnięcia pierwszych aukcji dodatkowych będzie miała wpływ na określenie
limitu kar grożących dostawcom mocy w 2021 roku, gdyż jako najwyższa cena zamknięcia aukcji mocy w danym roku
dostaw stanowi ona podstawę do wyznaczenia tego limitu. Rysunek 1 przedstawia zakontraktowane w aukcjach głównych
obowiązki mocowe dla okresów dostaw 2021–2025 w podziale ze względu na czas trwania umowy mocowej.
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Rys. 1. Zakontraktowane w aukcjach głównych obowiązki mocowe dla okresów dostaw 2021–2025 w podziale ze
względu na czas trwania umowy mocowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników aukcji mocy ogłoszonych przez PSE
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Na rysunku 1 można zauważyć, że z każdą kolejną aukcją główną rośnie udział wieloletnich umów mocowych w całości
zakontraktowanej mocy.
Rysunek 2 przedstawia moce zakontraktowane w ramach aukcji dodatkowych na rok dostaw 2021 wraz z wolumenem,
który był przewidywany do zakontraktowania w aukcji, a nie został zakontraktowany ze względu na brak chętnych.
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Rys. 2. Moce zakontraktowane w ramach aukcji dodatkowych na rok dostaw 2021

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników aukcji mocy ogłoszonych przez PSE

Kary za niewykonanie obowiązku mocowego
Czynnikami wpływającymi na wysokość kary za niewykonanie obowiązku mocowego są jednostkowa stawka kary, obliczana
zgodnie z rozporządzeniem [1], wolumen niewykonanego obowiązku mocowego oraz limity wysokości kar określone
w przepisach. Wartość jednostkowej stawki kary oblicza się zgodnie ze wzorem (1):

SK # = 0,3 ×

gdzie:

SK #
PKB,-.
𝐸𝐸#-.

PKB,-.
𝐸𝐸,-.

zł/MWh (1)

– jednostkowa stawka kary w roku dostaw n, zł/MWh,
– wartość Produktu Krajowego Brutto w Polsce za rok przypadający na 2 lata przed
–

rokiem dostaw n, określona w cenach bieżących, opublikowana przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, zł,
ilość zużytej energii elektrycznej w roku kalendarzowym przypadającym na 2 lata
przed rokiem dostaw n, opublikowana przez Główny Urząd Statystyczny w
dokumencie Zużycie paliw i nośników energii, MWh.

Przyjmując szacowane wartości PKB [2]1 oraz prognozowane ilości zużytej energii elektrycznej w latach 2020–2040 [3],
a także dokonując liniowej aproksymacji można oszacować wartości jednostkowej stawki kary w poszczególnych latach,
które zebrano w tabeli 1.

1

Szacunki określone przed wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2; nie uwzględniają jej wpływu na opublikowane prognozy.
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≡ ≡ Tabela 1. Szacunkowe wartości jednostkowej stawki kary za niewykonanie obowiązku mocowego
Rok

2021

2025

2030

2035

2040

SKn, zł/MW×h

4300

4550

4850

5050

5250

Źródło: opracowanie własne

Należy zaznaczyć, że kary za niewykonanie obowiązku mocowego będą naliczane za każdy okres zagrożenia
(godzinę), podczas którego dostawca mocy (wytwórca energii elektrycznej) nie dostarczy mocy do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego (KSE). Takich okresów zagrożenia Operator (Polskie Sieci Elektroenergetyczne – PSE) może
ogłosić maksymalnie 15 w jednej dobie (w dniach przypadających od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy) i za każdy z nich może zostać odrębnie naliczona kara, z uwzględnieniem miesięcznych oraz rocznych
limitów określonych w Regulaminie Rynku Mocy [7]. Oznacza to, że każde niedostarczone w ciągu jednej godziny 100 MW
mocy wynikającej z zawartej umowy mocowej może kosztować dostawcę mocy od ok. 430 tys. zł w 2021 roku do ok.
525 tys. zł w 2040 roku. Biorąc pod uwagę limity roczne obliczone dla ceny rozstrzygnięcia dotychczasowych czterech
aukcji głównych na poszczególne okresy dostaw w latach 2021–2024 oraz aukcji dodatkowych na 2021 rok maksymalna
suma kar za niedostarczenie 100 MW do KSE (przy założeniu, że owe 100 MW stanowi największy obowiązek mocowy
JRM w danym roku dostaw) może wynieść ok. 39,6–57,2 mln zł2. Sytuacja nieprzewidzianego odstawienia bloku przy
jednoczesnym braku zapewnienia rezerwacji mocy może spowodować znaczące koszty po stronie JRM, jeżeli zbiegnie się
ona z ogłoszeniem okresu zagrożenia. Przykładowe zestawienie rocznych limitów kar dla JRM różnej wielkości, wyznaczone
na podstawie dotychczas rozstrzygniętych aukcji mocy, przedstawia tabela 2.3

≡ ≡ Tabela 2. Zestawienie rocznych limitów kar dla JRM o różnej mocy
JRM

Obowiązek mocowy
MW

Maksymalny
roczny limit kar

Minimalny roczny
limit kar

mln zł/rok

mln zł/rok

Średnia dla bloków klasy 2003

190,5

109

75

Nowy blok w Elektrowni Turów
(496 MW)

410,1

235

162

Blok 11 w Elektrowni Kozienice
(1075 MW)

915,4

524

362

Źródło: opracowanie własne

Szacunkowe wartości kar przedstawione w tabeli 2 muszą skłaniać dostawców mocy do podejmowania działań w celu
zabezpieczenia rezerwowania mocy. Zaniedbanie tego elementu może spowodować, że wynagrodzenie wynikające
z uczestnictwa w rynku mocy zostanie szybko „zużyte” przez kary nałożone za niewykonanie obowiązku dostawy mocy
do KSE. W celu przedstawienia wpływu niewykonania obowiązku mocowego na przychody z rynku mocy ENERGOPOMIAR
dokonał obliczenia liczby godzin (okresów zagrożenia), po których naliczone kary osiągną limity roczne oraz miesięczne,
a także wyznaczył liczbę okresów zagrożenia, po których naliczone kary przekroczą wynagrodzenie roczne i miesięczne
z tytułu świadczenia obowiązku mocowego. Szacunki przeprowadzono przy założeniu, że maksymalny obowiązek mocowy
JRM będzie wynosił 100 MW. To założenie jest istotne przy obliczaniu wartości limitów rocznych oraz miesięcznych,
natomiast nie ma ono znaczenia dla określania liczby okresów, po których te limity zostaną osiągnięte lub określania
liczby okresów zagrożenia, po których naliczone kary przekroczą uzyskane wynagrodzenie. Wyniki obliczeń zestawiono
w tabeli 3.
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Szczegółowe obliczenia przedstawiono w tabeli 3.
Obliczono na podstawie danych dot. 55 JRM.
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≡ ≡ Tabela 3. Zestawienie liczby okresów zagrożenia, po których naliczone kary przekroczą wynagrodzenie z rynku

mocy oraz po których zostaną osiągnięte miesięczne oraz roczne limity kar za niewykonanie obowiązku
mocowego

Rok

2021

2022

2023

2024

zł/MW×h

4300

4350

4450

4500

MW

100

100

100

100

Cena rozstrzygnięcia aukcji głównej

zł/MW/rok

240 320

198 000

202 990

259 870

Cena rozstrzygnięcia aukcji dodatkowych

zł/MW/rok

286 010

-

-

-

Roczne wynagrodzenie za świadczenie OM
(OM zakontraktowany w aukcji głównej)

zł/rok

24 032 000

19 800 000

20 299 000

25 987 000

Wysokość kary za jeden okres zagrożenia

zł/h

430 000

435 000

445 000

450 000

– roczne

55,9

45,5

45,6

57,7

– miesięczne

4,7

3,8

3,8

4,8

Jednostkowa stawka kary SKn
Obowiązek mocowy OM

Liczba okresów zagrożenia, po których naliczone
kary przekroczą wynagrodzenie:

Limit kar rocznych

zł/rok

57 202 000

39 600 000

40 598 000

51 974 000

Limit kar miesięcznych

zł/m-c

11 440 400

7 920 000

8 119 600

10 394 800

– roczne

133,0

91,0

91,2

115,5

– miesięczne

26,6

18,2

18,2

23,1

Liczba okresów zagrożenia, po których
naliczone kary osiągną limity kar:

Źródło: opracowanie własne

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że w okresach dostaw na lata 2021–2024 wystarczy 18–27 okresów zagrożenia
(godziny), w których jeżeli nie zostanie całkowicie wypełniony obowiązek mocowy, osiągnięty zostanie miesięczny limit kar
dla JRM. W skali całego roku wzrost liczby okresów zagrożenia (w których dostawca mocy nie wypełni swojego obowiązku
mocowego) do poziomu 91–133 (zależnie od roku dostaw) spowoduje, że dostawca mocy będzie musiał ponieść opłaty
karne w maksymalnym wymiarze (tylko w przypadku, gdy rozłożenie okresów zagrożenia w czasie nie spowoduje zadziałania
mechanizmu miesięcznych limitów kar).
Czy scenariusz wystąpienia ok. 90–130 okresów zagrożenia w jednym roku może się ziścić w najbliższym czasie? Spółka
KPMG w opracowaniu Udział odbiorców w Rynku Mocy – szanse i zagrożenia [6] wskazuje, że gdyby PSE mogło ogłosić
okresy zagrożenia w latach 2017–2019, to w wariancie „ostrożnym”4 liczba tych okresów (godzin, w których ogłoszono
okres zagrożenia) wyniosłaby odpowiednio 1 h dla 2017 roku, 7 h dla 2018 roku (z czego 4 h przypadłyby w jednym dniu),
a w 2019 roku okresy zagrożenia nie wystąpiłyby wcale. Dodatkowo autorzy wskazują, że w latach 2021–2025 rezerwa
systemowa dostępna dla PSE będzie wyższa niż dla 2017 roku, co oznacza, że z wysokim prawdopodobieństwem można
założyć, że liczba okresów zagrożenia nie będzie większa niż kilka godzin w roku. Dodatkową zmianą, jaka zachodzi w KSE
względem lat 2017–2019, jest wzrost mocy zainstalowanej w źródłach fotowoltaicznych, które na razie w niewielkim
stopniu, ale jednak, ograniczają ryzyko ogłoszenia okresu zagrożenia w sezonie letnim.

Potencjał techniczny dostępny dla rynku wtórnego
Biorąc pod uwagę kary grożące za niewykonanie obowiązku mocowego kluczowe dla każdego dostawcy mocy jest
zabezpieczenie rezerw mocy na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń, które mogłyby spowodować niewypełnienie
obowiązku mocowego. Powstaje jednak pytanie, czy na rynku będzie dostępny wystarczający potencjał wytwórczy zdolny
i przede wszystkim chętny do czasowego przejęcia obowiązku mocowego od innego dostawcy. Wiąże się to oczywiście
z wynagrodzeniem za realizację dodatkowego obowiązku mocowego, jednak równocześnie powoduje, że rośnie
4

Oprócz wariantu ostrożnego opracowany został wariant „bardzo ostrożny” oraz „realny”.
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maksymalny limit kary, która będzie mogła zostać nałożona na jednostkę przejmującą ten obowiązek (wzrasta wartość
maksymalnego obowiązku mocowego).
Oszacowanie potencjału technicznego dostawców mocy chcących wziąć udział w mechanizmie wtórnego obrotu
obowiązkiem mocowym jest zagadnieniem obarczonym brakiem dokładnych danych dotyczących wszystkich dostawców
mocy. Oficjalnie dostępne dane nie informują o mocy JRM certyfikowanych tylko na potrzeby wtórnego rynku mocy oraz
o ewentualnych rezerwach mocy w JRM zakontraktowanych podczas aukcji mocy (innych niż wynikających z maksymalnego
możliwego do zakontraktowania obowiązku mocowego).
Biorąc pod uwagę, że znaczna część obowiązku mocowego w aukcjach głównych została zakontraktowana przez
Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane (ok. 20 GW spośród 22,4 GW dla roku dostaw 2021, co stanowi ok. 89%
zakontraktowanego obowiązku), można spróbować ocenić potencjał tych właśnie jednostek. Są to największe jednostki
w skali KSE z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniej podaży mocy, stąd też można przypuszczać, że będą one
najmocniej wpływać na kształt wtórnego rynku mocy. Taka analiza musi być jednak ograniczona tylko do pierwszego
roku funkcjonowania rynku mocy ze względu na dostępność danych publikowanych przez PSE nt. uruchomień/wyłączeń
Jednostek Wytwórczych Centralnie Dysponowanych (JWCD).
Oszacowanie potencjalnej rezerwy mocy dostępnej dla wtórnego rynku mocy poprzez zasoby JWCD przeprowadzono
w oparciu o Informację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie ostatecznych wyników aukcji głównej na rok
dostaw 2021 [4] oraz Informację PSE dotyczącą zasobów wytwórczych KSE będących aktualnie w eksploatacji oraz
tych, których rozpoczęcie eksploatacji jest planowane w ciągu najbliższych 3 lat [5]. Założono, że wszystkie JWCD, które
będą w eksploatacji przez cały 2021 rok oraz jednocześnie nie zawarły umowy mocowej w ramach aukcji głównej na rok
dostaw 2021, certyfikowały się na potrzeby wtórnego rynku mocy. W szacunkach nie uwzględniono JWCD należących do
grup kapitałowych o sumarycznej mocy JWCD mniejszej niż 400 MW. Szacunki przeprowadzono tylko dla JWCD, tj. nie
uwzględniono obowiązków mocowych i rezerw mocy posiadanych przez jednostki inne niż JWCD.
Moc osiągalna netto JWCD wytypowanych zgodnie z powyższą metodyką wynosi sumarycznie ok. 26 GW. Jako że
JWCD zakontraktowały na 2021 rok obowiązek mocowy w wysokości ok. 20 GW, można określić wartość rezerwy
mocy (zdefiniowanej jako różnica między mocą osiągalną netto ww. JWCD a sumarycznym obowiązkiem mocowym
zakontraktowanym przez ww. JWCD) na ok. 5,9 GW. Niniejsze szacunki ograniczają się jedynie do aspektów technicznych,
a więc nie brano pod uwagę, czy dany podmiot (dostawca mocy), pomimo posiadanego potencjału technicznego, będzie
uczestnikiem wtórnego rynku mocy. Rysunek 3 przedstawia udział danej grupy kapitałowej w całości rezerw mocy wśród
JWCD.

Udział danej grupy kapitałowej w rezerwie mocy
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Rys. 3. Udział danej grupy kapitałowej w rezerwie mocy wśród JWCD

Źródło: opracowanie własne

Grupa PGE, która ma największy udział w rynku, oraz dwie następne pod względem wielkości udziału w rynku grupy: Tauron
i ENEA, łącznie posiadają 84% rezerw mocy. Należy zaznaczyć, że powyższe dane nie uwzględniają planowanych postojów
jednostek ani innych ograniczeń związanych ze specyfiką pracy danego rodzaju jednostki (np. zapotrzebowanie odbiorców
ciepła w jednostkach kogeneracyjnych, ograniczenia związane z możliwościami pracy w otwartych układach chłodzenia).
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Te uproszczenia oznaczają, że przedstawione rezerwy w rzeczywistości będą niższe. To założenie jest szczególnie istotne
w przypadku otwartych układów chłodzenia, gdyż bardzo prawdopodobna jest sytuacja, w której podczas niesprzyjających
warunków hydrologicznych (niski poziom wód w rzekach) oraz pogodowych (wysoka temperatura wody chłodzącej)
wartość rezerwy mocy pokazanej na rysunku 1 będzie znacząco niższa. Należy spodziewać się, że występowanie okresów
zagrożenia będzie pokrywać się z wystąpieniem powyższych niekorzystnych warunków hydrologiczno-klimatycznych
i z tego powodu JRM bazujące na wykorzystaniu wód powierzchniowych do chłodzenia nie będą chętne do rezerwowania
mocy wytwórczych innych jednostek.
Duże ryzyko występuje w grupie ENEA, w której ok. 75% wolumenu obowiązku mocowego jest zlokalizowane w JWCD
z otwartymi układami chłodzenia, a wszystkie JWCD w grupie mogące stanowić ewentualną rezerwę także mają otwarty
układ chłodzenia.
Zagrożona jest także grupa ENERGA, w której ok. 79% wolumenu obowiązku mocowego jest zlokalizowane w JWCD
z otwartymi układami chłodzenia, tj. w Elektrowni Ostrołęka B, która jest chłodzona wodą z rzeki Narew, a od kilku lat
posiada jaz, który ma zabezpieczyć dla niej odpowiednią ilość wody w czasie niekorzystnych warunków hydrologicznych.
Ewentualną rezerwę mocy grupa Energa może znaleźć wśród JRM redukcji zapotrzebowania (DSR) agregowanych przez
jej spółkę córkę.
W pozostałych grupach energetycznych udział obowiązku mocowego zlokalizowanego w JWCD z otwartym obiegiem
chłodzenia jest znacznie mniejszy i nie stanowi takiego zagrożenia jak dla dwóch ww. grup kapitałowych.
Dodatkowo z wysokim prawdopodobieństwem można powiedzieć, że każda z grup kapitałowych będzie chciała zachować
rezerwę mocy na własne potrzeby. Jeżeli przyjmie się, że wartość tej rezerwy będzie równa mocy JWCD o największej
mocy w danej grupie kapitałowej, to w takim przypadku dostępna rezerwa mocy zmniejsza się o ok. 60% z ok. 5,9 GW
do ok. 2,4 GW. Rysunek 4 przedstawia rezerwę mocy oraz rezerwę mocy odniesioną do zakontraktowanego obowiązku
mocowego dla każdej grupy kapitałowej w przypadku awarii/postoju największej JWCD w grupie kapitałowej.
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Rys. 4. Rezerwa mocy odniesiona do zakontraktowanego obowiązku mocowego

Źródło: opracowanie własne

W przypadku grupy PGE przyjęto, że rezerwowanym blokiem jest jeden z dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole, dla
grupy ENEA jest to blok nr 11 w Elektrowni Kozienice, dla grupy Tauron jest to nowy blok w Jaworznie, dla grupy Energa jest
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to jeden z bloków w Elektrowni Ostrołęka B, dla grupy PAK jest to Elektrownia Pątnów II, dla grupy PGNiG jest to obecnie
budowany blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Żerań, a dla grupy Orlen jest to blok gazowo-parowy zlokalizowany
w Elektrociepłowni Płock.
PGE, Tauron i ENEA łącznie odpowiadają za prawie 100% dostępnej rezerwy mocy. Rysunek 5 przedstawia strukturę
rezerw mocy w podziale na grupy kapitałowe w przypadku awarii/postoju największej JWCD w danej grupie.

Udział danej grupy kapitałowej w rezerwie mocy
w przypadku awarii/postoju największej JWCD w grupie kapitałowej
14%
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AA
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Rys. 5. Udział danej grupy kapitałowej w rezerwie mocy w przypadku awarii/postoju największej JWCD w grupie
kapitałowej

Źródło: opracowanie własne

Opłacalność aktywnego udziału we wtórnym rynku mocy
Środki zebrane w postaci kar od podmiotów, które nie wywiązały się z obowiązków mocowych w okresach zagrożenia, po
zakończeniu okresu dostaw (roku) będą przeznaczone na premię dla certyfikowanych JRM, które w okresie zagrożenia
wprowadziły do sieci moc w wysokości większej niż wynikająca z posiadanego obowiązku mocowego. Premie będą
przydzielane proporcjonalnie do udziału w nadwykonanym obowiązku mocowym w ciągu roku, przy czym maksymalna
stawka premii za 1 MW nie może być większa niż dwukrotność stawki kary za 1 MW. Stawka premii za 1 MW może być
w skali roku mniejsza niż stawka kary za 1 MW tylko w sytuacji, gdy któraś JRM osiągnęła limit kar (miesięczny bądź
roczny) i dalej na wezwanie operatora nie dostarczała mocy w okresie zagrożenia.
Biorąc pod uwagę powyższe, podmiot, którego JRM nadwykonała obowiązek mocowy, nie ma interesu w realokacji
obowiązku mocowego, ponieważ bardziej opłacalne jest poczekanie na zakończenie roku (okresu dostaw) i zainkasowanie
premii, szczególnie jeśli prognozowana jest relatywnie niewielka liczba okresów zagrożenia. Powyższe oznacza bardzo
wysokie prawdopodobieństwo, że żadna JRM nie osiągnie limitu kar, a stawka premii za 1 MW będzie co najmniej równa
stawce kary za 1 MW. Żaden podmiot może nie być zainteresowany nabyciem realokowanego obowiązku mocowego, gdyż
wynagrodzenie za jego przejęcie będzie mniejsze niż nagroda w postaci premii naliczonej z tytułu nadwykonania obowiązku
mocowego. Opłacalność realokacji dodatkowo zmniejszają ewentualne opłaty transakcyjne dla platformy handlowej.
Zapewne dominującym rodzajem transakcji realokacji będą transakcje wewnątrz jednej grupy kapitałowej lub umowy
między dwoma podmiotami na zasadzie „barterowej”.

Podsumowanie
Wybrane aspekty opisane w artykule skłaniają do stwierdzenia, iż w 2021 roku nie powinna pojawić się potrzeba wtórnego
obrotu mocą na dużą skalę, ponieważ większość grup energetycznych jest w stanie sama zapewnić sobie rezerwę dla
największego źródła wytwórczego. W kolejnych czterech latach na rynku wtórnym będą jeszcze jednostki niespełniające
limitów emisyjnych określonych przez Pakiet Zimowy [8], jednak od połowy 2025 roku znikną one z rynku, co może
powodować większe trudności w pozyskaniu rezerwy dla źródeł wytwórczych posiadających umowę mocową. Z kolei
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zwiększający się udział jednostek DSR w rynku mocy będzie wpływać na zwiększenie wolumenu dostępnego na rynku
wtórnym.
Po niewywiązaniu się z obowiązku mocowego podczas okresu zagrożenia zawarcie transakcji na rynku wtórnym może
okazać się trudne, ze względu na fakt, że podmiot, który nadwykonał obowiązek mocowy, może po prostu czekać na
premię zamiast angażować się w transakcje na rynku wtórnym. Z tego też powodu transakcje dotyczące przyszłej części
obowiązku mocowego będą najprawdopodobniej dominującym rodzajem transakcji na wtórnym rynku mocy (pomijając
realokacje wewnątrz grup kapitałowych).
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