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19 mln EUA nadwyżki w Polsce - Otrzymane nowe certyfikaty
teraz do sprzedaży - Wypożyczenie CER przynosi więcej gotówki
Od tygodnia po Wielkanocy KASHUE chce
przydzielić certyfikaty EUA na konta polskich
operatorów! Tym samym w czasie pomiędzy
19.04.2010 i 30.04.2010 mogą zostać zwrócone do
Kashue zużyte certyfikaty. Przy czym w porównaniu
z rokiem poprzednim będzie zwrócone o 23 mln
certyfikatów EUA mniej, ponieważ emisja w 2009
wynosiła tylko 181 mln ton (w 2008 były to 204 mln t
CO2). Dokładnie jak w roku ubiegłym wielu polskich
operatorów stawia sobie znowu pytanie, jakie
decyzje i zadania i w jakiej kolejności i według
jakich priorytetów muszą być podjęte.
Nowością tutaj jest zagrożenie ceny EUA spodowane
kryzysem zadłużenia niektórych państw UE i
spóźnionym działaniem kryzysu gospodarczego. Ten
z kolei dba o utrzymujący się na rynku nadmiar
certyfikatów EUA. Z tego mógłby się rozwinąć
scenariusz, przypominający rozwój cen EUA1, który
zakończył się ceną 1 Eurocenta na tonie. Dlatego też
nasuwa się tutaj całkiem aktualne pytanie, jak i
gdzie można pewnie i szybko sprzedać certyfikaty
EUA.
Więcej informacji na te tematy znajduje się w
naszym
News-Emisje
03-2010,
praktycznym
poradniku dla polskich operatorów.
Ponadto tego kwietnia pojawia się wyjątkowa
jednorazowa szansa zarobienia gotówki na
znajdujących się na koncie certyfikatach CER, w
przypadku jeżeli nie będą one zwrócone do KASHUE.
Powodem ku temu jest dyskwalifikacja wiodących
międzynarodowych biegłych od certyfikacji projektów
CER, która napędza

cenę CER ale również powoduje stały spadek wygranej
z wymiany (EUA na CER).
Niesnaski Komisji UE z Polską, związane z ilością
EUA, które Polska powinnabyła otrzymać, wkrótce tak
czy inaczej zostaną zakończone. Według opublikowanych 01.04.2010 liczb, Polska odnotowuje dalszy
spadek wydzielonych emisji.
Po tym jak w roku 2008 wyemitowano równo 204 mln t
CO2, emisja w roku 2009 wyniosła już tylko 181.121 t
CO2. Dlatego też Polskę powinien był zadowolić, że
dotychczasowy roczny przydział 200.957.552 ton CO2
nie zostanie zmieniony. Tym samym większość
polskich instalacji będzie w posiadaniu nadmiaru, który
da się dobrze sprzedać jeszcze w latach 2010 do 2012.
A ponieważ poza tym jest już prawie pewne, że
również w latach 2013 do 2020 Polska i jej instalacje
będą profitować w wielu szczególnych regułach i
ułatwieniach ze strony UE, przedsiębiorstwa mogą z
całym prawdopodobieństwem odpocząć na wysokich
rezerwach i nadmiarach. Jednak wielu opearatorów
będzie cieszyło się za szybko, ponieważ średnio i
długoterminowo cena będzie rozwijała się z powodu
nadchodzących kryzysów w kierunku spadkowym.
Rosnące lub malejące ceny
W zasadzie powinno być tak, że ceny certyfikatów,
które z powodu kryzysu gospodarczego spadły cenowo
z 29 do 7,96 Euro, w ciągu następnych miesięcy i lat
znowu powinny wzrastać.
Ale ponieważ kryzys finasowy niewątpliwie jeszcze nie
całkiem minął i do tego aktualnie zarysowuje się kryzys
zadłużenia krajów UE, istnieje jeszcze większe ryzyko,
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że aktualna cena 12-13 Euwo/t będzie dalej spadać.
Ażeby z całą pewnością nie ryzykować, zaleca się jak
najszybszą
sprzedaż
nadwyżki
certyfikatów
bezpośrednio na giełdzie.
Sprzedaż powinna nastąpić możliwie szybko i bez
udziału pośredników, bez doradców a przede wszystkim
nie poprzez banki (z ich prowizjami) lecz bezpośrednio
na giełdzie.
Kupno i sprzedaż CO2 jest z tego właśnie powodu
zawsze najkorzystniejsze, jeśli nastąpi bezpośrednio na
giełdzie i zostanie przeprowadzone przez członka
giełdy. Można to porównać do sprzedaży samochodu
poprzez Automix.pl lub lampy na allegro. Na giełdzie
znajduje się ogromny krąg potencjalnych kupujących (w
całej Europie) a oferujący najwięcej wygrywa
dodatkowo przybitkę. Z tego powodu na giełdzie osiąga
się zawsze najlepszą cenę. Sprzedaż pośrednikowi
handlowemu lub bankowi daje zawsze gorszy wynik.
Checklista dla operatorów
Prowadzący instalacje, który zdecydował się sprzedać
na giełdzie certyfikaty z przydziału KASHUE, powinien
szybko i dokładnie sprawdzić:
1. Jak duża może być ilość certyfikatów
przeznaczonych do sprzedaży?
2. Jaka ilość może już z roku 2010 zostać
sprzadana ?
3. Jaka ilość ton musi być zwrócona do
KASHUE?
4. Jaki rodzaj certyfikatów ( CER, ERU lub
EUA2) mają zostać zwrócone do KASHUE?
patrz punkt wypożyczenie CER
5. Kto jest odpowiedzialnym pełnomocnikiem do
zarządzania kontem i czy będzie w następnych
dniach obecny w firmie?
6. W jaki sposób nastąpi zwrot certyfikatów do
KASHUE lub przeniesienie certyfikatów na
giełdę jeśli odpowiedzialni za konto są chorzy
lub przebywają na urlopie?
7. Czy odpowiedzialni za konto znają się na
koncie rejestrowym? Czy wiedzą jak
przeprowadzić
zwrot
lub
dokonać
międzynarodowego przekazu certyfikatów w
systemie?
8. Czy
został
przeprowadzony
test
międzynarodowego przekazywania certyfikatów? (patrz Infobox po prawej)
9. Czy hasło jest jeszcze aktualne? KASHUE
domaga się zmiany hasła co 3 miesiące!
10. Na jakich giełdach CO2 w Europie mają zostać
sprzedane certyfikaty? Jakie giełdy mają jakie
plusy a jakie minusy? (patrz Infobox po prawej)

11. Czy istnieje już konto bankowe (Eurokonto) na
które będzie można przekazać kwotę ze
sprzedaży?
12. Jaka ma być osiągnięta cena na giełdzie w Euro
za tonę?
13. Czy sprzedaż ma nastąpić szybko lub czy ma
zostać osiągnięta maksymalna cena?
14. Kto jest- będąc dyrektorem, prezesem lub
odpowiedzialnym za CO2- osobą kontaktową w
firmie dla członka giełdy w sprawie ceny
giełdowej?
15. Czy zysk ze sprzedaży na giełdzie poprzez
doradztwo ma być zwiększony, czy też mają
zostać obniżone opłaty transakcji giełdowej?

Infobox
Sfałszowane certyfikaty CER były w obiegu
Przez nieszczęśliwą transakcję węgierskiego rządu od
10.03.2010 weszły w obieg certyfikaty CER do
europejskiego handlu emisjami, które już raz zostały
zwrócone przez operatorów na Węgrzech. Te CERy
powinny być dostarczone do Japonii i oczywiście nie są
przeznaczone do ponownego zwrotu w UE. Te „fałszywe”
CERy trafiły przez transakcje sprzedaży domniemanego
kryminalnego handlowca w obieg paryskiej giełdy CO2
Bluenext i częściowo zdezorientowały bardzo silnie
handel emisjami w Europie.
Ponieważ wszyscy ważni partnerzy rynkowi w UE tacy
jak operatorzy instalacji, handlowcy, giełdy, członkowie
giełd, maklerzy i banki są zainteresowani pewnym i
niezakłóconym handlem CO2, fałszywe certyfikaty
zostały relatywnie szybko znalezione i wycofane z obiegu.
Jednak ponieważ nie można wykluczyć, że w obiegu
znajdują się ewentualnie jeszcze znikome resztki, każdy z
operatorów powinien wymagać przy umowie kupna CER,
żeby w przyszłości dostarczać mu tylko i wyłącznie
certyfikaty CER nadające się do umorzenia w KASHUE.

Dyskwalifikacja
TÜV
Süd
jako
biegłego
certyfikującego.
Sekretariat klimatyczny UNO po kontroli różnych
projektów CDM (projekty ochrony środowiska dla
wystawienia certyfikatów CER) postanowił już po raz
trzeci
w
jego
historii
zdyskwalifokować
przedsiębiorstwa zajmujące się certyfikacją.
Po dyskwalifikacji DNV we wrześniu 2008 i SGS w
grudniu
2009
trafiono
jednocześnie
dwa
przedsiębiorstwa.
Koreańskie
przedsiębiorstwo
KEMCO posiada co prawda tylko 0,8% udziałów we
wszystkich certyfikacjach CDM (Clean Development
Mechanism), jednak TÜV Süd z Niemiec dochodzi do
20% udziału na rynku i jest tym samym wiodącym na
świecie rzeczoznawcą i biegłym certyfikującym.
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Przedsiębiorstwa te mają czas sześciu miesięcy na
usunięcie krytykowanych błędów. W innym przypadku
utracą one nieodwracalnie swoje licencje.
Obydwu przedsiębiorstwom zarzuca się ogólny problem
jakości i nie przestrzeganie regół CDM przy
sprawdzanych projektach. UNO zarzuca konkretnie
TÜV Süd, że wystawiało również projektom CDM
pozytywne orzeczenia, których dopuszczalność z
powodów kryteriów sprawdzania „dodatkowości”
budziła oczywiste wątpliwości. Poza tym TÜV Süd miał
niby przy kontroli projektów klimatycznych zatrudniać
mało wykwalifikowanych pracowników. Kryterium
„dodatkowości” jest punktem spornym w CDM: przy
projektach musi być udowodnione, że nie doszłoby do
redukcji emisji bez zachęty CDM czyli wydawaniu
certyfikatów CER
Wpływ na ceny CER i wypożyczenie CER
Ponieważ obydwa przedsiębiorstwa od 30.03.2010 nie
mogą certyfikować, całe plany dostawy certyfikatów
CER w Europie zostały wstrzymane. Handlowcy, którzy
powinni otrzymać CER bezpośrednio z projektów CDM
z udziałem TÜV Süd, muszą się teraz szybko
zastanowić jak mogą spełnić swoje zobowiązania
dostaw. Ponieważ te uśpione projekty w późniejszym
czasie będą jednak certyfikowane (obojętnie kto by to
przeprowadził) dostawa tych certyfikatów przesuwa się
tylko w czasie do tyłu.
W danym momencie jednak to handlowcom w niczym
nie pomoże, bo nie pozostaje im nic innego jak zakupić
certyfikaty CER po drogiej cenie na giełdzie, co naturą
rzeczy napędza cenę Spot-CER. Efektywnie jednak
certyfikaty CER będą przy dostawie w grudniu 2012
tańsze. Pod tym względem na giełdach pojawia się taka
konstelacja cen, że CER Forward są aktualnie nawet do
80 centów korzystniejsze niż CER Spot. Dlatego jest
sensowne, że operatorzy instalacji, którzy w danym
momencie posiadają zasób certyfikatów Spot CER
wypopożyczą je do grudnia 2012 lub marca 2013, żeby
oddać je dopiero później w KASHUE.

Uwaga!!! Poniedziałek 24.05.2010 jest w większości
krajów Europy dniem wolnym od pracy, dlatego nie
wszystkie
giełdy
są
otwarte.
Pomimo
to
Emissionshändler.com jest w tym dniu osiągalny.
Pracownicy działu polskiego Dyrektor Małgorzata
Nielepiec,
Asystent
Dyrektora
Agnieszka
Modrzejewska, jak również Kierownik Biura Bogumiła
Paluszak są do Państwa dyspozycji w godzinach od
09 do 15.

Infobox
Wypożyczenie CER-Zawarcie umowy
Przedsiębiorcy, którzy chcą za pomocą wypożyczenia
otrzymać zyski z certyfikatów CER leżących na ich
koncie w KASHUE, mogą zaciągnąć niewiążące
informacje u Emissionshändler.com® o tym, jakby
miało to przebiegać w ich indywidualnym przypadku.
Emissionshändler.com®
omówi
z
każdym
przedsiębiorcą telefonicznie lub osobiście jego
dotychczasową sytuację certyfikatów, ustali czas
trwania wypożyczenia lub zarządzania i sporządzi
ofertę umowy opartą na aktualnych warunkach
giełdowych i oprocentowaniach. W razie takiej
potrzeby, mogą również zostać przygotowane i oddane
do wzglądu umowy przedsiębiorstwa państwowego. Po
podpisaniu umowy o zarządzaniu certyfikaty CER
zostają przekazane przez przedsiębiorcę lub też w
przypadku zarządzania Forward zostaną one
dostarczone dopiero w nadchodzącym grudniu 2010.
Zaraz później, zależnie od umowy, nastąpi wypłacenie
opłaty za wypożyczenie lub za zarządzanie przez
Emissionshändler.com® lub też przez przedsiębiorstwo
państwowe.
Więcej informacji pod numerem 0049 30 89726954 lub
mailem nielepiec@handel-emisjami.pl

Zwrot lub przekaz certyfikatów
W systemie rejestrowym KASHUE znajdują się różne
punkty menu w których dokonywać można obrotów
certyfikatami. Rozróżnienia dokonuje się na podstawie
4 najważniejszych punktów:
1. Operacje–Zgodności-Umarzanie - Jest to
punkt menu, który musi zostać wybrany jeśli
chodzi o zwrot (umarzanie) certyfikatów do
30.04.2010
2. Operacje-Transfer-Przekaz krajowy – Jest to
punkt menu który można wybrać jeśli operator
posiada więcej instalacji i chce dokonać
przekazu krajowego, również wymiany między
nimi
3. Operacje-Transfer-Przekaz
miedzynarodowy – Jest to punkt menu, który
musi zostać wybrany jeśli operator chce
dokonać przekazu międzynarodowego na
terenie Europy lub poza nią
4. Operacje-Transfer-Usuwanie uprawnień –
Jest to punkt menu, który dla operatora może
być bardzo niebezpieczny ponieważ nie
dokonuje się tutaj przekazu do KASHUE jako
zwrot, lecz usuwania uprawnień w sensie
bezpłatnego przekazania.
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Na obrazku poniżej najważniejsze punkty menu:

Disclaimer
GEMB mbH nie ponosi ani wyraźnej, ani milczącej
odpowiedzialności za dokładność oraz kompletność
zamieszczonych
informacji,
jak
również
ich
przydatności do konkretnych celów.
List dotyczący emisji wydany jest na stronie
www.handel-emisjami.pl przez GEMB mbH i służy
wyłącznie celom informacyjnym. Informacje w nim
zawarte nie podlegają gwarancji ze względu na ich
dokładność oraz kompletność. Decyzje kupna lub
sprzedaży podjęte na podstawie zawartych w liście
informacji zawarte są przez przedsiębiorcę dobrowolnie
oraz bez oddziaływania osób trzecich.
Emissionshändler.com®

Odniesienie:
Kontynuacja serii artykułów: "relacje między
kradzieżą uprawnień do emisji CO2 i oszustw
VAT?" W najbliższych CO2 News-emisjach 2010-04
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