PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podczas
III Europejskiego Kongresu Gospodarczego w
Katowicach
W dniach 16 – 18 maja br. odbył się III Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Zgromadził on 6 tysięcy gości i 900 panelistów,
którzy przez trzy dni debatowali o gospodarce.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. reprezentowana była przez Członków Zarządu: Prezesa Tomasza Zadrogę, Wiceprezesa Marka
Szostka, Wiceprezesa Piotra Szymanka, Wiceprezesa Pawła Skowrońskiego oraz Wiceprezesa Wojciecha Ostrowskiego. Europejski
Kongres Gospodarczy to największe wydarzenie biznesowe w Europe Środkowo – Wschodniej. W inauguracji Kongresu udział wzięli
czołowi przedstawiciele europejskiego świata polityki a wśród nich pięciu premierów krajów Europy Środkowej m.in., Donald Tusk, Viktor
Orbán, Jadranka Kosor, Petr Nečas, Antonio Tajani i Jerzy Buzek, który jak co roku przewodniczył Radzie Programowej Kongresu.
Pierwszego dnia Kongresu, Prezes Zarządu PGE S.A. Tomasz Zadroga wziął udział w sesji inauguracyjnej poświęconej polityce
energetycznej Unii Europejskiej, w tym pakietowi klimatyczno–energetycznemu. - Elektroenergetyka w przeciwieństwie do ropy i gazu na
dzień dzisiejszy jest całkowicie bezpieczna. Mamy 100 procent własnych zasobów. I co z tego? Pakiet energetyczno-klimatyczny wymaga
od nas dywersyfikacji i inwestycji w surowce, które mamy. Alternatywna byłaby rezygnacja z tych surowców, ale to chyba absurdalne dla
polskiej gospodarki, oczywiście chcemy inwestować jako sektor elektroenergetyczny w nowe technologie czystego węgla kamiennego i
brunatnego, ale w tym wypadku i w tym momencie potrzebujemy solidarności europejskiej. Nie tylko solidarność w walce o ochronę
środowiska, ale również solidarność w zmianie technologicznej, zmianie która czeka Polskę w największym stopniu. – powiedział Prezes
Tomasz Zadroga. W panelu na temat „Rynku energii w Polsce”, Wiceprezes Marek Szostek mówił natomiast: - Mówienie o w pełni
konkurencyjnym rynku energii jest trochę na wyrost, ponieważ konieczność zatwierdzania taryf dla gospodarstw domowych wyklucza
twierdzenie, że rynek konkurencyjny w obszarze obrotu energią istnieje. Dopóki ta taryfikacja będzie istniała to w pełni konkurencyjnego
rynku nie będzie. Wiceprezes Wojciech Ostrowski, wziął udział w debacie poświęconej „Finansowaniu inwestycji związanych z
bezpieczeństwem energetycznym”. Jego zdaniem prawie wszystkie inwestycje koncernu poprawiają bezpieczeństwo energetyczne. Każdą z tych inwestycji nie oceniamy z punktu bezpieczeństwa, tylko z punktu widzenia ekonomiki. Są oczywiście wyjątki, (np. naftociąg
Odessa - Brody - Gdańsk) ale to zdarza się rzadko. Firmy komercyjne patrząc na bezpieczeństwo, muszą myśleć o efektywności. Ocena
każdego projektu jest z punktu widzenia komercyjnego, efektywnościowego, a to przekłada się na bezpieczeństwo. Wiceprezes Piotr
Szymanek podkreślił, że to system prawny, orzecznictwo sądów tworzą bariery rewitalizacji sieci. - Osiemdziesiąt procent sieci
dystrybucyjnych w PGE ma ponad 30 lat. Jednak problemem jest nie nie tylko nienajlepszy stan techniczny sieci z uwagi na jej
wyeksploatowanie i zamortyzowanie, ale to także regulacje prawne które w Polsce są niedoskonałe, regulacje które nie pozwalają tak jak
w innych krajach wchodzić na nieruchomości celem wycinki drzew, modernizacji sieci. Wiceprezes Paweł Skowroński był jednym z
prelegentów panelu „Czyste technologie węglowe”. Podczas dyskusji mówił: - Zakładamy, że w przyszłości bez instalacji CCS nie będzie
można rozwijać energetyki węglowej. Szacujemy, że obecnie koszt wychwytu 1 tony CO2 to ok. 60 euro, a więc znacznie więcej niż koszt
zakupu pozwolenia na emisję. PGE planowała budowę instalacji CCS przy nowym bloku w Elektrowni Bełchatów. Z uwagi na wysokie
koszty budowy instalacji, wynoszące ok. 600 mln euro, i braku znaczącego wsparcia z innych źródeł, CCS w Bełchatowie
prawdopodobnie nie powstanie. Wiceprezes przypomniał, że PGE jest spółką giełdową i nie może świadomie inwestować w coś, w co nie
będzie przynosić zysku. PGE Polska grupa Energetyczna S.A. już po raz kolejny była partnerem Europejskiego Kongresu
Gospodarczego, który organizuje Grupa PTWP S.A. Więcej informacji na temat III Europejskiego Kongresu Gospodarczego można
znaleźć na stronie: www.eec2011.eu

