Kraków, 18 stycznia 2019 r.
l.dz. 01/01/2019
Pan Herbert Leopold Gabryś
Komitet ds. Energii i Polityki Klimatycznej
Krajowa Izba Gospodarcza
Szanowny Panie,
Odlewnicza Izba Gospodarcza po przeanalizowaniu postulatów Krajowej Izby Gospodarczej otrzymanych
w dniu 16/01/2019 przesyła poniżej swoje stanowisko:
Kierunek ewolucji mixu energetycznego wskazywanego przez Komisję Europejską oraz większość krajów
Świata dbających nie tylko egoistycznie o ich status aktualny, ale odpowiedzialnych za los przyszłych pokoleń –
to odejście od paliw kopalnianych.
Podkreśliła to Komisja Europejska wskazując by do roku 2050 Europa stała się kontynentem zero-emisyjnym.
W związku z tym parcie w kierunku utrzymywania produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnianych
poprowadzi do wzrostu cen energii elektrycznej – tym bardziej, że energia z paliw kopalnianych będzie
obarczana coraz większymi cenami uprawnień do emisji CO2. Jest to tym bardziej nieodpowiedzialne, że ceny
energii elektrycznej uzyskiwanej z OZE, są już porównywalne lub też niższe niż z instalacji tradycyjnych. (Na
aukcji na dostawy z OZE z 5/XI/2018 średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert wyniosła 196,17
zł/MWh a najniższa zgłoszona cena wyniosła 157,80 zł/MWh !!!).
Dla polskiego przemysłu – w szczególności energochłonnego, ważne jest aby ceny energii elektrycznej były
porównywalne z cenami innych krajów Unii Europejskiej.
Odlewnicza Izba Gospodarcza uważa więc, że w piśmie, które ma być przekazane Premierowi i Prezydentowi
eksponowane są głównie oczekiwania przemysłu wydobywczego i energetycznego (który reprezentuje tylko
16% wartości PKB generowanego przez polski przemysł) a nie interesy pozostałych gałęzi – generujących
ponad 80% PKB wytwarzanego przez polski przemysł.
Trzeba zadbać o te pozostałe 80% producentów PKB poprzez stworzenie warunków do tego by polski przemysł
mógł korzystać z Globalnego Rynku Europejskiego i uzyskiwać ceny za energię zbliżone do cen naszych
sąsiadów. Potrzebna jest więc pilna i postawiona na szeroką skalę budowa linii przesyłowych z naszymi
sąsiadami.
Należy również bardziej wyeksponować istotną rolę decentralizacji i dążyć do modelu opartego nie tylko
o ogromne bloki energetyczne ale o coraz większy udział instalacji „przydomowych” i „przyfabrycznych”.
Pozwoliłoby to na zmniejszenie strat przy przesyle energii, a co za tym idzie zmniejszenie potrzeb
produkcyjnych.
W ramach instalacji „przyfabrycznych” należy preferować instalacje kogeneracyjne, które pozwalałyby nie tylko
na lokalną produkcję energii ale na zapewnienie ciepła okolicznym mieszkańcom, rozwiązując przy okazji
problemy ze smogiem. Aby model taki mógł się rozwijać, potrzebne są działania Państwa w postaci ulg
podatkowych dla osób fizycznych inwestujących w przydomowe instalacje OZE oraz system gwarancji Państwa
dla banków finansujących instalacje „przyfabryczne”.
Z poważaniem,
Prezes Odlewniczej Izby Gospodarczej

Andrzej Ryba

