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Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Ceny energii dla odbiorców indywidualnych w Polsce nale¿¹ do najwy¿szych w UE. Z danych Euro-

statu wynika, ¿e po uwzglêdnieniu si³y nabywczej za energiê dro¿ej p³ac¹ jedynie Wêgrzy. Okazuje siê,
¿e europejskim przedsiêbiorcom najbardziej op³aca siê kupowaæ energiê elektryczn¹ w Luksemburgu –
o 33% tañsz¹ od polskiej. Tañszy pr¹d maj¹ te¿ Niemcy czy Szwedzi. Jak informuj¹ specjaliœci, drogi
pr¹d os³abia konkurencyjnoœæ gospodarki i w najbli¿szych latach bêdzie to najwiêksza bariera bloku-
j¹ca rozwój rodzimej gospodarki. W konsekwencji firmy w Polsce ograniczaj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ lub
przenosz¹ j¹ na przyk³ad do Brazylii. Ekonomiœci prognozuj¹, ¿e w ci¹gu najbli¿szej dekady ceny energii
wzrosn¹ i bêd¹ wy¿sze o 110% od obecnych. Z danych zebranych przez Spo³eczn¹ Radê Narodowego
Programu Redukcji Emisji wynika, ¿e w szybkim tempie, z powodu wyeksploatowania urz¹dzeñ, w sys-
temie bêdzie ubywaæ mocy. Infrastruktura spó³ek energetycznych w wiêkszoœci powinna byæ ju¿ wymie-
niona na now¹. W ci¹gu piêciu lat elektrownie wy³¹cz¹ bloki o mocy ponad 6 tysiêcy MW, a to 20%
obecnych potencjalnych mocy produkcyjnych. Efekt bêdzie porównywalny do zamkniêcia najwiêkszej
w Polsce Elektrowni „Be³chatów” i wy³¹czenia po³owy mocy drugiej w kraju si³owni w Elektrowni „Kozie-
nice”. Wed³ug prognoz eksperckich w nastêpnych latach znikn¹ kolejne megawaty. Polski pr¹d jest dro-
gi, bo kopalnie musz¹ siê dostosowaæ do wymogów ekologicznych. Polska energetyka, której podstaw¹
jest wêgiel, ponosi ogromne koszty zwi¹zane z koniecznoœci¹ dostosowania siê do rygorystycznych wy-
magañ zwi¹zanych z emisj¹ CO2.

Wysokie ceny pr¹du jego sprzedawcy t³umacz¹ stratami, jakie ponosz¹ na regulowanym przez pañ-
stwo rynku energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Wed³ug nieoficjalnych informacji spó³ki
energetyczne trac¹ na tym do 300 milionów z³ rocznie. Na cenê pr¹du wp³yw ma tak¿e akcyza na energiê
elektryczn¹, która wynosi 20 z³ za ka¿d¹ megawatogodzinê i jest jedn¹ z najwy¿szych w Europie. Euro-
stat szacuje, ¿e podatki stanowi¹ blisko 22% ceny pr¹du w Polsce. Dla porównania ten wskaŸnik w Cze-
chach wynosi niespe³na 17%, a w Wielkiej Brytanii – niespe³na 5%.

W zwi¹zku z tym chcielibyœmy zapytaæ Pana Ministra, jakie kroki zamierza podj¹æ ministerstwo, by
zapobiec wysokim wzrostom cen energii i tym samym wzmocniæ konkurencyjnoœæ naszej gospodarki na
tle innych pañstw. Prosimy o udzielenie odpowiedzi.
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