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Marka Relpol wchodzi
na rynek niemiecki
Relpolu, jest jednym z najwiÍkszych dystrybutorÛw niemieckich, posiada duøe doúwiadczenie i wiedzÍ na temat
branøy, zastosowaÒ przekaünikÛw oraz specyfiki rynku.
Szacunkowa wartoúÊ umowy
podpisanej na piÍÊ lat wynosi
ok. 10,8 mln euro (42,9 mln z≥).
Kontrakt ulega automatycznemu
przed≥uøeniu po tym okresie.
Zadaniem SHC bÍdzie
PRZYCHODY RELPOLU (w mln z≥)
promocja i sprzedaø przekaünikÛw polskiego producenta pod markπ Relpol.
Sπ one juø od kilku lat znane sπ na rynku niemieckim, jednak dotychczas
g≥Ûwnie pod obcπ markπ.
W ostatnich latach sprze-

pÛ≥ka Relpol z Øar (woj.
lubuskie), producent przekaünikÛw elektromagnetycznych, pozyska≥ na rynku
niemieckim nowego autoryzowanego dystrybutora dla swoich wyrobÛw. Jest nim firma
SHC z Karben, zajmujπca siÍ
dystrybucjπ podzespo≥Ûw elektrotechnicznych i elektronicznych. SHC, zdaniem zarzπdu

S

daø Relpolu na rynek niemiecki wynosi≥a ponad 8 mln z≥
rocznie. W pierwszym pÛ≥roczu 2005 r. osiπgnÍ≥a ponad 4,3
mln z≥.
Zawarty kontrakt jest realizacjπ strategii dzia≥ania, ktÛra zak≥ada ekspansjÍ geograficznπ
i produktowπ przekaünikÛw
z Øar. Znalezienie partnera
na rynku niemieckim to kolejny krok Relpolu, po za≥oøeniu
spÛ≥ek we Francji i w Wielkiej
Brytanii, do rozbudowy sieci
sprzedaøy w Europie i zdobycia europejskiego rynku elektrotechnicznego.
Producent z Øar poszukuje
partnera do zawiπzania spÛ≥ki
we W≥oszech.

Podwyżka cen energii
niepokoi przedsiębiorców
powodu zmian w rozliczeniach kontraktÛw d≥ugoterminowych (KDT)
wzrosnπ w nadchodzπcym roku koszty zakupu energii elektrycznej.
Najmniej odczujπ to klienci
indywidualni i ma≥e firmy, natomiast duøe przedsiÍbiorstwa
muszπ spodziewaÊ znacznego
zwiÍkszenia wydatkÛw na energiÍ elektrycznπ. Mogπ one bowiem wzrosnπÊ nawet o kilkadziesiπt tysiÍcy z≥otych w skali
roku. Firma, ktÛra przez rok zuøyje np. 20 GWh, jak szacujπ
analitycy, przekaøe elektrowniom ponad 50 tys. z≥ wiÍcej
niø w tym roku.
Wartoúci te mogπ jeszcze ulec
zmianie, gdyø dopiero w po≥owie grudnia znane bÍdπ nowe
cenniki na prπd obowiπzujπce
od 1 stycznia 2006 r.
Zak≥ady elektroenergetyczne

Z

zakoÒczy≥y w paüdzierniku sk≥adanie do UrzÍdu Regulacji Energetyki wnioskÛw taryfowych, zawierajπcych propozycje stawek
do rozliczeÒ na przysz≥y rok.
Podwyøki sπ spowodowane
zmianami sposobu realizacji
KDT. W tym roku koÒczπ siÍ
dwa z nich: Elektrowni Be≥chatÛw wchodzπcej w sk≥ad BOT
i Elektrowni £agisza, naleøπcej
do Po≥udniowego Koncernu
Energetycznego. SzczegÛlnie
waøny dla rynku jest kontrakt
z Be≥chatowem, gdyø dotyczy
ponad 25 TWh prπdu, czyli po≥owÍ tegorocznej energii kupowanej w ramach KDT. Tπ pulπ
zarzπdzajπ Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) jako
strona kontraktÛw d≥ugoterminowych. PSE kupujπ prπd
od elektrowni i odsprzedajπ zak≥adom energetycznym w ramach tzw. minimalnych iloúci

energii. Urzπd Regulacji Energetyki zatwierdza przydzia≥ prπdu dla poszczegÛlnych przedsiÍbiorstw w kolejnych miesiπcach, jak rÛwnieø stawki, po jakich dystrybutorzy muszπ kupowaÊ prπd pochodzπcy z d≥ugoterminowych kontraktÛw.
W 2005 r. pula minimalnych
iloúci energii obejmuje 50 TWh
prπdu. W przysz≥ym ma zostaÊ
zmniejszona do 33,5 TWh.
Oznacza to, øe obszar wolnego
rynku w hurtowym obrocie
energiπ elektrycznπ powiÍkszy
siÍ o 16,5 TWh.
Stawki taryfowe nie mogπ jednak wzrastaÊ dowolnie. Na podstawie rozporzπdzenia taryfowego i wartoúci úredniorocznego
wskaünika cen towarÛw i us≥ug
konsumpcyjnych za 2004 r., ceny
naleøy tak skalkulowaÊ, by p≥atnoúci poszczegÛlnych odbiorcÛw
nie wzros≥y wiÍcej niø 6,5%.

ENERGETYKA

Kogeneracja
rozszerza dzia≥alnoúÊ
ZespÛ≥ Elektrociep≥owni Wroc≥awskich Kogeneracja otrzyma≥ od UrzÍdu Regulacji Energetyki zgodÍ
na rozszerzenie dzia≥alnoúci o wytwarzanie energii elektrycznej ze
wspÛlnego spalania wÍgla kamiennego i biomasy.
PRZYCH”D NETTO KOGENERACJI
(w mln z≥)

Gmina Wicko:
nowa elektrownia wiatrowa
W gminie Wicko (woj. pomorskie) powstanie elektrownia wiatrowa sk≥adajπca siÍ z 31 si≥owni. Wykonajπ jπ
polsko-duÒska spÛ≥ka Eolika i firma
Enwood ze S≥upska, spÛ≥ka-cÛrka
Zak≥adu Energetycznego S≥upsk.
Odbiorcπ energii wyprodukowanej
w gm. Wicko bÍdπ Polskie Sieci
Energetyczne.
W Robach
stanπ wiatraki
W okolicach wsi Roby (woj. zachodniopomorskie) powstanie piÍÊ elektrownii wiatrowych. W ramach
przedsiÍwziÍcia podpisano juø umowy z w≥aúcicielami gruntÛw, na ktÛrych stanπ wiatraki. DziÍki inwestycji
rolnicy otrzymajπ przychody z tytu≥u
dzierøawy, a do gminy nap≥ynπ pieniπdze z podatku od nieruchomoúci
w wysokoúci 2% od wartoúci si≥owni.
BOT zaciπga
kredyty w bankach
Elektrownia Be≥chatÛw naleøπca
do holdingu energetycznego BOT
GÛrnictwo i Energetyka zakoÒczy
w listopadzie podpisywanie umÛw
z bankami finansujπcymi budowÍ
nowego bloku energetycznego i modernizacjÍ elektrowni. WartoúÊ kredytÛw wyniesie ok. 985 mln euro.
Z Turowa odejdzie
blisko 600 osÛb
W≥adze kopalni i elektrowni TurÛw,
wchodzπcej w sk≥ad BOT, zdecydowa≥y, øe w ramach programu dobrowolnych odejúÊ z pracπ w kopalni poøegna siÍ 537 pracownikÛw, a z elektrowni odejdzie 48 osÛb. W ca≥ej grupie BOT wnioski o dobrowolne odejúcia z≥oøy≥o 1,7 tys. zatrudnionych.

29

