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"BEZPIECZEŃSTWO RYNKÓW GAZU REGIONU
TRÓJMORZA". DEBATA NA GAZTERM 2020
[RELACJA]
23. konferencja Gazterm odbywa się pod znakiem Trójmorza. "Szczyt Gazowy Trójmorza –
bezpieczeństwo, integracja, transformacja" – tak brzmi tytuł tego rocznej edycji. W jej ramach odbyła
się debata pt. "Bezpieczeństwo rynków gazu regionu Trójmorza".
W panelu wzięli udział: szef PGNiG Jerzy Kwieciński, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury
energetycznej Piotr Naimski, minister energii Litwy Žygimantas Vaičiūnas, ambasador Danii w Polsce,
Ole Taft oraz prof. Konrad Świrski z Politechniki Warszawskiej.
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotr Naimski zaznaczył, że
połączenia gazowe tworzone na północy Trójmorza mogą zapewnić dostawy gazu dla innych państw
regionu. "W sposób naturalny zapotrzebowanie na gaz w Polsce rośnie. Żeby sobie wyobrazić skalę
tego, co możemy zaoferować naszym sąsiadom, możliwości od północy, jeśli dodamy interkonektor
norweski, można powiedzieć, że będziemy mogli spełnić zapotrzebowanie dostaw gazu dla naszych
sąsiadów. Od tej strony integracja Trójmorza przebiega dobrze" – stwierdził.
Minister energii Litwy, Žygimantas Vaičiūnas stwierdził, że budowa infrastruktury zwiększa nie tylko
bezpieczeństwo, ale wpływa pozytywnie na rozwój rynku. "Terminal LNG w Kłajpedzie zwiększył nasze
bezpieczeństwo energetyczne, ale również konkurencyjność, bo gaz płynie również do Łotwy i Estonii"
- mówił.
Ambasador Danii w Polsce, Ole Taft podał przykład Skandynawii jako miejsca o zintegrowanym
systemie energetycznym. "W Skandynawii mamy dobre doświadczenia z integracją naszych rynków
energetycznych, niedawno do Danii i Norwegii dołączyła Szwecja. Mamy nadzieję, że dzięki temu
zmniejszą się ceny, ale i wzrośnie bezpieczeństwo dostaw" – mówił.
Zapytany o najważniejsze wyzwania w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, prezes PGNiG Jerzy
Kwieciński odpowiedział: "W tym momencie, z perspektywy bezpieczeństwa, najważniejsza jest
budowa infrastruktury przesyłowej" – stwierdził.
Prof. Konrad Świrski z kolei przypomniał, że tworzenie planów dla regionu musi być zgodne z
programami unijnymi. "Musimy mieć świadomość, że kluczową rolę będą odgrywać wymogi unijne,
Europejski Zielony Ład i neutralność. I powinniśmy to brać pod uwagę przy układaniu polityki
Trójmorza" - powiedział.

