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ENERGETYCZNE PODSUMOWANIE TYGODNIA [2]
Pięć lat rządów Zjednoczonej Prawicy w energetyce, dalsze kłopoty Nord Stream 2, unieważnienie
przetargu dotyczącego Baltic Pipe oraz zielona rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii - to
najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia.
"Chcieliście Polski? No to ją macie!"
16 listopada minęło 5 lat od rozpoczęcia rządów Zjednoczonej Prawicy w energetyce. Ich całokształt
został oceniony na… czwórkę „na szynach”.
Pięć lat rządów PiS w energetyce. Ocena: czwóra na szynach, na zachętę [ANALIZA]
Potwierdzone obawy Kownackiego
Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej unieważnił 17 listopada przetarg na wybór
wykonawcy robót budowlanych dla tłoczni gazu Odolanów. O wątpliwościach posła Bartosza
Kownackiego dotyczącego tego przetargu informowała Energetyka24.
Sąd unieważnił ważny przetarg związany z budową Baltic Pipe
Rura pod specjalnym nadzorem
Niemiecka spółka Gascade poinformowała 18 listopada, że gazociąg EUGAL, czyli lądowa odnoga Nord
Stream 2, będzie opóźniony. Oznacza to kolejne kłopoty dla niemiecko-rosyjskiego połączenia.
Gazociąg Eugal opóźniony. Niemcy nie wierzą w dokończenie Nord Stream 2?
Prawdziwe oblicze Energiewende
Z Niemiec płyną także informacje dotyczące realnych efektów tamtejszej transformacji energetycznej.
Jak poinformował 17 listopada Der Spiegel, w niemieckim Biblis, gdzie do 2011 roku działała czysta
elektrownia jądrowa, teraz powstanie elektrownia gazowa.
Energiewende w pigułce: w zamkniętej elektrowni jądrowej powstanie gazowa
Zielona rewolucja przemysłowa Johnsona
18 listopada brytyjski premier Boris Johnson przedstawił potężny plan transformacji gospodarczej
swojego kraju, który zakłada powstanie 250 tysięcy nowych „zielonych” miejsc pracy. Kluczowe role
odgrywają w nim inwestycje w źródła odnawialne, atom i bezemisyjny transport.
Johnson zapowiada Zieloną Rewolucję Przemysłową. „Powstanie ćwierć miliona etatów”

Informacja, która z pewnością zasmuci Jeremy'ego Clarksona
Wielka Brytania zamierza również zakazać sprzedaży nowych samochodów z silnikiem spalinowym już
w 2030 roku. Ogłoszona 16 listopada deklaracja to kolejny element planu neutralności klimatycznej
Zjednoczonego Królestwa.
Wielka Brytania już w 2030 r. zakaże sprzedaży samochodów spalinowych
Inwestycja Azotów z ﬁnansowaniem
Lotos oraz inwestorzy z Korei Południowej dokonali 16 listopada wpłat pokrywających nowe akcje
Grupy Azoty Polyoleﬁns, co czyni te podmioty akcjonariuszami spółki realizującej projekt Polimery
Police.
Miliardowa inwestycja Grupy Azoty z nowymi akcjonariuszami

