Stollcygrózi francuski monopol1
zakupu Stolecznego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej. Koncern szykuje tez superoferte
na warszawskie elektrocieplownie nalezace do Vattenfalla. Ceny ciepla moga pójsc w góre - przestrzegaja eksperci
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W tym tygodniu moze
dojsc do sprzedazy SPEC-u,
jednego z najwiekszych dostawców ciepla w Polsce.
Kupuj<lcym bedzie Dalkia.
Koncern
kontrolowany
przez gigantów z Paryza,
Veolie i Edl<~wylozy za samorzadowa spólke ponad
1,3 mld zl. Dopóki umowa
nie zostanie podpisana, nadal teoretyczne szanse na
przejecie SPEC-u maja jeszcze Jan Kulczyk i czeski
fundusz Penta Investment,
których miasto uwzglednilo na krótkiej liscie inwestorów.
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Inwestor, który kupilby zarówno Elektrocieplownie
Warszawskie, jak i SPEC,
móglby latwiej wplywac na
ceny ciepla w Warszawie.
Uzyskalby równiez sporo
oszczednosci dzieki synergii, tnac m.in. wydatki na administracje, ksiegowosc i finanse, zarzadzanie nieruchomosciami i racjonalizacje
zakupów.
Anna Gnoinska, dyrektor
ds. komunikacji VIi Dalkii, nie
chciala komentowac zadnej
z toczacych sie transakcji.
Grozna koncentracja

Filip Elzanowski, specjalista w zakresie prawa energetycznego
oraz prawa
ochrony konkurencji, zwraca uwage na negatywne konsekwencje koncentracji na
rynku ciepla. SPEC zasp oka-
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ja ok. 80 proc. potrzeb Warszawy na cieplo, które kupuje od Vattenfalla.
- Gdyby doszlo do zakupu
sieci dystrybucyjnej
oraz
zródel produkcji ciepla przez
jednego inwestora, mielibysmy do czynienia z monokultura. To nigdy nie jest korzystne dla rynku, poniewaz
moze prowadzic do prób sterowania cenami - uwaza Elzanowski.
Jego zdaniem obie transakcje powinny trafic pod lupe
Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- Urzad powinien zbadac
ich wplyw na rynek ciepla,
tak jak zrobil to w przypadku próby przejecia Energi
przez Polska Grupe Energetyczna, która ostatecznie zablokowal - twierdzi Filip Elzanowski.
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Przychody firm
cieplowniczych (mld zi)

w stosunku do roku poprzedniego o 12 proc., czyli
o ponad 1.9 mtd zl. Ponad
polowa pieniedzy trafila do
kieszeni najwiekszych wytwórców ciepla, takich jak
francuski EdFi szwedzki
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Wedlug danych Urzedu Regulacji Energetyki przychody sektora cieplowniczego
w 2010 r. przekroczyly 16,5
mld zl. Oznacza to wzrost
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Na SPEC-u nie konczy sie
lista wielkich zakupów Dalkii w stolicy. Z naszych informacji wynika, ze blisko
finalizacji jest inna wielka
transakcja, w której kluczowa role chca odegrac Fran'cuzi. Chodzi o Elektrocieplownie Warszawskie, nalezace
do szwedzkiego
Vattenfalla, który podjal decyzje o wycofaniu sie z Polski. Potencjalni inwestorzy
zakonczyli
juz badanie
ksiag w spólce Vattenfall
Heat i w najblizszych
dniach zostana zaproszeni
przez szwedzkiego wlasciciela do skladania ofert.
Vattenfall liczy, ze uzyska
ze sprzedazy co najmniej
2,5 mld zl.
Zaklady, które sprzedaja
cieplo SPEC-owi, to lakomy
kasek. Tylko w 2010 r. wlasciciel otrzymal od nich prawie miliard zlotych dywidendy. To niejedyny powód.

Miliardy w rurach

Polski rynek cieplowniczy zdominowany przez trzy firmy
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·zaklady opalane weglem, bez kogeneracjl

Wówczas UOKiK uznal, ze
taka koncentracja bedzie niekorzystna dla klientów firm
energetycznych, bo PGE bedzie chcialo wykorzystac
uzyskana w wyniku koncentracji pozycje rynkow<1producenta i sprzedawcy, aby
odzyskac wydatki na zakup
Energi, podnoszac
ceny
energii elektrycznej.
Inwestycje podniosa taryfy

W piatek nie udalo nam sie
uzyskac stanowiska UOKiK
w tej sprawie. Zdaniem Wieslawa Mielczarskiego, autora planu konsolidacji rynku
energetycznego i eksperta
w branzy, urzad antymonopolowy bedzie musial wydac zgode na obie transakcje.
- Ale daleki bylbym od
stwierdzenia, ze po konsolidacji ceny automatycznie

podskocza. Zarówno oplata
dystrybucyjna, jak i cena ciepla sa w Polsce regulowane
- mówi Wieslaw Mielczarski.
Ekspert zauwaza jednak, ze
regulator dziala w archaiczny sposób.
- Przy ustalaniu taryf URE
przede wszystkim bierze pod
uwage koszty, jakie deklaruje dany podmiot. A ten zawsze próbuje go ocyganic mówi Wieslaw Mielczarski.
- Ma duze pole do popisu, bo
urzednik nie ma narzedzi do
weryfikacji danych. Wefekcie zamiast regulacyjnego
mamy system negocjacyjny,
w którym firmy ustalaja wysokosc taryf, startujqc z bardzo wysokiego pulapu i stopniowo schodzac do satysfakcjonujacego
poziomu
dodaje.
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Vattenfall. Z danych za
2009 r. wynika, ze przychody z wytwarzania stanowily
56 proc. przychodów calego sektora i przekroczyly
8 mld zl. Na stalym poziomie utrzymuja sie natomiast przychody z przesylania i dystrybucji oraz
z obrotu cieplem, które wynosza odpowiednio 21,4
proc. oraz 22,6 proc.
wszystkich.
Z informacji opublikowanych w raporcie o sektorze
cieplowniczym wynika, ze
spólki dzialajace na rynku
zmagaja sie z rosnacymi
"
kosztami dzialalnosci,
glównie ze wzrostem cen
wegla kamiennego. Wlasciciele firm z branzy, a najczesciej sa nimi samorzady, coraz czesciej wystawiaja je na sprzedaz. W wielu przetargach wygrywaja
lub skladaja bardzo mocne
oferty takie firmy, jak Energa, Enea i PGNiG. Powód koncerny dywersyfikuja
dzialalnosc i stac je na dlugofalowe inwestycje. Te sa
niezbedne, bo polskie elektrocieplownie i sieci dystry- "
bucyjne maja nawet 50 lat.

