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S T A N O W I S K O

Strona Społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej wnosi o wstrzymanie
działań Ministerstwa Skarbu Państwa, zmierzających do prywatyzacji skonsolidowanych podmiotów
sektora elektroenergetycznego (PGE S.A. Ta u roń S.A., Energa S.A., ENEA S.A.).

Uzasadnienie:

Światowy kryzys gospodarczy spowodował drastyczne obniżenie wartości kapitału spółek nawet w
branżach strategicznych jak energetyka. W ocenie Strony Społecznej kontynuacja prywatyzacji ważnych
podmiotów sektora jest obecnie nieopłacalna ekonomicznie oraz nie rozwiązuje ważnych problemów i
zagraża bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Dodatkowo przeciwko prywatyzacji przemawia szereg
czynników wynikających z nie uporządkowania spraw regulacyjnych, prawnych i organizacyjnych sektora,
co dodatkowo obniża jego wartość.

Wyzbywanie się przez Ministra Skarbu Państwa w obecnej sytuacji majątku o strategicznym znaczeniu dla
gospodarki Państwa przy milczącej akceptacji elit politycznych oraz Rządu, należy uznać za swoisty
sabotaż. Oddanie obcemu kapitałowi kontroli nad istotną sferą życia gospodarczego (elektroenergetyki),
gdzie strategiczne decyzje będą zapadały poza granicami Polski, a środki finansowe z zysków będą
kierowane do zagranicznych właścicieli, spowoduje na dziesięciolecia naruszenie polskich podstawowych
interesów społecznych i państwowych. Przykładem destrukcyjnego wpływu na polską gospodarkę są
działania sprywatyzowanych banków, których centrale są za granicą. W sytuacji globalnego kryzysu,
działając na zlecenie swoich właścicieli doprowadziły do spekulacyjnego obniżenia wartości naszej
narodowej waluty.

Strona Społeczna domaga się od Strony Rządowej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej,
spowodowania wstrzymania rozpoczętych procesów prywatyzacyjnych skonsolidowanych podmiotów
sektora oraz opracowania i przedstawienia projektu ustawy o kierunkach i zasadach prywatyzacji,
zabezpieczających interesy społeczeństwa w tym procesie jak również zawarcia postulowanego przez
wicepremiera Waldemara Pawlaka a n ty kryzysowego porozumienia trójstronnego w kwestii
uporządkowania i ustabilizowania sytuacji w krajowym sektorze elektroenergetycznym.
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