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Zapraszamy do lektury energetycznego podsumowania dnia!
Ceny ropy pod presją działań Trumpa przeciwko Chinom
Notowania ropy naftowej w USA są pod presją. Z jednej strony prezydent USA nakłada nowe cła na
towary importowane z Chin, co może negatywnie wpłynąć na światową gospodarkę i ograniczyć popyt
na paliwa. Z drugiej strony Trump wprowadza sankcje na Iran, jednego z czołowych producentów ropy
w OPEC, a brak irańskiej ropy albo zostanie zrekompensowany przez innych producentów surowca,
albo będą z tym kłopoty - wskazują maklerzy.
Prezydent RP będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem o bezpieczeństwie energetycznym
Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda złożą we wtorek oﬁcjalną wizytę w
Białym Domu. Głównymi punktami wizyty będzie rozmowa w cztery oczy obu przywódców, spotkanie
par prezydenckich i wspólna konferencja prasowa Dudy i Trumpa.
Rosja uderza w Ukrainę. Sabotaż negocjacji ws. tranzytu gazu [ANALIZA]
Zakończyło się drugie spotkanie w formacie UE, Ukraina, Rosja dotyczące przyszłości tranzytu
rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Stanowisko UE i Ukrainy było tożsame – planem minimum jest
uzyskanie gwarancji kontynuowania tranzytu. Plan Rosji okazał się być dużo prostszy – uzyskać
przyzwolenie na budowę Nord Stream 2 i doprowadzić do kryzysu na Ukrainie.
Politycy PO pytają premiera o import węgla z Rosji
Rosnący import węgla z Rosji, utrata miejsc pracy w górnictwie, wzrost cen prądu oraz nieskuteczna
walka ze smogiem - to zarzuty śląskiej Platformy Obywatelskiej pod adresem premiera Mateusza
Morawieckiego. W przeddzień jego spodziewanej wizyty na Śląsku politycy PO ogłosili trzy pytania do
szefa rządu.
Zakończyło się drugie spotkanie w formacie UE, Ukraina, Rosja dotyczące przyszłości tranzytu
rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Stanowisko UE i Ukrainy było tożsame – planem minimum jest
uzyskanie gwarancji kontynuowania tranzytu. Plan Rosji okazał się być dużo prostszy – uzyskać
przyzwolenie na budowę Nord Stream 2 i doprowadzić do kryzysu na Ukrainie.
Prezes Siemens Polska: Rozwój innowacyjnej gospodarki wymaga mądrego wsparcia
państwa
Gościem specjalnego wydania programu "Krzesło Energetyczne" była Dominika Bettman, prezes
Siemens Polska.

Morawiecki: Europa powinna uniezależnić się od rosyjskiego gazu
Podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza mocno zaznaczyłem nasz niepokój i niezgodę na budowę
gazociągu Nord Stream 2 - podkreślił na konferencji prasowej w Bukareszcie premier Mateusz
Morawiecki. Według niego, ważne jest doprowadzenie do faktycznego uniezależniania Europy od
rosyjskiego gazu.
Gazu, Ameryko! Czyli co Andrzej Duda może wskórać w Białym Domu [KOMENTARZ]
Za kilka godzin oﬁcjalnie rozpocznie się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych.
Jej momentem kulminacyjnym będzie rozmowa z Donaldem Trumpem, podczas której dyskutowane
będą m.in. wątki związane z bezpieczeństwem energetycznym. Nieoﬁcjalne źródła Energetyka24.com
twierdzą, że w „najbliższym czasie” dojdzie również do ogłoszenia kolejnego porozumienia
dotyczącego dostaw amerykańskiego gazu do Polski.
Kowalczyk: Systematycznie zwiększamy udział OZE w polityce energetycznej
Grudniowy szczyt klimatyczny będzie potwierdzeniem polityki energetycznej w Polsce; zwiększamy w
niej bardzo systematycznie udział energii odnawialnej – mówił we wtorek w Katowicach minister
środowiska Henryk Kowalczyk.

