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»ENERGETSKA PRIHODNOST V NEODVISNEM SVETU«

POROČILO S KONGRESA
Kongresa se je udeležilo skoraj 4000 udeležencev iz 117 držav, med njimi je bilo
okoli 800 novinarjev in 220 mladih energetikov - mlajših od 35 let iz 52 držav.
Udeleženci kongresa so predstavljali 1450 energetskih družb iz vsega sveta.
Hkrati s kongresom je potekala seja Izvršnega odbora WEC, organizirana je bila
tudi obširna razstava proizvajalcev energetskih naprav.
Predstavljeno je bilo okoli 500 zanimivih referatov in predavanj uglednih
raziskovalcev, znanstvenikov, gospodarstvenikov in politikov z vseh energetskih
področij. Naštevam le najvidnejše: Romano Prodi – predsednik italijanske vlade,
Andre Caille – dosedanji predsednik WEC, Jose Manuel Baroso – predsednik
evropske komisije, Alexander Medvedev – Gazprom, Andris Piebalgs – evropski
komisar za energetiko, Fulvio Conti – ENEL, Pascal Lamy – WTO, Rixin Kang –
direktor kitajske nacionalne jedrske korporacije, Massimo D' Alema – italijanski
zunanji minister in Pierre Gadonneix – novoizvoljeni predsednik
WEC za
naslednje triletno obdobje.
Za Slovenijo je pomembno, da so bili predstavljeni dokumenti pri katerih so
sodelovali ali jih kot samostojni avtorji oblikovali predstavniki SNK WEC. Omeniti
je potrebno dokument z naslovom »Pregled energetskih surovin 2007«, katerega
izdelavo je usklajevala prof. Nada Zupanc, obsega 600 strani in podrobno
obravnava stanje najpomembnejših 15 svetovnih energetskih surovin. Pri
oblikovanju dokumenta »Energetski scenariji do leta 2050« je v delovni skupini
sodeloval Natan Bernot. Samostojna referata za kongres iz Slovenije s področja
elektroenergetike sta pripravila ðorñe Žebeljan (HSE) in Gregor Omahen (ELES).
Udeleženci so z odobravanjem sprejeli zaključke, ki jih je predstavil novoizvoljeni
predsednik WEC gospod Pierre Gadonneix, CEO družbe Gas de France. Zaključki
so naslednji:
1 – izkoristiti je potrebno prednosti, ki jih nudijo potrebne investicije v
energetiko povsod po svetu!
Največ investicij v energetiko je pričakovanih na Kitajskem, v Braziliji, v Indiji in v
afriških državah. Tudi v visoko industrijsko razvitih državah so potrebne
investicije predvsem v obnovo proizvodnih naprav, ki so bole zgrajena kmalu po
II. svetovni vojni.

Vsaka investicija, ki je ne začnemo danes, bo jutri mnogo dražja!
Izhodišče vseh investicij mora biti zmanjšanje emisij CO2.
Zrele energetske tehnologije so na voljo, v prihodnost se bo potrebno usmeriti v
nove tehnologije.
2 – opredeliti je potrebno ustrezno energetsko politiko!
Ideološka delitev na tržno in državno-plansko energetsko politiko je preteklost.
Nevladne organizacije morajo biti vključene v procese odločanja in s tem
prispevati k realnim in odgovornim rešitvam.
Pospešiti je potrebno oskrbo z energetskimi viri, ki proizvajajo manj CO2.
Energetska politika mora spodbujati industrijsko raziskovalno-razvojno
dejavnost, pri čemer je potrebno vključiti PPP.
Sprejemljivost energetske infrastrukture v določenem okolju morajo politiki
podpirati.
Učinkovita energetska politika ne more temeljiti na utopičnih idejah.
3 – spodbujati in razvijati vse primerne in uporabne oblike mednarodnega
sodelovanja!
Sodelovanje med industrijo in politiko je nujno.
Prihodnost temelji na sodelovanju med razvitimi in manj razvitimi državami.
Prihodnost temelji na sodelovanju med proizvajalci in porabnikov energije
Prihodnost temelji tudi na kakovosti globalnega sodelovanja pri zaščiti okolja, ki
upošteva potrebe držav v razvoju.
Ključ do trajnostnega razvoja je interdisciplinarno sodelovanje različnih
industrijskih sektorjev.
Ljubljana, 20. novembra 2007
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