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Warszawa, 15 kwietnia 2021 r.
„Morska energetyka wiatrowa – szansa na nowe kompetencje dla polskich
przedsiębiorców”
1. Rola administracji publicznej w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na
Bałtyku. godz. 10.00-11.30
Energetyka wiatrowa na Morzu Bałtyckim będzie polem rywalizacji największych
inwestorów. Fakt, że Polska posiada jedne z najlepszych warunków do produkcji
energii elektrycznej, z wykorzystaniem tego typu rozwiązań, powoduje olbrzymie
zainteresowanie firm energetycznych, dostawców technologii, firm budowalnych
i całego otoczenia biznesu zielonej energii. Tak duży potencjał stwarza olbrzymie
szanse, jak również zagrożenia. Jednym z zasadniczych wyzwań jest konieczność
wypracowania rozwiązań dających szansę rozwoju polskich firm mogących
świadczyć usługi i dostarczać rozwiązania techniczne w tym obszarze.
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2. Inwestycje w offshore – czy polskie firmy wykorzystają szansę zdobycia
nowych kompetencji? godz. 12.00 -13.30
Czy jest możliwy i w jakim stopniu transfer technologii, metod zarządzania i
produkcji, jakie zostały wypracowane przez firmy zachodnie w ostatnich
dziesięcioleciach na grunt polskich przedsiębiorstw? Czy polskie firmy są na to
gotowe i czy dominacja podmiotów zagranicznych nie spowoduje wyłączenia
polskich przedsiębiorców? Jakich kompetencji potrzebują polskie firmy aby
skutecznie rywalizować z podmiotami zagranicznymi? W jaki sposób zorganizować
proces inwestycyjny tak, aby zmaksymalizować wzrost polskiej branży offshore dając
jej możliwość ekspansji na rynki zagraniczne i jednocześnie zabezpieczyć polskie
podmioty przed dominacją zagranicznych generalnych wykonawców?
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