World Nuclear Exhibition (WNE), Paryż, 27-30 czerwca 2016 r.

W dniach 27-30 czerwca br. na terenach wystawowych Le Bourget pod
Paryżem już po raz drugi odbyły się Światowe Targi Przemysłu
Jądrowego – World Nuclear Exhibition (WNE) pod patronatem
stowarzyszenia AIFEN (l’Association des Industriels Français Exportateurs
du Nucléaire - French Nuclear Industry Exporters’ Association). Głównymi
sponsorami (Platinum Sponsors) targów WNE były francuskie firmy:
AREVA, EDF, ASSYSTEM oraz ENGIE. Targi zgromadziły przedstawicieli
wszystkich gałęzi branży jądrowej, a ich głównym celem było stworzenie profesjonalistom z sektora
nuklearnego możliwości zaprezentowania własnego „know-how”, wymiany doświadczeń, nawiązania
współpracy, znalezienia nowych dostawców oraz rozwijania działalności eksportowej.
Na powierzchni ponad 10 tys. m2 w pawilonie nr 2b swoją ofertę przedstawiało 678 wystawców
(dla porównania - 495 w 2014 roku) przede wszystkim z Francji, ale również wielu innych krajów
z całego świata. Swoje stoiska narodowe miały ponadto, m.in.: Argentyna, Belgia, Chiny, Finlandia,
Hiszpania, Japonia, Kanada, Korea, Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Polska, która była
reprezentowana przez Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii oraz 4 firmy i 2 instytuty
badawcze, w tym Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
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Według danych organizatorów w ciągu trzech dni wystawę WNE odwiedziło ponad 8 800 osób,
z których goście zagraniczni stanowili 28,5 %.
W uroczystym otwarciu drugiej edycji WNE wzięło udział wielu prezesów firm i korporacji oraz
znanych i ważnych dla branży jądrowej osobistości oraz osoby ze świata polityki, w tym
p. Emmanuel Macron, France's Secretary of State for Economy, Industry and Digital Affairs, który w
swoim wystąpieniu podkreślił, że energetyka jądrowa jest przyszłością Francji zarówno z punktu
widzenia rozwoju nauki, jak i gospodarki. Minister stwierdził, że światowy rynek energetyki jądrowej
ciągle powiększa się, w tym również dzięki nowym krajom, które tylko rozpoczynają rozwój programów
jądrowych. Minister podkreślił ponadto, że po awarii w elektrowni Fukushima wiele krajów na świecie
podjęło decyzję o zawieszeniu lub ograniczeniu programów jądrowych, ale Francja nie zamierza tego
robić, gdyż podstawową zaletą tego sektora energetycznego jest zapewnienie stabilnych dostaw energii
elektrycznej przy bardzo niskim poziomie powstających gazów cieplarnianych.
Równolegle z targami odbywało się wiele seminariów (w tym sesja zorganizowana przez AFCEN),
imprez towarzyszących oraz spotkań biznesowych, które przebiegały w dużej sali przeznaczonej dla
paneli dyskusyjnych, dwóch mniejszych (Workshop 1 and 2) oraz strefie specjalnej przeznaczonej do
prezentacji poszczególnych krajów (Business Opportunities & National Special Sessions). W tej
ostatniej sali w drugim dniu targów odbyła się sesja specjalna Ministerstwa Energii RP, podczas której
głos zabrał p. Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii oraz p. dr Józef
Sobolewski, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii. Aktualny stan
przygotowań do budowy elektrowni jądrowej w Polsce przedstawił ponadto p. Andrzej Sidło, Główny
Specjalista Departamentu Energii Jądrowej. W swoich wystąpieniach zarówno Minister A. Piotrowski,
jak i Dyrektor J. Sobolewski podkreślali, że Polska dysponuje kompetentnymi ośrodkami badawczymi
i przedsiębiorstwami, które z powodzeniem realizowały i realizują określone projekty na rzecz
energetyki jądrowej w Europie i na świecie. Stwierdzono, że celem działań Rządu jest zapewnienie jak
największego udziału krajowych przedsiębiorstw w polskim projekcie jądrowym oraz ich wsparcie na
arenie międzynarodowej. Sesja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników targów WNE, którzy
licznie zgromadzili się w sali, a po zakończeniu wystąpień aktywnie zadawali pytania przedstawicielom
naszego kraju.
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Andrzej Piotrowski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii

dr Józef Sobolewski, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii
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Mimo napiętego harmonogramu spotkań, Minister Andrzej Piotrowski oraz Dyrektor Józef Sobolewski
spotkali się na polskim narodowym stoisku z reprezentującymi nasz kraj firmami i instytutami
badawczymi. Każdy z uczestników miał możliwość przedstawienia obszaru działalności swojej instytucji
w dziedzinie energetyki jądrowej oraz odpowiedzieć na powstające w trakcie dyskusji pytania.

W ostatnim dniu WNE przedstawiciele firm polskich obecnych na targach zarówno w charakterze
wystawców, jak i odwiedzających zostali zaproszeni przez firmę EDF na spotkanie przy kawie i ciastku,
podczas którego mogli poznać się osobiście, określić obszary wspólnych zainteresowań oraz nawiązać
kontakty biznesowe.
Na zakończenie należy podkreślić doskonałą organizację pracy targów w Le Bourget pod Paryżem
(niedaleko stadionu Stade de France w Saint-Denis) mimo odbywających się we Francji Mistrzostw
Europy w piłce nożnej EURO 2016 i związanych z tym zaostrzonych wymagań w zakresie
bezpieczeństwa oraz obecności na ulicach Paryża zwiększonej ilości patroli.
Dr inż. Jerzy Niagaj, prof. nzw. IS
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