Strategia dla górnictwa za trzy miesiące – plan czy ekspres wyborczy?
- Strategia dla górnictwa węgla kamiennego będzie gotowa za trzy miesiące – powiedział w środę podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wiceminister skarbu, pełnomocnik rządu ds. górnictwa Wojciech Kowalczyk. Gdy rozmawiałam z nim po debacie doprecyzował, że za trzy – cztery miesiące. Co nie zmienia faktu, że to dość szybko zważywszy na fakt, że od czasu podpisania porozumienia z górnikami 17 stycznia i zapewnienia o powstaniu nowej strategii (obecna obowiązuje do tego roku) odbyło się kilka spotkań i powołano zespoły robocze, a teraz bach – za moment mamy mieć strategię.
Dyskusja o strategii dla górnictwa podczas EKG sprowadziła się przede wszystkim do prezentacji prze poszczególne spółki węglowe swoich planów naprawczych i dyskusji o cenach węgla – przede wszystkim wojny cenowej na rodzimym podwórku. Jak łatwo się domyślić zagotowało się nieco na linii Kompania Węglowa – Bogdanka. Prezes tej ostatniej, Zbigniew Stopa zarzucił prezesowi tej pierwszej, Krzysztofowi Sędzikowskiemu psucie rynku (chodzi o wyjątkowo niskie ceny jakie energetyce, w tym klientom m.in. Bogdanki, zaproponowała KW próbując pozbyć się zalegającego na zwałach paliwa). – Będziemy zdejmować z rynku nadmiar węgla energetycznego, którego jest nadpodaż i to samo radziłbym swojej konkurencji – powiedział Sędzikowski. A zwracając się do prezesa Stopy zapytał, czy ten nie chce od niego odkupić zapasu 5 mln ton (przypomnę tylko, że wg danych ARP na koniec lutego na zwałach kopalń zalegało 8,6 mln ton węgla, a i place elektrowni są pełne).
– Każda firma węglowa działa sama, oderwana od systemu, to jest najgorsze. Górnictwo potrzebuje programu dla branży. Wszyscy chcą wiedzieć, jakie są opcje dla inwestowania w górnictwo w perspektywie 15-20 lat – powiedział Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.
– Chciałbym, by za rok nasze spółki węglowe funkcjonowały z powodzeniem na rynku węgla, były konkurencyjne i efektywne kosztowo – powiedział Wojciech Kowalczyk. Z kolei prezes Bogdanki powiedział, że gdyby był wolny rynek węgla Bogdanka, która ma zdolności produkcyjne 11 mln ton w skali roku, mogłaby plasować tyle węgla na rynku, a nie nieco ponad 9 mln ton, jak planuje w 2015 r. – Ale na rynku decydują nie koszty produkcyjne i wydajność, tylko co innego – mówił, co wywołało wyżej już przywołane wypowiedzi prezesa Kompanii. Warto dodać, że Bogdanka ma wydajność ponad 1,5 tys. ton na osobę w skali roku, a kopalnie śląskie – plus minus 600 (wyjątkiem jest prywatna Silesia, która w 2014 r. miała 750, a w tym planuje 1200). Prezes Stopa nie ukrywał, że mimo stosunkowo nienajgorszej sytuacji Lubelskiego Węgla spółka zastanawia się poważnie nad redukcją zatrudnienia z obecnych ok.4800 osób. Nowy prezes JSW Edward Szlęk również mówił o wydajności. – U nas to ok. 600 ton na osobę na rok, a w kopalniach w Appalachach to 2 tony na… godzinę, czyli kilka tysięcy na osobę na rok! – mówił Szlęk.
Prezesi spółek węglowych zgodni byli w jednym – na pewno mamy do czynienia z nadpodażą węgla energetycznego. Dlatego prezes Sędzikowski stawia na przeorganizowanie wydobycia w KW i postawienie na węgiel koksowy oraz większy eksport, prezes JSW Edward Szlęk, na jeszcze mniejszą produkcję węgla energetycznego, a prezes KHW, Zygmunt Łukaszczyk podkreślał rolę ustawy o jakości paliw. Jego zdaniem przepisy wykonawcze do niej mogłyby pomóc w wyeliminowaniu z rynku najsłabszych węgli. – My powinniśmy wydobywać nie tony, a gigadżule i to, co jest sprzedawalne – uważa Łukaszczyk. Podtrzymał również plan przekazania do SRK ruchów Mysłowice (część KWK Mysłowice-Wesoła) i Boże Dary (część kopalni Murcki-Staszic).
– Dekoniunktura w sektorze węglowym trwa od trzech lat, a restrukturyzacja dzieje się teraz. Trzeba szukać nowych rynków zbytu. A górnictwo węgla energetycznego trzeba powiązać z firmami energetycznymi tak, jak ma to miejsce w przypadku węgla brunatnego – zauważył poseł SLD, Zbyszek Zaborowski.
VII europejski Kongres Gospodarczy za nami. Jak za rok o tej porze będziemy rozmawiać o górnictwie? Nie wydaje mi się, że będziemy to czynić w lepszych nastrojach. Ale tym razem naprawdę chciałabym się pomylić.


