Węgiel tanio sprzedam
Nowe propozycje cen w Kompanii Węglowej to niemal promocja. A konkurencja ze złości obgryza paznokcie. Najnowsze informacje, które do mnie dotarły mówią o 6,9 zł za 1 GJ w ofercie krajowej. Chodzi o węgiel typu21, co daje ok. 145 zł za tonę. Przy średnich kosztach wydobycia ponad 300 zł za tonę w Kompanii Węglowej trudno naprawdę mówić o promocji, a nie o dumpingu. Jednak szef KW, Krzysztof Sędzikowski, zapewnia, że spółka sprzedaje węgiel powyżej jego wartości księgowej.
– Tylko najpierw trzeba było wrzucić odpis cenowy w koszty. To dobrych kilkaset mln zł. Ale odpowiednio wyceni się kopalnie i energetyka to prędzej czy później pokryje. To są ukryte dopłaty – mówi mi osoba z branży. Zważywszy na to, że to energetyka ma być tym najbardziej prawdopodobnym inwestorem w Nowej Kompanii Węglowej, czyli SPV (spółce celowej), którą obecnie utworzył Węglokoks, to średnio atrakcyjna promocja.
Już w ubiegłym tygodniu na „promocyjne” oferty Kompanii zareagowała Bogdanka (wysłała prośbę o monitoring do UOKiK) i Katowicki Holding Węglowy. Ten zwrócił się do właściciela, czyli Ministerstwa Skarbu Państwa. Ale jak mówił mi wczoraj Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa, sprawa z KHW została wyjaśniona. Jednak śmiem mieć wątpliwości, czy KHW jest podobnego zdania. Na razie prezes Zygmunt Łukaszczyk nie odniósł się do wypowiedzi ministra Kowalczyka. A prezes Bogdanki, Zbigniew Stopa, zapowiedział, że zwróci się do Komisji Europejskiej o dokładne przyjrzenie się zasadom pomocy publicznej w programie naprawczym Kompanii Węglowej (przypomnijmy, że program musi być notyfikowany w Brukseli, a tam jawi się wciąż wiele pytań do działania polskiego rządu w tej kwestii).
- To samobójstwo – mówi mi osoba związana z branżą energetyczną. – To zniszczenie rynku na lata, totalny brak profesjonalizmu w kwestii sprzedaży i marketingu, zabijanie zdrowego górnictwa przez chore, ale dotowane przez podatników. To nadaje się na proces sądowy i odpowiednie postępowanie w Brukseli – wylicza nie zostawiając na postępowaniu Kompanii suchej nitki.
Trudno się oprzeć wrażeniu, że Kompania Węglowa jest ulubienicą państwowego właściciela (pisałam o tym tutaj http://www.gornictwo2-0.pl/?p=696). Jak tak dalej pójdzie, to KHW raczej sobie nie poradzi i to mimo planu naprawczego, który tylko tam zakończył się podpisaniem porozumienia z większą częścią strony społecznej i obyło się bez strajków, jak w Kompanii czy Jastrzębskiej Spółce Węglowej.  Czy w takim razie ratowanie kopalń Kompanii naprawdę ma się odbywać kosztem innych? Za chwilę się okaże, że rząd odtrąbi sukces restrukturyzacji Kompanii, uzna, że KHW sobie nie poradził (a przecież miał szansę), więc to, co z KHW zostanie, dokooptuje się do Nowej Kompanii Węglowej. Przecież energetyka ma bardzo zasobny portfel. A ona też podlega państwowemu właścicielowi.
Tylko czy to naprawdę jest najlepsza droga?


