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Polskie kopalnie do końca roku będą miały 400 mln zł zysku.
A jeszcze 2 lata temu chcieli je zamykać i sprzedawać Niemcom...
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Powstała w kwietniu ubiegłego roku państwowa Polska Grupa Górnicza (PGG), która przejęła
znajdującą się w fatalnym stanie finansowym Kompanię Węglową, już w tym roku może wygenerować
spory zysk na czysto. Prezes PGG twierdzi, że w 2017 roku przekroczy on nawet 400 mln zł, a w
kolejnych latach będzie jeszcze wyższy! Analitycy i eksperci potwierdzają te słowa. I pomyśleć, że
jeszcze 2 lata temu niemająca koncepcji na rozwój polskiego górnictwa ekipa Ewy Kopacz rozważała
masowe zamykanie kopalń lub ich sprzedaż niemieckim inwestorom...

Przypomnijmy - jeszcze na początku 2015 r. nie mająca wyraźnej koncepcji na restrukturyzację i rozwój
polskiego sektora górniczego ekipa PO-PSL chciała głównie zamykać kopalnie (pomysł z powołaniem
Spółki Restrukturyzacji Kopalń, gdzie trafiałyby zakłady gotowe do zamknięcia). Rozważane były również pomysły
sprzedaży poszczególnych kopalni zagranicznym inwestorom. Górnictwo było gigantycznym problemem, bowiem
po kilku latach prosperity (kiedy zyski były liczone w miliardach złotych), zaczęło generować coraz większe koszty
powodujące straty. Kontrolowana przez Skarb Państwa Kompania Węglowa (największe w Europie
przedsiębiorstwo górnicze) stanęła na skraju bankructwa.

W tym kontekście przełomowe okazało się być powołanie w kwietniu 2016 roku Polskiej Grupy Górniczej, która
przejęła majątek i zobowiązania bankrutującej Kompanii Węglowej. Spółka ta została dokapitalizowana przez
zewnętrznych inwestorów (spółki Skarbu Państwa) i podjęła się trudnego działania restrukturyzacyjnego. Efekty
tego działania już są widoczne. PGG jeszcze w ubiegłym roku zanotowała stratę w wysokości -327,6 mln zł.
Obecnie kolejny miesiąc z rzędu generuje wyraźne zyski, a eksperci nie mają wątpliwości, że cały 2017
rok może zamknąć wynikiem powyżej +370 mln zł! Prezes PGG, Tomasz Rogala, idzie jeszcze dalej - "Na ten
rok zakładamy dodatni wynik netto, minimum 400 mln zł".
Można? Jak widać - można. Wystarczy mieć plan i chęć do działania. Pieniądze, jakie kryją się w pokładach węglą,
są jeszcze całkiem spore i przez wiele lat mogą nam przynosić spore zyski.
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