
Ile kosztuje ratowanie górnictwa.
Ile kosztowało ratowanie kopalni.
Jakie są dopłaty do górnictwa
Na początku maja Energa dokonała aktualizacji wartości swojej
inwestycji w górnictwo. Okazało się, że należące do Energi akcje w
Polskiej Grupie Górniczej warte są 405 mln zł mniej. To skutek złej
sytuacji w PGG. Górnicza grupa wypracowała w 2019 r. 86 mln zł
zysku, ale sama musiała dokonać odpisów na ponad 400 mln zł.   

"Cele polityczne zastąpiły racjonalność"  

- Nigdy nie miałem wątpliwości, że zaangażowanie Energi w
restrukturyzację górnictwa jest strategicznym błędem i spowoduje
obniżenie wartości pomorskiego koncernu. Był to duży krok w tył i
mocno osłabił firmę, która kilka lat temu była prymusem w branży
energetycznej - miała nowoczesną wizję dalszego rozwoju i osiągała
rekordowe wyniki - komentuje Tadeusz Aziewicz, poseł PO. - Tak się
dzieje, kiedy cele polityczne zastępują ekonomiczną racjonalność.
Mam poważne obawy, czy usłużny wobec rządu i mający własne
problemy Orlen jest zdolny do naprawy naszego championa. Myślę,
że w przyszłości będzie to jedno z poważniejszych wyzwań zarówno
dla krajowej, jak i regionalnej gospodarki. 

Dlaczego Energa postawiła na węgiel? 

Na początku 2016 r. rząd Beaty Szydło szukał sposobów na
ratowanie górnictwa na gruzach bankrutującej Kompanii Węglowej.
Powstała nowa spółka - Polska Grupa Górnicza, na którą zrzuciły się
firmy energetyczne, wśród nich Energa, która zaoferowała wkład aż
600 mln zł. Już wtedy "Wyborcza" pisała, że decyzja jest bardzo
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ryzykowna i może narazić akcjonariuszy spółek PGE, Energa i
PGNiG, ale także miliony konsumentów energii elektrycznej.   

16 ZDJĘĆ

Patronem zaangażowania Energi w górnictwo była premier Beata
Szydło. Zdjęcie z uroczystego podpisania porozumienia o
zaangażowaniu w górnictwo. 'Inwestorzy angażują się w PGG na
warunkach rynkowych i będą konsekwentnie nadzorować realizację
biznesplanu spółki. Przeprowadzone analizy wskazują, że inwestycja
generuje dodatnie stopy zwrotu dla inwestorów.' - przekonywała
Energa Śląski Urząd Wojewódzki

Premier Beata Szydło tak odpowiadała na głosy, że zasilenie PGG
gotówką będzie kolejną kroplówką tylko doraźnie przedłużającą
życie firmy. - Policzcie sobie, ile kosztowałoby nas to, gdybyśmy
tego porozumienia nie podpisali. Co powiedzielibyście ludziom na
Śląsku? Co powiedzielibyście polskim górnikom? I wreszcie, jak
chcielibyście dbać o bezpieczeństwo energetyczne Polski? - pytała
na uroczystości powołania PGG. Zapewniała, że PGG będzie silnym
podmiotem i podstawą polskiej energetyki. 
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Górnictwo w Polsce. "Inwestycja w górnictwo
zwróci się długoterminowo"

Po decyzji na giełdzie papierów wartościowych wybuchła panika. W
jeden dzień gdańska Energa straciła na wartości ponad pół miliarda,
choć ówczesny prezes Energi Dariusz Kaśków zapewnił, że
"inwestycja w górnictwo zwróci się długoterminowo".   

Energa podpisała także z PGG umowę na dostawę węgla do
istniejącej elektrowni Ostrołęka B do roku 2030 w wysokości co
najmniej 350 tys. ton rocznie, a także na węgiel do Ostrołęki C, która
miała być budowana, a obecnie inwestycja została zawieszona. Do
Ostrołęki C PGG miała dostarczać ok. 2 mln ton węgla rocznie.   
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16 ZDJĘĆ

Komunikat prasowy Energa SA z kwietnia 2016 r. Po tych decyzjach
w budowę bloku Ostrołęka C Energa zaangażowała kilkaset
milionów złotych. Inwestycja została zawieszona w lutym 2020
r. Materiały prasowe Energa SA

Górnictwo a koronawirus. Będzie
restrukturyzacja  

Z powodu epidemii koronawirusa spółki energetyczne sprzedają
mniej energii, co obniża ich wyniki finansowe. Sytuacja jest na tyle
poważna, że minister aktywów państwowych Jacek Sasin
poinformował o pracach nad planem restrukturyzacji energetyki.
"Myślę, że w ciągu 2-3 tygodni będziemy mogli opowiedzieć o nim
opinii publicznej, po skonsultowaniu również z partnerami
społecznymi" - powiedział Sasin w Trójce.

Od końca grudnia 2019 r. Energa jest kontrolowana przez PKN
Orlen. Stosunkowo niska wycena akcji Energi spowodowana była
m.in. jej zaangażowaniem w górnictwo.  

Koronawirus w kopalniach. Zamknięcie
Śląska? 

Epidemia koronawirusa dynamicznie rozprzestrzenia się na Śląsku.
Premier Mateusz Morawiecki pytany o zamknięcie Śląska
odpowiedział, że taka decyzja nie zapadnie. Przez zarażenia
koronawirusem bezpośrednie kłopoty ma Polska Grupa Górnicza i jej
pracownicy. Według danych na 13 maja do 829 przypadków wzrosła
liczba zakażonych koronawirusem w kopalniach i zakładach Polskiej
Grupy Górniczej. Największa liczba zakażonych (450 osób)
odnotowana została w zakładzie Ruch Jankowice, oddziale kopalni
ROW. Kwarantanną objętych zostało blisko 1800 pracowników PGG,
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w większości górników. 
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