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ątkową załogę
w tym również opracowanie dokumentów
prawnych koniecznych do rejestracji spółki,
nastąpi w terminie do 30 czerwca 2018 roku.
Jednym z warunków realizacji przedsięwzięcia
jest pozyskanie finansowania ze strony banku
krajowego.
XXCzy FASING będzie inwestował w USA?

– Zaczynamy rozmawiać o moich marzeniach, a nie o gotowym projekcie. Nasze
łańcuchy przechodzą próby, aby zdobyć certyfikaty niezbędne na rynku amerykańskim.
Moim marzeniem jest uruchomienie produkcji w USA. Od kilkudziesięciu lat dostawcami są firmy niemieckie. Gdyby w przyszłości
udało się wprowadzić produkcję polską, byłby
to historyczny wyczyn. W USA nie produkuje
się łańcuchów górniczych, dlatego moglibyśmy być nie tylko polskim, ale także jedynym
producentem na tamtym rynku. Na rynku
amerykańskim liczy się nie tylko jakość, ale
także przywiązanie do producenta i marki.
Tam króluje marka niemiecka.

trzymali odznaczenia i stopnie górnicze. Wśród zaproszonych gości był między innymi Grzegorz Tobiszowski, wiceminister
ła potęgą
powodu – nie mieliśmy w kraju wzorca, nie
mieliśmy od kogo się uczyć ani nie mogliśmy
na nikim polegać.
XXCzy po fuzji Famuru i Kopeksu dojdzie do
powstania czegoś w rodzaju konsorcjum
polskich firm okołogórniczych, które będą
miały wspólną ofertę na rynku globalnym?
– Wciąż na to liczę. Odbiorcy zagraniczni
chcą mieć pełną ofertę, łącznie z kredytowaniem zakupów. Jeżeli chcemy umacniać
pozycję na świecie, musimy mieć ofertę konkurencyjną w stosunku do ofert największych
firm. Nie chodzi tylko o cenę, jakość i możliwość realizacji indywidualnych wymagań.
To potrafimy robić. Chodzi o ofertę, która
będzie także zawierała możliwość budowy
kopalni od podstaw, kredytowania i wykonania
wszystkich usług związanych z kopalnią węgla
kamiennego. Tylko takie firmy mają szanse
na trwały rozwój. Polski rynek był za mały dla
dwóch tak dużych firm jak Famur i Kopex. Był
za mały nawet dla FASING-u. Kryzys przyspieszył to, co było nieuniknione.

XXWyjeżdżał pan do Wietnamu. Wejdziemy na ten rynek?
– Polskie firmy okołogórnicze mają już
doświadczenia we współpracy z Wietnamem.
Wielkim atutem jest fakt, że ważne stanowiska
piastują tam absolwenci polskich uczelni. Nie
jesteśmy krajem nieznanym, a Wietnam stawia
na rozwój górnictwa. Możemy w tej dziedzinie
współpracować, ponieważ rząd polski planuje
udzielać wsparcia polskim firmom poprzez
uruchamianie linii kredytowych dla Wietnamu na zakup maszyn, urządzeń i usług dla
górnictwa.
FASING podpisał wstępną umowę
o współpracy, której celem jest powołanie
spółki w Wietnamie. Ogólna wartość inwestycji kapitałowej stron umowy oceniana jest
na około 30 mln euro. Zamierzamy utworzyć
w kompleksie przemysłowym My An spółkę
akcyjną pod nazwą Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Górniczego Fasing Thien Lam
SA. Spółka ma prowadzić działalność w zakresie produkcji łańcuchów, maszyn i narzędzi
górniczych. Szczegóły wzajemnej współpracy,

rynek chiński wciąż jest
najważniejszy?
– Jest najważniejszy, ponieważ to największy rynek na świecie. Domyślam się,
że oczekuje pan jakiejś sensacyjnej informacji.
Nie ma sensacji. Rozwijamy swoją obecność
i zacieśniamy współpracę. Mamy komplet
zamówień. Zwiększamy produkcję dla odbiorców chińskich. FASING China po dwóch
latach organizacji działa na tamtym rynku bardzo prężnie. W Chinach jest boom górniczy.
Widzimy to po naszym portfelu zamówień.
Chcemy zwiększać nasze inwestycje w Chinach. Analizujemy zagrożenia i potencjalne

XXNie chciałby pan przeinwestować?

– Staramy się tak inwestować, aby jak najbardziej spełnić oczekiwania naszych partnerów biznesowych. Chiny mają za sobą ważne
wydarzenia polityczne. W październiku 2017
roku odbył się XIX Zjazd Komunistycznej Partii Chin. Zostały określone plany na najbliższe
lata i strategiczne kierunki rozwoju do 2050
roku. Zjazd KPCh ma ogromny wpływ na decyzje gospodarcze podejmowane w Państwie
Środka. Ponieważ górnictwo węgla kamiennego jest branżą strategiczną, naturalne było,
że menedżerowie górniczy czekali na efekty
zjazdu. Teraz jest czas przekuwania decyzji
politycznych na decyzje gospodarcze. Czekamy na konkrety, aby uszczknąć kawałeczek
tortu. Proszę pamiętać, że w przypadku Chin
kawałeczek tortu oznacza wielkie pieniądze.
XXJaki będzie rok 2018 dla FASING-u?

– W roku 2018 skoncentrujemy się
na konkretyzowaniu i na rozwoju projektów,
które rozpoczęliśmy w minionych latach.
Chciałbym podkreślić, że FASING realizuje
koncepcję wypracowaną ponad 15 lat temu.
Oczywiście, uaktualniamy ją, dostosowujemy
do oczekiwań rynku i dodajemy nowe elementy, ale cel jest wciąż ten sam – mamy być
globalnym liderem w produkcji łańcuchów
górniczych.
Interesuje nas każdy kraj, w którym potrzebne są łańcuchy. Nie odpuszczamy żadnego rynku. Umacniamy pozycję globalnego
producenta.l
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XXCzy

zyski. Ponieważ mamy piętnastoletnie doświadczenia, uważam, że podejmiemy optymalne decyzje.
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