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Dotychczas miejsce chłopca do bicia zajmował węgiel brunatny – teraz ma je zająć
węgiel kamienny, ściślej ten wydobywany na Górnym Śląsku

archiwum

Pozorna promocja
węgla brunatnego
W połowie marca premier Donald Tusk
na konferencji prasowej poświęconej energetyce powiedział, że: „(…) kluczowe jeszcze
przez wiele lat będą dla Polski zasoby węgla
brunatnego, bo jeśli uda się uzyskać w Europie i w Polsce większą akceptację dla warunków jego wykorzystywania w energetyce,
«będziemy wygrani»”.

Od tego czasu w mediach coraz częściej
mówi się, że energia wytwarzana z węgla brunatnego jest dużo tańsza od pochodzącej z elektrowni opalanych węglem kamiennym. Przekonującym argumentem ma być kilkuprocentowy
wzrost sprzedaży w minionym roku energii
z węgla brunatnego. W tym samym duchu
miesiąc później w Sejmie RP zabrał głos wiceminister Skarbu Państwa (MSP) Paweł Tamborski. W nawiązaniu do nowych zadań Polskiej
Grupy Energetycznej (PGE – 62% akcji MSP)
powiedział on: „Oczekujemy, że w zaktualizowanej strategii spółka przedstawi nowe źródła
wytwarzania, ze szczególnym uwzględnieniem
węgla brunatnego”. Jednocześnie pojawiają się
utrzymane w coraz bardziej alarmowym stylu
informacje, że węgiel kamienny będzie musiał
zwijać swoje interesy w naszym kraju, gdyż jego
wydobycie jest droższe aniżeli jego cena rynkowa. Obniżenie kosztów eksploatacji uważa
się za raczej mało prawdopodobne, a wręcz
niemożliwe. W tej powszechnie przyjętej w mediach sytuacji wyrok jest już przesądzony. Nie
dzieje się to samo z siebie, a wspomniana wypowiedź w parlamencie przedstawiciela rządu
jednoznacznie wskazuje, skąd pochodzi inspiracja i wsparcie dla tego rodzaju pomysłów.

N ienawiść i miłość
Jeszcze kilka miesięcy temu węgiel brunatny przechodził tę samą operację, która
teraz dotyczy węgla kamiennego. Wszelkie
inwestycje związane z jego eksploatacją były
piętnowane i oprotestowane na wszystkich
możliwych szczeblach państwowej i europejskiej drabiny rządowej. Histeria wywołana
sprzeciwem dla budowy nowych odkrywek
węgla brunatnego osiągnęła skalę ogólnopolską, polityczną i samorządową, łącząc w swoim sprzeciwie wszystkie partie polityczne,
środowiska i ekologów. Niepisanym hasłem
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kieruje się przeciwko nim personalnie, gróźb
użycia siły przeciwko nim samym, a nawet
ich najbliższym. Organy ścigania podchodziły
do tego z właściwą im pobłażliwością i wyrozumiałością, wszak jeszcze nikogo z tego
powodu nie zamordowano. Teraz węgiel
brunatny ma wrócić do rządowych łask, nie
zważając na to wszystko, co się z nim dotąd
działo. Dotychczasowa nienawiść nagle ma się
przerodzić w miłość do jego wszelkich ekonomicznych i gospodarczych zalet. Jest to operacja wielce podejrzana i mało wiarygodna.

C hłopiec do bicia
Dotychczas miejsce chłopca do bicia zajmował węgiel brunatny – teraz ma je zająć
węgiel kamienny, ściślej ten wydobywany
na Górnym Śląsku. Przyczyną tego jest drastyczny spadek cen surowców na światowych
giełdach. Jest on tak duży, że koszty wydobycia polskiego węgla są wyższe od dochodów.
Charakterystyczne jest medialne larum nad
górnictwem węgla kamiennego w sytuacji, kiedy nie ma jeszcze realnego zadłużenia i strat,
a w zeszłym roku były dochody. Kryzysu nie
widać tylko w podejmowaniu decyzji. Sugeruje
się, że w pierwszym etapie możemy zamknąć
blisko połowę jeszcze czynnych kopalń węgla
kamiennego. Skąd zatem weźmiemy paliwo
do istniejących jeszcze elektrowni węglowych?
Ano z importu, który jest znacznie tańszy.
Za przykład podaje się Niemcy, które swoje
elektrownie opalają węglem z importu. Nikt
nie bierze pod uwagę tego, że nie jesteśmy
jeszcze tak bogatym krajem jak Niemcy i nie

bardzo nas stać na tego rodzaju ekstrawagancję. Polityka deprecjonowania górnictwa
węgla kamiennego przynosi już pierwsze zatrute owoce. Jej efektem jest rezygnacja z budowy kolejnych bloków opalanych węglem
kamiennym w Opolu, Rybniku i Ostrołęce.
Węgiel kamienny ma być zastąpiony przez
gaz ziemny, ale by nie było podejrzeń, że pragniemy jeszcze bardziej uzależnić się energetycznie od jego wschodnich dostaw, mówi się,
że będzie to nasz własny i tani gaz łupkowy.
Nie zwraca się uwagi na to, że tak naprawdę
to tego gazu jeszcze nie ma. Jeżeli fizycznie istnieje, to raczej w skali badawczej, laboratoryjnej i teoretycznej. Nawet w tej ostatniej fazie
nie został on jeszcze jednoznacznie oceniony
co do jego zasobów i możliwości eksploatacyjnych. Wiadomo tylko, że jego eksploatacja będzie dużo droższa niż uzyskiwany gaz
ziemny ze złóż klasycznych. Czy eksploatacja
tego gazu będzie ekonomiczna i uzasadniona
gospodarczo – tego nikt jeszcze nie wie.

P rywatyzacja górnictwa
Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego oraz związana z nimi energetyka potrzebują
prywatyzacji, aby pozbyć się wątpliwej jakości
polityki zarządzania tymi sektorami przez
poszczególne ministerstwa. Dotyczy to nie
pozornej ich prywatyzacji z większościowym
udziałem Skarbu Państwa, bo to niczego nie
zmienia – konieczna jest rzeczywista prywatyzacja choćby na wzór Lubelskiego Zagłębia
Węglowego.
Adam Maksymowicz

