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Zasypywanie dziury w ziemi, czyli kto dopłaca do niewydajnych kopalń

Kopalnie węgla w Polsce są nierentowne, a ponieważ większość z nich to spółki Skarbu Państwa koszty ich utrzymywania ponoszą wszyscy podatnicy. Utrzymywanie niewydajnych kopalń przez
państwo przypomina zasypywanie kolejnych dziur w systemie – funkcjonuje na krótką metę, ale zaraz
po zasypaniu pojawiają się kolejne dziury.

Jak pokazuje praktyka, odcięcie publicznej pomocy dla kopalń wcale nie musi oznaczać ich
zamknięcia i zwalniania pracowników. Dobrym rozwiązaniem jest przekształcenie nierentownych
spółek w spółki prywatne. Jak pokazują przykłady Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Bogdanki,
prywatyzacja sprawiła, że firmy te rokrocznie zwiększają swoją efektywność i przychody (o około 10
pkt. proc. szybciej niż państwowe spółki - Kompania Węglowa i Katowicki Holding Węglowy1).
Państwowe spółki osiągają znacznie niższą rentowność (poziom rentowności osiągał średnio 12,4%
w ciągu ostatnich sześciu lat w prywatnych spółkach w porównaniu do 1,36% w spółkach Skarbu
Państwa) i niższy poziom wydobycia węgla na jednego pracownika (na terenach o podobnym
dostępie do złóż).
Rządzący niechętnie jednak przystępują do restrukturyzacji i racjonalizacji zatrudnienia, obawiając się
strajków i manifestacji związkowców2. Prywatyzacja dwóch największych spółek węglowych –
Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego przekładana jest z roku na rok, a jako lek na
problemy polskiego górnictwa proponuje się łączenie nierentownych kopalń z dobrze
prosperującymi, by uniknąć bankructw nierentownych spółek oraz dopłaty z budżetu państwa3.
Koszty utrzymywania nierentownych kopalń ponoszą zatem wszyscy podatnicy.
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Sytuację dobrze zobrazowała w latach ’80 Margaret Thatcher, w czasie gdy Wielka Brytanie borykała
się z podobnymi problemami do obecnych w Polsce:
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