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ARP: MNIEJSZE WYDOBYCIE I SPRZEDAŻ WĘGLA W
TRZECH KWARTAŁACH 2019 R.
W ciągu trzech kwartałów tego roku polskie kopalnie wydobyły ponad 1,1 mln ton węgla kamiennego
mniej niż w tym samym okresie przed rokiem. Wielkość sprzedaży węgla zmniejszyła się w tym czasie
o ponad 3,4 mln ton - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).
Tegoroczna produkcja węgla w okresie od stycznia do września o ponad 2,6 mln ton przekroczyła
wielkość sprzedaży wydobytego surowca w tym okresie. W efekcie stan zapasów węgla wzrósł w
końcu września br. do ponad 4,7 mln ton wobec niespełna 2 mln ton rok wcześniej.
Według danych katowickiego oddziału ARP, który monitoruje rynek węgla i sytuację w polskim
górnictwie, od początku tego roku do końca września kopalnie wydobyły łącznie ponad 46,1 mln ton
węgla wobec niespełna 47,3 mln ton w porównywalnym okresie 2018 r. (spadek o ponad 1,1 mln ton)
oraz ok. 48,8 mln ton w ciągu trzech kwartałów roku 2017.
Wielkość sprzedaży węgla między styczniem a wrześniem br. przekroczyła 43,4 mln ton wobec ponad
46,9 mln ton w trzech kwartałach 2018 r. (spadek o ponad 3,4 mln ton) oraz ok. 49,2 mln ton w ciągu
dziewięciu miesięcy roku 2017.
W tym roku, od marca do sierpnia, kopalnie wydobywały miesięcznie więcej węgla niż znajdowało w
tym czasie nabywców. Rekordowy pod tym względem był maj, kiedy nadwyżka produkcji nad
sprzedażą sięgnęła prawie 1 mln ton. Wrzesień przyniósł odwrócenie tej tendencji (sprzedaż była
wyższa od wydobycia o ok. 100 tys. ton), co wynika m.in. z przygotowań do sezonu grzewczego.
Jednak łącznie w ciągu trzech kwartałów br. sprzedaż była niższa od wielkości wydobycia o ponad 2,6
mln ton.
W okresie dziewięciu miesięcy tego roku kopalnie najwięcej węgla wydobyły w marcu (ponad 5,4 mln
ton), a najmniej w czerwcu (niespełna 4,7 mln ton) - było to zarazem historyczne minimum
miesięcznego wydobycia węgla kamiennego w Polsce. Najwyższą w tym roku miesięczną sprzedaż
zanotowano w styczniu (ponad 5,3 mln ton), a najniższą w maju (ponad 4,3 mln ton).
W całym ubiegłym roku polskie kopalnie wydobyły niespełna 63,4 mln ton węgla kamiennego - blisko
2,1 mln ton mniej niż rok wcześniej (spadek o 3,2 proc.). Sprzedaż węgla spadła o prawie 3,8 mln ton,
do ponad 62,5 mln ton wobec prawie 66,3 mln ton rok wcześniej (spadek o 5,7 proc.). Dane po trzech
kwartałach wskazują, że 2019 r. będzie kolejnym rokiem spadku wydobycia i sprzedaży węgla
kamiennego.
Ubiegłoroczny zysk netto górnictwa węgla kamiennego wyniósł 881,9 mln zł wobec prawie 2,9 mld zł
rok wcześniej. ARP nie opublikowała danych ﬁnansowych górnictwa po trzech kwartałach tego
roku.(PAP)

