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Podobno przed nami dołek, ale potem 
będzie lepiej… Nie, odwrotnie. Bo dosyć 
już czarnowidztwa, wieszczenia katakli-
zmu gospodarczego czy innej zapaści. 
A więc jeszcze raz: podobno będzie lepiej 
niż w ubiegłym roku, choć wcześniej na 
chwilę znajdziemy się w dołku. I rok 2013 
zakończymy z lepszym wynikiem PKB niż 
ten, który przestał być ważny siedem dni 
temu. Podobno łatwego życia nie będzie 
miał minister fi nansów, bo w kasie zabrak-
nie kilkunastu miliardów złotych. Lżej nie 
będą mieć też frankowcy, bo kurs poniżej 
3 zł raczej nie spadnie.   
Podobno nie będzie załamania na rynku 
pracy. I nie dlatego, że tak mówi premier 
Tusk, bo od samych słów bezrobotnych 
nie ubywa. Ministerstwo Pracy posłucha-
ło wreszcie apeli pracodawców i przygotu-
je drugą, nową wersję pakietu antykryzy-
sowego. Piszemy o tym jako pierwsi. 

Podobno zobaczymy, ile naprawdę w port-
felu ma Kościół. Spróbowaliśmy do niego 
zajrzeć, ale liczba zakamarków i ukrytych 
w nich złotówek jest znana tylko wąskiej 
grupie osób i wydaje się jedną z bardziej 
strzeżonych tajemnic. Ale zmiana sposo-
bu fi nansowania Kościoła przez państwo 
coraz bliżej, więc i jawność fi nansów stanie 
się faktem.
I tych „podobno”, co niby „mają być”, 
w 2013 roku można wymieniać bez końca. 
Jedno jest pewne. Od dziś będziemy 
mieć przyjemność spotykać się z Tobą, 
Droga Czytelniczko i Drogi Czytelniku, co 
tydzień.                

——  Cezary Szymanek, redaktor naczelny 
„Bloomberg Businessweek Polska”

@cszymanek on twitter

cezary.szymanek@bbwp24.pl

 

Edytorial

Tyle zyskał złoty w 2012 wobec dolara. 
To pozwoliło „Financial Times” ob-
wołać go i forinta najsilniejszymi 
walutami świata. Inwestorzy lgną 
do nich jak do miodu z powodu 
wysokich stóp procentowych. 
Na początku stycznia roz-
poczęli jednak realizację 
zysków. Zdaniem Kon-
rada Ryczki, analityka 
Domu Maklerskie-
go BOŚ, to próba 
wywołania 
mocniejszej 
korekty 
notowań 
złote-
go. 

11%
 

Widzi nam się

O fi lmowym zamieszaniu wokół GPW 
czytaj na s. 43.

„Minister nie będzie

mówił mi, co mam

robić w wolnym czasie”.
Ludwik Sobolewski, zawieszony szef 

GPW, skomentował w TVN24 wypowiedź 
ministra skarbu, że prezes powinien 

skupić się na giełdzie, zamiast 
zajmować się fi lmami.
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Skrzywdzony?
Nie rozważam tego w tych kategoriach. 
Przez ostatnie dwa lata LOT przeszedł 
ogromne, pozytywne zmiany.

Co Pan sobie zapisuje w końcowym 
bilansie po stronie „ma”?
W ciągu ostatnich dwóch lat byliśmy naj-
szybciej rosnącą europejską linią lotniczą. 
Liczba pasażerów wzrosła o 25 proc., do
5 mln. Wypełnienie samolotów zwiększyło 
się do 79 proc. Pozyskaliśmy fi nansowanie 
na dreamlinery z gwarancjami rządu ame-
rykańskiego; mamy dzisiaj zupełnie inną, 
nowoczesną fl otę samolotów. Poprawili-
śmy jakość usług zarówno na pokładzie, 
jak i w naszym porcie warszawskim. Gdy 
przychodziłem, audyt Star Alliance klasyfi -
kował LOT na ostatnim, 28. miejscu. Teraz 
jesteśmy na podium. W tym roku jesteśmy 
w Europie linią numer jeden pod wzglę-
dem punktualności przylotów. Pod wzglę-
dem bezpieczeństwa jesteśmy w czołówce 
10 proc. najbezpieczniejszych linii świata, 
gdyż po raz pierwszy w historii LOT 
uzyskał w tym roku maksymalny wynik 
od międzynarodowych audytorów. 
Dostaliśmy po raz pierwszy od ponad 
10 lat pozwolenie na przeloty nad Syberią, 
co umożliwiło otwarcie połączenia 
do Pekinu. I tak mógłbym mnożyć…

Ale to nie ratuje przed bankructwem.
Pieniądze? LOT zawsze był fi rmą, która 
generowała straty i posiłkowała się wy-
przedażą aktywów. Kiedy przyszedłem 
do LOT–u pod koniec 2010 roku, progno-
za płynnościowa zakładała, że za 19 dni 
nie będziemy mieć już pieniędzy, mając 
jeszcze 290 mln zł przeterminowanych 
należności i wymagalnych długów. Strata 
operacyjna za 2009 rok wynosiła 220 mln 
zł. Budżet, który przedstawiono mi na 
początku pracy, wynosił 500 mln zł pla-
nowanej straty na 2011 rok. Wzmocniłem 
więc zespół, opracowaliśmy nową stra-
tegię i plan restrukturyzacji. To wszyst-
ko w ciągu dwóch lat przyniosło poprawę 
wyniku operacyjnego o 492 mln zł. 

Skoro było tak dobrze, to co się stało, 
że teraz mówiąc „LOT”, myślimy 
„bankrut”?
Przede wszystkim zmiana cen ropy naf-
towej. W latach 2009–2010 baryłka kosz-
towała 60–70 dol. I nagle, w związku 
z politycznymi wydarzeniami w krajach 
arabskich, wystrzeliła do poziomu 
120 dol., by teraz kształtować się na po-
ziomie 110–115 dol. To oznacza 440 mln 
zł rocznie więcej do wydania przez LOT. 
Gdyby nie było zamieszania z ropą, LOT 
byłby rentowny już w 2011 roku. Do tego 

dołożył się kryzys w strefi e euro i fakty są 
takie, że linie lotnicze w Europie stracą 
w tym roku 1,5 mld euro. Żadna linia eu-
ropejska nie wykona w tym roku założeń 
budżetowych, wszystkie wdrażają progra-
my restrukturyzacji, dziewięć już wystą-
piło o pomoc publiczną. 

To dlaczego dopiero teraz tak głośno 
mówi się o restrukturyzacji, a nie rok 
temu?
Bo nie było na to pieniędzy. Aby przepro-
wadzić głębokie zmiany, czyli wycofać 
samoloty przed końcem obowiązujących 
leasingów, zmienić siatkę połączeń i zre-
dukować liczbę pracowników, spółka po-
trzebuje 200 mln zł. Tych pieniędzy za 
mojej kadencji nie miała. I nikt nie chciał 
ich dać. Do tej pory samolotów nie miał 
też Eurolot, który będzie mógł przejąć 
całość połączeń krajowych. 

Pamiętam, jak rozmawialiśmy 
w sierpniu i wtedy przekonywał 
mnie Pan, że 2012 rok LOT zakończy 
bardzo dobrym wynikiem…
…w porównaniu z poprzednimi latami. 
Wtedy szacowaliśmy stratę za 2012 
na poziomie ok. 100 mln zł. 

Nasi rozmówcy już wtedy mówili, 
że LOT może zbankrutować. A Pan 
zapewniał mnie, że to kompletna 
bzdura. Co się wobec tego stało przez 
tych kilka miesięcy, że potrzebny jest 
miliard złotych?
Przyszedł wrzesień i biznes, czego ani za-
rząd, ani żaden z europejskich konkuren-
tów nie przewidział, przestał latać. Dra-
matycznie spadła sprzedaż w tej klasie. 
Korporacje kazały swoim pracownikom 
przesiąść się do klasy ekonomicznej albo 
organizować wideokonferencje. 

Niedobre korporacje wpędziły LOT 
w kłopoty. Bez przesady...
Właśnie, bez przesady, ale będę trzymał 
się faktów. W całej Europie mamy kry-
zys, wszyscy oszczędzają... W pierwszych 
ośmiu miesiącach 2012 roku przyrosty 
rok do roku w klasie biznes były na pozio-
mie 14 proc. We wrześniu zanotowaliśmy 
spadek o 14 proc., w październiku 
o 21 proc., a w listopadzie o 25 proc. 
Nagle od września mieliśmy kilka-
dziesiąt milionów złotych przycho-

ŚĆalla turpis in ante magnis 
ipsum ut elit sed odio rhoncus 
al velit interdum mas purus 
non lectus. By First Lastname

Pomysł, by zwrócić się 
o pomoc publiczną, 
pojawił się w połowie 
października. 

Myślałem, 
że miałem 
wsparcie 

Ministerstwa 
Skarbu Państwa

Z Marcinem Pirógiem, 
byłym prezesem Polskich Linii 
Lotniczych LOT, rozmawia 
Cezary Szymanek.

07-01-BL-1-Q-007-KO.indd   707-01-BL-1-Q-007-KO.indd   7 13-01-04   19:1913-01-04   19:19


