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Wprowadzenie

W ocenie Miêdzynarodowego Funduszu Monetarnego (World Economic 2007) gos-

podarka œwiatowa jest obecnie w okresie najsilniejszego od prawie 30 lat stabilnego wzrostu.

W skali globu wzrost w roku 2006 by³ na poziomie 5,4%, a przewiduje siê, ¿e w latach 2007–

–2008 trend wzrostowy bêdzie siê nadal utrzymywa³ z lekkim spadkiem tempa (odpo-

wiednio) do 5,2% i 4,8%.

W roku bie¿¹cym najsilniejszy wzrost gospodarczy na poziomie 8,1% bêdzie mia³

miejsce w krajach rozwijaj¹cych siê (okreœlanych ko³em napêdowym gospodarki œwia-

towej), na czele których stoj¹ Chiny i Indie. W Chinach wzrost PKB ju¿ pi¹ty rok z rzêdu

przekroczy granicê 10% i osi¹gnie wartoœæ 11,5%. W Indiach prognozowany jest wzrost

w wysokoœci 8,9%, natomiast zweryfikowany wskaŸnik za ubieg³y rok finansowy (za-

koñczony w marcu 2007 r.) wyniós³ 9,4% [23].

Dla krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej przewiduje siê wskaŸnik wzrostu w wy-

sokoœci 5,8%, dla samej Rosji – 6,7%, natomiast dla krajów cz³onkowskich OECD œrednio

na poziomie 2,5%. W wyniku ostatnich zawirowañ na rynkach finansowych, wprowadzono

niewielkie korekty odnoœnie krajów strefy euro (spadek z 2,8% do 2,5% w porównaniu

z rokiem 2006) oraz USA (spadek do 1,9%).

Chiñska gospodarka rozwija siê najszybciej od 11 lat i je¿eli takie tempo utrzyma siê

nadal, to ju¿ wkrótce mo¿e wyprzedziæ Niemcy i staæ siê trzeci¹ potêg¹ gospodarcz¹ œwiata.

Drugim krajem, który w przysz³oœci bêdzie mia³ istotny wp³yw na œwiatow¹ gospodarkê s¹

Indie, a w opinii ekspertów w ci¹gu 10 lat kraj ten mo¿e siê znaleŸæ wœród piêciu naj-

wiêkszych potêg na œwiecie. Wejœcie Indii na œcie¿kê szybkiego rozwoju stwarza zagro¿enie

dla równowagi na œwiatowych rynkach surowców, podobnie jak mia³o to miejsce w przy-

padku Chin. Pozosta³e dwa kraje z tzw. grupy BRIC (dla której prognozowany jest naj-

wiêkszy wzrost konsumpcji stali w nadchodz¹cych latach) to Brazylia i Rosja.

Wielkoœæ produkcji i zu¿ycia stali jest nadal wa¿nym parametrem oceny stanu gospo-

darki, a najwiêksza dynamika rozwoju hutnictwa ¿elaza ma miejsce w krajach o najwiêk-

szym zaludnieniu i o niskich wskaŸnikach zu¿ycia stali na g³owê mieszkañca w porównaniu

z krajami rozwiniêtymi. Przyk³adem s¹ tu Indie, gdzie wskaŸnik ten kszta³tuje siê na

poziomie 42 kg/osobê, podczas gdy w Japonii – 583 kg, a w Korei P³d. – 1079 kg [14, 16].

W wyniku wzrostu œwiatowego zapotrzebowania na stal, której produkcja w g³ów-

nej mierze opiera siê na zintegrowanym procesie wielkopiecowym, znacznie wzros³o

zu¿ycie podstawowych surowców stosowanych w przemyœle hutnictwa ¿elaza, tj. rudy



¿elaza i koksu. Prognozy utrzymywania siê œwiatowego wzrostu popytu na stal w d³ugim

horyzoncie czasowym pozwalaj¹ producentom koksu realizowaæ plany rozwoju mocy

produkcyjnych, tak by zaspokoiæ potrzeby bran¿y hutniczej. Wi¹¿e siê z tym wzrost

zapotrzebowania na wêgiel koksowy we wszystkich regionach œwiata i rozwój handlu

wêglem na rynkach miêdzynarodowych.
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1. Czynniki wp³ywaj¹ce na rozwój
œwiatowego rynku wêgla koksowego

Sytuacja na œwiatowym rynku wêgla koksowego jest bezpoœrednio powi¹zana z wiel-

koœci¹ zapotrzebowania i dynamik¹ wzrostu produkcji stali w skali globalnej. Wprawdzie

rozwój alternatywnych technologii z pominiêciem procesu wielkopiecowego takich jak

Electric Arc Furnaces (EAF), Direct Reduced Iron (DRI) powoduje, ¿e relacje te nie s¹

wprost proporcjonalne, to jednak w skali ogólnoœwiatowej udzia³ stali produkowanej

w oparciu o surówkê wielkopiecow¹ bêdzie siê utrzymywa³ w d³ugim horyzoncie czasowym

na poziomie 65%. Tak wiêc, uk³ad technologiczny: koksownia – wielki piec – konwertor

tlenowy pozostaje nadal podstawowym procesem wytwarzania stali z rudy ¿elaza. Deter-

minuje to wielkoœæ zapotrzebowania na wêgiel koksowy niezbêdny do produkcji wysokiej

jakoœci koksu metalurgicznego. Udzia³ hutnictwa ¿elaza w strukturze œwiatowego zu¿ycia

koksu ogó³em kszta³tuje siê na poziomie oko³o 80%, pozosta³a iloœæ kierowana jest do

odbiorców w hutnictwie metali nie¿elaznych, w gospodarce komunalnej, w przemyœle

materia³ów budowlanych, chemicznym czy te¿ spo¿ywczym (Karcz 2007).

W latach 1990–2000 pomimo wzrostu œwiatowej produkcji stali surowej, konsumpcja

wêgla koksowego systematycznie ulega³a obni¿eniu. W okresie tym œwiatowa produkcja

stali i surówki ¿elaza zanotowa³y wzrost o oko³o 10%, podczas gdy konsumpcja wêgla

koksowego obni¿y³a siê o 11%. Wi¹za³o siê to ze sta³ym obni¿aniem œredniego œwiatowego

wskaŸnika zu¿ycia koksu metalurgicznego w wyniku: doskonalenia technologii wielko-

piecowej, zwiêkszenia objêtoœci wielkich pieców, poprawy jakoœci surowców kierowanych

do wielkiego pieca, ale przede wszystkim coraz powszechniejszego stosowania paliw za-

stêpczych. Wzrost zu¿ycia py³u wêglowego (Pulverised Coal Injection – PCI) w procesie

wielkopiecowym powoduje nie tylko obni¿enie zapotrzebowania na koks, ale równie¿

zaostrza wymagania dotycz¹ce jakoœci stosowanego koksu. Statystyki IEA pokazuj¹, ¿e

zu¿ycie wêgla PCI w skali globalnej wynosi oko³o 26 mln ton, a najwiêksza konsumpcja ma

miejsce w Japonii (5,6 mln ton), Korei (5,5 mln ton), Indiach (2,2) oraz w krajach UE,

zw³aszcza w Niemczech, Francji i Holandii (Coal Inf. 2007). Obecnie œredni œwiatowy

wskaŸnik zu¿ycia koksu w procesie wielkopiecowym wynosi oko³o 400 kg/thm, szacuje siê

natomiast, ¿e docelowo obni¿y siê do 300 kg/thm przy pu³apie œredniego zu¿ycia paliwa na

poziomie 500 kg/thm (koks + paliwo zastêpcze).

Pocz¹tek obecnego stulecia charakteryzowa³ siê gwa³townym rozwojem œwiatowej pro-

dukcji stali (rozdz. 1.1), co prze³o¿y³o siê na znaczny wzrost zu¿ycia koksu metalur-



gicznego, a co za tym idzie – wzrost popytu na wêgiel koksowy we wszystkich regionach

œwiata.

Porównanie zmian wielkoœci œwiatowej produkcji stali i surówki ¿elaza oraz zu¿ycia

wêgla koksowego w latach 1995, 2000, 2002, 2004, 2006 przedstawiaj¹ wykresy na ry-

sunku 1.1.

1.1. Aktualna sytuacja i prognozy rozwoju œwiatowej produkcji stali

Pocz¹tek dwudziestego pierwszego wieku jest najbardziej znacz¹cym okresem w historii

œwiatowego przemys³u stalowego. Œredni roczny wzrost produkcji stali w latach 2000–2005

wyniós³ 6,1%, a produkcja 2006 roku wzros³a o dalsze 8,8% do 1,249 mld ton. Dla

porównania, ostatni rok ubieg³ego wieku zakoñczy³ siê produkcj¹ w wysokoœci 789 mln ton,

a œrednie roczne tempo wzrostu w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych by³o na

poziomie 0,6%.

Regionem œwiata z najwiêkszym wzrostem (12,6%) jest Azja, na któr¹ przypada ponad

po³owa globalnej produkcji stali – 668,5 mln ton, przy czym w Chinach wskaŸnik ten

wyniós³ 18,5%, a udzia³ pañstwa œrodka w œwiatowej produkcji stali surowej wzrós³ do 34%.
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Rys. 1.1. Zmiany œwiatowej produkcja stali surowej, surówki ¿elaza oraz zu¿ycia wêgla koksowego

w latach 1995–2006

�ród³o: (opracowano na podstawie Coal Inf. 2007, [15], [18])

Fig. 1.1. Changing of global crude steel and pig iron production and coking coal consumption

in the years 1995–2006



Utrzymuj¹cy siê wysoki popyt na wyroby stalowe pozwala prognozowaæ, ¿e rok 2007

zakoñczy siê wzrostem œwiatowej produkcji w wysokoœci 8,5% do poziomu 1,355 mld ton

(tab. 1.1).

Rynek azjatycki sta³ siê g³ównym centrum œwiatowej produkcji stali, a prognozowa-

ny przyrost a¿ w 81% bêdzie pochodzi³ z tego regionu. Analitycy rynku przewiduj¹, ¿e do

2010 roku œrednie tempo wzrostu œwiatowej produkcji utrzyma siê na podobnym poziomie

jak w pierwszej po³owie dekady, tj. oko³o 6% rocznie. Poza Chinami (gdzie wskaŸnik

wzrostu mo¿e byæ na poziomie 8% do 12%) znaczny wzrost produkcji stali prognozowany

jest w Indiach i w Rosji. W Indiach produkcja w 2008 roku wzroœnie do 51 mln ton,

a zgodnie z programem rz¹dowym moce produkcyjne w 2020 roku maj¹ osi¹gn¹æ wielkoœæ

150 mln ton. W Rosji prognozowany wzrost produkcji stali w wysokoœci 4% rocznie bêdzie

mo¿liwy dziêki prowadzonej restrukturyzacji bran¿y i inwestycjom w rozbudowê nowych

mocy produkcyjnych (ICR, 2007), [14].

Realny popyt na stal wzrós³ znacz¹co we wszystkich regionach œwiata, a konsumpcja

stali surowej w 2006 roku wzros³a o 8% do 1,217 mld ton. W strukturze œwiatowego zu¿ycia

stali surowej udzia³ krajów azjatyckich przekracza 50%, w tym na same Chiny przypada

32% [18]. Norm¹ sta³o siê ju¿ rozpatrywanie globalnego rynku stali w kategoriach –
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Tabela 1.1

Produkcja stali surowej, mln ton

Table 1.1

Crude steel production, Mt

Kraje 2006 2007 prognoza

Unia Europejska (25) 207,1 211,9

Europa – pozosta³e 28,0 31,2

Dawny ZSSR 119,8 126,5

NAFTA 131,5 133,3

Ameryka P³d. 45,3 47,3

Afryka 18,6 18,9

Bliski Wschód 15,4 15.9

Chiny 422,1 495,0

Japonia 116,2 119,5

Azja – pozosta³e 136,3 146,3

Oceania 8,7 8,8

Œwiat razem 1 249,0 1 355,0

�ród³o: [18, 24]



Chiny i reszta œwiata. Zu¿ycie stali surowej w Chinach w 2006 roku osi¹gnê³o poziom

396 mln ton (wzrost o 13%), a wed³ug China Iron and Steel Association w bie¿¹cym roku

wzroœnie do 446 mln ton i w roku 2010 do 520 mln ton [3].

W opinii IISI jawne zu¿ycie stali w latach 2007–2008 wzroœnie w tempie 6,8% rocznie

do poziomu (odpowiednio) 1,197 i 1,278 mld ton (tab. 1.2). Najwiêkszy ³¹czny wzrost

konsumpcji stali prognozowany jest w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach (tzw. BRIC),

a udzia³ tych krajów w œwiatowym wzroœcie popytu bêdzie powy¿ej 70%.

Tabela 1.2

Prognoza jawnego zu¿ycia wyrobów stalowych, mln ton

Table 1.2

Outlook for apparent steel use, Mt

Region 2006 2007 2008 zmiana [%] 07/06 zmiana [%] 08/07

EU 27 184,9 192,2 195,0 4,0 1,4

Europa – pozosta³e 27,2 29,3 31,0 7,8 5,7

CIS 50,0 59,8 65,2 19,5 8,9

NAFTA 155,7 148,1 153,9 – 4,9 4,0

Ameryka P³d. i Œr. 35,6 39,5 41,6 10,9 5,2

Afryka 23,1 25,1 27,5 8,9 9,5

Bliski Wschód 37,3 40,4 43,4 8,4 7,5

Azja + Oceania 607,2 663,2 721,1 9,2 8,7

Œwiat 1 120,9 1 197,7 1 278,6 6,8 6,8

W tym: kraje BRIC 457,8 516,6 573,9 12,8 11,1

�ród³o: [10]

W latach objêtych prognoz¹ wzrost popytu w Chinach szacowany jest w wysokoœci

11,4 i 11,5% w Indiach – 13,7 i 11,8%, natomiast w Brazylii – 15,7 i 5,1%. Bardzo

optymistyczne oceny dotycz¹ rynku rosyjskiego, gdzie prognozowany wzrost wynosi 25%

w 2007 r. i 9,5% w roku nastêpnym.

Aktualnie udzia³ stali produkowanej na bazie surówki wielkopiecowej kszta³tuje siê

w skali œwiatowej na poziomie 65,5%, przy czym w krajach o najwiêkszej produkcji,

wskaŸnik ten wynosi: Chiny – 87,0%, Japonia – 74,0%, USA – 43,1%, Rosja – 61,6%,

Niemcy – 68,9%, Ukraina – 56,4%, Korea P³d. – 54,3%, Indie – 47,3% [15].

Produkcja surówki ¿elaza w roku ubieg³ym wzros³a o 10% do prawie 874 mln ton,

a w 2007 roku prognozowany jest dalszy 9% wzrost do 955 mln ton [24]. Udzia³ krajów

azjatyckich w œwiatowej produkcji surówki wielkopiecowej wynosi prawie 64% (rys. 1.2).
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Analitycy przewiduj¹, ¿e do roku 2015 produkcja surówki wielkopiecowej mo¿e wzros-

n¹æ o dalsze 300 mln ton, co spowoduje zwiêkszone zapotrzebowanie na koks, a tym samym

na wêgiel koksowy (Bohyn 2006, 2007).

1.2. Rozwój œwiatowego rynku koksu

Cech¹ charakterystyczn¹ ostatnich kilkunastu lat by³o przesuniêcie siê centrum œwia-

towej produkcji stali, a wiêc i koksu, do krajów azjatyckich, których udzia³ w globalnej

produkcji koksu wzrós³ do ponad 70%, podczas gdy Europy spad³ do 10%.

Œrednioroczne tempo wzrostu produkcji koksu w skali œwiatowej w latach 2000–2006

wynios³o 7%, a rok 2006 zamkn¹³ siê produkcj¹ w wysokoœci 523 mln ton. Dominuj¹c¹

pozycjê (podobnie jak i w rynku stali) maj¹ Chiny, które w 2006 roku wyprodukowa³y

ogó³em 297 mln ton koksu, a ich udzia³ wyniós³ 57%. Wed³ug wstêpnych szacunków

produkcja koksu w Chinach w 2007 roku mo¿e osi¹gn¹æ poziom 320 mln ton (Coke Market

2007)

Zmiany produkcji koksu w poszczególnych regionach œwiata w latach 2000 i 2006

ilustruje wykres na rysunku 1.3.

Wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na koks spowodowa³o, ¿e wiele koncernów hutniczych

w œwiecie rozpoczê³o inwestycje zwi¹zane z budow¹ nowych lub rekonstrukcj¹ istniej¹cych

mocy produkcyjnych w³asnych koksowni. W latach 2004–2005, nie licz¹c Chin, oddano do

u¿ytku baterie o ³¹cznej mocy produkcyjnej oko³o 10 mln ton. Analitycy szacuj¹, ¿e do

2015 roku przyrost zdolnoœci produkcyjnych koksu na œwiecie wyniesie oko³o 4,5%, przy

czym najwiêkszy wzrost bêdzie mia³ miejsce w Azji, szczególnie w Chinach. W 2006 roku

uruchomiono tam 27,5 mln ton nowych zdolnoœci produkcyjnych przy jednoczesnym wy-

cofaniu z u¿ytkowania ma³ych, przestarza³ych koksowni o ³¹cznej zdolnoœci 15 mln ton

11

Rys. 1.2. Udzia³ regionów œwiata w produkcji surówki ¿elaza w 2006 r.

�ród³o: opracowano na podstawie[15, 18]

Fig. 1.2. World pig iron production by regions in 2006



(Mielnikiewicz i in. 2006). W planach do 2008 roku jest budowa nowych koksowni o mocy

produkcyjnej 50 mln ton, co sprawi, ¿e chiñskie koksownictwo bêdzie w œwiatowej czo-

³ówce pod wzglêdem œredniego wieku instalacji produkcyjnych (oko³o 10 lat); szacuje siê,

¿e œredni wiek baterii w œwiecie wynosi oko³o 23 lat.

Wielkoœæ œwiatowego handlu koksem stanowi oko³o 6% globalnej produkcji tego paliwa,

a g³ównymi eksporterami od kilku lat pozostaj¹ Chiny i Polska, których ³¹czny udzia³

w rynku wynosi ponad 60%. Najwiêkszymi œwiatowymi importerami koksu s¹ kraje UE

(Niemcy, Francja, Austria i Belgia) oraz koncerny hutnicze USA, Japonii, Indii i Brazylii.

W 2006 roku œwiatowy obrót koksem wyniós³ 29 mln ton, przy czym import do Europy by³

na poziomie 12 mln ton (Jones 2007).

W wyniku zwiêkszonego popytu eksport polskiego koksu zwiêkszy³ siê prawie do

6 mln ton, natomiast eksport z Chin wzrós³ o 14% do poziomu 14,5 mln ton. Analitycy

prognozuj¹, ¿e do 2015 roku obrót koksem na rynku miêdzynarodowym bêdzie siê utrzy-

mywa³ na poziomie oko³o 30 mln ton.

Ceny koksu metalurgicznego na rynku miêdzynarodowym kszta³towane s¹ w zasadzie

przez chiñskich eksporterów. W ostatnich kilku latach ceny koksu na rynku œwiatowym na

bazie FOB (porty chiñskie) charakteryzowa³y siê du¿ymi wahaniami. Rok 2004 by³ rokiem

prze³omowym w œwiatowym koksownictwie. ZapowiedŸ chiñskich w³adz o zmniejszeniu
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Rys. 1.3. Porównanie produkcji koksu w poszczególnych regionach œwiata w latach 2000 i 2006

�ród³o: opracowano na podstawie (Coke Market 2005–2007)

Fig. 1.3. Comparison of coke production in world regions in the years 2000, 2006



poziomu eksportu oraz ograniczenie dostaw w pierwszych miesi¹cach 2004 roku (przy

równoczesnym wzroœcie œwiatowego zapotrzebowania) spowodowa³ gwa³towny wzrost cen

koksu w handlu miêdzynarodowym (Ozga-Blaschke 2005). Ceny FOB koksu grudniu

2003 roku skoczy³y do poziomu ponad 200 USD/Mg, co stanowi³o trzykrotny wzrost

w stosunku do cen z pocz¹tku 2002 roku (rys. 1.4).

Pod koniec pierwszego kwarta³u 2004 r. koncerny hutnicze w Europie, Indiach zmuszone

by³y do p³acenia za chiñski koks powy¿ej 400 USD/Mg (420–440 USD/Mg), ³¹cznie

z frachtem cena CIF u odbiorcy kszta³towa³a siê na poziomie 450–470 USD/Mg. Istotnym

sk³adnikiem cen koksu by³ koszt licencji eksportowych (EL), który wzrós³ nawet do wy-

sokoœci 180 USD/Mg. W nastêpnych kwarta³ach, wraz z wydaniem kolejnych licencji oraz

z zapewnieniami w³adz Chin, ze eksport na rynek UE bêdzie na poziomie roku 2003, ceny

koksu zaczê³y spadaæ, tak ¿e œrednia cena w 2004 roku wynios³a 314 USD/Mg. W roku 2005

w produkcji stali na œwiecie (z wyj¹tkiem Chin) pojawi³y siê tendencje spadkowe co

spowodowa³o zmniejszenie zapotrzebowania na koks. Zwiêkszy³a siê dostêpnoœæ koksu

w handlu, a jego poda¿ by³a wystarczaj¹ca do pokrycia istniej¹cego popytu. W po³owie

2005 rynek dostaw „spot” prawie nie funkcjonowa³, a w handlu realizowano g³ównie

dostawy w kontraktach d³ugoterminowych. Ze wzglêdu na os³abiony popyt ceny w grudniu

2005 r. spad³y do 120–140 USD/Mg (w zale¿noœci od zawartoœci popio³u).

W pierwszych miesi¹cach 2006 roku w na miêdzynarodowym rynku koksu pojawi³y siê

oznaki œwiadcz¹ce o powrocie do stanu równowagi. Zanotowano wzrost popytu i spadek

13

Rys. 1.4. Ceny FOB chiñskiego koksu w latach 2004–2006

�ród³o: opracowano na podstawie (Coke Market 2005–2007)

Fig 1.4. Chinese coke FOB prices in the years 2004–2006



iloœci koksu na sk³adach w portach chiñskich. Rynek koksu pod koniec 2006 roku cha-

rakteryzowa³ siê znacznym wzrostem cen, który utrzymywa³ siê kolejnych miesi¹cach

2007 roku. Na pocz¹tku IV kw. 2007 roku ceny koksu (w zale¿noœci od jakoœci) osi¹gnê³y

poziom 330–360 USD/Mg, w tym koszt licencji eksportowej szacowany jest na oko³o

60 USD/Mg.

Wzmocnienie miêdzynarodowego rynku koksu i wzrost cen spowodowane by³o zwiêk-

szeniem popytu na koks (zarówno na rynku wewnêtrznym Chin, jak i u importerów), jak te¿

wyczerpaniem zapasów u u¿ytkowników koksu, zgromadzonych w poprzednim okresie.

Istotne znaczenie ma tu równie¿ polityka w³adz chiñskich ukierunkowana na ochronê

krajowych zasobów wêgla koksowego, a co tym idzie ograniczeniem w nadchodz¹cych

latach eksportu koksu do 10 mln ton rocznie. Przejawem tego by³o zwiêkszenie w 2007 r.

podatku eksportowego na koks do 15% i zapowiedzi dalszego zwiêkszenia w 2008 r. do

25%, jak te¿ zaostrzenie kryteriów przyznawania licencji eksportowych dla producentów

i firm handlowych.
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2. Œwiatowa produkcja i konsumpcja wêgla koksowego

W okresie ostatnich 25 lat udzia³ wêgla koksowego w œwiatowej produkcji wêgla

kamiennego systematycznie spada³ – z poziomu 19% w roku 1980 do oko³o 13% w 2006 r.

Tabela 2.1

Œwiatowa produkcja wêgla kamiennego w latach 2000, 2002, 2004–2006, mln ton

Table 2.1

World hard coal production in the years 2000, 2002, 2004–2006, Mt

Lata Wêgiel kamienny Wêgiel koksowy Udzia³ wêgla koksowego [%]

2000 3 622,7 479,5 13,2

2002 3 888,4 490,9 12,6

2004 4 633,7 600,4 12,9

2005 4 933,9 658,9 13,3

2006 5 369,8 716,7 13,3

�ród³o: (Coal Information 2007)

Rosn¹ce zapotrzebowanie na wêgiel u¿ytkowany w przemyœle metalurgicznym w latach

2000–2005 spowodowa³o rozwój œwiatowej produkcji wêgli koksowych, która wzros³a

w tym okresie o prawie 180 mln ton (ponad 37%). Wed³ug wstêpnych danych statystycznych

produkcja w 2006 roku wynios³a 716,75 mln ton, co stanowi³o wzrost o 9% w porównaniu

z rokiem 2005.

Ponad po³owa œwiatowej produkcji wêgla koksowego przypada na kraje azjatyckie

(371 mln ton), w tym g³ównie Chiny, których udzia³ wynosi oko³o 46%. Kolejne pozycje

w rankingu producentów zajmuj¹: Australia, Rosja, USA, Kanada oraz Indie.

W wyniku restrukturyzacji przemys³u wêglowego w Europie Zachodniej i w Polsce,

a tak¿e zmianami gospodarczymi w krajach Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw (WNP),

znacznie zmala³ udzia³ tego regionu w œwiatowej produkcji wêgla koksowego. Wielkoœæ

produkcji w Europie (bez krajów CIS) stanowi obecnie oko³o 5% produkcji œwiatowej.

W krajach UE jedynymi znacz¹cymi producentami wêgla koksowego pozosta³y Niemcy

oraz Polska z aktualn¹ wielkoœci¹ produkcji na poziomie 13,1 i 14,6 mln ton. Udzia³



krajów CIS kszta³tuje siê na poziomie prawie 14%, Ameryki P³n. 10%, natomiast Australii

powy¿ej 18%.

Porównanie produkcji wêgla koksowego w wybranych krajach (najwiêkszych pro-

ducentach) w latach 2000, 2004–2006 prezentuje tabela 2.2.

Najwiêkszymi konsumentami wêgla koksowego (powy¿ej 30 mln ton rocznie) s¹: Chiny,

Japonia, Rosja, Indie i Ukraina, których ³¹czny udzia³ w œwiatowym zu¿yciu tego surowca

wynosi obecnie ponad 74%. Wed³ug wstêpnych statystyk IEA œwiatowe zu¿ycie wêgla

koksowego wzros³o w 2006 roku o oko³o 11,2% w stosunku do roku poprzedniego, przy

czym znaczny udzia³ maj¹ tu kraje nie zrzeszone w OECD (497,5 mln ton), w których

dynamicznie rozwija siê przemys³ produkcji stali. Popyt w krajach OECD szacowany jest na

oko³o 208 mln ton, w tym w UE na oko³o 80 mln ton.

W tabeli 2.3 porównano poziom konsumpcji wêgla koksowego w wybranych krajach

w latach 2000, 2004–2006.

Bilans produkcji i zu¿ycia wêgla koksowego w poszczególnych regionach œwiata (rys. 2.1)

pokazuje, ¿e najwiêkszy deficyt wêgla wystêpuje w Azji i w Europie. W krajach azjatyckich

zapotrzebowanie na wêgiel przewy¿sza ogóln¹ produkcjê o oko³o 100 mln ton, a jedynie Chiny

by³y w stanie prawie ca³kowicie zabezpieczyæ popyt wewnêtrzny produkcj¹ krajow¹.

Kraje UE z wyj¹tkiem Niemiec, Polski i Czech bazuj¹ wy³¹cznie na wêglu importo-

wanym. W Polsce i w Czechach produkcja wêgla koksowego przewy¿sza krajowe zapotrze-

bowanie, przy czym procesy restrukturyzacyjne w bran¿y górniczej znacznie ograniczy³y

poziom wydobycia w tych krajach. Produkcja czeskiego wêgla koksowego zmniejszy³a siê

dwukrotnie, do poziomu oko³o 7 mln ton, natomiast w Polsce spad³a z 28,7 mln ton

w 1995 roku do obecnego poziomu oko³o 14,8 mln ton.
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Tabela 2.2

G³ówni œwiatowi producenci wêgla koksowego, mln ton

Table 2.2

Major world coking coal producers, Mt

Kraj 2000 2004 2005 2006

Chiny 123,97 225,70 280,65 322,58

Australia 104,43 117,85 129,33 131,90

Rosja 51,04 61,14 69,9 70,30

USA 54,29 44,22 46,44 44,60

Kanada 28,16 25,51 26,61 24,47

Indie 22,09 24,48 21,92 23,23

Ukraina 27,84 26,18 23,15 23,70

�ród³o: (Coal Inforation 2007), [5]



W krajach CIS jedynie w Rosji produkcja wêgla koksowego przewy¿sza krajowe zapo-

trzebowanie, natomiast na Ukrainie (przy produkcji w³asnej w wysokoœci 24 mln ton) popyt

na wêgiel ze strony krajowej bran¿y koksowniczej uzupe³niany jest importem, g³ównie

z Rosji.
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Tabela 2.3

G³ówni œwiatowi u¿ytkownicy wêgla koksowego, mln ton

Table2.3

Major world coking coal consumers, Mt

Kraj 2000 2004 2005 2006

Chiny 119,98 225,29 282,36 326,87

Japonia 57,08 60,84 56,58 62,93

Rosja 43,94 49,20 44,99 53,43

Indie 35,85 42,22 40,15 41,81

Ukraina 30,58 32,27 29,81 30,10

Niemcy 24,46 23,67 22,19 21,60

Korea P³d. 19,41 21,03 20,88 20,96

�ród³o: (Coal Information 2007), [14]

Rys. 2.1. Produkcja i zu¿ycie wêgla koksowego w poszczególnych regionach œwiata w 2006 r., mln ton

�ród³o: pracowano na podstawie: (Coal Information 2007), [14]

Fig. 2.1. World coking coal production and consumption by regions in 2006, Mt



Produkcja wêgla koksowego w Australii oraz w Ameryce Pó³nocnej (g³ównie w Ka-

nadzie) ma charakter proeksportowy.

W nadchodz¹cych latach wzrost zapotrzebowania na wêgiel koksowy bêdzie determi-

nowany przez wielkoœæ produkcji surówki wielkopiecowej, która w ocenie analityków do

2015 roku mo¿e wzrosn¹æ nawet o oko³o 300 mln ton. Przyjmuj¹c œredni œwiatowy

wskaŸnik zu¿ycia koksu w wysokoœci 400 kg/tonê surówki, œwiatowe zapotrzebowanie na

koks wielkopiecowy wzroœnie o oko³o 120 mln ton. £¹cznie z koksem drobnym (którego

udzia³ w produkcji jest na poziomie 10–12%), œwiatowa produkcja koksu wzroœnie o oko³o

135 mln ton, co prze³o¿y siê na wzrost zapotrzebowania na wêgiel koksowy w wysokoœci

180 mln ton (w tym 110 mln ton najlepszych jakoœciowo wêgli typu hard) (Bohyn 2007).

Przewidywany wzrost produkcji koksu bêdzie mia³ miejsce zarówno w krajach posia-

daj¹cych w³asne zasoby wêgla koksowego (Chiny, Rosja), jak te¿ w krajach, które w znacz-

nym stopniu uzale¿nione s¹ od importu tego surowca – Japonia, Indie, Brazylia, Tajwan,

Turcja, Korea P³d., UE. W krajach tych planowane s¹ nowe inwestycje w przemyœle

koksochemicznym, które do 2015 roku spowoduj¹ wzrost mocy produkcyjnych o oko³o

40 mln ton koksu, co oznacza ¿e popyt na wêgiel z importu wzroœnie o dodatkowe 50–55 mln

ton (w tym ponad 30 mln ton wêgla koksowego typu hard).
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3. Handel wêglem koksowym na rynkach miêdzynarodowych

W handlu miêdzynarodowym wêgiel, którego g³ównym odbiorc¹ jest bran¿a hutnicza

okreœlany jest jako wêgiel metalurgiczny. Do kategorii tej zaliczany jest:

— wêgiel koksowy typu hard – o najlepszych w³aœciwoœciach koksotwórczych, stoso-

wany do produkcji wysokogatunkowego koksu metalurgicznego,

— wêgiel koksowy typu semi-hard – o ni¿szej spiekalnoœci i wy¿szej zawartoœci popio³u

w porównaniu z wêglem typu hard;

— wêgiel koksowy typu semi-soft – nie nadaj¹cy siê samodzielnie do produkcji koksu

dobrej jakoœci, charakteryzuj¹cy siê s³abymi w³aœciwoœciami koksotwórczymi, nisk¹

spiekalnoœci¹, zwiêkszon¹ zawartoœci¹ popio³u,

— wêgiel PCI – stosowany w technologii wdmuchu py³u wêglowego do wielkiego pieca,

maj¹cy odpowiednio nisk¹ zawartoœæ popio³u i wilgoci wewnêtrznej, œredniej war-

toœci indeks HGI; do grupy tej zaliczane s¹ zarówno wêgle o du¿ej zawartoœci czêœci

lotnych (HV), jak i o bardzo wysokim stopniu uwêglenia (LV, ultra LV, semi-

-antracyty).

Niektóre kraje, jak np. Australia, Japonia, USA, a tak¿e Belgia, Niemcy, W³ochy klasy-

fikuj¹ wêgle PCI do kategorii wêgli koksowych, podczas gdy inni u¿ytkownicy (Francja,

Turcja) zaliczaj¹ je do wêgli energetycznych. Równie¿ wêgiel z Indonezji, RPA i Kolumbii

stosowany g³ównie w technologii PCI oraz jako dodatek do mieszanek wsadowych w pro-

dukcji koksu, klasyfikowany jest w statystykach importowych jako wêgiel koksowy (po-

mimo bardzo s³abych w³aœciwoœci koksotwórczych). Powoduje to, ¿e dane statystyczne

dotycz¹cych œwiatowego handlu, eksportu i importu wêgli koksowych podawane wed³ug

kilku Ÿróde³ mog¹ siê ró¿niæ. Czêsto te¿ pojêcia: wêgiel koksowy i wêgiel metalurgiczny

stosowane s¹ wymiennie (Ozga-Blaschke 2006).

Miêdzynarodowy rynek wêgla koksowego jest rynkiem doœæ stabilnym, stosuj¹cym siê

do nastêpuj¹cych regu³:

— sprzeda¿ dokonywana jest w ramach kontraktów wieloletnich, a udzia³ zakupów na

rynku spot stanowi jedynie kilka procent obrotu wêglem,

— ceny w ramach kontraktów ustalane s¹ na okresy roczne – w wiêkszoœci kontraktów

okres rozliczeniowy zaczyna siê 1 kwietnia danego roku i koñczy 31 marca roku

nastêpnego (Fiscal Year – FY)

— decyduj¹ce znaczenie dla sytuacji cenowej na ca³ym rynku maj¹ uzgodnienia

warunków pomiêdzy koncernami stalowymi z Japonii (JSM) a producentami wêg-



la z Australii, Kanady i USA; ustalenia cenowe przenoszone s¹ jako wyznacz-

nik w negocjacjach z pozosta³ymi odbiorcami w Azji, jak te¿ w Europie i Ame-

ryce P³d.

— pierwszy etap negocjacji dotyczy poziomu cen wêgli koksowych typu hard, a w dal-

szej kolejnoœci ustalane s¹ ceny dla pozosta³ych wêgli typu semi-soft i PCI (prze-

wa¿nie po uzgodnieniu cen kontraktowych wêgli energetycznych).

— iloœæ uczestników rynku zw³aszcza po stronie poda¿y jest ograniczona, a firmy

zajmuj¹ce siê eksportem charakteryzuje wysoki stopieñ koncentracji.

Udzia³ wêgla koksowego w œwiatowym handlu wêglem kamiennym kszta³tuje siê na

poziomie oko³o 30%. Ponad 90% sprzeda¿y odbywa siê drog¹ morsk¹, a pozosta³y niedu¿y

procentowo handel drog¹ l¹dow¹, jest to tradycyjna wymiana pomiêdzy USA i Kanad¹ oraz

pomiêdzy krajami europejskimi.

Zapotrzebowanie na wêgiel koksowy z importu jest pochodn¹ sytuacji w przemyœle

hutniczym krajów, które nie posiadaj¹ w³asnych zasobów wêgla koksowego lub prowadz¹

wydobycie w skali niewystarczaj¹cej na pokrycie w³asnych potrzeb. Najwiêkszy deficyt

wêgla wystêpuje na dwóch odleg³ych geograficznie rynkach – w Azji (rejon Pacyfiku)

i w Europie Zachodniej (rejon Atlantyku).

3.1. G³ówni eksporterzy i importerzy wêgla metalurgicznego

Miêdzynarodowy rynek wêgla koksowego po stronie dostawców jest w ma³ym stopniu

zró¿nicowany, szczególnie w zakresie dobrych jakoœciowo wêgli typu hard, których poda¿

(przy wzrastaj¹cym popycie na tego typu wêgiel) mo¿e zostaæ zaspokojona jedynie przez

producentów z Australii i Kanady i w mniejszym stopniu z USA. Du¿a konkurencyjnoœæ

panuje natomiast na rynku pozosta³ych wêgli metalurgicznych: typu semi-soft i PCI, gdzie

znaczn¹ aktywnoœæ obok Australii wykazuj¹ RPA, Chiny, Indonezja.
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Tabela 3.1

Œwiatowy handel wêglem kamiennym, mln ton

Table 3.1

World hard coal trade, Mt

Handel 2003 2004 2005 2006

Wêgiel kamienny ogó³em 718,9 744,9 793,3 814,8

Wêgiel koksowy

– w tym handel drog¹ morsk¹

205,9

190,5

210,2

191,6

228,2

209,2

222,2

203,9

�ród³o: (Coal Information, 2007), [4]



Czo³ow¹ pozycjê wœród g³ównych dostawców wêgli metalurgicznych na rynku miêdzy-

narodowym od lat utrzymuje Australia, maj¹ca ponad 50% udzia³u w œwiatowym eksporcie.

Kolejne miejsca zajmuj¹ Kanada, USA i Rosja, a do 2003 r. w czo³ówce znajdowa³y siê

równie¿ Chiny.

W 2004 roku rynek eksportowy wêgla koksowego zosta³ mocno zaburzony przez Chiny,

które w celu zabezpieczenia rosn¹cego popytu ze strony krajowych producentów stali

zwiêkszy³y import wêgla typu hard, przy restrykcyjnym ograniczeniu w³asnego eksportu.

Chiny zwiêkszy³y import do 6,6 mln Mg, co spowodowa³o ze kraj ten sta³ siê netto

importerem wêgla koksowego (dla porównania w roku 2003 Chiny by³y netto eksporterem

10,5 mln Mg wêgla koksowego). Podstawowy deficyt wêgla zosta³ zaostrzony w wyniku

australijskich i kanadyjskich k³opotów zarówno w produkcji, jak i w transporcie wêgla,

uniemo¿liwiaj¹cych producentom p³ynne zabezpieczenie wzrastaj¹cego œwiatowego po-

pytu. Lukê poda¿ow¹ czêœciowo wype³nili producenci z USA, którzy ponownie pojawili siê

na rynku azjatyckim w roli wysokokosztowego dostawcy wahad³owego. Eksport wêgla

amerykañskiego wzrós³ w 2004 roku o 21,5% (Ozga-Blaschke 2005, 2006)

Porównanie poziomu eksportu wêgla koksowego najwiêkszych œwiatowych eksporterów

w latach 2003–2006 zestawiono w tabeli 3.2.

Strukturê jakoœciow¹ wêgli metalurgicznych bêd¹cych przedmiotem handlu przedstawia

tabela 3.3. Jak widaæ, udzia³ wêgla koksowego typu hard o najlepszych w³aœciwoœciach

koksotwórczych kszta³tuje siê na poziomie oko³o 140 mln ton.

Rynek wêgla typu hard w ponad 60% kontrolowany jest przez piciu producentów ekspor-

terów – miêdzynarodowe koncerny: BHP Billiton Mitsubishi (33%), Elk Valley Coal (16%),

Anglo American/Mitsui (8%), Xstrata (7%) oraz Rio Tinto (6%) [22].

BHP Billiton Mitsubishi Alliance (BMA) – jest najwiêkszym w Australii producentem

wêgla i najwiêkszym œwiatowym eksporterem drog¹ morsk¹ wêgla metalurgicznego typu
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Tabela 3.2

G³ówni eksporterzy wêgla koksowego, mln ton

Table 3.2

Major coking coal exporters, Mt

Kraj 2003 2004 2005 2006

Australia 107,79 111,73 124,91 123,94

USA 20,04 24,35 26,00 24,95

Kanada 23,72 23,85 26,71 24,64

Rosja 9,47 11,93 9,98 10,35

Chiny 13,13 5,75 5,26 4,36

�ród³o: (Coal Information 2007; ICR Coal Stat.)



hard. Prowadzi wydobycie w 7 kopalniach zlokalizowanych w zag³êbiu Bowen Basin:

Goonyella/Riverside, Broadmeadow, Peak Downs, Saraji, Norwich Park, Gregory Crinum

i Blackwater. Zarz¹dza równie¿ kopalniami South Walker Creek i Poitrel nale¿¹cymi do

BHP Billiton Mitsui. Jest te¿ w³aœcicielem terminalu wêglowego Hay Point obok Mackay

o mocy prze³adunkowej oko³o 42 mln ton wêgla rocznie. Kopalnie zarz¹dzane przez

BMA maj¹ moc produkcyjn¹ 58 mln ton wêgla rocznie – g³ównie wysokiej jakoœci wêgla

koksowego typu hard (LV, MV) oraz niewielkie iloœci wêgla energetycznego [20].

Drugim najwiêkszym eksporterem wêgla metalurgicznego na œwiecie jest kanadyjski

koncern Elk Valley Coal Corp.– zarz¹dzaj¹cy szeœcioma kopalniami: Coal Mountain,

Elkview, Fording River, Greenhills, Line Creek (po³o¿onymi w British Columbii) oraz

Cardinal River (w stanie Alberta). Moc produkcyjna kopalñ wynosi oko³o 25 mln ton rocznie

wysokiej jakoœci wêgli koksowych. Koncern w 60% nale¿y do Fording Canadian Coal Trust

i w 40% do Teck Cominco Ltd. [19].

Po stronie popytowej potê¿nym importerem jest rynek azjatycki (zdominowany przez

dostawców z Australii i Kanady), przejmuj¹cy ponad po³owê ogólnoœwiatowego handlu

tym surowcem. Chiny, bêd¹ce najwiêkszym œwiatowym producentem stali, s¹ jak dot¹d

prawie samowystarczalne w pokryciu wewnêtrznego zapotrzebowania na wêgiel kokso-

wy, natomiast w rejonie tym najwiêkszymi importerami wêgla s¹: Japonia, Korea, Indie

i Tajwan.

Na rynku europejskim czêœæ producentów koksu (np. Polska, Czechy) jest surowcowo

niezale¿na od importu wêgla, jednak kraje Europy Zachodniej bazuj¹ prawie wy³¹cznie na

surowcach importowanych. Wed³ug komunikatów Rady UE [18] import wêgla do produkcji

koksu dla przemys³u hutniczego krajów UE (25) w 2006 roku wyniós³ 40,6 mln ton.

Najwiêkszymi odbiorcami wêgla (z importem ponad 5 mln ton) na rynku europejskim s¹:

Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, W³ochy oraz Turcja. Na rynku tym drugim po
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Tabela 3.3

Import wêgla metalurgicznego wed³ug typów, mln ton

Table 3.3

Metallurgical coal imports by type, Mt

Typ wêgla 2003 2004 2005 2006

Hard 116 127 138 135

Semi-soft 53 57 54 51

LV PCI (o niskiej zawartoœci czêœci lotnych) 19 21 19 19

HV PCI (o wysokiej zawartoœci czêœci lotnych) 14 13 13 14

Razem wêgiel metalurgiczny 202 217 225 219

�ród³o: [11]



Australii dostawc¹ wêgla koksowego s¹ USA, pozosta³a iloœæ pochodzi g³ównie z Kanady,

jak te¿ z Rosji i Polski

Na rynku Ameryki Po³udniowej g³ównym odbiorc¹ wêgla koksowego jest Brazylia

(13,4 mln ton), natomiast w Ameryce Pó³nocnej oko³o 5,5 mln ton wêgla koksowego by³o

przedmiotem wzajemnej wymiany pomiêdzy USA i Kanad¹.

G³ównych importerów wêgla koksowego i wielkoœæ ich importu w latach 2000 i 2006

prezentuje rysunek 3.1.

Wa¿¹cy wp³yw na sytuacjê na miêdzynarodowym rynku wêgla maj¹ Chiny, które od

kilku lat sta³y siê netto importerem wêgla koksowego. W 2006 roku mia³ miejsce spadek

importu (o 35%) wêgla koksowego do Chin, jak równie¿ zmniejszenie eksportu chiñskiego

wêgla (o 17%). Liczne komentarze rynkowe przewidywa³y ograniczenie eksportu wêgla

przez w³adze rz¹dowe, czego przejawem by³o zniesienie ulg w podatku VAT od eksportu

wêgla (wprowadzone we wrzeœniu 2006 r.) oraz wprowadzenie w listopadzie 2006 r.

podatku eksportowego dla wêgla koksowego w wysokoœci 5%. Ró¿ne regulacje podatkowe

wprowadzane przez rz¹d chiñski s¹ jednym z elementów programu maj¹cego na celu

doprowadzenie do racjonalnego u¿ytkowania krajowych zasobów wêgla koksowego (Ozga-

-Blaschke 2007)

W pierwszym pó³roczu 2007 roku eksport wêgla koksowego z Chin spad³ o 31% (w porów-

naniu z rokiem poprzednim), a import wzrós³ o 22% do 3,2 mln ton (ICR Coal Stat. 2007).

W opinii australijskiej agencji ABARE [1, 14] w Chinach krajowa produkcja wêgli

koksowych nie zaspokoi wzrostu zapotrzebowania ze strony bran¿y hutniczej, st¹d te¿ prog-

nozuje siê wzrost importu z obecnego poziomu oko³o 5 mln ton do 24 mln ton w 2012 roku.
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Rys. 3.1. G³ówni importerzy wêgla koksowego

Fig. 3.1. Major coking coal importers



Chiñskie huty, zw³aszcza produkuj¹ce wysokiej jakoœci wyroby stalowe, potrzebuj¹ wiêcej

wêgla typu hard, którego poda¿ w Chinach jest ograniczona. Znaczna iloœæ wêgla bêdzie

sprowadzana z Mongolii, dla której Chiny s¹ naturalnym rynkiem zbytu. Przewiduje siê,

¿e inwestycje w nowe z³o¿a wêgla w Mongolii przynios¹ wzrost produkcji z aktualnych

2 mln ton do oko³o 12 mln ton w roku 2012.

Wed³ug wstêpnych szacunków ABARE œwiatowy handel wêglem koksowym w roku

2007 wzroœnie oko³o 3% do 226 mln ton i o dalsze 2% w roku 2008 (do 231 mln ton).

W latach 2007 i 2008 Australia zwiêkszy eksport do 136 i 141 mln ton, Kanada do 25,3

i 26,1 mln ton, natomiast USA do 26,5 i 28,2 mln ton. W przypadku USA prognozowany

du¿y wzrost eksportu ma zwi¹zek z os³abniêciem popytu ze strony krajowego hutnictwa,

przy równoczesnym wzroœcie popytu na rynku miêdzynarodowym. Ju¿ w pierwszej po³owie

2007 roku eksport amerykañskiego wêgla wzrós³ znacznie, a ca³y rok zamknie siê wzrostem

na poziomie 6% (Phelps 2007).

Najwiêkszy wzrost popytu przewidywany jest w Indiach, które importuj¹ po³owê wêgla

przeznaczonego dla krajowego hutnictwa ¿elaza. W 2007 roku import wzroœnie oko³o 30%

(do ponad 24 mln ton) i o dalsze 18% w roku 2008. G³ównym dostawc¹ wêgla na rynek

indyjski bêdzie Australia, która ze wzglêdu na po³o¿enie geograficzne ma znacznie ni¿szy

koszt frachtu w przewozach morskich w porównaniu z USA i Kanad¹ [14].

3.2. Prognozy wzrostu œwiatowej poda¿y wêgli koksowych

Globalny wzrost zapotrzebowania na wêgiel stosowany w przemyœle metalurgicznym

spowodowa³ rozwój wielu planów inwestycyjnych w rozbudowê nowych mocy produk-

cyjnych w œwiatowym górnictwie wêglowym. Najwiêkszy potencja³ wzrostu produkcji

i poda¿y wêgli koksowych wystêpuje jedynie w kilku krajach, takich jak: Australia, Kanada

czy te¿ Rosja. W tej sytuacji zrozumia³e jest, ¿e najwiêksze œwiatowe koncerny wêglowe,

hutnicze i energetyczne poszukuj¹ mo¿liwoœci inwestowania w nowe z³o¿a wêgla na œwiecie

(ICR, CTI 2006–2007).

Do takich nale¿¹ np. z³o¿a wêgla w Mongolii le¿¹ce oko³o 150 km od granicy z Chinami.

Na podstawie starych dokumentacji i map geologicznych, powsta³ych jeszcze w czasach

œcis³ych powi¹zañ i wspó³pracy Mongolii z ZSRR, potwierdzono istnienie obfitego z³o¿a –

Tavan Tolgoi – znajduj¹cego siê na pustyni Gobi. Eksploatacja z³o¿a szacowanego na

5–6 mld ton mo¿e daæ rocznie 15 mln ton wêgla przez co najmniej 25 lat. Oko³o 40%

zasobów oceniane jest jako wysokiej jakoœci wêgiel koksowy, natomiast pozosta³¹ iloœæ

stanowi wêgiel energetyczny. Inwestowaniem w Mongolii zainteresowane s¹ takie koncerny

jak BHP Billiton, brazylijska Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), a tak¿e chiñskie

kompanie Shenhua Group oraz Shandong Luneng Group oraz koncerny stalowe z Japonii

i Korei. Stwierdzono ponadto, ¿e w po³udniowej czêœci pustyni Gobi, s¹siaduj¹cej z pó³-

nocnochiñsk¹ prowincj¹ Inner Mongolia, znajduj¹ siê jeszcze przynajmniej cztery podobne

z³o¿a. Geolodzy identyfikuj¹ te z³o¿a jako permskie, o bardzo wysokiej jakoœci.
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Kluczowym problemem, ale te¿ i w¹skim gard³em dla wydobycia wêgla w tym rejonie

jest brak infrastruktury transportowej. Z³o¿a obecnie eksploatowane (oraz te przewidziane

do najbli¿szej eksploatacji) znajduj¹ siê w odleg³oœci oko³o 1200 km od Pekinu. Stamt¹d zaœ

jest ju¿ stosunkowo blisko do wielkich miêdzynarodowych portów wêglowych takich jak

Qinhuangdao i Tianjin, przez które eksportuje siê wiêkszoœæ chiñskiego wêgla. W pierwszej

kolejnoœci konieczne by³oby zbudowanie odcinka torów kolejowych ³¹cz¹cych kopalnie na

po³udniu Gobi z prowincj¹ Inner Mongolia.

Kanadyjska firma górnicza QGX Ltd. poinformowa³a o kolejnym oszacowaniu zasobów

z³ó¿ w projekcie Baruun Naran w po³udniowej Mongolii (500 km od U³an Bator). Wielkoœæ

zasobów oszacowano na prawie 253 mln ton wêgla koksowego i energetycznego. Projekt

zak³ada równie¿ budowê linii drogowych i kolejowych pomiêdzy Baruun Naran a Gan-

qimaodao na granicy mongolsko-chiñskiej. Pierwsza produkcja, na któr¹ maj¹ koncesjê

Kanadyjczycy (QGX i Ivanhoe), ma ruszyæ w drugiej po³owie 2007 r. i bêdzie to g³ównie

wêgiel koksowy.

Kolejnym przyk³adem jest uzyskanie przez najwiêkszego œwiatowego producenta i eks-

portera rudy ¿elaza – brazylijsk¹ kompaniê CVRD, koncesji na eksploatacjê olbrzymich z³ó¿

wêgla w Mozambiku w regionie Moatize. Uwa¿a siê, ¿e jest to jeden z wiêkszych w skali

œwiatowej dot¹d niezbadanych regionów wêglowych, a zasoby wêgla koksowego i energe-

tycznego w tym z³o¿u (zachodnia prowincja Tete) szacowane s¹ na 2,4 mld ton. Do realizacji

projektu utworzone zosta³o konsorcjum, w którym CVRD ma 95% udzia³ów (pozosta³e 5%

nale¿y do amerykañskiego koncernu wêglowego AMCI). W wyniku tej inwestycji kon-

sorcjum mog³oby wydobywaæ oko³o 20 mln ton wêgla rocznie, ale docelowo produkcja

mo¿e wynieœæ du¿o wiêcej – 40–50 milionów ton w perspektywie do 2020 roku. CVRD

zamierza wydobywaæ wêgiel koksowy z przeznaczeniem dla hut brazylijskich oraz wê-

giel energetyczny dla odbiorców w Afryce. W po³owie 2007 roku koncern uzyska³ od rz¹-

du w Mozambiku zatwierdzenie kontraktu na budowê kopalni, która zgodnie z planami

ma zostaæ oddana do eksploatacji w 2010 roku. Kopalnia odkrywkowa bêdzie produkowaæ

11 mln ton/rok w tym 8,5 mln ton wêgla koksowego [3]. W sierpniu br. indyjski kon-

cern Tata Steel zosta³ strategicznym inwestorem w budowie kopalni Riverdale w Mo-

zambiku.

W Rosji zaspokojenie popytu na rynku krajowym i wzrost poda¿y na eksport bêdzie

mo¿liwe jedynie kosztem zagospodarowania nowych z³ó¿, zlokalizowanych w trudno-

dostêpnych regionach. Wprawdzie produkcja wêgli koksowych w Rosji w ostatnich la-

tach wzros³a, jednak znacznej zmianie uleg³a struktura jakoœciowa produkcji – wzros³o

wydobycie wêgli typu G¯ (gazowy ¿irny) i s³abych wêgli koksowych semi-soft, przy

równoczesnym spadku produkcji wêgli koksowych typu hard [2, 5, 25].

Aktualnie na rynku rosyjskim brakuje wêgli koksowych typu hard (K, KO, OS), a rynek

wêgla typu K jest praktycznie zmonopolizowany przez Yakutugol, który produkuje 70%

tego typu wêgla. Drugim kluczowym producentem (z udzia³em 16% w rynku krajowym) jest

Kuzbassugol kontrolowany przez Severstal Group. Produkcja wêgla koksowego typu K

ma siê zwiêkszyæ, gdy¿ koncern Evraz (posiadaj¹cy 50% udzia³ów w Yuzhkuzbassugol
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i 47% udzia³ów w Raspadskaya Coal Company) planuje inwestycje, które zwiêksz¹ wy-

dobycie o 10 mln ton z kopalñ Kureinsky (Kuzbass) i Denisovskaya (Yakutia).

W przypadku wêgla typu ¯ istniej¹ mo¿liwoœci znacznego zwiêkszenia produkcji przez

zagospodarowanie z³ó¿: Elga w Jakucji i Elegetsky w Republice Tuwa, przy granicy

z Mongoli¹. Warunki techniczne pozwalaj¹ w krótkim czasie rozpocz¹æ produkcjê oko³o

5–8 mln ton wêgla rocznie, a w d³u¿szym horyzoncie czasowym powy¿ej 15 mln ton.

Kolejn¹ planowan¹ inwestycj¹ jest budowa kopalni w regionie Kemerovo. Zasoby z³o¿a

Kureinsky wynosz¹ 400 mln ton wêgla typu OS (semi-soft). Budowa kopalni przewidziana

na trzy lata bêdzie realizowana w dwóch etapach – w pierwszym produkcja ma wynosiæ

4,4 mln ton, a w drugim 6 mln ton.

Najnowsze prognozy zak³adaj¹, ¿e je¿eli wszystkie planowane inwestycje zostan¹

zrealizowane, to produkcji rosyjskiego wêgla koksowego (typu hard i semi-soft) mo¿e

po 2010 roku wzrosn¹æ do 100 mln ton [12, 25].

Rosn¹cy œwiatowy popyt na wêgiel koksowy oraz prognozy utrzymywania siê wysokich

cen zachêci³y równie¿ producentów z Kanady i Australii do inwestowania w rozbudowê

mocy produkcyjnych.

W Australii koncernu BHP Billiton zak³ada do 2010 roku rozbudowê mocy pro-

dukcyjnych w stanie Queensland do 80 mln ton. Ponadto koncern planuje rozpoczêcie

w 2009 roku inwestycji w kopalnie wêgla koksowego w Indonezji (centrum Kalimantanu),

które w 2025 roku bêd¹ mog³y produkowaæ oko³o 8 mln ton wêgla rocznie. Dalszy rozwój

mocy produkcyjnych BHP uzale¿nia od sytuacji na rynku wêgli metalurgicznych. W opinii

australijskiej agencji ABARE do roku 2012 produkcja wêgla metalurgicznego w Australii

wzroœnie do 159 mln ton a eksport bêdzie na poziomie 154 mln ton [1, 14, 20].

Kanadyjski koncern Elk Valley Coal (drugi na œwiecie eksporter wêgla koksowego)

planowa³ wzrost swoich mocy produkcyjnych do 28–30 mln ton rocznie. W wiêkszoœci

wzrost ten ma pochodziæ z kopalñ Cardinal River i Fording River. Ogólnie, planowane

zwiêkszenie mocy produkcyjnych wêgla metalurgicznego w Kanadzie do 2010 roku mo¿e

wynieœæ 13 mln ton [14, 19].

Producenci australijscy, maj¹c bogate z³o¿a wêgla koksowego najwy¿szej jakoœci po³o-

¿one w stanie Queensland (Bowen Basin), s¹ konkurencyjni w porównaniu z producentami

z Kanady i Rosji. Wêgle kanadyjskie i rosyjskie s¹ ni¿szej jakoœci, a ponadto koszt ich

produkcji jest wy¿szy ni¿ wêgli australijskich. Zwi¹zane jest to z trudniejszymi warunkami

geologicznymi eksploatowanych z³ó¿, a w Rosji ponadto wystêpuj¹ ograniczenia wyni-

kaj¹ce z braku odpowiedniej infrastruktury.

3.3. Ceny wêgli metalurgicznych na rynku miêdzynarodowym w latach 2000–2007

Jak wczeœnie wspomniano, generalnie wêgiel koksowy sprzedawany jest w kontraktach

d³ugoterminowych, natomiast ceny i wielkoœæ tona¿u ustalane s¹ w obustronnych nego-

cjacjach miêdzy dostawcami i kupuj¹cymi na okres jednego roku.
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Negocjacje cen w kontraktach miêdzy japoñskimi koncernami hutniczymi (JSM), sta-

nowi¹cymi potê¿ny blok konsumentów, a g³ównymi producentami – eksporterami wêgla

maj¹ bardzo istotny wp³yw na poziom cen uzgadniany przez pozosta³ych uczestników rynku

wêgla koksowego. By³ krótki okres czasu, w którym producenci z USA zawierali wczeœ-

niejsze umowy z odbiorcami z Europy, jednak inni importerzy z rejonu Pacyfiku, a tak¿e

Brazylia, Turcja czy Indie z regu³y akceptowali referencyjny poziom cen ustalany z od-

biorcami japoñskimi.

Negocjacje cenowe dotycz¹ce kontraktów na rok finansowy FY 1999/2000 pomiêdzy

japoñskimi koncernami a australijskimi i kanadyjskimi eksporterami zakoñczy³y siê re-

kordow¹ 18% obni¿k¹ cen w odniesieniu do roku poprzedniego. Równoczeœnie nast¹pi³o

zmniejszenie popytu na wêgiel spowodowane znacznym spadkiem produkcji surówki wiel-

kopiecowej i trudn¹ sytuacj¹ w przemyœle stalowym. W handlu wêglem koksowym, który

dotychczas opiera³ siê g³ównie na kontraktach wieloletnich, nast¹pi³ wzrost iloœci transakcji

krótkoterminowych obejmuj¹cych coraz wiêkszy tona¿, wzmog³y siê te¿ zakupy na rynku

spot, gdzie proponowane ceny FOB by³y ni¿sze od poziomu cen kontraktowych. Du¿y

nadmiar wêgla koksowego na rynku œwiatowym oraz znaczna konkurencja ze strony Au-

stralii doprowadzi³y do ograniczenia eksportu wêgla amerykañskiego nie tylko na rynku

azjatyckim, ale równie¿ w Europie.

Kolejny rok finansowy FY 2000/2001 przyniós³ dalszy spadek cen wêgla (w przypadku

producentów australijskich w wysokoœci 5% dla typu hard i 4% dla typu semi-soft). W efek-

cie w roku 2000 ceny wêgla koksowego na rynkach miêdzynarodowych osi¹gnê³y najni¿szy

poziom w okresie ostatnich dwudziestu piêciu lat.
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Rys. 3.2. Zmiennoœæ cen kontraktowych (benchmark prices) australijskich wêgli typu hard,

sem-soft w imporcie do Japonii w latach 1980–2001

�ród³o: opracowano na podstawie [7, 14]

Fig. 3.2. Variation of benchmark prices for Australian hard, semi-soft coking coal imported to Japan

in the years 1980–2001



Znaczna redukcja cen wêgla koksowego w analizowanym okresie wywo³a³a zmniej-

szenie poda¿y na rynek. Zamkniêcie kopalñ w Niemczech i Kanadzie, wycofanie z eksportu

2 mln ton wêgla polskiego oraz zmniejszony eksport wêgla koksowego z USA, (który

uzyskiwa³ wy¿sze ceny na wewnêtrznym rynku energetycznym) spowodowa³o znaczne

problemy z dostêpnoœci¹ wêgli metalurgicznych na rynku œwiatowym. Odczu³y to zw³aszcza

koncerny hutnicze, które uzale¿nione by³y bardziej od zakupów na rynku spot ni¿ od umów

kontraktowych. W 2000 roku wzrost o 7,5% globalnej produkcji stali spowodowa³ wzrost

zapotrzebowania na wêgiel koksowy, co przy zmniejszonej poda¿y doprowadzi³o do znacz-

nego wzrostu jego cen w kontraktach FY 2001/2002. Kanadyjscy eksporterzy uzyskali

wzrost cen wêgla koksowego hard w wysokoœci 8% w stosunku do poziomu roku 2000,

natomiast wêgiel australijski (po wyeliminowaniu dyskontowania cen wêgla typu semi-hard

do poziomu cen wêgla typu hard) zdro¿a³ œrednio ok³o16%. Ceny wêgli semi-soft i PCI

wzros³y równie¿ w granicach 18–20%. Wysoki poziom cen amerykañskich wêgli na rynku

europejskim otworzy³ nowe mo¿liwoœci przed producentami wêgla z Australii i Kanady,

którzy z europejskimi odbiorcami wynegocjowali ceny FOB wy¿sze od cen ustalonych

w kontraktach z koncernami japoñskimi (JSM).

W kolejnym roku FY 2002/2003, ceny australijskich wêgli typu hard w kontraktach

z JSM wzros³y o 10–12%, co doprowadzi³o do wyrównania poziomu cen na rynkach

europejskim, brazylijskim i azjatyckim. Najwa¿niejsi australijscy producenci wêgla, szcze-

gólnie BHP Billiton i MIM skonsolidowali swoje dzia³ania, co przy utrzymuj¹cym siê na

rynku deficycie wêgli typu hard pozwoli³o uzyskaæ wzrost cen dla najlepszych jakoœciowo

wêgli, podczas gdy ceny wêgli semi-soft i PCI spad³y oko³o 4%.

Negocjacje kontraktów na FY 2003/2004 na kluczowym rynku japoñskim zakoñczy³y siê

oko³o 4% spadkiem cen FOB wszystkich typów wêgli metalurgicznych.

W latach 2000–2004 œwiatowa produkcja stali surowej ros³a œrednio w tempie 6%

rocznie, a w roku 2004 osi¹gnê³a rekordowy poziom w wysokoœci 1,068 mld ton. Przy takiej

dynamice wzrostu produkcji stali znacznie wzros³o œwiatowe zapotrzebowanie na wêgiel

koksowy, a czo³owi producenci i eksporterzy mieli k³opoty z zaspokojeniem rosn¹cego

popytu.

Utrzymuj¹cy siê brak równowagi miêdzy poda¿¹ i popytem na rynku wêgla koksowego

w 2004 roku, a tak¿e wystêpuj¹cy w handlu miêdzynarodowym deficyt koksu metalur-

gicznego i jego astronomicznie wysokie ceny w pierwszym pó³roczu, spowodowa³y kryzys

na miêdzynarodowym rynku wêgla koksowego. Nast¹pi³ dynamiczny wzrost cen wêgli

koksowych zarówno na rynku spot, jak i w niektórych kontraktach. Ceny wêgli z USA,

Australii, a tak¿e z Rosji w transakcjach osi¹ga³y wysokoœæ 90–135 USD/tonê na bazie FOB.

Na rynkach miêdzynarodowych nast¹pi³o du¿e zró¿nicowanie miêdzy cenami, jakie uzyskali

eksporterzy w ramach pocz¹tkowej rundy negocjacji warunków kontraktowych na FY

2004/2005 a cenami kontraktów uzgadnianych w póŸniejszym okresie, a zw³aszcza z cenami

na rynku spot. Przy œrednim poziomie cen kontraktowych FY ‘04/’05 w wysokoœci oko³o

60 USD/Mg ró¿nice w stosunku do cen spot siêga³y nawet 80 USD/Mg. Koncern Xstrata

Coal (produkuj¹cy na eksport 11 mln ton wêgla typu hard i ponad 6 mln ton typu semi-soft)

28



w kontraktach zawieranych na rynku azjatyckim i europejskim uzyska³ œrednie ceny powy¿ej

80 USD/Mg (w niektórych umowach nawet 135 USD/Mg) (Ozga-Blaschke, Grudziñski 2006).

Negocjacje cen w kontraktach FY 2005/2006 miêdzy najwiêkszym australijskim eks-

porterem wêgla BHP Billiton–Mitsubishi a japoñskimi koncernami stalowymi JSM wyz-

naczy³y referencyjny poziom cen (benchmark price) dla wêgla typu hard na poziomie

125 USD/Mg FOB. Stanowi³o to wzrost o 119% w stosunku do ceny kontraktowej z roku

poprzedniego (57 USD/Mg). W kontraktach z brazylijskimi koncernami hutniczymi BSM

australijscy eksporterzy uzyskali ceny: 128 USD/Mg dla wêgla typu hard (w porównaniu do

70 USD/Mg w roku poprzednim) oraz oko³o 100 USD/Mg dla wêgla semi-soft (55 USD/Mg

w 2004 r.).

Drugi najwiêkszy œwiatowy eksporter wêgla koksowego kanadyjski koncern Elk Valley

zakontraktowa³ prawie ca³¹ roczn¹ produkcjê, ze œredni¹ cen¹ na wêgiel typu hard

125 USD/Mg, a ³¹cznie z wêglem PCI – 122 USD/Mg FOB (Zachodnie Wybrze¿e).

Ceny wêgla PCI LV (o wysokim stopniu uwêglenia) w kontraktach miêdzy dostawcami

z Australii i Kanady a japoñskimi i pó³nocnoazjatyckimi odbiorcami ustalone zosta³y na po-

ziomie oko³o 100 USD/Mg (FOB), co stanowi³o 120% wzrost w stosunku do roku ubieg³ego.

Negocjacje miêdzy australijskimi producentami wêgla typu semi-soft a ich g³ównymi

odbiorcami z Japonii doprowadzi³y do uzgodnienia cen na poziomie 80–85 USD/Mg FOB.

Wykresy na rysunku 3.3 ilustruj¹ zmiany cen wskaŸnikowych (benchmark prices) austra-

lijskich wêgli metalurgicznych w kontraktach z JSM w latach 2000–2007.
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Rys. 3.3. Zmiennoœæ cen kontraktowych (benchmark prices) australijskich wêgli typu hard,

sem-soft i PCI (LV) w imporcie do Japonii w latach 2000–2007

�rod³o: opracowano na podstawie [7, 14]

Fig. 3.3. Variation of benchmark prices for Australian hard, sem-soft and PCI (LV)

coking coal imported to Japan in the years 2000–2007



W opinii przedstawicieli banków, 119% wzrost cen uzyskany przez producentów wêgla

w kontraktach na rok fiskalny FY 2005/2006 by³ absolutnym rekordem w odniesieniu do cen

nominalnych i najwy¿sz¹ wartoœci¹ w 23-letnim okresie w odniesieniu do cen realnych.

Podczas negocjacji cen wêgli koksowych w kontraktach FY 2006/07 sytuacja odbiorców

wêgla by³a lepsza – poprawi³a siê poda¿ (wysokie ceny zwiêkszy³y aktywnoœæ wszystkich

producentów), ponadto u¿ytkownicy dysponowali znacznymi zapasami. Pod koniec 2005 roku

ceny wêgli na rynkach miêdzynarodowych w niektórych transakcjach spot by³y poni¿ej

poziomu cen kontraktowych (rys. 3.5)

Pierwsze uzgodnienia cen wêgli koksowych typu hard miêdzy najwiêkszym œwiatowym

eksporterem – australijskim koncernem BHP BMA a japoñskimi koncernami stalowymi

(Nippon Steel, JFE), nast¹pi³y w styczniu 2006 roku. Japoñscy odbiorcy naciskali na

obni¿enie cen wêgla w celu zrekompensowania wzrostu cen rudy ¿elaza oraz kosztów

zwi¹zanych z posiadanymi du¿ymi zapasami wêgli. W wyniku negocjacji ceny najlepszych

jakoœciowo wêgli typu hard pozosta³y na wysokim poziomie 115 USD/Mg, a typu semi-hard

obni¿y³y siê do oko³o 100–105 USD/Mg. Uzyskany przez koncerny hutnicze spadek cen

w granicach od 8 do 16% uznany zosta³ przez analityków rynku za zwyciêstwo producentów

wêgla, gdy¿ bran¿a hutnicza oczekiwa³a wiêkszej redukcji w odniesieniu do rekordowej

ceny 125 USD/Mg w roku 2005.

Kontrakty pomiêdzy brazylijskimi koncernami BSM a kanadyjskim koncernem Elk

Valley zosta³y zawarte w marcu 2006 r., a ceny na dostawy wêgla g³ównie typu hard

uzgodniono na poziomie 110–111 USD/Mg. Australijski koncern BHP Billiton zawar³

z BSM (Cosipa, Acominas i Usiminas) kontrakty na dostawy wêgla typu hard w cenie

114–116 USD/Mg (spadek o 7–9% w odniesieniu do cen kontraktów w roku poprzednim).

Amerykañscy eksporterzy uzyskali ceny na wêgiel hard (LV) w wysokoœci 115 USD/Mg,

natomiast wêgiel hard (HV) 103–104 USD/Mg FOB (USA East Coast) [17].

Inny amerykañski producent (Jim Walter Resources) uzgodni³ kontrakty z odbiorcami

w Europie i Ameryce P³d. ze œredni¹ cen¹ wêgla w okresie kontraktowym (lipiec 2006–

–czerwiec 2007) w wysokoœci 115 USD/Mg FOB (Port Mobile) [7].

W odniesieniu do wêgli semi-soft, jeszcze w lipcu 2006 r. trwa³y negocjacje cen

kontraktowych pomiêdzy najwiêkszymi producentami (australijskie koncerny Rio Tinto,

Xstrata) a ich azjatyckimi kontrahentami. W efekcie ceny wêgli semi-soft uzyska³y œrednio

ceny na poziomie 58 USD/Mg FOB.

Australijski wêgiel semi-soft kupowany przez odbiorców z Indii na rynku spot uzyskiwa³

ceny oko³o 60 USD/Mg (FOB). Zainteresowanie szybkimi dostawami wêgli semi-soft

wykaza³y tak¿e koncerny hutnicze z Korei i Tajwanu, wykorzystuj¹c du¿¹ ró¿nicê cen tych

wêgli w odniesieniu do wêgli typu hard. Równie¿ chiñscy producenci w ramach kontraktów

bilateralnych LT forsowali w odniesieniu do wêgli semi-soft ceny w granicach 60–70 USD/Mg.

Ze wzglêdu na du¿y popyt i uzyskiwane wysokie ceny na rynku wewnêtrznym, eksport

chiñskiego wêgla by³ znacznie limitowany. Odczu³y to zw³aszcza koncerny indyjskie, od

których chiñscy eksporterzy ¿¹dali za wêgiel hard cen w wysokoœci 115 USD/Mg, natomiast

za wêgiel soft prawie 110 USD/Mg.
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Na rynku wêgli PCI nie okreœlono ceny wskaŸnikowej, a ró¿nice jakoœci wêgli wa-

riantowa³y jego ceny. Kontrakty na PCI (LV) zosta³y ustalone w granicach 63–65 USD/Mg

(w porównaniu z poziomem100 USD/Mg w roku 2005). Niektóre wêgle najlepszej jakoœci

PCI (o wysokim stopniu uwêglenia – LV i ULV) uzyska³y ceny wy¿sze – oko³o 70 USD/Mg.

Ze wzglêdu na koniecznoœæ zmniejszenia istniej¹cych zapasów odbiorcy japoñscy podczas

negocjacji starali siê przenieœæ czêœæ dostaw na drugie pó³rocze 2006.

Pierwsza tura negocjacji cen kontraktowych FY 2007/2008 zakoñczy³a siê kolejnym

spadkiem cen wêgli koksowych typu hard o 18–20 USD/Mg w porównaniu z rokiem

poprzednim. Od 1 kwietnia 2007 r. cena FOB najlepszych jakoœciowo wêgli premium hard

zosta³a ustalona na poziomie 98 USD/Mg. W zale¿noœci od jakoœci wêgli z poszczególnych

kopalñ ceny obni¿one zosta³y w granicach 12–23%.

Kolejna runda negocjacji dotycz¹ca wêgli semi-soft z najwiêkszymi dostawcami –

koncernami Xstrata i Rio Tinto, zakoñczy³a siê zwyciêstwem producentów i wzrostem cen

do 64 USD/Mg. Niektórzy mniejsi australijscy producenci (AMCI, Camberweel, Ensham)

zawarli z pocz¹tkiem roku kontrakty z cen¹ w wysokoœci 61 USD/Mg (w porównaniu do

52–54 USD/Mg FOB w roku ubieg³ym). Ceny wêgli PCI LV pozosta³y generalnie na

poziomie roku poprzedniego (68 USD/Mg).

Ceny CIF standardowego wêgla koksowego na rynku Unii Europejskiej

�ród³em informacji o kszta³towaniu siê cen eksportowych wêgla koksowego na wa¿nym

rynku miêdzynarodowym, jakim s¹ kraje UE s¹ komunikaty dotycz¹ce monitorowania

importu wêgla pochodz¹cego z krajów trzecich (w tym tak¿e importu wêgla koksowego

i koksu na potrzeby przemys³u hutniczego krajów Wspólnoty). Do lipca 2002 r. komunikaty

te by³y publikowane przez Europejsk¹ Wspólnotê Wêgla i Stali (zgodnie z art. 2 Decyzji

nr 341/94/ECSC z dnia 08.02.1994), a po tym terminie (w zwi¹zku z wygaœniêciem Traktatu

o EWWiS) na podstawie Rozporz¹dzenia Rady (UE) (nr 405/2003 z 27.02. 2003) [8].

Na podstawie deklarowanego importu wêgla z krajów trzecich oraz rzeczywistych

kosztów zakupu, ³¹cznie z frachtem morskim do g³ównych portów Unii (z wykluczeniem

transakcji specjalnych i spot), okreœlana jest œrednia cena CIF standardowego wêgla kok-

sowego (coking coal guide price) o nastêpuj¹cych parametrach jakoœciowych:

— zawartoœæ popio³u – 7,5% (stan suchy),

— zawartoœæ wilgoci ca³kowitej – 8%,

— zawartoœæ siarki ca³kowitej – 0,8% (stan suchy),

— zawartoœæ czêœci lotnych – 26% (stan suchy),

— wielkoœæ ziarn – 0–30 mm.

Do kalkulacji ceny wêgla standardowego stosuje siê wspó³czynniki koryguj¹ce rzeczy-

wiste ceny wêgli importowanych – przy odchyleniu parametrów jakoœciowych o 1% w sto-

sunku do wielkoœci wzorcowych korekta ceny wynosi: 1% dla Wt
r, 2% dla Ad, 5% dla St

d,

0,3% dla Vd.

W tabeli 3.4 zestawiono wartoœci kwartalnych i œredniorocznych cen wêgla standar-

dowego w latach 2000–2006. W okresie istnienia EWWiS komunikaty o imporcie wêgla
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Rys. 3.4. Ceny CIF standardowego wêgla koksowego wed³ug komunikatów Komisji UE w latach 2000–2006

Fig. 3.4. CIF Coking coal guide price according to Communications of the EU Commission

in the years 2000–2006

Tabela 3.4

Œrednie ceny CIF standardowego wêgla koksowego w imporcie z krajów trzecich do krajów UE

w latach 2000–2006

Table 3.4

Average CIF price for a standard quality coking coal imported by European Union from third countries

Rok
Cena wêgla standardowego [USD/Mg]

I kwarta³ II kwarta³ III kwarta³ IV kwarta³ œrednia roczna

2000 46,26 47,00 46,43 49,06 47,18

2001 50,93 52,35 55,87 56,89 54,01

2002 56,95 56,37 58,250 €/Mg; 57,76 57,21

2003 54,023 €/Mg; 59,69 52,964 €/Mg; 61,27 53,490 €/Mg; 60,91

2004*
55,737 €/Mg; 68,42 (15)

55,440 €/Mg; 68,05 (25)

67,258 €/Mg; 84,69 (15)

66,676 €/Mg; 83,96 (25)

61,497 €/Mg; 76,55 (15)

61,058 €/Mg; 76,00 (25)

2005 77,357 €/Mg; 99,44 (25) 104,15 €/Mg; 125,40 (25) 90,75 €/Mg; 112,42

2006 105,337 €/Mg; 129,48 (25) 103,272 €/Mg; 132,405 (27) 104,304 €/Mg; 130,94

�ród³o: [8]

* W 2004 r. pokazano dwie ceny – dla 15 i 25 cz³onków UE. W zwi¹zku z tym – statystyki dla „starych” cz³on-

ków UE(15) uwzglêdniaj¹ import z Polski i Czech, natomiast ze statystyk dla ca³ej UE(25) wykluczono import

z Polski i Czech (jest on bowiem traktowany jako wymiana handlowa pomiêdzy krajami cz³onkowskimi UE).



podawano kwartalnie, natomiast od II pó³rocza 2002 r. obowi¹zkowy okres sprawozdawczy

obejmuje 6 miesiêcy.

Przebieg zmian cen wêgla standardowego w UE w analizowanym okresie ilustruje

wykres na rysunku 3.3

Prognoza cen na FY 2008/2009

Mimo wczeœniejszych prognoz zak³adaj¹cych utrzymanie siê trendu spadkowego cen

wêgli koksowych w nadchodz¹cych latach (ICR 2007), ju¿ na konferencji Coal Markets

2007 w Singapurze pojawi³y siê opinie, ¿e spadek cen wêgli typu hard w 2007 roku mo¿na

traktowaæ jak „ciszê przed burz¹”. W po³owie bie¿¹cego roku ceny wêgla na rynku spot

wzros³y znacznie powy¿ej cen kontraktowych. Ograniczenia poda¿y wêgla przez g³ównych

eksporterów wynikaj¹ce z k³opotów z transportem l¹dowym, jak te¿ z infrastruktur¹ portow¹

(huragany zniszczy³y nabrze¿a portowe w Australii) zbieg³y siê z rosn¹cym zapotrzebowa-

niem ze strony odbiorców z Indii i z Japonii. Ponadto ceny koksu chiñskiego znacznie wzro-

s³y (w sierpniu br. przekroczy³y poziom 260 USD/Mg FOB dla koksu o zawartoœci popio³u

12,5%), co równie¿ przek³ada³o siê na wzrost popytu na wêgiel (rozdz. 1.2). Ceny wêgla hard

wzros³y do 120–130 USD/Mg na bazie FOB, a koncerny indyjskie zmuszone by³y nawet do

p³acenia ceny w wysokoœci 150 USD/Mg (³¹cznie z frachtem 185–195 USD/Mg na bazie CIF).

Równie¿ odbiorcy z Japonii zaczêli rozeznawaæ mo¿liwoœci zakupu na rynku spot wêgla

z USA. Jak dot¹d wysokie stawki frachtowe odstrasza³y od zawierania transakcji, jednak

przed³u¿aj¹ce siê ograniczenia poda¿y zwiêkszy³y determinacjê JSM (Ozga-Blaschke 2007).

Przebieg zmian cen wêgli na rynku spot w analizowanym okresie prezentuj¹ wykresy

na rysunku 3.5.

Aktualnie zarówno producenci wêgla, jak te¿ analitycy rynku (m.in. Goldman Sach

JBWere, McCloskey, ANZ Banking Group, ABARE) przewiduj¹, ¿e po dwóch latach

spadkowych w nowym roku kontraktowym FY 2008/2009 ceny wêgli koksowych typu hard

wzrosn¹ (w zale¿noœci od jakoœci) do 115–130 USD/Mg. Zdarzaj¹ siê równie¿ opinie, ¿e

wêgle hard premium mog¹ byæ na poziomie rynku spot tj. 135–140 USD/Mg. Negocjacje cen

bêd¹ siê wiêc skupia³y nie na tym czy ceny wzrosn¹, ale jak wysoki to bêdzie wzrost.

Eksperci szacuj¹, ¿e w poda¿y wêgli koksowych na rynku miêdzynarodowym mo¿e utrzy-

maæ siê luka w wysokoœci oko³o 7 mln ton.

Uwa¿a siê, ¿e ceny wêgli semi-soft bêd¹ negocjowane w relacji do cen wêgli typu hard,

a nie jak tradycyjnie ustalano w odniesieniu do cen wêgli energetycznych. Maj¹c na uwadze

sytuacjê na rynku transakcji spot (Chiny za wêgiel z Indonezji p³aci³y 100 USD/tonê), czêœæ

uczestników panelu dyskusyjnego na konferencji Coltrans 2007 w Atenach uwa¿a³a, ¿e ceny

wêgli semi-soft mog¹ byæ granicach 100–110 USD/tonê, natomiast inni prognozowali

poziom 70–90 USD/t (ICR, 2007)

Znaczny wzrost – do 90 USD/Mg prognozowany jest równie¿ dla wêgli PCI LV, bardzo

poszukiwanych przez koncerny hutnicze.

Szacuje siê, ¿e taki wzrost cen wêgla i koksu spowoduje wzrost kosztów produkcji stali

o oko³o 20%.
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Rys. 3.5. Zmiany cen wêgli metalurgicznych na rynku spot

�ród³o: opracowano na podstawie (ICR 2002–2007)

Fig. 3.5. Changing of metallurgical coal spot prices according to ICR
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Rys. 3.5. cd.

Fig. 3.5. cont.
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Rys. 3.5. cd.

Fig. 3.5. cont.
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Fig. 3.5. cont.



38

Rys. 3.5. cd.

Fig. 3.5. cont.



39

Rys. 3.5. cd.

Fig. 3.5. cont.



40

Rys. 3.5. cd.

Fig. 3.5. cont.



Poniewa¿ ceny wêgli w kontraktach long nie podlegaj¹ takiej zmiennoœci, indyjskie

koncerny, które dotychczas w du¿ej czêœci zaopatrywa³y siê w wêgiel na rynku spot ju¿ teraz

zabiegaj¹ o mo¿liwoœæ zawarcia umów d³ugoterminowych z producentami z Australii.

Ponadto bardzo aktywnie dzia³aj¹ w kierunku nabywania udzia³ów w kopalniach wêgla na

œwiecie, chc¹c zabezpieczyæ dynamicznie rosn¹cy popyt.
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4. Rynek frachtów

4.1. Informacje ogólne

Transport morski odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê w miêdzynarodowym handlu wêglem,

gdy¿ oko³o 95% obrotów wêglem realizowanych jest drog¹ morsk¹. Wêgiel jest jednym

z piêciu g³ównych suchych ³adunków masowych transportowanych drog¹ morsk¹ (pozosta³e

to: ruda ¿elaza, zbo¿e, boksyty i fosforyty). Do przewozu tego typu ³adunków s³u¿¹ statki

zwane masowcami, które ze wzglêdu na ich noœnoœæ dzieli siê na:

— statki capesize – o noœnoœci powy¿ej 100 000 dwt, przy czym dominuj¹ w tej klasie

statki powy¿ej 150 000 dwt,

— statki panamax – o noœnoœci od 50 000 do 80 000 dwt,

— statki handymax – o noœnoœci od 40 000 do 50 000 dwt,

— statki handy – o noœnoœci od 10 000 do 30 000 dwt.

Oko³o 75% przewozów wêgla na œwiecie ogó³em realizuje siê statkami o tona¿u powy¿ej

50 tys. dwt, natomiast w przewozach wêgla z Ameryki P³n., Australii i Afryki P³d. udzia³ tych

statków przekracza nawet 90%. Statki panamax mog¹ przep³ywaæ przez Kana³ Panamski, na-

tomiast rozmiary statków typu cape uniemo¿liwiaj¹ im przejœcie przez œluzy kana³u i w zwi¹z-

ku z tym s¹ zmuszone do p³ywania wokó³ Przyl¹dka Horn (Przegl¹d rynku 2002–2007.).

Sytuacja na rynku ¿eglugowym jest odzwierciedleniem sytuacji w gospodarce œwia-

towej, a wiêc w g³ównej mierze zale¿y od zapotrzebowania na surowce. Czynnikami

decyduj¹cymi o poziomie rynku frachtowego s¹ zmiany popytu na przewozy oraz dos-

têpnoœæ floty masowców (w odpowiednich grupach tona¿owych), co jest zale¿ne od decyzji

armatorów co do z³omowania starych i budowy nowych statków.

Krótka informacja o g³ównych portach wêglowych

najwiêkszych œwiatowych eksporterów [1,13, 17]

Australia

W Australii najwa¿niejsze terminale wêglowe usytuowane s¹ w stanach Queensland

i Nowa Po³udniowa Walia (NSW), w których znajduj¹ siê najwiêksze zag³êbia wêglowe.

W stanie Qeensland jest szeœæ terminali, przez które przechodzi eksport wêgla:

— Abbot Point (12 mln ton/rok), CQCA (33 mln ton) – w pobli¿u Hay Point,

— Dalrymple Bay (45 mln ton) – w pobli¿u Mackay, (rozbudowa przepustowoœci do

60 mln ton rocznie),



— RG Tanna (40 mln ton) i Barney Point (5 mln ton) – w pobli¿u Gladstone oraz

— Fisherman Island (5 mln ton) w pobli¿u Brisbane.

W stanie NSW (New South Wales), w pobli¿u Newcastle znajduj¹ siê dwa terminale

zarz¹dzane przez Port Waratah Coal Services (PWCS):

— najwiêkszy terminal w Australii Kooragang (o zdolnoœci prze³adunkowej 64 mln ton

rocznie, planowana rozbudowa ma docelowo zwiêkszyæ przepustowoœæ o 13 mln ton)

— Carrington (25 mln ton).

Port Kembla jest najmniejszym portem spoœród portów eksportuj¹cych wêgiel z tego

stanu (zdolnoœæ prze³adunkowa oko³o 16 mln ton rocznie).

USA

Hampton Roads – pod t¹ nazw¹ kryj¹ siê cztery terminale (Norfolk, Portsmouth, Newport

i Virginia Inland), po³o¿one na wschodnim wybrze¿u Stanów Zjednoczonych w Stanie Virginia

i zarz¹dzane przez Virginia International Terminals, Inc. Port ten uwa¿any jest za jeden z naj-

bardziej aktywnych portów na œwiecie i najwa¿niejszy punkt, przez który przechodz¹ towary wy-

sy³ane ze œrodkowego wschodu Stanów Zjednoczonych i sprowadzane tam z ca³ego œwiata.

Baltimore – port po³o¿ony równie¿ na wschodzie Stanów Zjednoczonych, w Zatoce

Cheesapeak, na pó³nocny wschód od Waszyngtonu.

Gulf Coast – tym mianem okreœla siê porty zlokalizowanej w Zatoce Meksykañskiej.

W rejonie tym znajduj¹ siê porty: New Orleans i Mobile (wêgiel nie jest podstawowym

towarem eksportowym w tych portach).

West Coast – najwa¿niejszymi portami zachodniego wybrze¿a s¹ Los Angeles i San

Francisco.

Kanada

Vancouver – w³aœciwie port Roberts Bank z terminalami Westshore Terminals, znaj-

duj¹cy siê oko³o 30 km na po³udnie od miasta Vancouver. Wêgiel, stanowi¹cy oko³o 30%

tona¿u przechodz¹cego przez port Vancouver, transportowany jest z kopalñ w stanach

Centralna Alberta i British Columbia na odleg³oœæ oko³o 1200 km. Zdolnoœæ prze³adunkowa

terminali wêglowych w Zachodniej Kanadzie wynosi oko³o 49 mln ton.

Kolumbia

Puerto Bolivar – du¿y port o rocznej zdolnoœci za³adunkowej ponad 20 mln ton.

Santa Marta – niewielki (w porównaniu z innymi) port, o rocznej zdolnoœci za³adunkowej

4 mln ton i wy³adunkowej 2 mln ton.

RPA

Richards Bay Coal Terminal (RBCT) nale¿y do najwiêkszych terminali wêglowych

na œwiecie – roczna zdolnoœæ za³adunkowa wynosi oko³o 72 mln ton. W RPA znajduje siê

jeszcze dwa, znacznie mniejsze, porty s³u¿¹ce do za³adunku wêgla – Durban (2 mln ton

wêgla) oraz Maputo (1 mln ton).

Chiny

W Chinach jest dziewiêæ portów przystosowanych do eksportu wêgla oraz cztery porty

obs³uguj¹ce import. Cztery porty s¹ dostosowane do przyjmowania jednostek typu capesize:

Lianyun- gang, Qinhuangdao, Rizhao i Tianjin.
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Qinhuangdao to jeden z najwiêkszych portów œwiata. Rocznie prze³adowuje siê w nim

oko³o 70 mln ton wêgla, przy zdolnoœci prze³adunkowej 105 mln ton.

Rosja

Najwiêkszym portem wêglowym Rosji jest Wostocznyj nad Pacyfikiem, który mo¿e

obs³ugiwaæ statki zarówno typu capesize, jak i panamax. Drugim jest Murmañsk, ob-

s³uguj¹cy jednostki typu capesize.

Porty nad Ba³tykiem (Kaliningrad i St. Petersburg) s¹ dostosowane do jednostek handy.

Na pocz¹tku 2002 roku otwarto nowy port ba³tycki Ust Luga (ko³o Petersburga) z po-

cz¹tkow¹ zdolnoœci¹ oko³o 0,5–1 mln ton rocznie (statki handy), z mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia

zdolnoœci prze³adunkowych do 8–12 mln ton. Sumaryczna zdolnoœæ prze³adunkowa ro-

syjskich portów wynosi 34 mln ton/rok.

Wa¿nym wspomaganiem dla rosyjskich portów w eksporcie s¹ porty: Tallin (Estonia),

Ryga i Ventspils (£otwa), Mariupol i Ju¿nyj (Ukraina). Porty te mog¹ dostarczyæ dodatkowo

15,5 mln ton rocznie eksportowych zdolnoœci prze³adunkowych dla portów rosyjskich.

Europa

ARA – pod tym skrótem kryj¹ siê nazwy trzech wa¿nych portów zachodnioeuropejskich:

Amsterdam, Rotterdam (Holandia) i Antwerpia (Belgia). Najwiêkszym spoœród wymienio-

nych portów jest Rotterdam, posiadaj¹cy najwiêkszy terminal wêglowy w Europie, „EMO”,

w którym prze³adowuje siê oko³o 20 mln ton wêgla. Najwiêkszy terminal wêglowy

w Amsterdamie, „OBA”, ma zdolnoœæ prze³adunkow¹ 16 mln ton. Antwerpia, a w³aœciwie

port Zeerbrugge, to kilka mniejszych terminali, równie¿ wêglowych. W porównaniu z opi-

sanymi powy¿ej portami, porty ARA pe³ni¹ dla wêgla funkcjê prze³adunkow¹, a wiêc

przyjmuj¹ wêgiel eksportowany z krajów produkuj¹cych wêgiel i prze³adowuj¹ go na inne

statki lub roz³adowuj¹ na sk³adowiska (w oczekiwaniu na dalszy transport – kolejowy,

rzeczny lub morski – do koñcowego u¿ytkownika).

W tabeli 4.1 zestawiono szacunkowe odleg³oœci pomiêdzy zachodnioeuropejskimi por-

tami ARA a wa¿niejszymi portami na œwiecie, dla których wêgiel jest istotnym ³adunkiem.

4.2. Notowania cen frachtów morskich

Koszt transportu wêgla jest znacz¹cym elementem wp³ywaj¹cym na poziom finalnej

ceny wêgla dostarczanego do koñcowego odbiorcy.

Poziom stawek frachtowych uzale¿niony jest od szeregu czynników, takich jak (m.in.):

— wielkoœæ statku (z regu³y: im wiêkszy statek tym ni¿sza stawka),

— poziom op³at w portach (tzw. raty za³adowcze i wy³adowcze),

— mo¿liwoœæ zapewnienia ³adunku powrotnego w porcie wy³adowczym,

— d³ugoœæ podró¿y (odleg³oœci pomiêdzy portami za³adunku i wy³adunku).

Jednak¿e decyduj¹cym czynnikiem okreœlaj¹cym wysokoœæ stawki frachtowej jest re-

lacja poda¿y i popytu w poszczególnych grupach tona¿owych i w poszczególnych akwe-

nach. Mo¿e siê zdarzyæ sporadycznie, ¿e w tej samej relacji stawka dla statku panamax jest
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ni¿sza ni¿ dla capesize. Nierzadko zdarza siê, ¿e przy spadkowych tendencjach dla du¿ych

statków w relacjach oceanicznych, stawki dla mniejszych statków na Ba³tyku wykazuj¹

tendencje wzrostowe (gra poda¿y i popytu w klasie tona¿owej).

W tabelach 4.2 i 4.3 przedstawiono notowania cen frachtów na trasach przewozowych,

istotnych dla miêdzynarodowych rynków wêgla koksowego, a wiêc z portów g³ównych

eksporterów tego wêgla do Europy (rynek Atlantyku) oraz do Japonii (rynek Pacyfiku).

Pocz¹tek XXI wieku by³ trudnym okresem dla armatorów i przewoŸników na rynkach

frachtowych ³adunków suchych. Z powodu recesji gospodarczej obni¿y³ siê popyt na stal, co

wp³ynê³o na spadek przewozów rudy ¿elaza; mniejszy by³ równie¿ eksport zbo¿a na rynek

amerykañski (w zwi¹zku z wprowadzeniem przez prezydenta Busha zwiêkszonych dotacji

dla farmerów).

Ju¿ w II po³owie 2002 r. pojawi³o siê wiele sygna³ów œwiadcz¹cych, ¿e sytuacja ta mo¿e

siê niebawem zmieniæ, jednak wielkoœæ tona¿u do przewozu ³adunków suchych praktycznie

45

Tabela 4.1

Szacunkowe odleg³oœci pomiêdzy zachodnioeuropejskimi portami ARA a wa¿niejszymi portami na œwiecie

Table 4.1

Estimated distances between Western European ports ARA and more important ports of the world

Kraj Port Odleg³oœæ do ARA [km]

Kanada Vancouver 18 200

USA

Baltimore 8 500

Hampton Roads 8 200

Mobile (Zat. Meksykañska) 10 400

Zachodnie Wybrze¿e 16 700

Australia
Gladstone (Queensland) 24 400

Newcastle (NSW) 23 200

Chiny Qinhuangdao 22 300

Indonezja Kalimantan 18 700

Kolumbia Puerto Bolivar, Santa Marta 10 400

RPA Richards Bay Coal Terminal 14 400

Rosja

Ba³tyk 2 600

Morze Czarne 8 400

Wostocznyj, W³adywostok 23 100

Polska Gdañsk/Gdynia ~1 200

�ród³o: opracowano na podstawie (Przegl¹d rynku...)
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Tabela 4.2

Œrednie kwartalne ceny frachtów z portów g³ównych eksporterów wêgla koksowego i koksu do ARA

statkami panamax, USD/Mg

Table 4.2

Average quarter freight rates from ports of main coking coal and coke exporters

to the Western Europe (ARA), panamax vessels, USD/t

Rok Kwarta³
USA Kanada

Australia
Chiny

Gulf Coast Vancouver Qinhuangdao

2002

I 6,38 10,44 10,32 8,79

II 6,68 11,13 10,33 8,95

III 7,24 11,41 10,65 9,10

IV 8,71 13,62 13,01 10,74

2003

I 9,98 17,45 16,40 13,79

II 11,82 18,00 17,19 15,95

III 12,50 19,61 18,93 17,37

IV 18,90 40,08 39,88 30,31

2004

I 24,47 40,25 40,17 32,95

II 18,17 28,78 28,13 23,57

III 18,95 30,25 30,40 25,95

IV 25,02 42,25 40,32 36,42

2005

I 23,97 37,07 34,87 30,95

II 20,48 28,57 28,37 24,88

III 13,64 21,48 21,30 18,48

IV 16,74 24,45 24,08 21,40

2006

I 13,51 24,85 24,93 22,62

II 15,64 25,36 26,35 24,03

III 20,29 37,67 36,59 30,65

IV 20,52 44,98 42,68 38,09

2007

I 24,36 41,21 39,95 35,61

II 31,36 45,31 44,35 40,38

III 40,32 56,95 56,21 47,14

�ród³o: opracowano na podstawie (ICR, 2003–2007)



pozosta³a niezmieniona i nie przewidywano jej zmian na rok 2003 (uwzglêdniaj¹c plano-

wane iloœci nowych statków i wycofanie starych, przeznaczonych do z³omowania). Armato-

rzy nie zamawiali nowych masowców, inwestuj¹c raczej w tankowce, przynosz¹ce wiêksze

zyski w d³u¿szej perspektywie.
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Tabela 4.3

Œrednie kwartalne ceny frachtów z portów g³ównych eksporterów wêgla koksowego na rynek azjatycki

statkami capesize, USD/Mg

Table 4.3

Average quarter freight rates from ports of main coking coal exporters to the Pacific market,

capesize vessels, USD/t

Rok Kwarta³
Australia Queen. Australia NSW Kanada

do Japonii do Korei do Japonii

2002
III 3,94 4,93 4,63

IV 5,90 6,84 6,84

2003

I 7,03 8,01 7,76

II 8,70 9,65 9,62

III 8,98 10,41 9,75

IV 16,89 20,60 19,62

2004

I 18,76 24,02 21,97

II 12,99 16,49 14,56

III 15,14 20,51 16,85

IV 19,38 25,79 21,04

2005

I 17,44 20,20 18,84

II 14,11 18,60 15,47

III 9,27 12,12 9,97

IV 13,02 17,27 14,17

2006

I 10,37 13,68 11,27

II 10,50 13,43 13,60

III 13,80 17,41 15,07

IV 17,00 21,81 18,58

2007

I 17,73 22,56 19,38

II 22,94 29,75 25,49

III 26,81 34,21 29,38

�ród³o: opracowano na podstawie (ICR, 2003–2007)



Rosn¹ce zapotrzebowanie na stal w rozwijaj¹cej siê ju¿ wtedy dynamicznie gospodarce

chiñskiej spowodowa³o silny (40%) wzrost popytu na rudê ¿elaza, importowan¹ g³ównie

z Brazylii, co z kolei zaanga¿owa³o znaczn¹ czêœæ œwiatowej floty w tym rejonie globu.

Niedostosowanie zdolnoœci prze³adunkowych chiñskich portów do tak wielkiej iloœci ³a-

dunków (zarówno rudy jak i wêgla) spowodowa³o wielotygodniowe przestoje statków,

niedostêpnych wówczas dla innych przewozów. Sytuacja ta doprowadzi³a do wysokiego

wzrostu stawek frachtowych, które na pocz¹tku 2004 roku wzros³y za przewóz wêgla do

Europy Zachodniej (porty ARA) na trasie z USA do 25 USD/Mg, a na trasie z Australii

i Kanady do ponad 40 USD/Mg; kolejny raz spektakularny wzrost frachtu wyst¹pi³ w grudniu

2004 roku (rys. 4.1). W 2004 roku œwiatowe przewozy wêgla drog¹ morsk¹ wynios³y oko³o

644 mln to, rudy ¿elaza – 583 mln ton, a zbó¿ – oko³o 265 mln ton (ICR, 2003–2007), [13].

Ceny nowych statków w 2004 roku osi¹gnê³y rekordowy poziom: ceny zbiornikowców

i masowców wzros³y o 30–40%, a kontenerowców – o 25–30%. W zwi¹zku w tym równie¿

i na rynku tona¿u u¿ywanego ceny osi¹gnê³y nienotowany dot¹d poziom.

Wysoki stan frachtów na pocz¹tku 2005 roku by³ wynikiem utrzymuj¹cego siê wówczas

wysokiego zapotrzebowania na surowce, a wiêc i przewozy morskie (by³a to kontynuacja

stanu rynku z koñca 2004 roku). W marcu zmniejszy³a siê znacz¹co iloœæ przewo¿onego

wêgla (koniec zimy na pó³kuli pó³nocnej), w kolejnych miesi¹cach spad³o te¿ zapotrze-

bowanie na rudê ¿elaza w Chinach. Ponadto zaczê³a siê zwiêkszaæ dostêpnoœæ statków na

rynkach, zarówno dziêki pojawieniu siê nowych jednostek, odroczeniu z³omowania wielu

starych jednostek (ze wzglêdu na dobr¹ koniunkturê w przewozach), jak te¿ znacznemu

ograniczeniu przestojów w australijskich portach Dalrymple i Newcastle – nast¹pi³ spadek

stawek oraz uspokojenie rynku.

Po okresie kilku miesiêcy niewielkich wahañ poziomu cen frachtów, widoczny wzrost

stawek rozpocz¹³ siê ponownie w po³owie 2006 roku. I znów powodem by³o zaburzenie

równowagi pomiêdzy rosn¹cym zapotrzebowaniem na przewozy a dostêpn¹ iloœci¹ statków.

Czynnikiem kszta³tuj¹cym poziom stawek frachtowych by³ nie tylko silny wzrost popytu na

rudê ¿elaza w Chinach, ale tak¿e znacz¹cy wzrost koniunktury gospodarczej w Japonii

i Korei Po³udniowej. W drugiej po³owie 2006 roku stawki frachtowe w wielu relacjach

zbli¿y³y siê do wysokiego poziomu roku 2004. Œwiatowy handel wêglem drog¹ morsk¹

wzrós³ w 2006 roku o 7% i osi¹gn¹³ wielkoœæ 564 mln ton. Zdecydowanie bardziej dy-

namicznie rozwija³ siê rynek Pacyfiku, gdzie przewozy wêgla wynios³y 350 mln ton (wzrost

o 10%), natomiast w rejonie Atlantyku iloœæ przewiezionego wêgla wynios³a 214 mln ton

(wzrost o 3%).

Analitycy rynkowi zwracaj¹ uwagê na zmiany zachodz¹ce na rynkach frachtowych,

polegaj¹ce na przesuniêciu „punktu ciê¿koœci” z Europy Zachodniej i Ameryki Pó³nocnej na

Daleki Wschód – do Chin i Indii.

W normalnych warunkach po okresie wysokich frachtów nastêpuje okres wprowadzania

nowego tona¿u i redukcja stawek frachtowych. To jednak nie dzieje siê równoczeœnie –

nowy statek, ze wzglêdu na niezbêdny czas cyklu produkcyjnego, mo¿e wejœæ do eksplo-

atacji po oko³o trzech latach.
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Na pocz¹tku roku 2006 portfel zamówieñ na ró¿ne typy statków w stoczniach na œwiecie

opiewa³ na 3673 jednostek o sumarycznej wypornoœci oko³o 218 mln dwt, co stanowi³o

(tona¿owo) odpowiednik prawie jednej czwartej istniej¹cej œwiatowej floty. Obecnie naj-

wiêkszymi producentami statków na œwiecie s¹: Korea P³d., Japonia i Chiny, a w stoczniach

tych krajów z³o¿onych jest a¿ 87% wszystkich obecnych zamówieñ na nowe statki. W opinii

analityków przemys³u stoczniowego w ci¹gu najbli¿szej dekady Chiny wysun¹ siê na

pierwsz¹ pozycjê.

Przemys³ stoczniowy jest znacz¹cym konsumentem stali i jego rozwój wywo³uje rodzaj

sprzê¿enia zwrotnego: roœnie popyt na stal, a wiêc i na rudê ¿elaza oraz wêgiel, czyli

najbardziej masowe towary transportowane statkami.

Rok 2007 to okres wysokich stawek na rynku przewozów morskich. G³ównym powodem

wzrostu frachtów by³ brak przepustowoœci portów australijskich, utrzymuj¹ce siê wysokie

zapotrzebowanie na rudê ¿elaza w Chinach (które anga¿uje du¿¹ iloœæ statków) oraz

opóŸnienia w prze³adunkach w portach brazylijskich, przez które przechodzi eksport rudy.

Szacowano, ¿e oko³o 8% stanu œwiatowej floty zosta³o wy³¹czone z ruchu z powodu kolejek

statków oczekuj¹cych w ró¿nych portach.
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Rys. 4.1. Dynamika zmian stawek frachtowych dla statków panamax w przewozach z Australii, Kanady,

USA i Chin do Europy (III kw. 2000 – paŸdziernik 2007)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie ICR

Fig. 4.1. Dynamics of changing freight rates from ports of main coal exporters from Australia, Canada, USA

and China to the Western Europe (ARA), panamax vessels, (3 quarter 2000–October 2007)



Bardzo du¿e kolejki w portach australijskich (zw³aszcza Newcastle) wynika³y zarówno

z wysokiego zapotrzebowanie na przewozy wêgla na rynku Pacyfiku, przekraczaj¹cego

bie¿¹ce zdolnoœci prze³adunkowe portów, jak te¿ z utrudnieñ zwi¹zanych z prowadzonymi

pracami modernizacyjnymi i rozbudow¹ portów. Ponadto niekorzystne warunki pogodowe,

szczególnie intensywne opady deszczu i sztormy utrudnia³y obs³ugê statków oraz zniszczy³y

linie kolejowe, do których dowo¿ono wêgiel z kopalñ do portu.

Silne sztormy nawiedzi³y nie tylko Australiê – sztorm który mia³ miejsce w kwietniu

w Afryce Po³udniowej spowodowa³ czasowe zamkniêcie portu Richards Bay.

W drugiej po³owie 2007 roku rynek frachtów by³ bardzo silny i zdaniem specjalistów

IV kwarta³ bêdzie okresem rekordowych indeksów, zw³aszcza ¿e jest to okres wzmo¿onego

sezonowego zapotrzebowania na przewozy wêgla, a zat³oczenie portów wci¹¿ jeszcze nie

zmniejszy³o siê w spodziewanym stopniu. Zapotrzebowanie na przewozy nie s³abnie i jest

tak du¿e, ¿e wiele statków jest czarterowanych na rok lub dwa. Import rudy ¿elaza z Brazylii

do Chin w pierwszej po³owie tego roku wyniós³ 188 mln ton (wzrost o 16% rok do roku).

W skali ca³ego roku wzrost importu mo¿e wynieœæ nawet 60 mln ton, co wymaga³oby oko³o

7 mln ton dodatkowego tona¿u floty cape. Na ten rok ca³kowity przyrost floty w klasie
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Rys. 4.2 Dynamika zmian stawek frachtowych dla statków capesize w przewozach z Australii i Kanady

do Japonii i Korei (III kw. 2000 – paŸdziernik 2007)

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ICR

Fig. 4.2. Dynamics of changing freight rates from ports of main coal exporters from Australia and Canada to

Japan and Korea, panamax vessels, (3 quarter 2000–October 2007)



capesize planowany jest na 9,5 mln ton, co pozostawia tylko 2,5 mln ton dla wszystkich

pozosta³ych towarów.

Wiêksza iloœæ nowych masowców, które teraz s¹ jeszcze w budowie lub w planach, ma

wejœæ na rynek w latach 2010–2011, a pierwsze jednostki z nowych partii zamówieñ mog¹

wejœæ do eksploatacji w 2009 roku. W œwietle tych informacji rok 2008 mo¿e byæ najlepszym

rokiem dla przewoŸników morskich. W opinii ekspertów I kwarta³ 2008 r. bêdzie nadal

okresem wysokich stawek, gdy¿ Chiny sprowadzaj¹ bardzo du¿e iloœci rudy ¿elaza, chc¹c

zgromadziæ zapasy przed nieuniknionym kolejnym wzrostem cen rudy (prognozowanym

w wysokoœci 30%) w nowych kontraktach FY 2008/2009

W paŸdzierniku 2007 r. ceny frachtów osi¹gnê³y rekordowe wartoœci: stawki dla stat-

ków panamax na trasach z Australii i Kanady do portów ARA wynios³y (odpowiednio)

82,72 USD/Mg i 84,20 USD/Mg, natomiast z USA – 48,56 USD/Mg (rys. 4.1). Na ryn-

ku Pacyfiku stawki na trasach z Australii i Kanady do Japonii (statki cape) wzros³y do

42,4 USD/Mg i 46,5 USD/Mg (rys. 4.2). Stawki te w porównaniu z bardzo wysokimi cenami

z IV kwarta³u 2004 r. wzros³y prawie dwukrotnie.

Wysokie stawki frachtowe stanowi¹ powa¿ny problem dla tych dostawców wêgla, którzy

maj¹ w kontraktach ceny powi¹zane z indeksami CIF ARA i musz¹ zaabsorbowaæ w cenie

dostawy wy¿sze koszty transportu.
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Podsumowanie

Analizy œwiatowego popytu na wêgiel stosowany w bran¿y hutniczej wskazuj¹, ¿e

miêdzynarodowy rynek wêgla koksowego w nadchodz¹cych latach bêdzie siê rozwija³,

a ceny wêgli utrzymaj¹ wysoki poziom.

Optymistyczne prognozy oparte s¹ na nastêpuj¹cych przes³ankach:

— gospodarka œwiatowa jest obecnie w okresie najsilniejszego od prawie 30 lat sta-

bilnego wzrostu i zgodnie z prognozami trend wzrostowy bêdzie siê utrzymywa³

w latach nastêpnych;

— wielkoœæ produkcji i zu¿ycia stali jest nadal wa¿nym parametrem oceny stanu gos-

podarki, a najwiêksza dynamika rozwoju hutnictwa ¿elaza ma miejsce w krajach

rozwijaj¹cych siê o najwiêkszym zaludnieniu i o niskich wskaŸnikach zu¿ycia stali na

g³owê mieszkañca w porównaniu z krajami rozwiniêtymi;

— dominuj¹c¹ pozycjê w metodach produkcji stali bêdzie nadal utrzymywaæ techno-

logia wielkopiecowa, a planowany wzrost mocy produkcyjnych na œwiecie oparty jest

g³ównie na zintegrowanym procesie wielkopiecowym. Planowane jest zwiêkszenie

mocy wytwórczych wielkich pieców i koksowni poprzez modernizacjê istniej¹cych

i budowê nowych instalacji, g³ównie w Chinach, Indiach, Rosji i Brazylii (tzw BRIC);

— osi¹gniêcie wysokiej produktywnoœci wielkich pieców wymaga stosowania wysokiej

jakoœci koksu metalurgicznego, produkowanego g³ównie na bazie najlepszych ja-

koœciowo wêgli koksowych typu hard. Najwiêkszy potencja³ wzrostu poda¿y tego

typu wêgli na rynki miêdzynarodowe wystêpuje jedynie w kilku krajach takich jak:

Australia, Kanada, Rosja;

— przekszta³cenie siê Chin w netto importera wêgla koksowego generuje dodatkowy

popyt ze strony dotychczasowych odbiorców chiñskiego wêgla. Ponadto w Chinach

krajowa produkcja wêgli koksowych nie zaspokoi wzrostu zapotrzebowania ze strony

bran¿y hutniczej, st¹d te¿ prognozuje siê wzrost importu, zw³aszcza w zakresie wêgli

typu hard.

Globalny wzrost zapotrzebowania na wêgiel stosowany w przemyœle metalurgicznym

spowodowa³ rozwój wielu planów inwestycyjnych w rozbudowê mocy produkcyjnych w gór-

nictwie wêglowym. Najwiêksze œwiatowe koncerny górnicze i stalowe rozpoczê³y proces

inwestowania w nowe z³o¿a wêgla zlokalizowane w Mongolii, Mozambiku czy Indonezji.

Dostêpnoœæ najlepszych jakoœciowo wêgli kokosowych bêdzie ulegaæ poprawie, jednak

nie przewiduje siê wyst¹pienia nadpoda¿y na rynku wêgli koksowych, zw³aszcza typu hard,



tym bardziej ¿e wysokie koszty inwestycyjne mog¹ wp³ywaæ na spowolnienie lub nawet

wstrzymanie realizacji czêœci projektów. Bêdzie to uzale¿nione od sytuacji rynkowej i po-

ziomu cen wêgli na rynku miêdzynarodowym.

Panuj¹ca obecnie niezwyk³a koniunktura w przemyœle stalowym spowodowa³a dyna-

miczny wzrost cen rynkowych podstawowych surowców hutniczych takich jak wêgiel

koksowy i ruda ¿elaza. Analitycy przewiduj¹, ¿e w roku 2008 ceny rudy ¿elaza wzrosn¹

o oko³o 30% (po raz szósty od 2003 roku), natomiast wêgle koksowe, po dwóch latach

spadkowych, mog¹ osi¹gn¹æ ceny przewy¿szaj¹ce rekordowy poziom z roku 2005.

Porównanie aktualnych prognoz z wczeœniejszymi analizami, zak³adaj¹cymi utrzymanie

trendu spadkowego cen wêgli koksowych w nadchodz¹cych latach, pokazuje dynamikê

zmian zachodz¹cych na rynku. Krótkookresowe wahania cen s¹ wynikiem z³o¿onych relacji

poda¿y i popytu, ró¿nicowania cen w zale¿noœci od jakoœci wêgli, jak te¿ wp³ywu poda¿y

chiñskiego koksu na rynek miêdzynarodowy.

Wiêkszoœæ analityków przewiduje, ¿e w nadchodz¹cych latach stopniowa poprawa

poda¿y i ustabilizowanie rynku spowoduje spadek cen wêgli koksowych, jednak ich poziom

bêdzie znacznie powy¿ej œredniej historycznej sprzed 2005 roku.
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Miêdzynarodowy rynek wêgla koksowego

Streszczenia

W publikacji przedstawiono g³ówne czynniki determinuj¹ce aktualn¹ sytuacjê oraz

rozwój œwiatowego rynku wêgli metalurgicznych. W wyniku wzrostu œwiatowego zapotrze-

bowania na stal, której produkcja w g³ównej mierze opiera siê na zintegrowanym procesie

wielkopiecowym, znacznie wzros³o zu¿ycie podstawowych surowców stosowanych w bran-

¿y hutniczej. Prognozy utrzymywania siê œwiatowego wzrostu popytu na wyroby stalowe

w d³ugim horyzoncie czasowym pozwalaj¹ producentom koksu realizowaæ plany rozwoju

mocy produkcyjnych. Wi¹¿e siê z tym wzrost zapotrzebowania na wêgiel koksowy we

wszystkich regionach œwiata oraz rozwój handlu wêglem na rynkach miêdzynarodowych.

W opracowaniu przedstawiono informacje o g³ównych producentach i u¿ytkownikach wêgla

koksowego oraz prognozy dotycz¹ce wzrostu popytu i poda¿y tych wêgli na rynku miê-

dzynarodowym.

Utrzymuj¹ca siê niezwyk³a koniunktura w przemyœle stalowym spowodowa³a dynamicz-

ny wzrost cen rynkowych wêgli stosowanych w przemyœle metalurgicznym. Przedstawiono

analizê zmian cen kontraktowych oraz cen na rynku zakupów spot w latach 2000–2007,

a tak¿e prognozê cen wêgli w handlu œwiatowym na rok 2008.

W miêdzynarodowym handlu wêglem transport morski odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê,

gdy¿ oko³o 95% obrotów wêglem realizowanych jest drog¹ morsk¹. Z tego te¿ wzglêdu

w publikacji zamieszczono podstawowe informacje na temat rynku frachtowego oraz analizê

zmian cen stawek przewozowych w latach 2000–2007 na g³ównych rynkach wêglowych

w rejonach Atlantyku i Pacyfiku.

Analizy œwiatowego zapotrzebowania na wêgiel stosowany w bran¿y hutniczej wska-

zuj¹, ¿e miêdzynarodowy rynek wêgla koksowego w nadchodz¹cych latach bêdzie siê

rozwija³, a ceny wêgli utrzymaj¹ siê na wysokim poziomie.



International market of coking coal

Summary

Current situation on the world market of coke and coking coal is determined by the size of

the demand and dynamics of steel production growth. The up-to-day situation on the global

steel market and on international market of metallurgical coke is presented in this work.

The data of world coking coal production and consumption, and international coal trade

development in the years 2000–2006 are given. Increased demand coal for metallurgical

industry in last few years caused a considerable growth of the world production and the

development of many new investments in new production capacities.

Coking coal production amounted to 716 Mt in 2006 and the major coking coal producers

are: China, Australia, Russia, USA, Canada and India. Asia is the region of the biggest share

in global coking coal production (above 50%).

Global coking coal demand in 2006 reached the level of 706 Mt – the regions of the highest

demand are: Asia, CIS (former Soviet Union countries) and Europe. The major coking coal

consumers with consumption over 30 Mt per year are Japan, Russia, India, China and

Ukraine accounted for 74% of world annual coking coal consumption in 2006.

International coking coal market in 2006 was 222 mln t and main exporters were:

Australia (more than 50% of supply), USA and Canada. Main buyers of coking coal are

Asian countries (Japan, Korea, India, Taiwan), EU countries and Turkey.

The work summarizes information reported in the trade press in 2000–2007 on coals

prices in contracts of the main exporters with their most important customers and spot prices.

More than 90% of international trade of coking coal is seaborne trade. The cost of coal

transportation represents a significant component of the final delivered price to end-users.

Information concerning coal exporting ports and seaborne freight rates in 2002–2007 also

are presented.

In 2007 international coal markets were affected by several factors including higher

ocean freight rates, strong growth in coal import demands and substantial increase in coal

export prices (FOB port).

The main factors determining the present situation as well as the forecast referring to the

market of coking coals are also presented.


