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1. Wprowadzenie

Zakres zagadnieñ zawarty w tytule niniejszej monografii (Wêgiel kamienny w kraju i na

œwiecie w latach 2005–2012) jest bardzo szeroki. Obejmuje bowiem dziesi¹tki krajów, które

produkuj¹, zu¿ywaj¹, eksportuj¹ lub importuj¹ ten surowiec. Dokonano wiêc wyboru krajów

najbardziej reprezentatywnych. Kluczem do tego wyboru by³a ugruntowana pozycja danego

kraju w gronie najwiêkszych œwiatowych producentów wêgla kamiennego (nie analizowano

rynków importerów wêgla).

Wydobycie wêgla i jego u¿ytkowanie oraz handel miêdzynarodowy przebiegaj¹ w sze-

roko pojêtym otoczeniu gospodarczym. Istotnych jest zatem szereg czynników, jak wskaŸ-

niki makroekonomiczne opisuj¹ce wzrost gospodarczy (w ujêciu globalnym i regional-

nym), poziom zapotrzebowania na surowce i energiê, konkurencja cenowa wêgla na

ró¿nych rynkach, jak te¿ konkurencyjnoœæ wêgla wobec innych surowców, zagadnienia

transportu (w tym morskiego) i jego kosztów, czy kursy walutowe, wp³ywaj¹ce na op³acal-

noœæ eksportu i importu surowców. Dlatego ogólne informacje o tych czynnikach – jako

nakreœlaj¹ce pewne t³o dla zagadnieñ, bêd¹cych g³ównym tematem pracy – zawarto we

wprowadzeniu.

1.1. Wybór krajów i uk³ad pracy

W 2012 roku produkcja wêgla kamiennego na œwiecie zbli¿y³a siê ju¿ do 7 mld ton,

a w porównaniu do 2005 roku zwiêkszy³a siê o prawie 35%. Rysunek 1.1 obrazuje rozwój tej

produkcji od 1990 roku, w podziale na wêgiel energetyczny i koksowy. Liczby wyra¿aj¹

sumaryczn¹ produkcjê wêgla kamiennego; w procentach podano udzia³ wêgla energe-

tycznego w produkcji ogó³em.

Wyboru krajów, którym poœwiêcono kolejne rozdzia³y pracy, dokonano na podstawie

wielkoœci sumarycznej produkcji wêgla kamiennego energetycznego i koksowego. Do

analizy wybrano dziesiêæ krajów, wœród których oœmiu g³ównych producentów od wielu lat

stanowi czo³ówkê œwiatow¹. S¹ to: Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, Australia, Indonezja,

Rosja, Republika Po³udniowej Afryki (RPA) i Kolumbia. Kolejne dwa kraje to Polska, która

mimo spadku produkcji wci¹¿ jest licz¹cym siê w œwiecie producentem, oraz Kanada, która

co prawda nie zalicza siê do najwiêkszych producentów wêgla kamiennego na œwiecie, lecz

nale¿y do wa¿niejszych producentów wêgla koksowego i jest trzecim jego eksporterem.



Wyboru dokonano na podstawie danych publikowanych przez Miêdzynarodow¹ Agen-

cjê Energii (IEA – International Energy Agency) w rocznikach pt. Coal Information. Zestaw

tych danych, odnosz¹cych siê do produkcji wêgla kamiennego w latach 2005 i 2012

prezentuje tabela 1.1. Na rysunku 1.2 przedstawiono zmiany udzia³ów poszczególnych

krajów w produkcji wêgla kamiennego w tych latach.
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�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (Coal Information 2010, 2013)

Fig. 1.1. Development of hard coal production in the world, in the years 1990–2012

Tabela 1.1

G³ówni producenci wêgla kamiennego na œwiecie

Table 1.1

Main world hard coal producers

Lp. Kraj
2005 2012 Zmiana 2005–2012

mln ton %

1 Chiny 2 299,7 3 549,1 1 249,4 54,3

2 USA 962,4 863,3 –99,1 –10,3

3 Indie 407,0 551,5 144,5 35,5

4 Indonezja 170,5 442,8 272,3 159,6

5 Australia 300,1 347,2 47,1 15,7

6 Rosja 209,2 276,1 66,9 32,0

7 RPA 245,0 259,3 14,3 5,8

8 Kolumbia 59,1 89,5 30,4 51,4

9 Polska 97,9 79,8 –18,1 –18,5

10 Kanada 54,3 57,1 2,7 5,0

Pozostali 342,2 410,5 68,3 20,0

Œwiat 5 147,4 6 926,2 1 778,7 34,6

�ród³o: opracowanie w³asne na podst. Coal Information 2013



Wiêkszoœæ z wymienionych krajów nale¿y równoczeœnie do grona najwiêkszych u¿yt-

kowników wêgla, czêœæ stanowi czo³ówkê œwiatowych eksporterów, a niektóre (jak Chiny

i Indie) zaliczaj¹ siê do wiod¹cych importerów wêgla. Pozycja poszczególnych krajów

w produkcji i eksporcie wêgla energetycznego i koksowego jest zró¿nicowana, co ilustruj¹

wykresy na rysunkach 1.3–1.6.

W kolejnych rozdzia³ach pracy, w opisach poszczególnych krajów starano siê zachowaæ

podobn¹ strukturê. Podano zestaw ogólnych informacji gospodarczych, dane o zasobach

wêgla i po³o¿eniu z³ó¿, informacje o infrastrukturze transportowej. Tam, gdzie mia³o to

zastosowanie, przedstawiano osobno zagadnienia wêgla energetycznego i koksowego, wraz

z informacjami o cenach oraz o roli danego kraju w œwiatowym handlu wêglem. Na koniec

rozdzia³u opisano rolê wêgla w energetyce krajowej.
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Fig. 1.2. Hard coal production in the world, by country
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Fig. 1.3. Steam coal production, by country
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Fig. 1.4. Steam coal export, by country
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Fig. 1.5. Coking coal production, by country
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Fig. 1.6. Coking coal export, by country



Ze wzglêdu na wystêpuj¹ce ró¿nice w klasyfikacjach wêgli i zasobów, stosowanych

przez poszczególne kraje, niekiedy trudno jest osi¹gn¹æ pe³n¹ porównywalnoœæ informacji,

pochodz¹cych ze statystyk miêdzynarodowych i statystyk danego kraju. Takie problemy

wystêpuj¹ zarówno przy podziale wêgli na bitumiczne i sub-bitumiczne, energetyczne

i koksowe, jak i w podziale zasobów w zale¿noœci od stopnia rozpoznania i ekonomiki

wydobycia.

1.2. WskaŸniki makroekonomiczne

W okresie objêtym analiz¹ (lata 2005–2012) gospodarka œwiatowa dozna³a skutków

globalnego kryzysu gospodarczego z 2008 r. W wiêkszoœci krajów – szczególnie wysoko

rozwiniêtych (OECD) – wskaŸniki wzrostu gospodarczego, mierzone zmianami PKB, osi¹g-

nê³y w 2009 roku wartoœci ujemne. Kryzys w mniejszym stopniu dotkn¹³ wtedy kraje o mniej

rozwiniêtych gospodarkach (non-OECD). Nie da siê jednak ukryæ, ¿e i te kraje odczuwaj¹

obecnie wyraŸne spowolnienie rozwoju gospodarczego. Wykresy na rysunkach 1.7–1.9

ilustruj¹ zmiany PKB w latach 2005–2012 dla œwiata i wybranych obszarów gospodarczych

oraz wybranych krajów.

WskaŸniki wzrostu gospodarczego dla œwiata utrzymuj¹ siê na relatywnie wysokim

poziomie dziêki wynikom krajów rozwijaj¹cych siê (rys. 1.7). Wœród wiod¹cych gospodarek

(rys. 1.8) najlepiej przedstawia siê sytuacja w Stanach Zjednoczonych, a w Europie –

w Niemczech. Jednak Unia Europejska jako ca³oœæ wci¹¿ pogr¹¿ona jest w recesji (ujemny

wzrost w 2012 i szanse na zerowy wzrost w 2013 r.). Japonia wczeœniej ni¿ inne gospodarki

rozwiniête (bo ju¿ w 2008 r.) wpad³a w recesjê, a relatywnie wysoki wzrost w 2010 roku nie
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zrównowa¿y³ poprzednich spadków. Kolejnym ciosem dla tej gospodarki by³y skutki trzê-

sienia ziemi i tsunami z marca 2011 roku.

Wœród dynamicznie rozwijaj¹cych siê gospodarek, okreœlanych mianem BRIC (Brazylia,

Rosja, Indie i Chiny), tylko kraje azjatyckie przesz³y bez wiêkszego uszczerbku przez

kryzysowy rok 2009. Jednak¿e przy globalizacji gospodarki œwiatowej i szerokich po-

wi¹zaniach kapita³owych (poprzez miêdzynarodowe firmy i banki), gospodarki tych krajów

rozwijaj¹ siê wolniej i odczuwaj¹ skutki os³abienia popytu na ich towary i surowce eks-

portowe w krajach rozwiniêtych.
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Fig. 1.8. Economic growth – selected advanced economies, percent change (y/y)
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1.3. Tendencje cenowe na rynkach wêgla i frachtów morskich w okresie analizy

Na pocz¹tku nowego stulecia, wskutek wysokiego wzrostu produkcji i eksportu (zw³a-

szcza w regionie Pacyfiku: Chiny, Australia, Indonezja) oraz wynikaj¹cej z nich nadpoda¿y

na œwiatowych rynkach, nast¹pi³ wyraŸny spadek cen wêgla na œwiecie (innym powodem

by³a te¿ nadmierna wówczas aprecjacja amerykañskiej waluty, w której wyra¿ane s¹ ceny

w obrocie miêdzynarodowym). Wkrótce jednak (w drugiej po³owie 2003 i w 2004 roku)

wzrost cen wêgla na œwiatowych rynkach osi¹gn¹³ niespotykan¹ wczeœniej skalê. Przy-

czyni³o siê do tego przede wszystkim wyraŸnie zwiêkszone zapotrzebowanie na surowce

i energiê w Chinach, spowodowane wysokim wzrostem gospodarczym. Dodatkowo wzrost

zapotrzebowania na stal (równie¿ g³ównie w Chinach) spowodowa³ nie tylko wzrost cen

wêgla koksowego i koksu metalurgicznego, ale równie¿ zaanga¿owa³ znaczn¹ czêœæ œwia-

towej floty w tym rejonie globu (do transportu rudy ¿elaza z Brazylii i wêgla koksowego

z Australii). Niedostosowanie zdolnoœci prze³adunkowych chiñskich portów do tak wielkiej

iloœci ³adunków spowodowa³o wielotygodniowe przestoje statków, niedostêpnych wówczas

dla innych towarów i relacji. Ów stan du¿ego zapotrzebowania na towary i przewozy zderzy³

siê z brakiem odpowiedniej poda¿y statków (poniewa¿ na skutek s³abej koniunktury w latach

poprzednich wiele statków poddano z³omowaniu, a armatorzy nie zamawiali nowych maso-

wców, inwestuj¹c raczej w tankowce, przynosz¹ce wiêksze zyski w d³u¿szej perspektywie).

Wyst¹pi³ wiêc skumulowany efekt wzrostu cen wêgla u eksporterów (przy popycie przekra-

czaj¹cym poda¿ wêgla) oraz wysokiego wzrostu stawek frachtowych, skutkuj¹cy niezwykle

wysokim poziomem cen wêgla na rynkach importerów.

W 2005 roku sytuacja cenowo-poda¿owa, dziêki wzrostowi poda¿y wêgla, ustabilizo-

wa³a siê. Znacz¹co poprawi³ siê równie¿ stan floty masowców oraz przystosowanie portów.

Rysunek 1.10 przedstawia porównanie wa¿niejszych wskaŸników cen wêgla, jakimi

operuje siê w handlu miêdzynarodowym. Trzy z nich odnosz¹ siê do wêgla energetycznego:

— wskaŸnik FOB Newcastle reprezentuje cenê wêgla australijskiego w eksporcie na

bazie FOB (free-on-board) w porcie Newcastle i jest podstawowym wskaŸnikiem dla

rynku azjatyckiego,

— wskaŸnik FOB RB wyra¿a poziom cen wêgla w eksporcie z RPA na bazie FOB

w porcie Richards Bay; wskaŸnik ten przez wiele lat by³ jednym z najbardziej istotnych

dla handlu wêglem w Europie, z czasem nabra³ te¿ znaczenia dla rynku azjatyckiego,

gdy¿ eksport wêgla z RPA coraz czêœciej trafia na tamtejsze rynki – g³ównie do Indii,

— wskaŸnik CIF ARA obrazuje œredni poziom cen wêgla energetycznego w imporcie na

rynki europejskie – na bazie CIF (cost-insurance-freight) w portach ARA (Amster-

dam-Rotterdam-Antwerpia).

WskaŸnik hard premium (benchmark) odnosi siê do wêgla koksowego i reprezentuje

cenê FOB wêgla australijskiego, uzgadnian¹ w kontraktach miêdzy najwiêkszym ekspor-

terem wêgla koksowego, koncernem BHP BM, a koncernami japoñskimi JSM; stanowi

wyznacznik dla kontraktowania cen dla pozosta³ych uczestników rynku zarówno w Azji jak

i w Europie i Ameryce P³d.
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W 2006 roku na rynki wêgla energetycznego oraz jego ceny w Europie wp³yw mia³y m.in.

nastêpuj¹ce czynniki: niski stan zapasów, mroŸna zima i gor¹ce suche lato (skutkuj¹ce

zwiêkszonym zapotrzebowaniem na wêgiel) oraz niedostateczna poda¿ wêgla z krajów g³ów-

nych dostawców (RPA i Kolumbii – przerwy w wydobyciu z powodu ulewnych deszczy oraz

strajków górników). Na rynkach nie by³o te¿ wêgla z Polski. Skumulowany efekt zmniejszenia

poda¿y i obaw kupuj¹cych spowodowa³ wzrost cen. Dodatkowo ponownie wzros³y stawki

frachtów morskich w zwi¹zku z wysokim zapotrzebowaniem na rudê ¿elaza i wêgiel koksowy

w Chinach. Stawki frachtowe osi¹gnê³y szczytowe wartoœci pod koniec 2007 roku.

W przypadku wêgla koksowego rok 2005 by³ prze³omowy zarówno dla bran¿y kok-

sowniczej, jak i producentów wêgla do jego produkcji. W wyniku dynamicznego wzrostu

produkcji stali nast¹pi³o zwiêkszenie œwiatowego zapotrzebowania na wêgiel koksowy,

a wczeœniejszy okres stagnacji nie sprzyja³ inwestowaniu w rozwój mocy wytwórczych,

tote¿ czo³owi producenci i eksporterzy mieli k³opoty z zaspokojeniem rosn¹cego popytu.

Efektem by³ dynamiczny wzrost cen wêgli koksowych – w kontraktach FY’2005/06 uzgo-

dniono benchmark dla wêgla typu hard na poziomie 125 USD/tonê FOB, co stanowi³o

wzrost o 119% w stosunku do ceny kontraktowej z roku poprzedniego.

Jednak¿e najbardziej spektakularne zmiany cen w historii rynków wêglowych mia³y

miejsce w roku 2008.

Miêdzynarodowe rynki wêgla energetycznego doœwiadczy³y wówczas najwiêkszego wzro-

stu i najwiêkszego spadku cen. Szczytowe wartoœci wyst¹pi³y w lipcu 2008 r. (œrednia miesiê-

czna cena CIF ARA osi¹gnê³a 212 USD/tonê). Spadek cen, jaki po tym szczycie nast¹pi³, by³

bardzo dotkliwy – do grudnia 2008 roku œrednie miesiêczne ceny CIF ARA spad³y o ponad 133

dolary (do oko³o 80 USD/tonê) (Lorenz 2009 a, b; Lorenz Grudziñski 2009).

Dramatyczny wrêcz spadek cen wêgli (energetycznych i koksowych), jaki nast¹pi³

w drugiej po³owie 2008 roku, wi¹¿e siê z ogólnym za³amaniem œwiatowej gospodarki.

Kryzys finansowy, który w swej pocz¹tkowej fazie dotyczy³ rynku kredytów hipotecznych
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w Stanach Zjednoczonych, rozprzestrzeni³ siê szybko na gie³dy i rynki finansowe, powo-

duj¹c perturbacje we wszystkich dziedzinach gospodarki na ca³ym œwiecie. Wielkich spad-

ków doœwiadczy³y œwiatowe ceny ropy i ceny gazu w USA (spadki nie dotyczy³y tylko cen

gazu w Europie, które uzale¿nione s¹ od polityki Rosji i sposobu ich powi¹zania z pro-

duktami ropopochodnymi).

Równie¿ i w okresie spadkowym cen wêgla istotn¹ rolê odegra³y Chiny. Po Igrzyskach

Olimpijskich (Pekin 2008) nast¹pi³o tam wyraŸne zmniejszenie zapotrzebowania na surowce

z importu (wêgiel, ruda), co w szybkim czasie prze³o¿y³o siê na spadki stawek frachtowych,

gdy¿ brak zapotrzebowania na surowce odbi³ siê brakiem zapotrzebowania na przewozy.

Stawki frachtowe podlega³y w tym czasie znacznym fluktuacjom: na najwa¿niejszej

trasie przewozów wêgla z po³udniowoafrykañskiego portu Richards Bay do Europy Zachod-

niej (RB-ARA) w czerwcu 2008 r. stawki wynosi³y ponad 50 USD/tonê, a na koniec grudnia

2008 r. tylko oko³o 7 dolarów (historyczne maksimum wyst¹pi³o w listopadzie 2007 roku –

ponad 60 USD/tonê).

Przed 2008 rokiem wp³yw bie¿¹cych zmian sytuacji poda¿owo-popytowej (tzw. funda-

mentów rynku) na ceny wêgla by³ bardziej przewidywalny. Gdy nastêpowa³o jakieœ zdarze-

nie, skutkiem którego mog³y byæ na przyk³ad przerwy w dostawach wêgla w eksporcie, rynki

spot reagowa³y w spodziewanym kierunku (ceny ros³y). W kryzysowym roku 2008 i w latach

nastêpnych zmiany cen wêgla w coraz wiêkszym stopniu reagowa³y równie¿ na inne sygna³y

rynkowe (jak np. zmiany cen ropy i gazu). Nie do pominiêcia jest te¿ znaczenie spekulacji

gie³dowych na rynkach surowców (g³ównie ropy naftowej), w wyniku czego podstawy

fundamentalne (popyt – poda¿) czêsto traci³y na znaczeniu.

W 2009 roku ceny wêgla energetycznego zaczê³y powoli rosn¹æ: od oko³o 60 USD/tonê

w marcu 2009 do ponad 100 dolarów pod koniec 2010 roku. Rynki pocz¹tkowo odbudo-

wywa³y siê powoli, gdy¿ œwiatowa gospodarka tkwi³a w kryzysie, a zmniejszone zapotrze-

bowanie na energiê nie generowa³o przyrostu zapotrzebowania na wêgiel energetyczny. Na

prze³omie lat 2010/2011 kolejnych impulsów wzrostowych dla cen wêgla dostarczy³a pogo-

da – mroŸna zima w Europie, a w Australii i Indonezji katastrofalne powodzie. Szczególnie

dotkliwe w skutkach okaza³y siê powodzie w Australii, które nie tylko zala³y czêœæ odkry-

wek, ale te¿ zniszczy³y infrastrukturê transportow¹. Niedostatki wêgla australijskiego na

œwiatowych rynkach (energetycznego, ale przede wszystkim koksowego) by³y odczuwalne

przez wiele miesiêcy, podtrzymuj¹c ceny na bardzo wysokim poziomie.

Dodatkowo w tym czasie, w krajach Afryki Pó³nocnej rozpoczê³y siê zamieszki polity-

czne, które rozszerzy³y siê wkrótce na region Œrodkowego Wschodu, wprowadzaj¹c wielki

niepokój na rynkach ropy i gazu. W warunkach tej niestabilnej sytuacji na rynkach surow-

ców energetycznych, kolejnym impulsem wzrostu cen i niepewnoœci sta³o siê tragiczne

w skutkach trzêsienie ziemi w Japonii (11 marca 2011 r.). Podmorskie wstrz¹sy na Pacyfiku

(o sile ocenionej na 9 stopni w skali Richtera) wywo³a³y niszcz¹c¹ falê tsunami, która

zdewastowa³a pó³nocno-wschodni¹ czêœæ Japonii. Oprócz elektrowni j¹drowej Fukushima,

zniszczeñ dozna³y liczne elektrownie wêglowe, porty importuj¹ce wêgiel oraz rafinerie.

Poniewa¿ Japonia importuje w zasadzie wszystkie surowce energetyczne, jest niezwykle
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wa¿nym rynkiem dla eksporterów zarówno wêgla, jak i ropy oraz gazu ziemnego (zw³aszcza

w postaci skroplonej – LNG) (Lorenz i in. 2012).

Bardzo wysokie ceny australijskiego wêgla energetycznego (rzêdu 130 USD/tonê FOB

Newcastle) utrzymywa³y siê do kwietnia 2011 r. W Europie natomiast – choæ poziom

fizycznego zapotrzebowania by³ niski – ceny wêgla (mierzone indeksem spot CIF ARA)

by³y raczej reakcj¹ rynków na wysokie ceny gazu czy ropy.

Od tego czasu (kwiecieñ 2011) na miêdzynarodowych rynkach wêgla energetycznego

ceny pozostaj¹ w tendencji spadkowej, a œrednia po trzech kwarta³ach 2013 r. wynosi³a oko³o

80 USD/tonê CIF ARA i oko³o 85 USD/tonê FOB Newcastle.

W 2012 roku ceny wêgla energetycznego na rynkach by³y na tyle niskie, ¿e wytwarzanie

w elektrowniach wêglowych w Europie by³o bardzo konkurencyjne, skutkiem czego wyko-

rzystanie wêgla w energetyce wzros³o (sprzyja³y temu równie¿ niskie ceny uprawnieñ do

emisji CO2).

Istotnym i nieod³¹cznym elementem miêdzynarodowego handlu wêglem jest transport

morski. W przewozach wêgla dominuj¹ jednostki du¿e – masowce typu panamax (o noœnoœci

60–80 tys. DWT) i capesize (powy¿ej 100 tys. DWT). Jednostkowe stawki frachtowe

uzale¿nione s¹ m.in. od wielkoœci statku (s¹ wy¿sze dla mniejszych jednostek) oraz od

odleg³oœci transportowej. W najwiêkszym stopniu jednak zale¿¹ od ogólnej sytuacji rynko-

wej w przewozach morskich (zapotrzebowania na przewozy i mo¿liwoœci zbilansowania

tego zapotrzebowania).

Rysunek 1.11 przedstawia kszta³towanie siê stawek frachtowych dla jednostek typu

panamax i capesie w transporcie wêgla na przyk³adowej trasie z po³udniowoafrykañskiego

portu Richards Bay do ARA (w transporcie morskim jest to jedna z najwa¿niejszych tras –

tzw. route 4). Koszty transportu morskiego mog¹ mieæ znacz¹cy udzia³ w kosztach dostawy

wêgla do koñcowego odbiorcy. Rysunek 1.12 ilustruje relacjê stawki frachtowej RB–ARA

do ceny wêgla CIF ARA. W 2007 roku koszt frachtu stanowi³ prawie po³owê wartoœci wêgla
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w dostawie do odbiorcy, a latach 2011–2012 zaledwie 10% (ostatnio ten udzia³ zbli¿a siê do

15%).

Ceny wêgla na tle innych surowców energetycznych

Gaz ziemny jest g³ównym konkurentem wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej: na

œwiecie oko³o 41% elektrycznoœci produkuje siê z wêgla (kamiennego i brunatnego), a ponad

22% z gazu. Produkty rafinacji ropy naftowej maj¹ co prawda znikomy udzia³ w wytwa-

rzaniu energii elektrycznej, lecz ceny ropy wywieraj¹ podstawowy wp³yw na ceny gazu

ziemnego, gdy¿ wiêkszoœæ kontraktów na dostawy gazu ma ceny powi¹zane z cenami ropy.

Rysunek 1.13 przedstawia porównanie cen ropy naftowej Brent i WTI, gazu ziemnego

w imporcie do Europy (UE) i na rynku amerykañskim z cenami wêgla energetycznego CIF

ARA (wszystkie ceny przeliczono na USD/GJ).
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Fig. 1.12. Share of freight in coal price CIF ARA
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Ropa Brent (z Morza Pó³nocnego) jest podstawowym (wskaŸnikowym) gatunkiem ropy

dla rynku europejskiego. Dla rynku amerykañskiego tak¹ funkcjê pe³ni ropa WTI (West

Texas Intermediate). Rynki gazu ziemnego, ze wzglêdu na sw¹ specyfikê zwi¹zan¹ z trans-

portem, maj¹ charakter bardziej regionalny. Trzy najwiêksze rynki gazu to rynek amery-

kañski, europejski i japoñski (tam gaz dostarczany jest w postaci skroplonej – LNG).

Zauwa¿alna jest du¿a dysproporcja w poziomie cen gazu na rynku amerykañskim

i europejskim: ceny gazu w USA s¹ ponad 3-krotnie ni¿sze. W 2011 i 2012 r. ceny gazu

amerykañskiego by³y ni¿sze tak¿e od cen wêgla na rynku zachodnioeuropejskim. Dziêki

obfitoœci gazu pozyskiwanego ze z³ó¿ niekonwencjonalnych, jego ceny w USA spad³y

w ci¹gu czterech lat ponad czterokrotnie. W przysz³oœci istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym

na poziom cen gazu bêdzie skala eksportu skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych.

Do 2009 roku tendencje zmian cen surowców by³y podobne. Zdestabilizowana w wyniku

kryzysu sytuacja gospodarcza spowodowa³a, ¿e zatraci³y siê korelacje pomiêdzy indeksami

surowcowymi, a ka¿dy towar ma w³asne fundamenty, które zawiaduj¹ jego cyklami ceno-

wymi.

Rysunek 1.14 przedstawia relacje cen wymienionych surowców w stosunku do ich

wartoœci œredniej z roku 2005.

Kursy walutowe

Kursy walut krajów „wêglowych” wobec waluty amerykañskiej, bêd¹cej oficjaln¹ wa-

lut¹ w transakcjach na miêdzynarodowych rynkach wêgla, maj¹ istotny wp³yw na op³acal-
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Rys. 1.14. Zmiany cen g³ównych surowców energetycznych w porównaniu do ich wartoœci w 2005 r.

Fig. 1.14. Price changes of major energy commodities compared to their value in 2005



noœæ eksportu i/lub importu. W tabeli 1.2 zestawiono œrednie roczne przeliczniki walut

krajów g³ównych producentów wêgla kamiennego na œwiecie za lata 2005 i 2012 (oraz za

8 miesiêcy 2013 r.). Wzrost przelicznika walutowego poprawia op³acalnoœæ eksportu, a po-

garsza op³acalnoœæ importu. Kraje w tabeli uszeregowane wed³ug zmian kursów obli-

czonych w ostatniej kolumnie. Przedstawione dane œwiadcz¹, ¿e – w porównaniu z rokiem

2005 – wzrost przeliczników walutowych by³ szczególnie korzystny dla eksporterów z RPA

i Rosji oraz z Indonezji. Dla eksporterów z Australii i Kolumbii – pod wzglêdem prze-

liczników walutowych – sytuacja siê pogorszy³a, jednak¿e wzrost nominalnych cen wêgla

w tym czasie by³ znacznie wy¿szy (rzêdu 75% dla Australii i 45% dla Kolumbii).

Dla Chin – jako importera wêgla – spadek przelicznika (umocnienie waluty krajowej

wobec USD) poprawia op³acalnoœæ importu. Odwrotna sytuacja dotyczy Indii, które równie¿

importuj¹ du¿e iloœci wêgla – os³abienie waluty krajowej (wzrost kursu) zdecydowanie

pogarsza op³acalnoœæ importu.

Niezwyk³e zró¿nicowanie wartoœci przeliczników walut poszczególnych krajów unie-

mo¿liwia przedstawienie ich na jednym wykresie. Na rysunku 1.15 zilustrowano zatem

zmiany wybranych kursów w stosunku do ich wartoœci z 2005 roku.
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Tabela 1.2

Kursy walutowe g³ównych producentów wêgla kamiennego

Table 1.2

Exchange rates of major coal producers

Kraj Waluta
2005 2012 2013 Zmiana

2005–2013 [%]przelicznik za 1 USD

RPA ZAR 6,36 8,21 9,47 49

Indie INR 44,03 53,40 57,37 30

Rosja RUB 28,14 31,06 31,62 12

Indonezja IDR 9 709 9 364 10 153 5

Polska PLN 3,23 3,26 3,19 –1

Kolumbia KPS 2 322 1 796 1 857 –20

Australia AUD 1,31 0,97 1,02 –22

Chiny CNY 8,19 6,31 6,17 –25

�ród³o: www.x-rates.com, NBP



1.4. Najwiêksze firmy produkuj¹ce wêgiel na œwiecie

W tabeli 1.3 zestawiono czo³ow¹ dziesi¹tkê firm o najwiêkszej produkcji wêgla. Na czele

tej listy plasuj¹ siê firmy dzia³aj¹ce na rynkach krajowych: Coal India, Peabody w Stanach

Zjednoczonych, czy Shenhua w Chinach.
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Rys. 1.15. Zmiany kursów walut g³ównych producentów wêgla w porównaniu do ich wartoœci w 2005 r.

Fig. 1.15. Changes of exchange rates of major coal producers compared to their value in 2005

Tabela 1.3

Najwiêksze spó³ki wêglowe na œwiecie

Table 1.3

Top ten coal mining companies in the world

Lp. Producent Obszar dzia³alnoœci
Produkcja [mln ton] Zmiana od

2005 r. [%]2005 2011

1. Coal India Indie 324 436 35

2. Peabody USA 225 268 19

3. Shenhua Chiny 178 282 58

4. Arch Coal USA 139 157 13

5. China Coal Chiny 72 160 122

6. BHP – Billiton RPA, Australia, Indonezja, USA, Kolumbia 87 104 20

7. Anglo Coal RPA, Australia, Wenezuela, Kolumbia 95 103 8

8. SUEK Rosja 85 92 8

9. Xstrata Australia, RPA, Kolumbia 70 85 21

10. Rio Tinto Australia, USA 162 49 –70

Razem 1 437 1 736 21

Udzia³ w produkcji œwiatowej [%] 33 31 –

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie VDKI 2010, 2011, Grudziñski 2013



Firmy: BHP-Billiton, Xstrata, Anglo Coal i Rio Tinto, nazywane „wielk¹ czwórk¹” ze

wzglêdu na ich znaczenie, dominuj¹ w œwiatowym przemyœle wydobywczym (nie tylko

wêglowym). Posiadaj¹c zasoby na ca³ym œwiecie mog¹ lepiej oceniaæ mo¿liwoœci i racjo-

nalnoœæ rozwoju (budowy nowych kopalñ). Co wiêcej – mog¹ sterowaæ wielkoœci¹ pro-

dukcji, reaguj¹c na sygna³y z rynku, wy³¹czaj¹c wydobycie z kopalñ o najwy¿szych kosztach

w momentach obni¿onego zapotrzebowania, a nawet czerpaæ korzyœci poprzez wysoki

poziom cen z innych kopalñ. Mniejsi producenci natomiast musz¹ zazwyczaj utrzymywaæ

wysoki poziom produkcji, nawet przy mniejszym zapotrzebowaniu, aby – przy wysokich

kosztach sta³ych – osi¹gn¹æ wystarczaj¹co konkurencyjne jednostkowe koszty produkcji

wêgla (Lorenz, Grudziñski 2009).

Najwiêksze firmy handluj¹ce wêglem

W œwiatowym handlu wêglem uczestniczy bardzo wiele firm. Ze wzglêdu na charakter

dzia³alnoœci firmy te mo¿na podzieliæ na trzy grupy: firmy handluj¹ce surowcami w skali

globalnej, firmy powi¹zane z producentami energii oraz banki.

Do najwa¿niejszych graczy zaliczaj¹ siê globalne firmy handluj¹ce surowcami (g³ównie

rop¹). Czêœæ z nich posiada w³asne kopalnie lub udzia³y w spó³kach produkuj¹cych wêgiel.

Dla niektórych wêgiel jest tylko jednym z wielu towarów w obrocie. Spora czêœæ operuje

tak¿e na rynkach transportowych (statki, barki, ruroci¹gi, koleje). Mo¿na tu wymieniæ m.in.:

— Glencore – koncern bêd¹cy zarówno producentem wêgla, jak i jego dostawc¹ w skali

globalnej. W 2013 roku sfinalizowana zosta³a jedna z najwiêkszych fuzji w tej

bran¿y: po³¹czenie Glencore z Xstrat¹ (obie firmy by³y ju¿ wczeœniej powi¹zane

kapita³owo). Utworzona w wyniku tej fuzji firma Glencore Xstrata sta³a siê najwiêk-

szym na œwiecie eksporterem wêgla energetycznego (o potencjale 78 mln ton/rok)

i pi¹tym eksporterem wêgla koksowego (14 mln ton/rok). Jej wartoœæ rynkow¹ ocenia

siê na 90 mld dolarów;

— Vitol Group, Trafigura, Mercuria – œwiatowi giganci w dostawach surowców i pro-

duktów energetycznych (szczególnie ropy i paliw), z oddzia³ami w kilkudziesiêciu

krajach œwiata. Agresywnie wchodz¹ na rynki wêglowe – równie¿ poprzez akwizycjê

kopalñ. Posiadaj¹ w³asne statki i terminale portowe na prawie wszystkich konty-

nentach. Zaanga¿owani na wszystkich etapach pozyskania surowców energetycz-

nych: od poszukiwania i wydobycia, po przetwarzanie, transport i handel, a nawet

us³ugi finansowe;

— Bulk Trading SA – zajmuje siê m.in. handlem wêglem (energetycznym i koksowym),

koksem, antracytem, koksem naftowym i biomas¹, ³¹cznie z ich fizycznymi do-

stawami;

— Amerykañska Peabody Energy – najwiêksza na œwiecie prywatna spó³ka wêglowa.

Wœród banków do aktywnych uczestników handlu wêglem (tak¿e na rynku fizycznym)

zaliczaj¹ siê: Morgan Stanley, Merril Lynch, Macquarie Bank, Goldman Sachs, czy

Deutsche Bank.
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2. Chiny (Chiñska Republika Ludowa)

2.1. Informacje ogólne

Chiny s¹ najbardziej ludnym krajem œwiata. Szybko rosn¹ca gospodarka od wielu lat

generuje wysokie zapotrzebowanie na energiê finaln¹ oraz noœniki do jej wytwarzania. We-

d³ug Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF – International Monetary Found,

www.imf.org), realny produkt krajowy brutto Chin (PKB) wzrós³ o oko³o 9,3% w 2011 roku

i o 7,7% w 2012 roku. We wczeœniejszych latach (2000–2011) œredni wzrost wynosi³ oko³o

10% rocznie.

Echo globalnego kryzysu finansowego dotar³o do Chin w zasadzie dopiero w 2012 r.:

gospodarka chiñska wyraŸnie zwolni³a, nast¹pi³ spadek produkcji przemys³owej i eksportu.

Wczeœniej skutki globalnego kryzysu z 2008 r. zosta³y z³agodzone dziêki uruchomieniu

ogromnego – roz³o¿onego na dwa lata – pakietu stymulacyjnego o wartoœci 4 bilionów

juanów (ok. 586 mld dolarów). Globalne spowolnienie w 2012 roku zmusi³o rz¹d Chin do

poluzowania polityki monetarnej i rozwa¿enia drugiego, mniejszego pakietu bodŸców fiskal-

nych. Rz¹d stara siê ograniczyæ inflacjê i nadmierne inwestycje w niektórych sektorach.

Chiny s¹ drugim na œwiecie najwiêkszym konsumentem ropy (za Stanami Zjednoczo-

nymi), a najwiêkszym œwiatowym konsumentem energii, wed³ug Miêdzynarodowej Agencji

Energii (IEA – KWES 2013). A¿ do pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych kraj by³ eksporterem

netto ropy naftowej, a w 2009 r. sta³ siê drugim na œwiecie importerem netto tego surowca.

Wzrost zu¿ycia ropy w Chinach stanowi³ po³owê œwiatowego wzrostu zu¿ycia w 2011 roku.

Równie¿ zu¿ycie gazu w Chinach gwa³townie wzros³o w ostatnich latach, powoduj¹c

poszukiwania mo¿liwoœci zwiêkszenia importu gazu ruroci¹gami oraz w postaci skroplonej

(LNG). Chiny s¹ tak¿e najwiêkszym na œwiecie producentem i konsumentem wêgla (odpo-

wiadaj¹ za po³owê œwiatowego zu¿ycia wêgla), s¹ tak¿e najwiêkszym emitentem dwutlenku

wêgla z sektora energetycznego.

W strukturze zu¿ycia energii pierwotnej wêgiel ma zdecydowanie najwiêkszy udzia³

(70%). Drugie miejsce zajmuje ropa naftowa z udzia³em 19%. Mimo czynionych wysi³ków

w kierunku dywersyfikacji Ÿróde³ energii, pozosta³e noœniki maj¹ stosunkowo niewielki

udzia³ w krajowym bilansie energetycznym (elektrownie wodne – 6%, gaz ziemny – 4%,

energia j¹drowa – 1%, inne odnawialne Ÿród³a energii – 0,3%).

Chiñski rz¹d – w nowym 12. planie piêcioletnim – postawi³ sobie za cel zwiêkszenie udzia³u

energii ze Ÿróde³ innych ni¿ paliwa kopalne do 11,4% w bilansie energetycznym do 2015 roku.



W najnowszej prognozie amerykañskiego Departamentu Energii (EIA – International...

2013) przewiduje siê spadek udzia³u wêgla w chiñskim miksie energetycznym do 59%

w 2035 r. – ze wzglêdu na wzrost efektywnoœci energetycznej oraz planowane osi¹gniêcie

zmniejszenia emisji dwutlenku wêgla w przeliczeniu na jednostkê PKB (carbon intensity).

Jednak¿e – w zwi¹zku z du¿ym wzrostem ca³kowitego zu¿ycia energii – bezwzglêdne

zu¿ycie wêgla w Chinach mo¿e siê w tym okresie podwoiæ (do 2035 r.).

2.2. Zasoby wêgla kamiennego

Wed³ug Œwiatowej Rady Energetycznej (WEC – World Energy Council), Chiny posia-

daj¹ zasoby oko³o 114,5 mld ton wêgla (BP 2013) – trzecie co do wielkoœci na œwiecie po

Stanach Zjednoczonych i Rosji, stanowi¹ce oko³o 13% ca³kowitych œwiatowych zasobów

wêgla. Mapka na rysunku 2.1 przedstawia orientacyjne po³o¿enie z³ó¿ wêgla w Chinach oraz

wa¿niejsze porty.

Trzy czwarte wszystkich zasobów zalega w pó³nocnej i centralnej czêœci kraju, z czego

2/3 w trzech prowincjach: Inner Mongolia (Mongolia Wewnêtrzna), Shanxi i Shaanxi.

Wydobycie w Chinach charakteryzuje siê bardzo du¿ym rozproszeniem. Od ponad 20 lat

trwa proces koncentracji wydobycia – w ramach restrukturyzacji przemys³u wêglowego

zamkniêto kilkadziesi¹t tysiêcy ma³ych nieefektywnych kopalñ, czêsto pracuj¹cych bez

wymaganych licencji, koncesji i pozwoleñ.

Wêgiel wydobywa siê w 27 prowincjach, lecz najbardziej zasobne s¹ prowincje Shanxi

i Inner Mongolia, gdzie wêgiel zalega w stosunkowo ³atwo dostêpnych pok³adach (Walker

2000, RWE 2007). Praktycznie wszystkie du¿e kopalnie s¹ pañstwowe.
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Rys. 2.1. Orientacyjne po³o¿enie z³ó¿ wêgla w Chinach oraz wa¿niejszych portów

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (Walker 2000, RWE 2007)

Fig. 2.1. Approximate location of coal deposits in China and major ports



Po II wojnie œwiatowej i powstaniu Chiñskiej Republiki Ludowej produkcja wêgla

wynosi³a zaledwie 32 mln ton rocznie, by ju¿ w 1960 r. osi¹gn¹æ poziom 400 mln ton.

W 1989 roku wydobycie przekroczy³o 1 mld ton, a zaledwie 6 lat póŸniej (w 2005 r.) – 2 mld

ton. Od koñca lat siedemdziesi¹tych XX w. Chiny s¹ nie tylko najwiêkszym producentem

wêgla na œwiecie, ale tak¿e jego najwiêkszym u¿ytkownikiem. Przez wiele lat Chiny by³y

znacz¹cym eksporterem wêgla, natomiast od 2009 roku sta³y siê jego importerem netto.

Rozwój produkcji i importu wêgla kamiennego w Chinach (w podziale na wêgiel energe-

tyczny i koksowy) przedstawiaj¹ rysunki 2.2 i 2.3. Liczby wyra¿aj¹ sumaryczn¹ produkcjê

wêgla kamiennego; w procentach podano udzia³ wêgla energetycznego w produkcji ogó³em.

W chiñskim przemyœle wêglowym funkcjonuj¹ zarówno du¿e i mniejsze pañstwowe

kopalnie, jak i dziesi¹tki tysiêcy ma³ych kopalñ, nale¿¹cych do lokalnych w³adz miejskich

i wiejskich. W ramach trwaj¹cego wci¹¿ procesu restrukturyzacji górnictwa wêglowego

w 2011 r. utworzono 5 gigantycznych pañstwowych przedsiêbiorstw – ka¿de o zdolnoœci

produkcyjnej powy¿ej 100 mln ton rocznie.

W 2010 r. z najwiêkszych spó³ek pochodzi³o sumarycznie oko³o 50% produkcji kra-

jowej, dalsze 15% dostarczy³y kopalnie bêd¹ce pod zarz¹dem poszczególnych prowincji,

a 35% pochodzi³o z tzw. „ma³ych kopalñ”. W 2012 roku proporcje jeszcze bardziej przesu-

nê³y siê w stronê wielkich producentów, a poszczególne udzia³y wynosi³y odpowiednio:

57%, 14% i 29% (VDKI 2013).

Najwiêksz¹ spó³k¹ wêglow¹ jest China Shenhua Group – z produkcj¹ 225 mln ton

w 2010 r. Jej spó³ka–córka, China Shenhua Energy, prowadzi wydobycie nie tylko w kraju,

lecz planuje równie¿ uruchomiæ wkrótce (do 2015 r.) produkcjê ze swych zagranicznych

projektów: w Australii (w stanie NSW – Nowa Po³udniowa Walia) – oko³o 10 mln ton/rok

i kolejne 10 mln ton w Rosji (Czukotka). Dalsze plany to uzyskanie dostêpu do z³ó¿

w Mongolii i Afryce.
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�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (Coal Information 2010, 2013)

Fig. 2.2. Development of hard coal production in China in the years 1990–2012



Przyjêty w 2011 roku rz¹dowy XII Plan 5-letni przewiduje osi¹gniêcie produkcji kra-

jowej na poziomie 3,9 mld ton wêgla rocznie i powiêkszenie zdolnoœci produkcyjnych do

4,1 mld ton do roku 2015. W ramach prowadzonej dalszej konsolidacji planuje siê zmniej-

szenie liczby podmiotów wêglowych do 4 tysiêcy – poprzez fuzje i przejêcia. Docelowo

powinno powstaæ 10 du¿ych i 10 œrednich spó³ek wêglowych, które bêd¹ dostarczaæ ponad

60% ca³kowitej produkcji krajowej. Oprócz poprawy efektywnoœci, bezpieczeñstwa pracy

i ochrony œrodowiska, celem konsolidacji jest równie¿ przyci¹gniêcie wiêkszych inwestycji

w nowe technologie wêglowe.

Odmiennie ni¿ w przesz³oœci, Chiny staj¹ siê coraz bardziej otwarte dla zagranicznych

inwestycji. G³ównym partnerem dla zagranicznych inwestorów w sektorze wêglowym jest

China National Coal Import and Export Corporation. W³adze oczekuj¹ przede wszystkim

zaanga¿owania inwestorów zagranicznych w takie zagadnienia, jak up³ynnianie i zgazo-

wanie wêgla, czy pozyskiwanie metanu ze z³ó¿ (CBM – Coal Bed Methane). Chiñski rz¹d

aktywnie wspiera rozwój wielkoprzemys³owych instalacji up³ynniania wêgla CTL

(coal-to-liquids). Pierwsza taka instalacja, zlokalizowana w Autonomicznym Regionie Mon-

golii Wewnêtrznej, zosta³a uruchomiona w 2009 r. przez spó³kê nale¿¹c¹ do Grupy Shenhua.

Pocz¹tkowa zdolnoœæ produkcyjna wynosi oko³o 24 000 bary³ek na dobê (bbl/d) oleju

napêdowego, a docelowo ma osi¹gn¹æ 240 000 bbl/d (w 2015 roku).

2.3. Zagadnienia transportu wêgla

Chiny maj¹ rozbudowan¹ sieæ linii kolejowych, wykorzystywanych w transporcie wêgla.

Poniewa¿ produkcja wêgla skupiona jest w centralnej i pó³nocnej czêœci kraju, a g³ówne

regiony uprzemys³owione, bêd¹ce najwiêkszymi odbiorcami wêgla, znajduj¹ siê na wscho-
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Fig. 2.3. Development of hard coal imports to China in the years 1990–2012



dzie Chin, ponad 60% chiñskiej produkcji wêgla przewo¿ona jest kolej¹ na odleg³oœci rzêdu

550 km (IEA – Coal Medium 2011).

Najwa¿niejsz¹ lini¹ kolejow¹ jest Daqin, o d³ugoœci 653 km. £¹czy ona miasto Datong

w g³ównej wêglowej prowincji Shanxi z najwiêkszym portem morskim Qinhuangdao w pro-

wincji Hebei (nazwa linii – Daqin – pochodzi od pierwszych liter stacji pocz¹tkowej

i koñcowej). Liniê tê zbudowano na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XX

wieku. Projektowa zdolnoœæ przewozowa – 100 mln ton wêgla rocznie – zosta³a osi¹gniêta na

pocz¹tku nowego stulecia, a po przeprowadzonych rozbudowach obecnie wynosi 400 mln

ton/rok. Pod wzglêdem wielkoœci przewozów wêgla jest to najwiêksza linia kolejowa na

œwiecie. Poci¹gi kursuj¹ce na tej linii mog¹ przewoziæ nawet po 20 tys. ton wêgla.

Pekin z portem Qinhuangdao ³¹czy linia Jinggin o d³ugoœci prawie 300 km. Do naj-

d³u¿szych wêglowych linii kolejowych nale¿¹ (m.in.): Jitong o d³ugoœci 945 km, przebie-

gaj¹ca przez rozleg³¹ prowincjê Inner Mongolia oraz Shenhuang – o d³ugoœci 860 km,

³¹cz¹ca zag³êbie Shaanxi z portem Huanghua (równie¿ w prowincji Hebei) (Daiwa 2012;

Jianjun Tu 2011).

Port Qinhuangdao, po³o¿ony w Zatoce Bohai, oko³o 300 km od Pekinu, jest najwiêkszym

i najwa¿niejszym wêz³em handlu wêglem w Chinach – tak¿e dla rynku krajowego. Ze

wzglêdu bowiem na infrastrukturê transportow¹ wêgiel kierowany na rynek krajowy jest

równie¿ dostarczany do tego portu i stamt¹d transportowany do wa¿niejszych centrów

zu¿ycia, zlokalizowanych wzd³u¿ wybrze¿a (zazwyczaj niedu¿ymi statkami). Zdolnoœci

prze³adunkowe dla wêgla w wa¿niejszych portach morskich w Chinach przedstawia tabela

2.1 (VDKI 2005). Chocia¿ Chiny posiadaj¹ wiele portów o du¿ej zdolnoœci prze³adunkowej,

to wci¹¿ wiele z nich nie jest przystosowanych do obs³ugiwania du¿ych jednostek. Szeœæ
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Tabela 2.1

Zdolnoœci prze³adunkowe wêgla w chiñskich portach morskich [mln ton] (stan 2005 r.)

Table 2.1

Loading capacity of coal in Chinese seaports [Mt] (as of 2005)

Port mln ton

Quinhuangdao 145

Tianjin (Xingang) 69

Qingdao (Tsingtao) 8

Rizhao (Shijuso) 20

Lianyungang 12

Huanghua 67

pozosta³e 50

Ogó³em 371

�ród³o: VDKI (2005)



g³ównych terminali wêglowych mo¿e rocznie prze³adowaæ nawet ponad 370 mln ton wêgla,

jednak tylko Qinguangdao i Rizhao mog¹ przyjmowaæ du¿e statki typu capesize.

2.4. Wêgiel kamienny energetyczny

Produkcja wêgla energetycznego w Chinach nieprzerwanie roœnie od 1985 roku – od tego

czasu ponad trzykrotnie. Szczególnie dynamiczny wzrost rozpocz¹³ siê po 2000 roku,

a w 2012 produkcja przekroczy³a 3 mld ton. Podobnie szybko ros³o zu¿ycie wêgla, co

obrazuje rysunek 2.4.

Wêgiel stanowi oko³o 70% zu¿ycia energii pierwotnej. Ponad po³owa wêgla w Chinach

jest u¿ywana do produkcji energii elektrycznej i ciep³a, dlatego zu¿ycie wêgla zazwyczaj

pod¹¿a w œlad za zapotrzebowaniem na energiê elektryczn¹ i wzrostem produkcji przemy-

s³owej. Chiny coraz bardziej siê urbanizuj¹, a rozwój przemys³owy potrzebuje coraz wiêcej

energii elektrycznej. Wspó³czynnik urbanizacji (obrazuj¹cy odsetek ludnoœci miejskiej)

wzrós³ z 19,4% w 1980 r. do 46,6% w 2010, a do 2015 prawdopodobnie przekroczy 50%.

Pomiêdzy rokiem 2005 a 2012 produkcja wêgla energetycznego w Chinach zwiêkszy³a

siê o 62% i ros³a œredniorocznie o 7%. Zu¿ycie natomiast ros³o bardziej: wzrost w tym

okresie wyniós³ 66,5% (w œrednim tempie 7,6% na rok). Udzia³ Chin w produkcji œwiatowej

wynosi ju¿ ponad 50%, a w zu¿yciu przekracza 53%.

Jeszcze w 2001 roku Chiny by³y drugim na œwiecie (po Australii) eksporterem wêgla

energetycznego. Po roku 2005 eksport zacz¹³ bardzo wyraŸnie spadaæ, a wzrasta³ import

tego surowca. Wynika to zarówno z du¿ych potrzeb energetycznych kraju, jak i z wielkiego
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terytorium oraz zwi¹zanego z tym niedostatku wewnêtrznej infrastruktury transportowej.

Choæ teoretycznie potrzeby krajowe mog³yby byæ zaspokojone rodzim¹ produkcj¹

(z kopalñ w zachodniej czêœci kraju), to dla wielu chiñskich elektrowni zlokalizowanych

w pobli¿u wybrze¿a czêsto wêgiel z importu jest tañszy od wêgla z kopalñ po³o¿onych

w g³êbi kraju.

Chiny s¹ importerem netto wêgla energetycznego od 2009 roku. Co wiêcej – od 2011

roku sta³y siê najwiêkszym jego importerem na œwiecie, wyprzedzaj¹c wieloletniego lidera,

Japoniê. Import do Chin rós³ w ostatnich kilku latach w bardzo szybkim tempie: od 19 mln

ton w 2005 roku do oko³o 218 mln ton w 2012 r., czyli ponad 11-krotnie (œrednioroczny

wzrost wyniós³ wiêc ponad 40%). Eksport w tym czasie zmniejszy³ siê z 66,4 do nieca³ych

9 mln ton. Spadek eksportu pomiêdzy rokiem 2005 i 2012 wyniós³ blisko 87% (czyli zmniej-

sza³ siê œrednio o 25% rocznie).

Dynamikê zmian produkcji, zu¿ycia, eksportu i importu przedstawia rysunek 2.5. Zmia-

ny obliczono dla takich interwa³ów czasowych, jak pokazane na rysunku 2.4, tzn. dla roku

1995 rokiem odniesienia by³ 1990, a dla 2012 – rok 2010. Wybrane dane liczbowe zesta-

wiono w tabeli 2.2 – na podstawie informacji IEA, pochodz¹cych z roczników statysty-

cznych Coal Information (obecnie dane IEA dla Chin, w przypadku wêgla do celów

energetycznych, zawieraj¹ tak¿e wêgiel brunatny).
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Udzia³ Chin w œwiatowym handlu wêglem energetycznym

Obecnie udzia³ Chin w œwiatowym eksporcie wêgla energetycznego zmniejszy³ siê

poni¿ej 1%, gdy jeszcze w 2005 roku wynosi³ oko³o 12% (por. tab. 2.1). Rysunek 2.6

przedstawia g³ównych odbiorców chiñskiego wêgla w latach 2005 i 2012.
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Tabela 2.2

Chiny – produkcja, zu¿ycie, eksport i import wêgla energetycznego w latach 2005–2012

Table 2.2

China – production, consumption, export and import of steam coal in the years 2005–2012

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Produkcja* mln ton 1 874,5 2 559,5 3 038,6

udzia³ w produkcji œwiatowej % 43,0 48,1 51,1

Zu¿ycie* mln ton 1 854,1 2 520,1 3 086,5

udzia³ w zu¿yciu œwiatowym % 42,3 48,3 53,1

Eksport mln ton 66,4 18,8 8,7

udzia³ eksportu w produkcji krajowej % 3,5 0,7 0,3

udzia³ w eksporcie œwiatowym % 12,0 2,4 0,9

Import mln ton 19,0 122,9 218,1

udzia³ importu w zu¿yciu krajowym % 1,0 4,9 7,1

udzia³ w imporcie œwiatowym % 3,1 15,4 22,1

* Dane zawieraj¹ wêgiel brunatny.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)
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Fig. 2.6. Main recipients of Chinese steam coal exports in 2005 and 2012



Eksport wêgla z Chin kierowany jest przede wszystkim do odbiorców w regionie. Nawet

w czasach, gdy Chiny by³y znacz¹cym eksporterem wêgla energetycznego w skali globalnej,

na bardziej oddalone rynki (np. do Europy) trafia³y znikome iloœci wêgla z tego kraju.

Jakoœæ chiñskiego wêgla w eksporcie nie odbiega od standardów rynków miêdzyna-

rodowych: wartoœæ opa³owa kszta³tuje siê na poziomie 25–26 MJ/kg, zawartoœæ popio³u

7–13%, natomiast zawartoœæ siarki jest doœæ niska 0,3–0,9% (VDKI 2013).

Import wêgla energetycznego do Chin stanowi ju¿ ponad 22% œwiatowego handlu

wêglem. W 2005 roku g³ównym dostawc¹ wêgla na rynek chiñski by³ Wietnam (ok. 11,5 mln

ton). Australia i Indonezja dostarcza³y po oko³o 2,2–2,3 mln ton. Wœród pozosta³ych do-

stawców znaczniejsze iloœci (rzêdu 800 tys. ton) pochodzi³y z Rosji (rys. 2.7). W nastêpnych

latach na czo³owe miejsce wysunê³a siê Indonezja, która dziêki niezwykle dynamicznemu

rozwojowi produkcji i eksportu sta³a siê najwiêkszym œwiatowym eksporterem wêgla.

Dostawy z Australii w 2012 roku przekroczy³y 30 mln ton, a z Rosji i Wietnamu wynios³y po

oko³o 17 mln ton. Spoœród pozosta³ych dostawców nale¿y wymieniæ Republikê Po³udniowej

Afryki (RPA) z eksportem do Chin rzêdu 13 mln ton.

Ceny wêgla energetycznego

W czasach, gdy Chiny by³y znacz¹cym eksporterem wêgla energetycznego, istotnym

wskaŸnikiem, a tak¿e pewnym punktem odniesienia dla cen wêgla chiñskiego w eksporcie,

by³y ceny eksportowego wêgla australijskiego. Ceny te – okreœlane na bazie FOB (free-

-on-board) w porcie Newcastle – odnosz¹ siê do wêgla o jakoœci standardowej w handlu

miêdzynarodowym: wartoœci opa³owej rzêdu 25 MJ/kg i zawartoœci siarki nie wy¿szej ni¿

1%. Ceny te wyra¿ane s¹ w dolarach amerykañskich na tonê wêgla o podanej jakoœci.

W ostatnich 2–3 latach, gdy Chiny sta³y siê bardzo znacz¹cym (a w 2012 roku –

najwiêkszym w œwiecie) importerem wêgla energetycznego, w handlu miêdzynarodowym
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zaczêto okreœlaæ indeksy dedykowane cenom wêgla dla rynku chiñskiego. Pokazane na

rysunku 2.8 ceny FOB Qinhuangdao (w opisie: FOB Qin. eksp.) odpowiadaj¹ cenom spot

wêgla w eksporcie z Chin. Do 2009 roku ceny te podlega³y niemal identycznej zmiennoœci

jak ceny FOB wêgla eksportowanego z Australii, a w nastêpnych latach kszta³towa³y siê na

poziomie wy¿szym o kilkanaœcie, a nawet dwadzieœcia kilka USD/tonê.

Jak wspomniano wczeœniej, ze wzglêdu na infrastrukturê transportow¹ wêgiel kierowany

na rynek krajowy jest równie¿ dostarczany do tego portu i stamt¹d transportowany do

wa¿niejszych centrów zu¿ycia, zlokalizowanych wzd³u¿ wybrze¿a. Dlatego cenê wskaŸni-

kow¹ dla rynku krajowego (China domestic) równie¿ okreœla siê w tym porcie. Cena ta

odnosi siê do wêgla o nieco ni¿szej kalorycznoœci – 5500 kcal/kg (23 MJ/kg), która jest

zdecydowanie bardziej adekwatnym wzorcem jakoœciowym dla rynku chiñskiego. Taki

wêgiel do Chin dostarcza np. Australia, st¹d w handlu miêdzynarodowym w 2012 roku

pojawi³ siê kolejny wskaŸnik cenowy dla wêgla australijskiego, okreœlany na bazie FOB

Newcastle dla wêgla 5500 kcal/kg.

Ze wzglêdu na rosn¹ce znaczenie rynku chiñskiego dla wielu eksporterów wêgla energe-

tycznego, w handlu miêdzynarodowym du¿ego znaczenia nabra³y indeksy okreœlaj¹ce po-

ziom cen wêgla w imporcie do Chin. Indeksy te okreœlane s¹ na bazie CFR (Cost&Freight)

w portach w po³udniowych Chinach (South China) – dla dwóch kalorycznoœci wêgla: 6000

i 5500 kcal/kg. Oba indeksy funkcjonuj¹ na rynku od 2011 roku, stanowi¹c punkt odnie-

sienia dla wszystkich potencjalnych eksporterów wêgla do Chin.

W Chinach zarówno ceny energii elektrycznej, jak i ceny wêgla dla energetyki do koñca

2012 roku by³y regulowane przez pañstwo. Elektrownie mia³y zapewnione dostawy wêgla

po bardzo preferencyjnych cenach, w iloœciach pokrywaj¹cych przynajmniej po³owê zapo-

trzebowania. Mia³o to zapewniæ produkcjê odpowiednio taniej energii. Przy rosn¹cych

cenach wêgla i ustalonej urzêdowo niskiej cenie energii elektrycznej, elektrownie wêglowe

przestawa³y byæ rentowne.

W 2012 r. ceny wêgla w kontraktach terminowych w Chinach ustalono na oko³o 570–600

juanów za tonê (co odpowiada³o ok. 91–96 USD/tonê). Wprowadzono ponadto tzw. „tym-

czasowe” ograniczenie dla ceny spot wêgla 5500 kcal/kg, która nie mog³a przekroczyæ 800

juanów, co – w zale¿noœci od kursu CNY/USD – przek³ada³o siê na ceny 125–128 USD/tonê

(wszystkie te wartoœci odnosz¹ siê do cen w porcie Qinhuangdao).

W 2012 roku nast¹pi³ wyraŸny spadek cen wêgla – zarówno na rynkach miêdzy-

narodowych, jak i na krajowym rynku w Chinach. Ceny z 2012 roku s¹ wykorzystywane –

przez producentów wêgla i elektrownie – jako tzw. benchmark w kontraktach na 2013 rok.

Prawdopodobn¹ górn¹ granic¹ jest cena 635 juanów (czyli ok. 100 USD/tonê).

Oczekuje siê, ¿e krajowi producenci nadal bêd¹ stosowaæ preferencyjne ceny dla elek-

trowni (w celu „podtrzymania relacji”). Z czasem jednak wolumen wêgla w kontraktach spot

bêdzie siê zwiêksza³ – kosztem kontraktów terminowych, lecz te zmiany bêd¹ przebiegaæ

bêd¹ w bardzo umiarkowanym tempie. Podobnie ceny – równie¿ bêd¹ stopniowo ros³y,

jednak¿e nie bêd¹ to zmiany skokowe.
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2.5. Wêgiel koksowy

Zasoby wêgla koksowego w Chinach stanowi¹ oko³o 1
4

wszystkich zasobów wêgla

w tym kraju i w oko³o 55% zlokalizowane s¹ w prowincji Shanxi.

Najwiêksze wydobycie wêgla koksowego ma miejsce w centralnej i wschodniej czêœci

kraju w prowincjach Shanxi (ok. 25% wydobycia), Hebei (6,3%), Shandong (7,9%), Henan

(11,2%) i Anhui (7,7%). Wydobycie ma równie¿ miejsce w pó³n.-wsch. prowincji Heilon-

jiang oraz na po³udniu kraju (Sichuan, Guizhou i Yunnan).

Chiny s¹ najwiêkszym œwiatowym producentem i u¿ytkownikiem wêgla koksowego,

a od 2009 roku do³¹czy³y do grupy najwiêkszych importerów tego surowca. Dynamiczny

rozwój produkcji stali w Chinach, które odpowiadaj¹ za prawie 50% œwiatowej produkcji,

generuje wzrost zapotrzebowania na surowce hutnicze w tym koks i wêgiel koksowy. Udzia³

stali wytwarzanej w procesie wielkopiecowym w ogólnej produkcji stali surowej w Chinach

wynosi prawie 90% (przy œredniej œwiatowej ok. 70%). Zestawienie poni¿ej pokazuje

dynamikê wzrostu produkcji stali i surówki ¿elaza w Chinach na tle œwiata w latach

2000–20012 (dane www. worldsteel.org).

Od 2000 roku produkcja wêgla koksowego w Chinach wzros³a 4-krotnie (w œred-

niorocznym tempie 12,6%), natomiast zu¿ycie prawie 5-krotnie (14% rocznie). W efekcie
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Fig. 2.8. Steam coal prices in the Chinese market against spot FOB Newcastle index in the years 2005–2012

Produkcja stali surowej

[mln ton] Dynamika

[%]

Produkcja surówki ¿elaza

[mln ton] Dynamika

[%]
2000 2012 2000 2012

Œwiat 848,9 1542,0 181,6 576,2 1112,4 193,0

Chiny 128,5 716,5 557,6 131,0 657,9 502,2

Udzia³ Chin [%] 15,1 46,5 22,7 59,1



udzia³ Chin w œwiatowej produkcji wêgla koksowego wzrós³ z 26% w roku 2000 do 67%

w roku 2012, natomiast udzia³ konsumpcji z 25 do 78%.

Du¿e zapotrzebowanie na wêgiel ze strony przemys³u koksowniczego, w po³¹czeniu

z k³opotami poda¿owymi chiñskiego górnictwa oraz wysokimi cenami krajowego wêgla,

sk³oni³ producentów koksu do zakupów wêgla na rynku miêdzynarodowym.

W roku 2009 Chiny sta³y siê g³ównym œwiatowym importerem wêgla koksowego

(g³ównie typu hard), co pozwoli³o producentom z Australii, Kanady i Rosji utrzymaæ

(w trudnym kryzysowym roku) wysoki eksport, mimo spadku popytu ze strony tradycyjnych

odbiorców. Dodatkowym impulsem by³ fakt, ¿e w tym czasie ceny w transakcjach spot na

rynku miêdzynarodowym by³y znacznie ni¿sze od cen wêgla chiñskiego. Tak du¿y import

wêgla koksowego przez Chiny (wzrost o 27,5 mln ton w porównaniu do roku 2008)

przewy¿szy³ o oko³o 14 mln ton spadek importu do Japonii.

W okresie tym Chiny restrykcyjnie ograniczy³y eksport w³asnego wêgla (z 13 mln ton

w roku 2002 do zaledwie 1 mln ton w roku 2012).

Wielkoœci i dynamikê zmian produkcji, zu¿ycia, eksportu i importu pokazuj¹ wykresy na

rysunkach 2.9 i 2.10. Zmiany obliczono dla takich interwa³ów czasowych, jak pokazane na

rysunku 2.9, tzn. dla roku 1995 rokiem odniesienia by³ 1990, a dla 2012 – rok 2010. Wybrane

dane liczbowe zestawiono w tabeli 2.3.

Udzia³ Chin w œwiatowym handlu wêglem metalurgicznym

Udzia³ Chin w œwiatowym eksporcie obni¿y³ siê z 7% w latach 2001–2002, kiedy

wolumen sprzeda¿y by³ na poziomie 13 mln ton, do 0,5% ze sprzeda¿¹ w wysokoœci oko³o

1 mln ton. G³ównych odbiorców chiñskiego wêgla koksowego i ich udzia³ w eksporcie

w latach 2005 i 2012 pokazuje diagram na rysunku 2.11. Eksport kierowany by³ wy³¹cznie na

rynek azjatycki, g³ównie do Japonii i Korei P³d.
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Fig. 2.9. Development of production and consumption (a), and exports and imports (b) of coking coal in China

in the years 1990–2012
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Fig. 2.10. Dynamics of production and consumption, and exports and imports of coking coal in China in the

years 1990–2012

Tabela 2.3

Chiny – produkcja, zu¿ycie, eksport i import wêgla koksowego w latach 2005–2012

Table 2.3

China – production, consumption, export and import of coking coal in the years 2005–2012

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Produkcja mln ton 296,6 459,5 510,4

udzia³ w produkcji œwiatowej % 44,9 50,4 51,9

Zu¿ycie mln ton 298,4 502,0 579,4

udzia³ w zu¿yciu œwiatowym % 46,3 57,0 59,3

Eksport mln ton 5,3 1,1 1,3

udzia³ eksportu w produkcji krajowej % 1,8 0,2 0,3%

udzia³ w eksporcie œwiatowym % 2,5 0,4 0,5%

Import mln ton 7,2 47,3 53,6

udzia³ importu w zu¿yciu krajowym % 2,4 9,4 9,3

udzia³ w imporcie œwiatowym % 3,7 18,3 18,9

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych: ICR, IEA – Coal Information 2013



Obecnie Chiny s¹ (obok Japonii) najwiêkszym importerem wêgla koksowego, a ich

udzia³ w œwiatowym handlu wzrós³ z oko³o 4% w roku 2005 do prawie 19% w roku 2012. Od

2005 roku import wêgla na rynek chiñski zwiêkszy³ siê prawie 7,5-krotnie.

Od 2010 r. du¿ym dostawc¹ na rynek chiñski, obok tradycyjnych dostawców jak Austra-

lia czy Kanada, zosta³a Mongolia, zwiêkszaj¹c sprzeda¿ z 4 mln w roku 2009 do 19–20 mln

ton w latach 2011–2012. W tym czasie Mongolia wyprzedzi³a Australiê i sta³a siê g³ównym

dostawc¹ wêgla na rynek chiñski ze wzglêdu na konkurencyjne koszty w porównaniu

z importem morskim, jak i ni¿sze ceny w porównaniu z cenami wêgla chiñskiego odpowied-

niej jakoœci.

W strukturze jakoœciowej wêgli importowanych do Chin przewa¿a wêgiel koksowy typu

hard, gdy¿ krajowa produkcja jedynie w 75% zabezpiecza zapotrzebowanie bran¿y koksow-

niczej. Budowa du¿ych, nowoczesnych jednostek wielkopiecowych wymaga stosowania

wysokiej jakoœci koksu, do produkcji którego niezbêdny jest wêgiel koksowy typu hard.

Importowi wêgla drog¹ morsk¹ sprzyja równie¿ lokalizacja przemys³u hutniczego w rejonie

wybrze¿a.

Wielkoœæ importu i strukturê dostawców do Chin w latach 2005 i 2012 pokazuje diagram

na rysunku 2.12.

Udzia³ importowanego wêgla w zu¿yciu krajowym jest poni¿ej 10%, ale skala chiñskiego

importu sprawia, ¿e kraj ten odgrywa wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu sytuacji w œwiatowym

handlu tym surowcem. Ponad 65% wêgla typu hard na azjatyckim rynku spot jest kon-

traktowane przez odbiorców z Chin. Handlowcy z uwag¹ obserwuj¹ wiêc dynamikê zmian

poda¿y i popytu na rynku chiñskim, bo znajduje to prze³o¿enie na ceny na rynku spot, a wiêc

i w kontraktach.

Zmiany cen FOB wêgla australijskiego typu hard (porty Queensland) i wêgla chiñskiego

(port Rizhao) w latach 2005–2013 pokazuje wykres na rysunku 2.13.

Producenci stali w innych regionach s¹ bardziej uzale¿nieni od dostaw z importu, a tym

samym maj¹ s³absz¹ pozycjê w negocjacjach, natomiast importerzy w Chinach maj¹ za-

33

Inni
14%

Japonia
53%Korea

P³d.
33%

rok 2005 - 5,3 mln ton

Korea
P³d.
42%

Japonia
39%

Inni
19%

rok 2012 - 1,3 mln ton

Rys. 2.11. G³ówni odbiorcy chiñskiego wêgla koksowego w eksporcie w latach 2005 i 2012

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (ICR)

Fig. 2.11. Main recipients of Chinese coking coal exports in 2005 and 2012



plecze w postaci wêgla krajowego. Gdy ceny wêgla chiñskiego s¹ konkurencyjne w porów-

naniu z cenami na rynku miêdzynarodowym (krajowi producenci oferuj¹ dyskonto w za-

le¿noœci od zakupionej iloœci) odbiorcy rezygnuj¹ z importu na korzyœæ zakupów wêgla na

rynku krajowym. Gdy ceny krajowe s¹ wysokie wzrasta import, tak wiêc poziom cen wêgla

krajowego w Chinach wp³ywa na poziom cen w handlu miêdzynarodowym (Ozga-Blaschke

2013).

Wzrost znaczenia Chin w handlu wêglem powoduje, ¿e rynek jest coraz bardziej dwu-

biegunowy, a ceny na bazie CFR Chiny staj¹ siê wa¿nymi wskaŸnikami rynkowymi, choæ

jeszcze nie usunê³y w cieñ indeksów cenowych wêgla australijskiego na bazie FOB

(benchmark prices).

Australijscy eksporterzy uwa¿aj¹, ¿e za dwa lata wskaŸnik CFR Chiny bêdzie okreœla³

ceny œwiatowe, jak od lat ma to miejsce w przypadku handlu rud¹ ¿elaza.

34

inni
2%

Rosja
1%

Kanada

17%

Australia

48%

Mongolia

32%

inni

2%

Mongolia
36%

USA
8%

Australia

26%

Kanada

14%

Indonezja

5%

Rosja
9%

rok 2005 - 7,2 mln ton
rok 2012 - 53,6 mln ton

Rys. 2.12. G³ówni dostawcy wêgla koksowego do Chin w latach 2005 i 2012

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (ICR )

Fig. 2.12. Major suppliers of coking coal to China in 2005 and 2012

Rys. 2.13. Porównanie cen australijskiego i chiñskiego wêgla typu hard w latach 2005–2013
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2.6. Rola wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w Chinach

W 2011 r. ³¹czna moc zainstalowana w chiñskiej energetyce wynosi³a oko³o 1073

gigawatów (GW), co daje Chinom pierwsze miejsce na œwiecie. W porównaniu z rokiem

2005 (oko³o 519 GW) nast¹pi³ wiêc ponad dwukrotny wzrost zdolnoœci wytwórczych energii

elektrycznej. Podstawowe informacje o pozycji wêgla w chiñskiej energetyce zamieszczono

w tabeli 2.4.

Ze wzglêdu na du¿e zasoby krajowe, wêgiel pozostanie dominuj¹cym paliwem w chiñ-

skiej energetyce, nawet jeœli inne „czystsze” noœniki energii zwiêksz¹ swój udzia³ w bilansie.

Podobnie jak w przypadku górnictwa wêglowego, rz¹d chiñski d¹¿y do utrzymania w sys-

temie jednostek œrednich (od 300 do 600 MW) i du¿ych (1000 MW i wiêcej), zamierza

natomiast zlikwidowaæ wiele ma³ych i nieefektywnych elektrowni, b¹dŸ poddaæ je g³êbokiej

modernizacji. Inwestuje tak¿e w dalszy rozwój sieci przesy³owych, umo¿liwiaj¹cy wpro-

wadzanie do systemu nowych zdolnoœci wytwórczych, a tak¿e w integracjê sieci regio-

nalnych.

Aby sprostaæ rosn¹cemu zapotrzebowaniu na energiê, szczególnie g³ównych miast na

wschodzie i po³udniu kraju, do roku 2030 planowane jest ponowne podwojenie mocy

zainstalowanej (do 2390 GW), przede wszystkim w efekcie wzrostu mocy w elektrowniach

gazowych, ale tak¿e w hydroenergetyce oraz innych odnawialnych Ÿród³ach.

Gaz ziemny obecnie odgrywa bardzo ma³¹ rolê w miksie energetycznym (tylko z 33 GW

zainstalowanej mocy). Czêœæ nowych elektrowni gazowych bêdzie bazowaæ na gazie im-
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Tabela 2.4

Pozycja wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w Chinach

Table 2.4

Position of coal in electricity generation in China

Wyszczególnienie Jedn.

Rok Zmiana 2005–2011 Udzia³

w œwiecie

w 2011 r.

[%]
2005 2011 w jedn. nat. %

Ludnoœæ mln 1 305 1 344 39 3 6

Produkcja energii elektrycznej TWh 2 497 4 716 2 219 89 11

w tym z wêgla TWh 1 972 3 723 1 751 89 22

udzia³ en.el. z wêgla % 79% 79%

Zu¿ycie energii elektrycznej TWh 2 323 4 433 2 110 91 79

na mieszkañca kWh/capita 1 781 3 298 1 517 85 26

Uwaga: wêgiel – ³¹cznie: w. kamienny i w. brunatny

�ród³o: opracowanie w³asne na podst. IEA – KWES (2007, 2013)



portowanym w postaci skroplonej, a obiekty te bêd¹ lokalizowane w obszarach przy-

brze¿nych w pobli¿u terminali regazyfikacji LNG (np. w Guangdong i Szanghaju).

Celem Chin jest osi¹gniêcie co najmniej 15% udzia³u OZE w ca³kowitej produkcji

energii do roku 2020. Chiny s¹ najwiêkszym na œwiecie producentem energii wodnej (ponad

720 TWh w 2010 r., KWES 2013). Zainstalowana moc wytwórcza w hydroenergetyce

wynosi³a 231 GW w 2011 r., stanowi¹c ponad jedn¹ pi¹t¹ krajowej mocy zainstalowanej.

Najwiêkszy na œwiecie projekt energetyki wodnej, Tama Trzech Prze³omów na rzece Jangcy,

zosta³ ukoñczony w lipcu 2012 roku; posiada 32 generatory o ³¹cznej mocy 22,7 GW,

a œrednia roczna produkcja energii powinna wynosiæ oko³o 85 TWh. Drugim istotnym

odnawialnym Ÿród³em energii jest wiatr, a Chiny s¹ drugim na œwiecie najwiêkszym produ-

centem energii z wiatru, generuj¹c w ten sposób 48 TWh w 2010 r. Moc zainstalowana

w tych elektrowniach w 2011 wynosi³a 63 GW i ka¿dego roku – od 2005 – ulega³a mniej

wiêcej podwojeniu. Znaczna czêœæ tej mocy pozostaje jednak niewykorzystana, gdy¿ brak

jest infrastruktury przesy³owej (stopieñ wykorzystania wynosi tylko 22%).

Chiny maj¹ obecnie 15 czynnych reaktorów w istniej¹cych elektrowniach j¹drowych

(o mocy ok. 12,5 GW) oraz 30 reaktorów (ponad 33 GW) w budowie. Do roku 2020

potencja³ ten ma siê zwiêkszyæ do 70 GW.
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3. Stany Zjednoczone (USA)

3.1. Informacje ogólne

Stany Zjednoczone to nie tylko najwiêksza na œwiecie gospodarka, ale te¿ potentat

w dziedzinie produkcji i zu¿ycia surowców energetycznych oraz energii finalnej.

Stany Zjednoczone posiadaj¹ najwiêksze na œwiecie udokumentowane zasoby wêgla

kamiennego i s¹ jego eksporterem netto. W rankingu najwiêkszych producentów i u¿yt-

kowników wêgla zajmuj¹ drugie miejsce na œwiecie (aczkolwiek i produkcja, i zu¿ycie jest

tam 3–4-krotnie mniejsze ni¿ w Chinach).

W USA od ponad piêciu lat dynamicznie rozwija siê produkcja gazu (a tak¿e ropy) ze

z³ó¿ niekonwencjonalnych (z formacji ³upkowych lub tzw. gazu zamkniêtego w innych

formacjach skalnych). Dziêki temu w 2012 roku Stany Zjednoczone sta³y siê najwiêkszym

na œwiecie producentem gazu ziemnego. Pozostaj¹ te¿ od lat najwiêkszym konsumentem

tego surowca w skali globalnej.

Pozyskiwanie dodatkowych iloœci gazu ze Ÿróde³ krajowych w USA ju¿ pozwoli³o

znacz¹co zmniejszyæ uzale¿nienie od importu. Jeszcze kilka lat temu Stany Zjednoczone

by³y najwiêkszym œwiatowym importerem gazu ziemnego, a obecnie plasuj¹ siê na szóstym

miejscu. Wzros³o te¿ zu¿ycie gazu w amerykañskiej energetyce, lecz skutkiem tego spad³o

tam zapotrzebowanie na wêgiel. Te nadmiarowe iloœci wêgla trafi³y na eksport, przyczy-

niaj¹c siê do powiêkszenia nadpoda¿y na rynkach miêdzynarodowych (BP 2013; IEA –

KWES 2013; Lorenz 2013).

Zu¿ycie gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych odpowiada oko³o 21–22% œwiatowej

konsumpcji tego surowca, a iloœciowo jest porównywalne z ³¹czn¹ wielkoœci¹ eksportu gazu

(w postaci skroplonej, LNG) z regionu Bliskiego Wschodu oraz Azji i Oceanii. Zu¿ycie wêgla

natomiast stanowi oko³o 12–13% œwiatowego zu¿ycia i jest porównywalne do wielkoœci han-

dlu miêdzynarodowego, realizowanego transportem morskim. Ze wzglêdu na tê skalê wszelkie

zmiany w zu¿yciu tych surowców w USA oddzia³uj¹ na œwiatowe rynki (Macmillan i in. 2013).

Wystarczalnoœæ amerykañskich zasobów wêgla – przy obecnych poziomach wydoby-

cia – wynosi ponad 250 lat (BP 2013). Wêgiel produkowany jest w 25 stanach, w trzech

g³ównych regionach wydobycia. Oko³o 70% produkcji pochodzi z piêciu stanów: Wyoming,

West Virginia, Kentucky, Pensylwania i Illinois.

Oprócz istotnej roli w produkcji energii elektrycznej, wêgiel ma równie¿ zastosowanie

w przemyœle cementowym oraz w produkcji koksu do wytopu rudy ¿elaza w wielkich



piecach stalowniczych. Niewielkie iloœci wêgla s¹ wykorzystywane do produkcji ciep³a do

ogrzewania obiektów handlowych, wojskowych, a nawet indywidualnych domów.

W latach 2000–2010, œrednio oko³o 5% wêgla produkowanego w Stanach Zjednoczo-

nych by³o eksportowane do innych krajów. W 2011 roku udzia³ eksportu wêgla kamiennego

z USA wzrós³ do 10% (czêœciowo jako uzupe³nienie braków na rynkach miêdzynarodowych

spowodowanych powodziami w Australii, wskutek których zmniejszy³ siê eksport z tego

kraju), a w 2012 r. udzia³ eksportu w produkcji zwiêkszy³ siê do 12%, a eksport wêgla

kamiennego ogó³em wzrós³ do rekordowego poziomu oko³o 114 mln ton ton (IEA – Coal

Information 2013).

W eksporcie wêgla z USA przewa¿a wêgiel metalurgiczny, a Europa jest najwiêkszym

importerem tego wêgla (nastêpny rynek to kraje azjatyckie). Stany Zjednoczone równie¿

importuj¹ niewielkie iloœci – g³ównie ze wzglêdów logistycznych (odleg³oœci transporto-

we) – wêgla koksowego z Kanady i energetycznego do elektrowni zlokalizowanych w re-

gionie Zatoki Meksykañskiej i na po³udniowym wschodzie.

Trzy g³ówne paliwa kopalne: ropa naftowa, gaz ziemny i wêgiel – które w ostatniej

dekadzie ³¹cznie dostarcza³y œrednio oko³o 87% ca³kowitej energii pierwotnej w USA –

dominuj¹ w amerykañskim miksie paliwowym od ponad 100 lat. Ostatnie wzrosty w krajowej

produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego spowodowa³y pewne przesuniêcia w wykorzystaniu

paliw kopalnych (g³ównie z wêgla na gaz w wytwarzaniu energii elektrycznej), ale przewaga

tych trzech Ÿróde³ energii utrzyma siê prawdopodobnie tak¿e w przysz³oœci. W corocznej

amerykañskiej prognozie Annual Energy Outlook 2013 (EIA – AEO 2013) scenariusz re-

ferencyjny – która zak³ada kontynuacjê obecnych regulacji prawnych i politycznych – prze-

widuje utrzymanie zale¿noœci od trzech g³ównych paliw kopalnych co najmniej do 2040 roku,

z udzia³em ponad trzy czwarte w krajowym bilansie zu¿ycia energii pierwotnej.

3.2. Zasoby wêgla kamiennego

Zasoby udokumentowane wêgla kamiennego na koniec 2012 r. szacowane s¹ na oko³o

234–237 mld ton (BP 2013; NMA).

Orientacyjne po³o¿enie z³ó¿ wêgla kamiennego i g³ównych centrów wydobywczych

pokazuje rysunek 3.1, na którym zaznaczono tak¿e wa¿niejsze porty, przez które ekspor-

towany jest wêgiel.

Trzy g³ówne obszary produkcji wêgla w Stanach Zjednoczonych to: region zachodni

(Western, 492 mln ton w 2012 r.), Appalachy (266 mln ton) oraz tzw. Interior (163 mln ton)

(NMA).

Wiêkszoœæ wêgla (oko³o 80%) produkowanego w regionie zachodnim pochodzi z za-

g³êbia Powder River (PRB – Powder River Basin), z kopalñ w stanach Wyoming i Montana.

Wêgle z PRB maj¹ zazwyczaj nisk¹ zawartoœæ siarki, ale te¿ nisk¹ wartoœæ opa³ow¹. Drugie

co do wielkoœci zag³êbie w regionie Zachodnim – Uinta (g³ównie Utah i Kolorado) –

produkuje oko³o 40 mln ton wêgla rocznie.
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Region Appalachów w statystykach amerykañskich dzieli siê na czêœæ pó³nocn¹ (NAPP),

centraln¹ (CAPP) i po³udniow¹ (SAPP). Z kopalñ w CAPP (Wirginia Zachodnia i wschodnie

Kentucky) pochodzi oko³o 55% produkcji wêgla, produkcja w czêœci pó³nocnej (NAPP,

g³ównie Pensylwania, Ohio i Wirginia) stanowi oko³o 38%, a najmniej wêgla wydobywa siê

w czêœci po³udniowej (SAPP, g³ównie Alabama).

Praktycznie ca³y wêgiel koksowy w USA jest wydobywany w Appalachach, a prawie

dwie trzecie produkcji pochodzi z CAPP.

W Interiorze najwiêksza produkcja (oko³o 60%) pochodzi z zag³êbia Illinois (stany:

Illinois, Indiana i zachodnie Kentucky); jest to wêgiel energetyczny, najczêœciej o wysokiej

zawartoœci siarki (IEA – Coal Medium 2012, NMA). Poni¿sze zestawienie przedstawia

zmiany w strukturze wydobycia w poszczególnych regionach.

Ponadto, bogate zasoby wêgla brunatnego znajduj¹ siê na po³udniu, w rejonie Zatoki

Meksykañskiej (najwiêksza produkcja w stanie Teksas) oraz na pó³nocy, w pobli¿u granicy

kanadyjskiej (Dakota Pó³nocna) (RWE 2007, EIA – Annual Coal... 2011).
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Rys. 3.1. G³ówne zag³êbia wêgla kamiennego w USA oraz wa¿niejsze porty

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (Walker 2000, RWE 2007, NMA)

Fig. 3.1. Main hard coal production regions in the USA and major coal ports

2005 2012 Zmiana

mln ton %

Produkcja 1 026 922 –10

Struktura [%]

Appalachy 35 29 –26

Interior 13 18 20

Zachód 52 53 –7

�ród³o: NMA



Rozwój produkcji wêgla kamiennego w USA w latach 1990–2012 (w podziale na wêgiel

energetyczny i koksowy) przedstawia rysunek 3.2. Liczby wyra¿aj¹ sumaryczn¹ produkcjê

wêgla kamiennego; w procentach podano udzia³ wêgla energetycznego w produkcji.

Od kilku lat utrzymuje siê tendencja zwiêkszania wydobycia w regionach na zachód od

rzeki Mississipi kosztem terenów górniczych po³o¿onych na wschodzie. Zmiana ta wynika

przede wszystkim z przepisów wprowadzonych w 1995 roku (Clean Air Act), która znacz¹co

ograniczy³a dopuszczalne emisje dwutlenku siarki z elektrowni wêglowych. Aby zmini-

malizowaæ inwestycje w instalacje odsiarczania spalin, elektrownie zaczê³y coraz powszech-

niej wykorzystywaæ niskosiarkowe wêgle z zag³êbia Powder River, pomimo wy¿szych

kosztów transportu. Te wêgle wypar³y czêœciowo wêgle bardziej zasiarczone – g³ównie

pochodz¹ce z zag³êbia Illinois, ale tak¿e niektóre wêgle z Appalachów.

Wydobycie wêgla w USA znajduje siê ca³kowicie w rêkach sektora prywatnego. W 2006

roku czynnych by³o oko³o 1400 kopalñ, w tym 800 odkrywkowych i 600 podziemnych; taki

stan – z niewielkimi zmianami – utrzymywa³ siê do roku 2008. Wstêpne dane za rok 2012

wskazuj¹, ¿e liczba czynnych kopalñ podziemnych zmniejszy³a siê do oko³o 500, a kopalñ

odkrywkowych pozosta³a na poziomie oko³o 800 (NMA).

Wydobycie wêgla w USA jest wysoce zmechanizowane, a oko³o 68% ma miejsce

w kopalniach odkrywkowych (z g³êbokoœci oko³o 60 metrów; tê metodê eksploatacji stosuje

siê generalnie tam, gdzie stosunek nadk³adu do wêgla N/W przekracza 8 metrów sze-

œciennych na tonê wêgla). Metoda odkrywkowa dominuje w zag³êbiach na zachodzie kraju,

w Appalachach przewa¿a górnictwo podziemne (63%), a w Interiorze ta metoda eksploatacji

stanowi oko³o 47%.

Bior¹c pod uwagê wielkoœæ wydobycia oraz liczbê czynnych kopalñ mo¿na stwierdziæ,

¿e przeciêtnie w jednej amerykañskiej kopalni produkuje siê poni¿ej 1 mln ton wêgla

rocznie. Istniej¹ jednak w tym wzglêdzie znaczne ró¿nice regionalne. W 2010 roku œrednia
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Fig. 3.2. Development of hard coal production in the USA, in the years 1990–2012



roczna produkcja w kopalni w regionie CAPP wynios³a 0,24 mln ton, 0,35 mln ton w NAPP

i 0,36 mln ton w SAPP, aczkolwiek wystêpuj¹ tam tak¿e du¿e kopalnie podziemne o pro-

dukcji rzêdu 1,2–1,4 mln ton rocznie. W zag³êbiu Illinois przeciêtna kopalnia produkuje 1,3

mln ton/rok, a w PRB – a¿ 26,6 mln ton. Dla porównania – œrednia wielkoœæ produkcji

w kopalniach australijskich (w stanie Queensland) w 2010 r. wynosi³a oko³o 3,7 mln ton

wêgla handlowego (IEA – Coal Medium 2012).

W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje ponad 500 spó³ek wêglowych, lecz prawie 60%

wêgla pochodzi od piêciu najwiêkszych producentów. S¹ to: Peabody Energy, Arch Coal,

Alpha Natural Resources, Cloud Peak Energy i Consol Energy. Dwie najwiêksze kopalnie

w USA, produkuj¹ce oko³o 100 mln ton wêgla rocznie ka¿da, to Black Thunder (Arch Coal)

i North Antelope Rochelle (Peabody). Obie kopalnie po³o¿one s¹ w po³udniowej czêœci PRB

(Wyoming) i dostarczaj¹ oko³o 20% ca³kowitej produkcji wêgla w Stanach Zjednoczonych.

3.3. Zagadnienia transportu wêgla

Amerykañskie górnictwo wêglowe dysponuje dobrze rozwiniêt¹ i wydajn¹ infrastruktur¹

transportow¹, obejmuj¹c¹ zarówno sieci kolejowe, transport drogowy, jak i ¿eglugê

œródl¹dow¹. W relacjach krajowych transport wêgla z kopalñ do elektrowni i wêz³ów

przemys³owych odbywa siê g³ównie kolej¹ (70% przewozów). Oko³o 15% wêgla jest

przewo¿one ciê¿arówkami, a 10% barkami po œródl¹dowych drogach wodnych. Pozosta³a

czêœæ jest transportowana kolejkami oraz przenoœnikami taœmowymi.

Najd³u¿sze odleg³oœci transportowe z kopalñ do odbiorców wystêpuj¹ w PRB – œrednio

prawie 2000 kilometrów, a najkrótsze – w pó³nocnych i po³udniowych Appalachach (400 km

NAPP i 160 km SAPP).

Chocia¿ transport kolejowy z PRB jest wydajny i taryfy kolejowe s¹ tam ni¿sze ni¿ na

przyk³ad w Appalachach, to przy tak du¿ych odleg³oœciach koszt transportu kolejowego

z PRB powiêksza koszt wêgla w dostawie o oko³o 25–30 USD/tonê. Mimo tego jednak – ze

wzglêdu na niskie koszty produkcji (i niskie ceny) – wêgiel z PRB jest tanim paliwem dla

amerykañskiej energetyki. Z Centralnych Appalachów transport mo¿e kosztowaæ od 5 do-

larów (na krótkich trasach) do 30 USD/tonê do u¿ytkowników na wschodnim wybrze¿u.

Jednak wysokie koszty producentów w tym regionie powoduj¹, ¿e dla krajowej energetyki

ten wêgiel jest drogi (IEA – Coal Medium 2012).

W relacjach eksportowych, odleg³oœci w transporcie kolejowym dla wêgli kierowanych

na eksport z Appalachów do portów morskich kszta³tuj¹ siê w zakresie od 600 do 1000 km,

a w transporcie wodnym œródl¹dowym do portów Zatoki Meksykañskiej – od 700 do

2500 km (RWE 2007). Z zag³êbia Powder River do portów wschodniego wybrze¿a odleg-

³oœci w transporcie l¹dowym mog¹ siêgaæ blisko 4 tys. kilometrów – porównywalnie do

odleg³oœci z rosyjskiego zag³êbia Kuzbass do portów eksportowych.

Wed³ug (RWE 2007) w USA jest 19 portów wêglowych z ponad 20 terminalami

o rocznej zdolnoœci prze³adunkowej 269 mln ton. Jednak du¿e porty morskie znajduj¹ siê tyl-
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ko na wschodnim wybrze¿u (najwa¿niejsze z nich s¹ w Baltimore i Hampton Roads) oraz w Za-

toce Meksykañskiej (Nowy Orlean i Mobile). Te ostatnie odgrywaj¹ te¿ g³ówn¹ rolê w impor-

cie morskim wêgla energetycznego do Stanów Zjednoczonych. W tabeli 3.1 zestawiono dane

o eksporcie wêgla amerykañskiego w podziale na porty eksportowe (dane za rok 2011).

Brak odpowiedniej infrastruktury portowej na zachodzie kraju nie pozwala amery-

kañskim producentom z najwiêkszego zag³êbia Powder River na rozwój eksportu na rynki

azjatyckie. W latach 2011–2012 powsta³o wiele koncepcji i projektów budowy portów na

zachodnim wybrze¿u (oraz infrastruktury transportowej), jednak¿e ze wzglêdu na wyraŸny

spadek cen wêgla na rynkach miêdzynarodowych (tendencje spadkowe z 2012 roku utrzy-

ma³y siê tak¿e w 2013), op³acalnoœæ tych projektów zdecydowanie siê pogorszy³a i prace nad

nimi wstrzymano na czas nieokreœlony. Dodatkowym negatywnym aspektem dla tych pro-

jektów by³ zdecydowany sprzeciw spo³eczny oraz brak zgody lokalnych w³adz odpowie-

dzialnych za ochronê œrodowiska.

3.4. Wêgiel kamienny energetyczny

Produkcja wêgla energetycznego w Stanach Zjednoczonych systematycznie spada od

2005 roku. Wstêpne dane za 2012 rok (IEA – Coal Information 2013) wskazuj¹, ¿e w porów-

naniu do 2005 roku spadek produkcji wyniós³ 134 mln ton (14,6%). W jeszcze wiêkszym

stopniu zmniejszy³o siê w tym czasie zu¿ycie: w 2012 roku by³o ni¿sze o 202 mln ton (blisko

22%).
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Tabela 3.1

USA – eksport wêgla w 2011 roku wed³ug stanów i portów

Table 3.1

U.S. coal export shipments (2011), by port state

Stan G³ówny port

Wêgiel

energetyczny

Wêgiel

koksowy

Razem

eksport

Udzia³

w eksporcie USA

mln ton %

VA Virginia Hampton Roads 6,8 30,4 37,2 38

LA Luizjana Nowy Orlean 13,6 5,9 19,5 20

MD Maryland Baltimore 3,5 14,0 17,5 18

AL Alabama Mobile 0,8 8,4 9,3 9

Inne stany 9,4 4,4 13,8 <5

Razem USA 34,2 63,0 97,2 100

Udzia³ 4 stanów [%] 72 93 85

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (U.S. Coal Exports 2013)



Do tych spadków bez w¹tpienia przyczyni³ siê tzw. boom ³upkowy. W USA w ci¹gu

ostatnich kilku lat produkcja gazu ziemnego wzros³a o oko³o 25%, a produkcja ropy naftowej

i innych produktów naftowych – o 30%, dziêki czemu import netto tych surowców zmniej-

szy³ siê o po³owê. Szybki wzrost produkcji gazu ziemnego – przy naturalnej regionalizacji

œwiatowych rynków gazu – spowodowa³ zmiany w bilansie paliw w amerykañskim sektorze

energetycznym. Gaz zacz¹³ wypieraæ wêgiel w wytwarzaniu energii elektrycznej, co z kolei

spowodowa³o znaczny wzrost eksportu wêgla z USA, szczególnie do Europy (Lorenz 2013).

Rysunek 3.3 przedstawia zmiany w produkcji i zu¿yciu oraz imporcie i eksporcie wêgla

energetycznego w USA w latach 1990–2012.

Spadek zapotrzebowania na wêgiel energetyczny w kraju spowodowa³ spadek importu

(o ponad 70% pomiêdzy rokiem 2005 i 2012, tj. o prawie 19 mln ton). Poniewa¿ szczególnie

w dwóch ostatnich latach spadek zu¿ycia by³ wiêkszy od spadku produkcji, dla nadwy¿ek

wêgla gor¹czkowo poszukiwano zagranicznych rynków zbytu. W porównaniu z rokiem

2010 eksport wêgla energetycznego z USA podwoi³ siê, a w porównaniu do 2005 roku –

wzrós³ o 165% (o 31,5 mln ton).

Dynamikê zmian produkcji, zu¿ycia, eksportu i importu przedstawia rysunek 3.4 (zmiany

obliczono dla takich interwa³ów czasowych, jak pokazane na rysunku 3.3, tzn. dla roku 1995

rokiem odniesienia by³ 1990, a dla 2012 – rok 2010). Wybrane dane liczbowe pochodz¹ce ze

statystyk IEA zebrano w tabeli 3.2.

Udzia³ Stanów Zjednoczonych w œwiatowym handlu wêglem energetycznym

W po³owie pierwszej dekady obecnego stulecia do Europy trafia³y zaledwie 2 mln ton

amerykañskiego wêgla energetycznego, a prawie trzy czwarte eksportu kierowano do Ka-

nady (oko³o 13–14 mln ton). W kolejnych latach rynek europejski zyskiwa³ na znaczeniu:

w 2012 roku odbiorcy w Europie kupili oko³o 27 mln ton wêgla energetycznego z USA,

43

0

10

20

30

40

50

60

1990 1995 2000 2005 2010 2012

[m
ln

to
n

]

Eksport Import

600

700

800

900

1000

1990 1995 2000 2005 2010 2012

[m
ln

to
n

]

Produkcja Zu¿ycie

Rys. 3.3. Rozwój produkcji i zu¿ycia oraz eksportu i importu wêgla energetycznego w USA w latach

1990–2012

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)

Fig. 3.3. Development of production and consumption, and exports and imports of steam coal in the USA in the

years 1990–2012



44

Produkcja

2.8% 7.5% 9.1%

-6.5% -8.7%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

1995 2000 2005 2010 2012

Zu¿ycie

7.3%
15.1%

7.7%

-7.6%
-15.3%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

1995 2000 2005 2010 2012

Eksport

-13.7%
-29.8%

-17.8%

20.6%

119.9%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%
100%

125%

150%

1995 2000 2005 2010 2012

Import

166.8%

48.8%

166.4%

-38.1%
-55.3%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

1995 2000 2005 2010 2012

Rys. 3.4. Dynamika zmian produkcji i zu¿ycia oraz eksportu i importu wêgla energetycznego w USA w latach

1990–2012

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)

Fig. 3.4. Dynamics of production and consumption, and exports and imports of steam coal in the USA

in the years 1990–2012

Tabela 3.2

USA – produkcja, zu¿ycie, eksport i import wêgla energetycznego w latach 2005–2012

Table 3.2

USA – production, consumption, export and import of steam coal in the years 2005–2012

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Produkcja mln ton 916,0 856,5 782,0

udzia³ w produkcji œwiatowej % 21,0 16,1 13,2

Zu¿ycie mln ton 932,7 862,3 730,7

udzia³ w zu¿yciu œwiatowym % 21,3 16,5 12,6

Eksport mln ton 19,1 23,0 50,6

udzia³ eksportu w produkcji krajowej % 2,1 2,7 6,5

udzia³ w eksporcie œwiatowym % 3,4 2,9 5,3

Import mln ton 25,9 16,0 7,2

udzia³ importu w zu¿yciu krajowym % 2,8 1,9 1,0

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)



a Kanada tylko 2,2 mln ton. Rysunek 3.5 przedstawia porównanie struktury g³ównych

odbiorców wêgla amerykañskiego w eksporcie w latach 2005 i 2012.

Dziêki dynamicznemu rozwojowi eksportu – szczególnie w dwóch ostatnich latach –

Stany Zjednoczone sta³y siê szóstym w œwiecie eksporterem wêgla energetycznego z ponad

5-procentowym udzia³em w rynku (por. tab. 3.2).

Import wêgla energetycznego do USA w 2012 r. zmniejszy³ siê ponad 3-krotnie w po-

równaniu do 2005 r. Zarówno wówczas, jak i obecnie prawie 90% importu pochodzi

z Ameryki Po³udniowej – a dominuj¹cym dostawc¹ jest Kolumbia. Dla niektórych odbior-

ców amerykañskich – elektrowni po³o¿onych w pobli¿u portów Zatoki Meksykañskiej oraz

na po³udniowym wybrze¿u Atlantyku – taniej jest importowaæ wêgiel drog¹ morsk¹ ni¿

kupowaæ wêgiel krajowy, transportowany kolej¹ lub barkami z oddalonych regionów górni-

czych USA.

Ceny wêgla energetycznego

W Stanach Zjednoczonych ceny wêgla krajowego, dostarczanego do elektrowni, s¹

relatywnie niskie – w porównaniu do poziomów obserwowanych w handlu miêdzynaro-

dowym. Po czêœci s¹ bowiem pochodn¹ œrednich kosztów produkcji wêgla. Ponad 650 mln

ton wêgla w USA ma koszty wydobycia poni¿ej 40 USD/tonê (IEA – Coal Medium 2012).

Koszty te s¹ jednak mocno zró¿nicowane w poszczególnych regionach.

Najni¿szymi kosztami charakteryzuj¹ siê wielkie odkrywkowe kopalnie w zag³êbiu

Powder River, gdzie wêgiel mo¿e byæ wydobywany po koszcie nawet poni¿ej 12 USD/tonê.

Jednak¿e kalorycznoœæ wêgli z PRB jest stosunkowo niska: w granicach 18,4–20,5 MJ/kg

(4 400–4 900 kcal/kg).

Koszty wydobycia w zag³êbiu Illinois kszta³tuj¹ siê pomiêdzy 25 a 33 USD/tonê, lecz

w wiêkszoœci kopalñ bli¿sze s¹ raczej górnej granicy tego przedzia³u. Wartoœæ opa³owa wêgli

z tego regionu zwykle przekracza 25 MJ/kg (6000 kcal/kg), ale zawartoœæ siarki jest stosun-

kowo wysoka – na poziomie oko³o 3% (przy standardzie w handlu œwiatowym poni¿ej 1%).
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Fig. 3.5. Main recipients of US steam coal exports in 2005 and 2012



W Appalachach w wielu kopalniach kalorycznoœæ czêsto przekracza 26 MJ/kg (6300

kcal/kg), jednak¿e koszty w tym regionie (o przewadze eksploatacji podziemnej) nale¿¹ do

najwy¿szych w górnictwie amerykañskim: szacowane s¹ w szerokim zakresie od 60 do 95

USD/tonê (w kopalniach wêgla koksowego koszty zazwyczaj s¹ wy¿sze ni¿ w kopalniach

wêgla energetycznego i najczêœciej zbli¿one do 100 USD/tonê lub wy¿sze) (IEA – Coal

Medium 2012).

W konsekwencji zró¿nicowania kosztów wydobycia i geograficznego usytuowania ryn-

ku, ceny wêgla w zachodniej czêœci kraju s¹ doœæ niskie i charakteryzuj¹ siê niewielk¹

zmiennoœci¹, natomiast ceny we wschodnich stanach podlegaj¹ podobnym wahaniom jak

ceny miêdzynarodowe, gdy¿ lokalni producenci maj¹ mo¿liwoœæ eksportu.

Na rysunku 3.6 przedstawiono kszta³towanie siê œrednich rocznych cen sprzeda¿y wêgla

w USA (loco kopalnia) oraz koszty wêgla w dostawie do elektrowni – uœrednione w skali

kraju. Dodatkowo pokazano œrednie wartoœci cen wêgli amerykañskich w eksporcie – s¹ to

ceny z rynków spot, okreœlone na bazie FOB w portach eksportowych: Hampton Roads

i Nowy Orlean. Wartoœci tych cen zaczê³y byæ notowane w 2011 roku, gdy wêgiel amery-

kañski pojawi³ siê na wiêksz¹ skalê w handlu miêdzynarodowym. Ceny wêgli amerykañ-

skich w eksporcie odnosz¹ siê do standardowej jakoœci w handlu miêdzynarodowym (kalo-

rycznoœæ ok. 25 MJ/kg i zawartoœæ siarki poni¿ej 1%).

Wêgiel amerykañski w dostawach do Europy Zachodniej konkuruje przede wszystkim

z wêglem kolumbijskim (oraz rosyjskim), a na rynku azjatyckim – z wêglem z RPA w do-

stawach do Chin i Indii, choæ na znacznie mniejsz¹ skalê.
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Fig. 3.6. Domestic steam coal prices in the U.S. market against the FOB price of U.S. coal exports in the years

2005–2012



3.5. Wêgiel koksowy

Wydobycie wêgli koksowych w USA ma miejsce g³ównie w rejonie Appalachów, gdzie

zlokalizowane s¹ najwiêksze z³o¿a wêgla tego typu. W pó³nocnej i centralnej czêœci Appa-

lachów (w stanach: West Virginia, Virginia, Kentucky, Maryland, Pensylwania i Ohio)

koncentruje siê prawie 90% produkcji (w 2011 r. 72 mln ton).

W rejonie tym przewa¿aj¹ kopalnie podziemne i ma³e kopalnie odkrywkowe. Problemem

dla producentów wêgla w Appalachach jest wyczerpywanie siê ekonomicznie op³acalnych

do eksploatacji zasobów, spadek produktywnoœci kopalñ i rosn¹ce koszty wydobycia.

Ponadto polityka ochrony œrodowiska i regulacje prawne nie sprzyjaj¹ inwestycjom roz-

wojowym (Meister 2013).

W strukturze jakoœciowej produkcji udzia³ wêgli o du¿ej zawartoœci czêœci lotnych HV A

i B (high-volatile) jest na poziomie oko³o 60% (wêgle HV B, w zale¿noœci od koniunktury,

mog¹ byæ równie¿ kierowane na rynek wêgli energetycznych). Pozosta³y wolumen stanowi¹

wêgle koksowe LV (low-volatile) i MV (medium-volatile) oraz PCI HV. Wêgle LV i MV

produkuj¹ g³ównie kopalnie zlokalizowane w zag³êbiach Blue Creek i Pocahontas (Word

Coal 2005).

Udzia³ wêgla koksowego w produkcji wêgla ogó³em w USA kszta³tuje siê w ostatnich

latach na poziomie oko³o 8–9%. G³ównymi producentami wêgla koksowego s¹ koncerny:

— Alpha Natural Resources – po przejêciu Massey Energy sta³ siê wiod¹cym produ-

centem wêgla metalurgicznego; kopalnie zlokalizowane g³ównie w Centralnych

i Pó³nocnych Appalachach (Virginia, West Virginia). Koncern w rankingu œwiato-

wych eksporterów wêgli metalurgicznych zajmuje trzeci¹ pozycjê – oko³o 75%

produkcji (15 mln w 2012 r.) kierowane jest na rynek miêdzynarodowy.

— Arch Coal Inc. – (przej¹³ w czerwcu 2011 r. International Coal Group Inc. z ko-

palniami wêgla koksowego); produkcja wêgla metalurgicznego HV, LV oraz PCI HV

prowadzona jest w kilku kompleksach w Centralnych i Pó³nocnych Appalachach.

Zdolnoœci produkcyjne 8–9 mln ton wêgla metalurgicznego.

— Cliffs Natural Resources – wydobycie wêgla metalurgicznego LV w Pinnacle

Complex (West Virginia) i Oak Grove (Alabama) oraz wêgla HV w Cliffs Logan

Count Coal (West Virginia). Roczne zdolnoœci produkcyjne kopalñ s¹ na poziomie

oko³o 8 mln ton.

— Consol Energy – kopalnie wêgla metalurgicznego zlokalizowane w rejonie West

Virginia i Virginia. W 2012 r. sprzeda¿ na rynek krajowy wynios³a 1,5 mln ton

natomiast w eksporcie prawie 6 mln ton.

— Walter Energy – kopalnie wêgla koksowego zlokalizowane w Alabamie produkuj¹

wêgiel LV, MV i VH (z³o¿e Blue Creek). Produkcja w roku 2012 by³a na poziomie

oko³o 8 mln ton w tym 5 mln ton stanowi³ wêgiel koksowy LV. Ponad 90% sprzeda¿y

stanowi eksport.

W ostatnich latach USA, z produkcj¹ wêgla metalurgicznego na poziomie 70–80 mln ton,

zajmuje w rankingu œwiatowych producentów trzeci¹ pozycjê z udzia³em prawie 11%
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w globalnym wydobyciu tego typu wêgla. W latach 2005–2012 wydobycie wêgla kokso-

wego wzros³o o 75% (w œrednim tempie 8% rocznie). Zdolnoœci produkcyjne kopalñ wzros³y

z 57 mln ton w roku 2007 do 85 mln ton w roku 2011. Wzrost ten spowodowany by³

dynamicznie rosn¹cym popytem na wêgiel na rynku miêdzynarodowym, natomiast zu¿ycie

wêgla koksowego na rynku krajowym konsekwentnie ulega³o spadkowi – w latach

1990–2012 obni¿y³o siê o ponad 16 mln ton (46%). W okresie tym w przemyœle hutniczym

w USA nast¹pi³y zmiany w technologii produkcji stali – wzrós³ udzia³ stali produkowanej

z wykorzystaniem energii elektrycznej EAF (Electric Arc Furnaces), a udzia³ procesu

wielkopiecowego (z wykorzystaniem koksu) obni¿y³ siê z prawie 54% w roku 1990 do

39,5% w roku 2012 (produkcja surówki ¿elaza zmniejszy³a siê o 35%). Redukcji uleg³y

zdolnoœci wytwórcze krajowego koksownictwa – produkcja koksu obni¿y³a siê 23,2 mln ton

do oko³o 14 mln ton w 2012 r.

Wielkoœci i dynamikê zmian produkcji, zu¿ycia, eksportu i importu (w takim samym

schemacie jak dla wêgla energetycznego) pokazuj¹ wykresy na rysunkach 3.7 i 3.8, na-

tomiast wybrane dane liczbowe zestawiono w tabeli 3.3. Zmiany obliczono dla takich

interwa³ów czasowych, jak pokazane na rysunku 3.7, tzn. dla roku 1995 rokiem odniesienia

by³ 1990, a dla 2012 – rok 2010.

Udzia³ Stanów Zjednoczonych w œwiatowym handlu wêglem metalurgicznym

Producenci w USA nale¿¹ do grupy tzw. dostawców wahad³owych – przy wysokich

cenach wêgla zwiêkszaj¹ poda¿, natomiast przy spadku cen ograniczaj¹ produkcjê i wyco-

fuj¹ siê z rynku. Rosn¹cy popyt azjatycki i wysokie ceny wêgli metalurgicznych na rynku

miêdzynarodowym stworzy³y warunki do ekspansji produkcji i eksportu, który od 2002 rós³

systematycznie, osi¹gaj¹c w latach 2011–2012 rekordowy poziom 63 mln ton (ponad trzy-

krotny wzrost).

G³ównym rynkiem dla eksportowanego z USA wêgla jest tradycyjnie Europa (kraje UE,

Ukraina, Turcja). W ostatnim czasie znacznie zwiêkszy³a siê sprzeda¿ na rynek azjatycki,
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Fig. 3.7. Development of production and consumption, and exports and imports of coking coal in the USA

in the years 1990–2012
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Fig. 3.8. Dynamics of production and consumption, and exports and imports of coking coal in the USA in the

years 1990–2012

Tabela 3.3

USA – produkcja, zu¿ycie, eksport i import wêgla koksowego w latach 2005–2012

Table 3.3

USA– production, consumption, export and import of coking coal in the years 2005–2012

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Produkcja mln ton 46,4 68,6 81,3

udzia³ w produkcji œwiatowej % 7,0 9,6 10,6

Zu¿ycie mln ton 20,9 19,2 19,0

udzia³ w zu¿yciu œwiatowym % 3,2 2,8 2,6

Eksport mln ton 25,1 50,8 63,4

udzia³ eksportu w produkcji krajowej % 54,1 74,0 78,0

udzia³ w eksporcie œwiatowym % 12,1 18,0 21,8

Import mln ton 1,6 1,4 1,0

udzia³ importu w zu¿yciu krajowym % 6,0 7,2 5,3

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych: US EIA, IEA – Coal Information 2010, 2013



który przejmuje oko³o 30% eksportu. Od 2005 roku eksport wêgla amerykañskiego na rynek

azjatycki wzrós³ ponad piêciokrotnie. Pozosta³a iloœæ wêgla kierowana jest do Kanady,

Brazylii i Afryki (RPA, Egipt).

Wêgiel z regionu Appalachów przewo¿ony jest kolej¹ do portów na wschodnim wy-

brze¿u lub barkami do Nowego Orleanu. Ponad 50% eksportu drog¹ morsk¹ odbywa siê

przez port Hampton Roads, oko³o 24% przez port Baltimore, a pozosta³a iloœæ przez

terminale w portach Mobile i Nowy Orlean.

G³ównych odbiorców amerykañskiego wêgla koksowego i ich udzia³ w eksporcie w la-

tach 2005 i 2012 pokazuj¹ wykresy na a rysunku 3.9.

Ceny wêgla koksowego

Lata 2012–2013 to okres niekorzystnych dla producentów wêgla zmian na rynku miêdzy-

narodowym. Trudna sytuacja w gospodarce œwiatowej istotnie wp³ynê³a na koniunkturê na

rynku stali, a wiêc i na rynkach surowców zwi¹zanych z bran¿¹ hutnicz¹.

W okresie wzmo¿onego popytu na wêgiel koksowy i wysokich jego cen rynkowych

koncerny górnicze uruchomi³y liczne inwestycje w rozwój mocy wydobywczych, zarówno
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w istniej¹cych kopalniach i zag³êbiach jak i w nowych, niezagospodarowanych z³o¿ach na

œwiecie (Ozga-Blaschke 2010, 2012). Wzrost poda¿y wêgla by³ znacznie wiêkszy ni¿

przewidywane tempo wzrostu popytu, co doprowadzi³o do destabilizacji rynku i znacznych

spadków cen wêgli metalurgicznych w handlu miêdzynarodowym.

Porównanie œrednich cen wêgla z USA w eksporcie z cenami kontraktowymi (bench-

markami) negocjowanymi dla wêgla koksowego typu hard premium w handlu miêdzy-

narodowym pokazuje wykres na rysunku 3.10.

Wykazywane w statystykach ceny w eksporcie dotycz¹ ca³ego sprzedanego wolumenu

wêgli o zró¿nicowanej jakoœci, ró¿ni¹ siê wiêc od wskaŸnikowych benchmarków ustalanych

dla wêgli o okreœlonej jakoœci (z wybranych kopalñ). Wêgle gorszej jakoœci (o wy¿szej

zawartoœci czêœci lotnych i s³abszych parametrach koksotwórczych) wyceniane s¹ ni¿ej.

Dla wêgli amerykañskich najwy¿sze ceny uzyskuj¹ wêgle LV, a ró¿nica cen miêdzy

wêglami LV i HV A utrzymuje siê (w zale¿noœci od sytuacji rynkowej) na poziomie 5–10%,

a miêdzy wêglami LV i HV B na poziomie od kilkunastu do nawet 30%.

Od po³owy 2011 do po³owy 2013 roku œrednie ceny eksportowe wêgli amerykañskich

obni¿y³y siê o prawie 50%. Tak niski poziom cen wêgli metalurgicznych na rynku powoduje,

¿e czêœæ wêgla sprzedawana jest poni¿ej kosztów produkcji, a koncerny wydobywcze notuj¹

straty. Sytuacja rynkowa wymusi³a na koncernach górniczych dzia³ania w kierunku redukcji

kosztów i zwiêkszenia efektywnoœci produkcji poprzez: ciêcia miejsc pracy, ograniczenie

podwy¿ek p³ac, renegocjacje umów z kooperantami, zamykanie kopalñ o wysokich kosztach

produkcji, opóŸnianie realizacji lub zaniechanie nowych projektów (Ozga-Blaschke 2013).
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3.6. Rola wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w USA

Ponad 92% wêgla zu¿ywanego w Stanach Zjednoczonych jest wykorzystywane do

wytwarzania energii elektrycznej. USA ma oko³o 1400 wêglowych pracuj¹cych jednostek

wytwórczych energii elektrycznej w prawie 600 elektrowniach w ca³ym kraju.

W 2011 r. ³¹czna moc zainstalowana w energetyce amerykañskiej wynosi³a oko³o 1051

GW i w porównaniu z rokiem 2005 (oko³o 978 GW) zwiêkszy³a siê o 7%. Podstawowe

informacje o pozycji wêgla w energetyce USA zamieszczono w tabeli 3.4.

Tradycyjnie z wêgla w USA pochodzi³a ponad po³owa produkcji energii elektrycznej.

Jednak w ci¹gu ostatnich dwudziestu lat wiêkszoœæ nowych mocy w amerykañskiej ener-

getyce stanowi³y instalacje gazowe, skutkiem czego udzia³ wêgla w produkcji energii

elektrycznej ogó³em zmniejszy³ siê z 53% w roku 1990 do 43% w 2011 roku, a w 2012 – do

37%. Wystêpuj¹ doœæ wyraŸne ró¿nice pomiêdzy struktur¹ mocy zainstalowanej w poszcze-

gólnych typach elektrowni a struktur¹ wytwarzania energii elektrycznej w tych Ÿród³ach, co

ilustruje rysunku 3.11.

Chocia¿ energetyka wêglowa nadal posiada najwiêkszy udzia³ wœród wszystkich Ÿróde³

energii elektrycznej, jej produkcja spada ju¿ od 2007 r. zarówno ze wzglêdu na niewielki

wzrost popytu na energiê elektryczn¹, jak i siln¹ konkurencjê cenow¹ z gazem ziemnym oraz

wzrost wykorzystania odnawialnych Ÿróde³. W 2012 roku wytwarzanie w elektrowniach

gazowych by³o szczególnie op³acalne w regionach wschodnich, gdzie ceny wêgla s¹ sto-

sunkowo wysokie, a ceny gazu niskie (w zwi¹zku z dalszym wzrostem produkcji gazu
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Tabela 3.4

Pozycja wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w USA

Table 3.4

Position of coal in electricity generation in the USA

Wyszczególnienie Jedn.

Rok Zmiana 2005–2011
Udzia³

w œwiecie

2005 2011 w jedn. nat. %
w 2011 r.

[%]

Ludnoœæ mln 297 312 15 5 1

Produkcja energii elektrycznej TWh 4 268 4 327 59 1 19

w tym z wêgla TWh 2 154 1 875 –279 –13 24

udzia³ en.el. z wêgla % 50 43

Zu¿ycie energii elektrycznej TWh 4 047 4 127 80 2 138

na mieszkañca kWh/capita 13 640 13 227 -413 –3 196

Uwaga: wêgiel – ³¹cznie: w. kamienny i w. brunatny

�ród³o: opracowanie w³asne na podst. IEA – KWES (2007, 2013)



³upkowego). Nast¹pi³o tak¿e zmniejszenie zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ (m.in.

z powodu rekordowo ciep³ej zimy).

O przysz³ej pozycji wêgla w energetyce amerykañskiej decydowaæ bêdzie nie tylko

konkurencja kosztowa w wytwarzaniu energii z wêgla i gazu – dwóch podstawowych paliw

krajowych. Istotn¹ rolê bêd¹ odgrywaæ regulacje dotycz¹ce emisji. Ju¿ od 2016 roku wejd¹

w ¿ycie nowe federalne limity zawartoœci rtêci i innych toksycznych substancji w powietrzu.

Te regulacje dotkn¹ przede wszystkim wytwórców, wykorzystuj¹cych starsze, mniejsze

i mniej efektywne jednostki wêglowe. Tañszym rozwi¹zaniem bêdzie zamkniêcie tych

elektrowni ni¿ inwestowanie w ich wyposa¿enie w wymagane instalacje redukcji emisji.

W konsekwencji oko³o 50 GW netto mocy wêglowych mo¿e zostaæ wy³¹czonych, powodu-

j¹c zmniejszenie zu¿ycia wêgla o oko³o 90 milionów ton w stosunku do poziomu 2011 r.

(U.S. coal-fired...; Lorenz 2013).

Jeœli ponadto Stany Zjednoczone wdro¿¹ nowe zasady, które bêd¹ ograniczaæ lub w inny

sposób regulowaæ poziom emisji dwutlenku wêgla i innych gazów cieplarnianych, per-

spektywy krajowego zu¿ycia wêgla mog¹ siê powa¿nie zmieniæ, gdy¿ zmieni siê ekonomika

spalania wêgla ze wzglêdu na koszty emisji CO2. To mo¿e sk³oniæ firmy energetyczne do

rozwa¿enia odejœcia od spalania wêgla na rzecz gazu ziemnego lub innych technologii

wytwarzania, np. energii j¹drowej, czy odnawialnych Ÿróde³ energii.

W marcu 2012 r. amerykañska Agencja Ochrony Œrodowiska EPA zaproponowa³a nowy

standard dla emisji dwutlenku wêgla w wysokoœci 450 kilogramów CO2 na MWh dla

nowych elektrowni opalanych wêglem, które spe³niaj¹ okreœlone kryteria zdolnoœci wy-

twórczych. Ten limit emisji praktycznie determinuje wymaganie, aby nowe jednostki wê-

glowe wytwórcze stosowa³y technologiê wychwytywania i sekwestracji CO2 (CCS).

Du¿a dostêpnoœæ taniego krajowego gazu spowodowa³a u wielu wytwórców przejœcie

z wêgla na gaz w produkcji energii elektrycznej. Niskie ceny gazu ziemnego w Stanach
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Zjednoczonych daj¹ równie¿ przewagê konkurencyjn¹ dla amerykañskiego przemys³u –

zw³aszcza petrochemicznego i nawozów sztucznych.

Spadek zapotrzebowania w kraju zmusi³ amerykañskich producentów wêgla energe-

tycznego do poszukiwania innych rynków. Nast¹pi³ znaczny wzrost eksportu, a wiêkszoœæ

wêgla trafi³a do Europy. W rezultacie spad³y ceny wêgla na rynkach miêdzynarodowych,

a tani wêgiel sta³ siê konkurencyjnym paliwem w europejskiej energetyce, wygrywaj¹c

z drogim gazem. W Europie nast¹pi³a wiêc sytuacja odwrotna ni¿ w Stanach Zjedno-

czonych. Ironi¹ jest, ¿e Stany Zjednoczone, które nie podpisa³y protoko³u z Kioto, osi¹gnê³y

spadek emisji gazów cieplarnianych (poprzez wzrost zu¿ycia gazu), podczas gdy Europa,

która forsuje wprowadzanie limitów emisji CO2 i jako pierwsza wdro¿y³a system handlu

uprawnieniami do emisji, odnotowa³a wzrost emisji gazów cieplarnianych w sektorze energe-

tycznym, gdy¿ dla wielu wytwórców spalanie wêgla by³o zdecydowanie bardziej korzystne

ekonomicznie (zw³aszcza przy niskich rynkowych cenach uprawnieñ do emisji) (Macmillan

i in. 2013).
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4. Indie

4.1. Informacje ogólne

Indie zajmuj¹ obecnie trzeci¹ w œwiecie pozycjê w œwiatowej produkcji i konsumpcji

wêgla kamiennego. S¹ te¿ trzecim w œwiecie importerem wêgla oraz czwartym najwiêkszym

konsumentem energii. W 2011 roku Indie by³y dziesi¹t¹ najwiêksz¹ gospodark¹ œwiata pod

wzglêdem nominalnej wartoœci produktu krajowego brutto (PKB). Indie s¹ czwartym naj-

wiêkszym konsumentem ropy i produktów naftowych na œwiecie. Kraj w du¿ym stopniu

uzale¿niony jest od importu ropy naftowej, g³ównie z Bliskiego Wschodu (IEA – Coal

Information 2013; IEA – KWES 2013).

W 1973 roku, na mocy ustawy nacjonalizuj¹cej górnictwo wêglowe (Coal Mines

Nationalization Act), rz¹d Indii przej¹³ kontrolê nad krajowymi zasobami wêgla. W 1975 r.

utworzono spó³kê Coal India Limited (CIL) jako jedynego pañstwowego producenta.

CIL pozostaje do dziœ najwiêkszym w kraju producentem wêgla, dostarczaj¹c oko³o 80%

tego surowca. W 2010 r. dokonano czêœciowej prywatyzacji CIL poprzez gie³dê, podczas

której rz¹d zby³ 10% swych udzia³ów – by³a to jak dot¹d najwiêksza prywatyzacja

w Indiach. Oprócz CIL na terenie ca³ego kraju dzia³aj¹ równie¿ mniejsze spó³ki wêglo-

we – np. Singareni Collieries Company (SCCL), wytwarzaj¹ca oko³o 8% krajowej

produkcji wêgla.

W 2000 r. wprowadzono deregulacjê cen wêgla, dziêki czemu spó³ki wêglowe mog³y

zwiêkszyæ ceny, gdy ros³y koszty produkcji. Jednak Ministerstwo ds. wêgla i kopalñ nadal

kontroluje dystrybucjê wêgla i dotacje do ró¿nych firm. W 2007 r. rz¹d przyj¹³ nowe zasady

dystrybucji wêgla, w myœl których przydziela limitowane dostawy wêgla do priorytetowych

sektorów, szczególnie do energetyki i produkcji nawozów. Zagro¿enia dla wzrostu gospo-

darczego w Indiach, to wysoki poziom zad³u¿enia, braki infrastrukturalne i polaryzacja

krajowej sceny politycznej pomiêdzy dwoma najwiêkszymi partiami politycznymi (EIA –

India... 2013).

Oko³o 70% wêgla jest zu¿ywane w energetyce. Wa¿nymi u¿ytkownikami wêgla jest te¿

przemys³ stalowy i cementowy. Za gwa³townym wzrostem zu¿ycia wêgla nie nad¹¿a jednak

krajowy wzrost produkcji, co doprowadzi³o do znacz¹cego wzrostu importu. W samym tylko

roku 2012 import wêgla kamiennego do Indii wzrós³ o 20% (do prawie 160 mln ton).

Wiêkszoœæ importowanego wêgla stanowi wêgiel energetyczny (123 mln ton w roku 2012)

(IEA – Coal Information 2013).



Indie s¹ licz¹cym siê w skali œwiata producentem i eksporterem rudy ¿elaza. Indyjski

przemys³ stalowy opiera siê przede wszystkim na importowanym wêglu koksowym wy-

sokiej jakoœci, ze wzglêdu na stosunkowo nisk¹ jakoœæ zasobów krajowych.

Rysunki 4.1 i 4.2 przedstawiaj¹ rozwój produkcji wêgla kamiennego w Indiach w latach

1990–2012 oraz rozwój importu, szczególnie dynamiczny po roku 2005. Jeszcze do po³owy

lat dziewiêædziesi¹tych XX w. Indie nie importowa³y wêgla energetycznego, a tylko nie-

wielkie pocz¹tkowo iloœci wêgla koksowego – aby spe³niæ wysokie wymagania w przemyœle

hutnictwa ¿elaza i stali. Z czasem jednak ros³a przepaœæ pomiêdzy krajow¹ poda¿¹ i popy-

tem, a niedobory musia³ uzupe³niaæ wêgiel z importu.

(Na wykresach liczby wyra¿aj¹ sumaryczn¹ produkcjê/import wêgla kamiennego; w pro-

centach podano udzia³ wêgla energetycznego).
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Rys. 4.1. Rozwój produkcji wêgla kamiennego w Indiach w latach 1990–2012

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)

Fig. 4.1. Development of hard coal production in India, in the years 1990–2012
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Fig. 4.2. Development of hard coal imports to India in the years 1990–2012



4.2. Zasoby wêgla kamiennego

Orientacyjne po³o¿enie z³ó¿ wêgla w Indiach przedstawiono na rysunku 4.3, na którym

zaznaczono tak¿e wybrane wa¿niejsze porty.

Wed³ug stanu na koniec 2010 r. (BP 2013) Indie mia³y 60,6 mld ton zasobów wêgla

kamiennego – pi¹te co do wielkoœci na œwiecie (dla antracytu i wêgli bitumicznych – trzecie

co do wielkoœci, po Stanach Zjednoczonych i Chinach). Dane indyjskie (Indian Minerals

Yearbook 2011) pokazuj¹ wy¿sze wartoœci zasobów udokumentowanych: 114 mld ton

wêgla kamiennego oraz 6,1 mld ton wêgla brunatnego (lignitu).

Wêgle indyjskie maj¹ zazwyczaj wysok¹ zawartoœæ popio³u i nisk¹ zawartoœæ siarki.

Wiêkszoœæ zasobów wêgla kamiennego (prawie 70%) znajduje siê we wschodniej czêœci

kraju, w stanach: Jharkhand (ok. 35%), Orissa (21%) i Chhattisgarh (11%). Inne wêglowe

regiony to: West Bengal, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh i Maharashtra. Indie maj¹

ograniczone zasoby wêgla koksuj¹cego – wiêkszoœæ tych zasobów znajduje siê w stanie

Jharkhand.

Indie s¹ trzecim najwiêkszym producentem wêgla na œwiecie. W latach 1990–2011

produkcja wêgla wzros³a ponad dwukrotnie. Prawie wszystkie kopalnie w kraju s¹ odkryw-

kowe. Kopalnie znajduj¹ siê daleko od krajowych rynków o najwy¿szym zapotrzebowaniu,

zlokalizowanych w po³udniowych i zachodnich Indiach, co stanowi szczególne wyzwanie

logistyczne dla producentów i dystrybutorów wêgla.
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Rys. 4.3. G³ówne zag³êbia wêgla kamiennego w Indiach oraz wa¿niejsze porty

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (Walker 2000, RWE 2007, EIA – India... 2013)

Fig. 4.3. Main hard coal production regions in India and major coal ports



Z powodu niedoborów krajowej poda¿y wêgla, indyjskie elektrownie i huty zaczê³y

poszukiwaæ w³asnych Ÿróde³ dostaw wêgla za granic¹ (tab. 4.1). W ten sposób Indie

zabezpieczy³y sobie dostêp do zasobów o wielkoœci ponad 24 mld ton, kosztem ponad 16 mld

USD (IEA – Coal Medium 2012). Kluczowym celem zagranicznych inwestycji bezpo-

œrednich jest Australia, a indyjscy inwestorzy odgrywaj¹ tam wa¿n¹ rolê w rozwoju du¿ych

projektów wydobywczych (np. w nowym perspektywicznym zag³êbiu Galilee).

Inwestorzy z Indii planuj¹ dalsze zaanga¿owanie w projekty wydobycia wêgla w Au-

stralii. Docelowo, dziêki tym inwestycjom, na rynek indyjski mog³oby trafiaæ prawie

150 mln ton wêgla energetycznego i koksowego. Kolejne obszary zainteresowania to

Mozambik (g³ównie wêgiel koksowy), a w mniej odleg³ych rejonach – Indonezja (wêgiel

energetyczny).

Atrybutem wêgla z Indonezji dla potrzeb indyjskiego rynku jest relatywnie niewielka

odleg³oœæ, korzystnie wp³ywaj¹ca na ekonomikê transportu, a tak¿e jakoœæ tamtejszego

wêgla (gorsza od standardów handlu miêdzynarodowego, lecz lepiej dopasowana do wyma-

gañ elektrowni w Indiach). Jednak¿e klimat inwestycyjny w Indonezji jest oceniany jako

mniej przyjazny.

Mimo, ¿e indyjskie firmy inwestuj¹ w pozyskanie dostêpu do zagranicznych z³ó¿ surow-

ców, w samych Indiach niektóre czêœci sektora energetycznego, takie jak produkcja wêgla,

pozostaj¹ stosunkowo zamkniête dla inwestycji prywatnych i zagranicznych.

4.3. Zagadnienia transportu wêgla

Wiêkszoœæ indyjskiego wêgla transportowana jest kolej¹. Choæ istnieje ogromna sieæ linii

kolejowych w Indiach, to jest ona niewystarczaj¹ca, aby zaspokoiæ potrzeby transportu
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Tabela 4.1

Wybrane bezpoœrednie inwestycje zagraniczne w zapewnienie dostaw wêgla przez inwestorów z Indii

Table 4.1

Selected foreign direct investments into the coal supply chain by Indian investors

Kraj
Liczba projektów

(inwestycji)
Przejête zasoby [mln ton]

Wydatki kapita³owe

[mln USD]

Australia 9 17 138 7 612

Indonezja 28 6 271 4 526

RPA 4 377 3 300

USA 3 348 820

RAZEM 44 24 134 16 258

�ród³o: (IEA – Coal Medium 2012)



wêgla z kopalni do elektrowni i innych odbiorców. Ograniczone zdolnoœci przewozowe

kolei (oraz opóŸnienia w realizacji innych projektów w sektorze wêglowym) s¹ jedn¹

z przyczyn niewystarczaj¹cych dostaw wêgla do u¿ytkowników. W Indiach poci¹gi pasa-

¿erskie i towarowe korzystaj¹ z tych samych torów, a priorytet maj¹ przewozy pasa¿erskie.

Ponadto przewoŸnicy nie s¹ w stanie dostarczyæ odpowiedniej liczby wagonów do trans-

portu wêgla.

Z czasem, gdy import zacz¹³ odgrywaæ istotn¹ rolê w zaopatrzeniu w wêgiel, wzros³o

znaczenie transportu morskiego (aczkolwiek w Indiach – podobnie jak w Chinach – transport

morski wykorzystywany jest równie¿ w przewozach wêgla krajowego).

Indie maj¹ ponad 7500 km wybrze¿a i ponad 200 portów. Wiêkszoœæ z nich znajduje siê

na stosunkowo p³ytkich wodach i nie mo¿e obs³ugiwaæ wiêkszych statków, typu panamax

czy capesize.

Historycznie, na lokalizacjê terminali morskich mia³y wp³yw dwa zasadnicze czynniki:

po³o¿enie z³ó¿ surowców kierowanych na eksport (np. rudy ¿elaza) oraz dostêpnoœæ do

wewn¹trzkrajowych dróg transportu. W przesz³oœci niewielk¹ uwagê zwracano na g³ê-

bokoœæ portu, limituj¹c¹ mo¿liwoœæ wp³ywania statków o wiêkszym zanurzeniu. Ze wzglêdu

na koniecznoœæ minimalizacji kosztów importu wêgla, w ostatnich latach zbudowano kilka

terminali (w ramach inwestycji publiczno-prywatnych), które s¹ dostosowane do obs³ugi

prze³adunków du¿ych jednostek.

Nadzór nad portami sprawuje organizacja rz¹dowa Ports of India, które kontroluje

wiêkszoœæ portów. Organizacja ta podaje listê 12 g³ównych portów, które odgrywaj¹ najwa¿-

niejsz¹ rolê w indyjskiej gospodarce, choæ nie wszystkie z nich obs³uguj¹ import wêgla.

Porty te zestawiono w tabeli 4.2 (uszeregowano je pod wzglêdem lokalizacji geograficznej,
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Tabela 4.2

G³ówne porty w Indiach

Table 4.2

Main sea ports in India

Zachodnie Wybrze¿e Wschodnie Wybrze¿e

Port Stan Port Stan

Kandla Gujarat Kalkuta (Kolkata-Halida) West Bengal

Jawaharlal Nehru (JNPT)
Maharashtra

Paradip Orissa

Bombaj (Mumbai) Visakhapatnam Andhra Pradesh

Mormugao Goa Ennore Tamil Nadu

New Mangalore Karnataka Madras (Chennai)

Kochi Kerala Tuticorin (V O Chidambaranar)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie

(www.nationalturk.com/en/india-to-set-up-two-more-major-ports-41268)



w podziale na wybrze¿e zachodnie i wschodnie oraz w kolejnoœci po³o¿enia: z pó³nocy na

po³udnie).

Wœród portów na wschodnim wybrze¿u, dla importu wêgla najwa¿niejsze s¹: Ennore,

Paradip i Kalkuta oraz nowe pó³prywatne du¿e terminale: Krishnapatnam i Vizag w stanie

Andhra Pradesh i Dahmra w stanie Orissa. Na zachodnim wybrze¿u do najwiêkszych

terminali wêglowych zaliczaj¹ siê New Mangalore i Mormugao oraz najnowszy nowoczesny

port Mundra w stanie Gujarat (dostarczaj¹cy wêgiel do elektrowni koncernów Adani Power

i Tata Power) (Gambrel 2012).

4.4. Wêgiel kamienny energetyczny

Produkcja wêgla energetycznego w Indiach – choæ roœnie dynamicznie – nie nad¹¿a za

wzrostem zu¿ycia. Rozwój produkcji i zu¿ycia oraz importu wêgla energetycznego w In-

diach w latach 1990–2012 przedstawia rysunek 4.4. Pomiêdzy rokiem 1990 a 2012 pro-

dukcja zwiêkszy³a siê prawie trzykrotnie, a zu¿ycie – blisko czterokrotnie. Import wzrós³

niemal od zera do 123 mln ton.

W latach 2005–2012 produkcja wzros³a o 31% (120 mln ton), w œredniorocznym tempie

2,5%, zu¿ycie w tym czasie ros³o o prawie 7% rocznie i zwiêkszy³o siê o ponad 230 mln ton.

Rozwój produkcji krajowej ograniczany jest przez szereg czynników, z których do

najwa¿niejszych nale¿y koniecznoœæ przesiedlania ludzi i wycinanie lasów. Oko³o po³owy

zasobów wêgla w Indiach znajduje siê na terenach, które – w opinii tamtejszego ministerstwa

ds. œrodowiska i lasów – powinny pozostaæ wy³¹czone z dzia³alnoœci górniczej. Przed-

stawiciele przemys³u uwa¿aj¹ natomiast, ¿e bez rozwoju wydobycia wêgla niemo¿liwe

bêdzie utrzymanie wysokiego wzrostu PKB, bior¹c pod uwagê, ¿e 70% energii pierwotnej

w bilansie kraju pochodzi z wêgla.

Najwa¿niejszym w regionie Azji i Pacyfiku Ÿród³em zasilania dla rynku indyjskiego jest

Indonezja, która ma ogromny potencja³ rozwoju produkcji i eksportu. Roœnie te¿ rola dostaw

z RPA. Z obu tych krajów pochodzi obecnie prawie 97% importu wêgla energetycznego do

Indii.

Dynamikê rozwoju produkcji, zu¿ycia i importu przedstawia rysunek 4.5 (zmiany obli-

czono dla takich interwa³ów czasowych, jak pokazane na rysunku 4.4, tzn. dla roku 1995

rokiem odniesienia by³ 1990, a dla 2012 – rok 2010). Wybrane dane liczbowe zestawiono

w tabeli 4.3.

W Indiach du¿y wp³yw na produkcjê i import ma pora roku i zwi¹zana z ni¹ pogoda.

W porze deszczowej zdecydowanie zmniejsza siê wydobycie w kopalniach odkrywkowych.

Okres szczytowego wydobycia zaczyna siê zwykle w po³owie grudnia. W zwi¹zku z mon-

sunami i sztormami zwykle od maja do wrzeœnia ruch w wielu portach w Indiach jest mocno

ograniczony. Ze wzglêdu na tê nieregularnoœæ narastaj¹ problemy transportowe: braki

wagonów oraz zat³oczenie portów.
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Udzia³ Indii w œwiatowym handlu wêglem energetycznym

W ostatnich latach Indie sta³y siê trzecim na œwiecie importerem wêgla energetycznego

(jeszcze w 2005 roku zajmowa³y pi¹t¹ pozycjê). Wiêkszoœæ wzrostu importu wêgla pochodzi

od wytwórców energii.

Import wêgla energetycznego do Indii stanowi ju¿ ponad 17% œwiatowego handlu tym

wêglem. G³ównymi dostawcami s¹ Indonezja i RPA. W 2005 roku z Indonezji pochodzi³o

prawie 14 mln importu, a z RPA – oko³o 3 mln ton. Nieznacznie wiêcej wêgla (o 100 tys. ton)

61

0

20

40

60

80

100

120

1990 1995 2000 2005 2010 2012

[m
ln

to
n]

Import

0

100

200

300

400

500

600

700

1990 1995 2000 2005 2010 2012

[m
ln

to
n

]

Produkcja Zu¿ycie

Rys. 4.4. Rozwój produkcji i zu¿ycia oraz importu wêgla energetycznego w Indiach w latach 1990–2012

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)

Fig. 4.4. Development of production and consumption, and imports of steam coal in India in the years

1990–2012
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Fig. 4.5. Dynamics of production and consumption, and imports of steam coal in India in the years 1990–2012



zaimportowano wówczas z Chin, a z Australii – oko³o 1,4 mln ton. Z czasem dominacja

Indonezji – jako g³ównego dostawcy wêgla energetycznego do Indii – powiêksza³a siê.

W 2012 import z tego kraju wyniós³ prawie 96 mln ton (78%), a z RPA – 23 mln ton. Pojawi³a

siê te¿ pewna iloœæ (ok. 1,8 mln ton) wêgla z USA. Strukturê dostaw wêgla z importu

przedstawia rysunek 4.6.

Dostawy z Chin straci³y na znaczeniu, gdy¿ eksport z tego kraju wydatnie siê zmniejszy³.

Natomiast eksporterzy z RPA – przy znacz¹cym spadku zapotrzebowania w Europie –

znaleŸli w Indiach ch³onny rynek dla swojego surowca.
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Tabela 4.3

Indie – produkcja, zu¿ycie, eksport i import wêgla energetycznego w latach 2005–2012

Table 4.3

India – production, consumption, export and import of steam coal in the years 2005–2012

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Produkcja mln ton 383,5 498,6 504,3

udzia³ w produkcji œwiatowej % 8,8 11,1 11,0

Zu¿ycie mln ton 394,2 553,6 625,9

udzia³ w zu¿yciu œwiatowym % 9,0 12,4 13,5

Eksport mln ton – – –

Import mln ton 21,7 76,2 123,0

udzia³ importu w zu¿yciu krajowym % 5,5 13,8 19,7

udzia³ w imporcie œwiatowym % 3,6 11,4 17,3

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)
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Fig. 4.6. Major suppliers of steam coal to India in 2005 and 2012



Import wêgla jest konieczny ze wzglêdu na niedobory produkcji krajowej, zarówno pod

wzglêdem iloœciowym, jak i jakoœciowym. Przedmiotem importu, zw³aszcza spoza Indo-

nezji, jest wêgiel wysokokaloryczny, przeznaczony dla nowych elektrowni, b¹dŸ wykorzy-

stywany do sporz¹dzania mieszanek z wêglem krajowym o niskiej jakoœci.

Jednak wêgiel importowany jest dla indyjskich producentów energii znacznie bardziej

kosztowny ni¿ wêgiel krajowy. Bior¹c pod uwagê, ¿e ceny energii s¹ w Indiach regulowane,

wzrost kosztów wytwarzania (ze wzglêdu na wysokie ceny paliwa) przyczyni³ siê do

znacznych strat finansowych producentów energii. W celu zrekompensowania tej straty

w³adze indyjskie odst¹pi³y od pobierania 5% c³a na import wêgla, co najmniej do roku 2014,

co bêdzie zachêcaæ do importu wêgla. Bior¹c pod uwagê niepewn¹ dostêpnoœæ wêgla dla

inwestorów w energetyce, CIL zgodzi³ siê na zawieranie preferencyjnych umów na dostawy

paliwa (FSAs – Fuel Supply Agreements) z krajowymi elektrowniami. Umowy FSAs gwa-

rantuj¹ 80% dostaw wêgla dla elektrowni istniej¹cych oraz tych, które maj¹ byæ oddane do

po³owy 2015 roku (IEA – Coal Medium 2012). Do najwiêkszych indyjskich firm han-

dluj¹cych wêglem nale¿¹ m.in.: Adani, Bhatia i Coal and Oil.

Ceny wêgla energetycznego

Brak jest danych na temat cen wêgla na rynku krajowym w Indiach. W handlu miêdzy-

narodowym we wrzeœniu 2010 roku pojawi³y siê indeksy cen spot wêgla w dostawie do Indii,

na bazie CFR (cost&freight) w portach wschodniego i zachodniego wybrze¿a. Ceny te s¹

miar¹ poziomu cen w imporcie do Indii. Poni¿sze zestawienie przedstawia porównanie tych

indeksów z cenami wêgla w eksporcie z RPA (spot FOB RB – w porcie Richards Bay) oraz

z Indonezji (spot FOB Kalimantan). Wszystkie wartoœci – uœrednione do œrednich rocznych –

podano w USD/tonê wêgla o kalorycznoœci oko³o 25 MJ/kg.

4.5. Wêgiel koksowy

Udzia³ wêgla koksowego w zasobach wêgla w Indiach kszta³tuje siê na poziomie oko³o

12%, a najbogatsze w ten typ wêgla jest zag³êbie Jharia w stanie Jharkhand. Wêgiel

indyjski charakteryzuje siê bardzo wysok¹ zawartoœci¹ popio³u (nawet po wzbogaceniu

w koncentracie pozostaje 17–20% popio³u). Tylko niewielka iloœæ krajowej produkcji
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FOB RB CFR India West CFR India East FOB Kalimantan

2010* 99 114,7 116,5 89,8

2011 116,3 134,3 136,9 104,4

2012 92,9 108,8 110,4 83,1

2013** 79,4 93 93,6 74,6

* Od wrzeœnia 2010.

** Oo paŸdziernika 2013.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych (Platts, Argus)



mo¿e byæ klasyfikowana jako wêgiel koksowy dobrej jakoœci, tote¿ oko³o 70% zapotrze-

bowania koncernów stalowych (np. SAIL) pokrywane jest importem, g³ównie wêgla

koksowego typu hard.

Oko³o 25 mln ton krajowego wêgla koksowego jest wykorzystywane w przemyœle

hutniczym, w tym tylko czêœæ stanowi wêgiel wzbogacony. Obecnie produkcja koncentratu

wêgla koksowego wynosi 7 mln ton (Coal India: 3,89 mln ton, SAIL: 0,54 mln ton, Tata

Steel: 2,6 mln ton) mimo, ¿e zdolnoœci produkcyjne istniej¹cych zak³adów przeróbczych

wynosz¹ oko³o 30 mln ton. Jednak zak³ady s¹ stare, a na ich produktywnoœæ wp³ywaj¹

równie¿ du¿e wahania w jakoœci wêgla surowego (Sachdev 2013).

Wielkoœci i dynamikê zmian produkcji, zu¿ycia i importu (w takim samym schemacie jak

dla wêgla energetycznego) pokazuj¹ wykresy na rysunkach 4.7 i 4.8, natomiast wybrane

dane liczbowe zestawiono w tabeli 4.4.

Najwiêkszym producentem wêgla koksowego jest koncern Coal India Limited (CIL),

który w latach 2008–2012 zwiêkszy³ produkcjê surowego wêgla koksowego z 26 mln ton do

ponad 43 mln ton (prawie o 66%). Udzia³ wêgla koksowego w produkcji koncernu wzrós³

z 7 do prawie 10% (www.coal.nic.in/annrep).

Zestawione dane (na podstawie IEA – Coal Information 2013) pokazuj¹ od 2005 r.

znaczny wzrost produkcji wêgla koksowego w Indiach, jednak w produkcji tej udzia³ wêgla

spe³niaj¹cego wymagania bran¿y stalowej mala³ – z 23 mln ton w roku 2008 do 22 mln ton

w latach 2011–2012. Czêœæ wêgla klasyfikowana jako koksowy zu¿ywana jest w energetyce

i innych sektorach przemys³owych. Produkcja krajowego wêgla koksowego typu hard

(prime coking coal) w Indiach wynosi zaledwie oko³o 2,3–2,5 mln ton rocznie (Sachdev

2013).

Rosn¹ce od 2004 roku zapotrzebowanie na wêgiel koksowy wynika³o z dynamicznie

rozwijaj¹cej siê produkcji hutniczej – w latach 2005–2012 produkcja surówki ¿elaza (pig
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Rys. 4.7. Rozwój produkcji i zu¿ycia (a) oraz importu (b) wêgla koksowego w Indiach w latach 1990–2012

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)

Fig. 4.7. Development of production and consumption (a), and imports (b) of coking coal in India in the years

1990–2012



iron) wzros³a z 27 do 48 mln ton (o 77%) (www. worldsteel.org). W tym czasie produkcja

stali surowej zwiêkszy³a siê o prawie 70% (z 45,8 do 77,6 mln ton). Zu¿ycie wêgla

w przemyœle hutniczym wynosi oko³o 10% zu¿ycia wêgla w Indiach (steel – 7%, sponge

iron – 3%) (www.coal.nic.in/annrep).
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Rys. 4.8. Dynamika zmian produkcji i zu¿ycia oraz importu wêgla koksowego w Indiach w latach 1990–2012

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)

Fig. 4.8. Dynamics of production and consumption, and imports of coking coal in India in the years 1990–2012

Tabela 4.4

Indie – produkcja, zu¿ycie i import wêgla koksowego w latach 2005–2012

Table 4.4

India – production, consumption and import of coking coal in the years 2005–2012

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Produkcja mln ton 23,6 41,4 47,2

udzia³ w produkcji œwiatowej % 3,6 4,5 4,8

Zu¿ycie mln ton 39,0 74,3 83,8

udzia³ w zu¿yciu œwiatowym % 6,1 8,4 8,6

Import mln ton 16,9 34,4 36,6

udzia³ importu w zu¿yciu krajowym % 43,3 46,4 43,6

udzia³ w imporcie œwiatowym % 8,6 13,3 12,9

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2013)



Udzia³ Indii w œwiatowym handlu wêglem metalurgicznym

Indie zajmuj¹ trzeci¹ pozycjê (po Japonii i Chinach) w rankingu œwiatowych importerów

wêgla metalurgicznego. Udzia³ Indii w œwiatowym imporcie wzrós³ z 8,6% w roku 2005 do

12,9% w 2012 r.

Od lat dominuj¹cym eksporterem na rynek indyjski jest Australia (z udzia³em ponad

80%), która ze wzglêdu na po³o¿enie geograficzne ma znacznie ni¿szy koszt frachtu w prze-

wozach morskich w porównaniu z dostawcami z USA czy Kanady.

Indyjski koncern Gujarat NRE Coke zakupi³ udzia³y w dwóch kopalniach w Australii

(w NSW), które od 2015 r. bêd¹ produkowa³y oko³o 6 mln ton/rok wêgla koksowego

(w 2012 r. 1,43 mln ton). Równie¿ inne indyjskie koncerny (jak Tata i Mittal) s¹ zaintere-

sowane inwestowaniem w surowce zarówno w Australii, jak te¿ w innych krajach (Mozam-

bik, Indonezja). Ponadto w poszukiwaniu wêgla tañszego ni¿ australijski czy kanadyjski

koncerny indyjskie nawi¹zuj¹ kontakty z Rosj¹.

Wielkoœæ importu i strukturê dostawców do Indii w latach 2005 i 2012 pokazuje diagram

na rysunku 4.9.

Planowany wzrost mocy produkcyjnych stali w Indiach napêdzi popyt na wêgiel kok-

sowy w nadchodz¹cych latach. Indie mog¹ siê staæ najwiêkszym singlowym importerem

wêgla metalurgicznego.

Popyt na wêgiel importowany w 2020 r. mo¿e wzrosn¹æ do 50–60 mln ton w zwi¹zku

z uruchomieniem nowych mocy produkcyjnych stali. Przyk³adowo, koncern SAIL planuje

zwiêkszenie produkcji stali do 18 mln ton w roku 2014, co zwiêkszy import wêgla o 3 mln

ton (do 13 mln ton).

Ceny wêgla koksowego

Indie obok Chin s¹ wa¿nym uczestnikiem handlu wêglem na rynku azjatyckim. W handlu

miêdzynarodowym od wrzeœniu 2010 roku pojawi³y siê indeksy cen spot wêgla koksowego
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Fig. 4.9. Major suppliers of coking coal to India in 2005 and 2012



w dostawach do Indii, na bazie CFR (cost&freight) w portach wschodniego i zachodniego

wybrze¿a. Wykres na rysunku 4.10 pokazuje poziom cen w imporcie do Indii australijskiego

wêgla koksowego hard premium i hard w okresie od wrzeœnia 2010 r. do paŸdziernika 2013 r.

4.6. Rola wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w Indiach

Indie maj¹ oko³o 211 gigawatów (GW) zainstalowanych mocy wytwórczych energii

elektrycznej, g³ównie w elektrowniach opalanych wêglem (57%). W energetyce cieplnej

uzupe³nieniem dla wêgla w produkcji energii elektrycznej jest gaz ziemny (ok. 8% mocy

zainstalowanej). Kraj w coraz wiêkszym stopniu wykorzystuje gaz importowany (w postaci

skroplonej LNG). Import LNG z Kataru rozpocz¹³ siê w 2004 r., a w roku 2011 Indie sta³y siê

szóstym najwiêkszym na œwiecie importerem LNG. Indyjskie firmy zaczê³y inwestowaæ

w instalacje do regazyfikacji, aby sprostaæ rosn¹cemu popytowi.

Moce w elektrowniach wêglowych i gazowych s¹ skupione w zachodniej – najbardziej

zaludnionej – czêœci kraju, zw³aszcza w Maharashtra i Gujarat. W najbogatszym stanie

Maharashtra (którego stolic¹ jest Bombaj, najwiêksze w kraju miasto) znajduje siê 13%

zdolnoœci wytwórczych krajowej energetyki (EIA – India... 2013).

Energia wodna jest drugim najwiêkszym Ÿród³em energii elektrycznej, stanowi¹c prawie

20% mocy zainstalowanej i generuj¹c oko³o 15% energii elektrycznej.

Indie cierpi¹ na powa¿ne braki energii elektrycznej, a znaczna czêœæ kraju nie ma wcale

dostêpu do energii elektrycznej. Œrednio w kraju dostêp do energii elektrycznej ma tylko

oko³o 70–75% gospodarstw domowych (w miastach – 94%), jednak¿e na wsi elektryfikacja

obejmuje tylko 60% gospodarstw domowych. W 2005 roku rz¹d rozpocz¹³ 5-letni program

inwestycyjny elektryfikacji obszarów wiejskich. Choæ w wyniku programu uda³o siê zelek-

tryfikowaæ wiele obszarów, to dostawy pr¹du s¹ czêsto przerywane i zagro¿enie blackout-em

utrzymuje siê. Wystêpuj¹ równie¿ powa¿ne braki w sieciach przesy³owych.
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Z powodu braku dostaw paliw spadaj¹ wskaŸniki wykorzystania mocy w elektrowniach.

Zapasy wêgla w elektrowniach czêsto wystarczaj¹ na zaledwie kilka dni pracy. Zak³ócenia

w regularnych dostawach paliw do elektrowni s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ przerw w produkcji

energii elektrycznej w Indiach. Wed³ug CEA (Central Electricity Authority), z powodu

wymuszonych przerw w wytwarzaniu (ze wzglêdu na brak paliwa i awarie sprzêtowe)

w 2011 roku rzeczywiste moce wytwórcze by³y mniejsze o ponad 11%. Oko³o 60% przymu-

sowych wy³¹czeñ trwa³o poni¿ej 24 godzin, choæ niektóre trwa³y nawet ponad 25 dni (EIA –

India... 2013).

Najwiêkszy w historii Indii blackout wyst¹pi³ pod koniec lipca 2012 r. Przerwy w do-

stawie pr¹du dotknê³y po³owê kraju. Dwukrotnie w ci¹gu 36 godzin nast¹pi³ ca³kowity brak

zasilania na trzech g³ównych liniach energetycznych (w regionie pó³nocnym, pó³nocno-

-wschodnim i wschodnim), powoduj¹c totalny chaos w transporcie kolejowym i lotniczym.

Przerwane zosta³y dostawy wody w miastach, bez pr¹du by³y szpitale i urzêdy oraz po³owa

ludnoœci cywilnej. Za g³ówny powód przeci¹¿enia linii pó³nocnej uznano nadmierny pobór

pr¹du w po³o¿onych tam regionach rolniczych.

Mimo du¿ych inwestycji w energetyce w ostatnich latach, w okresach szczytowego

zapotrzebowania wystêpuje kilkuprocentowy deficyt mocy w systemie. W niektórych sta-

nach na pó³nocy od kilku lat nie oddano ¿adnych nowych mocy w energetyce.

Podstawowe informacje o pozycji wêgla w energetyce Indii zamieszczono w tabeli 4.5.
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Tabela 4.5

Pozycja wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w Indiach

Table 4.5

Position of coal in electricity generation in India

Wyszczególnienie Jedn.

Rok Zmiana 2005–2011 Udzia³

w œwiecie

w 2011 r. [%]2005 2011 w jedn. nat. %

Ludnoœæ mln 1095 1241 146 13 5

Produkcja energii elektrycznej TWh 699 1 052 353 51 3

w tym z wêgla TWh 480 715 235 49 5

udzia³ en.el. z wêgla % 69 68

Zu¿ycie energii elektrycznej TWh 526 835 309 59 18

na mieszkañca kWh/capita 480 673 193 40 7

Uwaga: wêgiel – ³¹cznie: w. kamienny i w. brunatny

�ród³o: opracowanie w³asne na podst. (IEA – KWES 2007, 2013)



5. Australia

5.1. Informacje ogólne

Australia jest krajem bogatym w surowce. Jest czwartym na œwiecie producentem wêgla

kamiennego (po Chinach, Stanach Zjednoczonych i Indiach) i drugim jego najwiêkszym

eksporterem, posiada te¿ czwarte co do wielkoœci zasoby wêgla (wed³ug WEC, BP 2013).

Przez ponad 25 lat Australia by³a najwiêkszym eksporterem wêgla kamiennego. Ten prymat

utraci³a w 2011 roku na rzecz Indonezji (eksportuj¹cej praktycznie tylko wêgiel energe-

tyczny), utrzyma³a natomiast pozycjê lidera (od 1990 r.) w eksporcie wêgla koksowego.

Australia jest importerem netto ropy naftowej i produktów jej rafinacji, choæ tak¿e

eksportuje znaczne iloœci paliw ropopochodnych (g³ównie ze z³ó¿ po³o¿onych na pó³nocy

kraju). W 2012 roku sta³a siê natomiast trzecim œwiatowym eksporterem skroplonego gazu

ziemnego (LNG). Kraj posiada najwiêksze na œwiecie udokumentowane zasoby uranu (31%

zasobów œwiatowych) i jest trzecim najwiêkszym producentem i eksporterem uranu dla

elektrowni j¹drowych.

Wêgiel kamienny odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê w gospodarce australijskiej – pod wzglê-

dem przychodów jest drugim towarem eksportowym Australii (za rud¹ ¿elaza). Wydobycie

wêgla kamiennego prowadzone jest przede wszystkim w dwóch stanach: Queensland i Nowa

Po³udniowa Walia (NSW), z których ³¹cznie pochodzi 97% produkcji krajowej. Ponad trzy

czwarte produkcji wêgla pochodzi z kopalñ odkrywkowych. Wiêkszoœæ wêgla koksowego

produkowana jest w Queensland, a w NSW dominuje produkcja wêgla energetycznego.

Australia produkuje te¿ wêgiel brunatny – oko³o 60–70 mln ton rocznie (96% zasobów

znajduje siê w stanie Wiktoria), który jest przede wszystkim zu¿ywany lokalnie, w produkcji

energii elektrycznej (EIA – Australia... 2013).

Rysunek 5.1 ilustruje rozwój produkcji wêgla kamiennego w Australii w latach 1990–

–2012, w podziale na wêgiel energetyczny i koksowy (liczby wyra¿aj¹ sumaryczn¹ produk-

cjê wêgla kamiennego; w procentach podano udzia³ wêgla energetycznego w produkcji

ogó³em).

W latach piêædziesi¹tych XX w. wiêkszoœæ produkcji pochodzi³a z NSW i praktycznie

ca³a sprzeda¿ wêgla trafia³a na rynek krajowy. Sukcesywnie jednak ros³a produkcja wêgla

koksowego i rozwija³ siê eksport. Kolejne 25 lat to okres szybkiego wzrostu produkcji wêgla

w Australii – dziêki intensywnemu rozwojowi technologii i mechanizacji górnictwa oraz

szybkiego wzrostu zapotrzebowania na wêgiel koksowy w Japonii. Udzia³ eksportu w pro-



dukcji wêgla kamiennego wzrós³ z 9% w 1960 do 70% w roku 1986, a obecnie wynosi

prawie 87%. Od lat osiemdziesi¹tych wiêkszoœæ eksportu wêgla pochodzi z Queensland.

Od tamtych czasów do dziœ najwiêkszym odbiorc¹ australijskiego wêgla w eksporcie jest

Japonia: trafia tam obecnie oko³o 37% eksportu wêgla kamiennego z Australii, a w strukturze

importu do Japonii wêgiel z Australii stanowi a¿ 63% (IEA – Coal Information 2013).

Pomiêdzy japoñskimi u¿ytkownikami wêgla importowanego z Australii (huty, elek-

trownie) a australijskimi producentami tego wêgla od wielu lat istniej¹ silne powi¹zania – nie

tylko handlowe, ale te¿ kapita³owe (wiele japoñskich firm posiada udzia³y w australijskich

kopalniach).

Pocz¹tkowo japoñscy klienci i australijscy dostawcy wêgla zawierali d³ugoterminowe

umowy, nawet na 10–15 lat. Dla japoñskich odbiorców najwa¿niejsza by³a gwarancja

pewnych dostaw (cena by³a elementem wtórnym). Australijscy producenci zyskiwali pew-

noœæ dochodów, pokrywaj¹cych koszty produkcji oraz finansowanie kapita³owe dla nowych

projektów wydobywczych. Uzgadniano równie¿ zasady, pozwalaj¹ce na korekty cen

w czasie trwania kontraktu. Z czasem regu³y wyceny kontraktów terminowych zosta³y

zmienione, a warunki dostaw (jak ceny, iloœæ i jakoœæ wêgla) negocjowano corocznie.

Obecnie sposób ustalania cen dla wêgla energetycznego ró¿ni siê od regu³ stosowanych dla

wêgla koksowego.

Znacz¹c¹ rolê w przemyœle wêglowym Australii odgrywaj¹ miêdzynarodowe firmy,

takie jak BHP Billiton, Anglo American, Rio Tinto i Xstrata. Te firmy, zwane „Wielk¹

Czwórk¹”, od ponad 10 lat odpowiadaj¹ za wiêkszoœæ produkcji i eksportu wêgla w Au-

stralii. Ich pozycja w przemyœle wêglowym wzros³a g³ównie poprzez przejêcia, dokonane

w latach 1997–2002. Najwiêksze przejêcia wynika³y z nabycia aktywów wêglowych

w Australii od firm z sektora naftowego (jak Shell, Arco czy Exxon, które w latach

wczeœniejszej prosperity wesz³y w biznes wêglowy), jak równie¿ od amerykañskich firm

górniczych Peabody Coal i Coal and Allied.

70

191

352

159

300

347

239

5
9
%

5
8
%

5
8
%

5
4
%

5
8
%

5
7
%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1990 1995 2000 2005 2010 2012

P
ro

du
kc

ja
[m

ln
to

n]

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

w. koksowy

w. energetyczny

w. kamienny

udzia³ w.
energetycznego

Australia

Uwaga: udzia³ wêgla koksowego – uzupe³nienie do 100%

Rys. 5.1. Rozwój produkcji wêgla kamiennego w Australii w latach 1990–2012

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)

Fig. 5.1. Development of hard coal production in Australia, in the years 1990–2012



Przejêcia te mia³y miejsce w czasie, gdy ceny wêgla i innych surowców by³y niskie i nie

spodziewano siê ich wzrostu w przewidywalnej przysz³oœci. By³ to równie¿ czas, gdy na

œwiecie g³oœny sta³ siê problem globalnego ocieplenia (Protokó³ Kioto – 1997 r.) i zaczêto

zwracaæ uwagê na emisje CO2 z elektrowni opalanych wêglem. G³ówne koncerny naftowe

zdecydowa³y wówczas, ¿e najlepiej dla nich bêdzie skupiæ sw¹ dzia³alnoœæ na tych paliwach

kopalnych, które mia³y mniejsz¹ ekspozycjê na politykê zmian klimatu.

Po tych akwizycjach, udzia³ „Wielkiej Czwórki” w produkcji wêgla kamiennego w Au-

stralii osi¹gn¹³ 64% w 2002 r., a w 2006 wzrós³ do 84% (Lucarelli 2011).

5.2. Zasoby wêgla kamiennego

Wêgiel kamienny wystêpuje we wszystkich stanach Australii, lecz – podobnie jak w pro-

dukcji wêgla – najwiêksze udzia³y w zasobach maj¹ stany: Queensland (59% zasobów udoku-

mentowanych, mo¿liwych do ekonomicznego wydobycia) i Nowa Po³udniowa Walia (26%).

Rz¹dowa s³u¿ba geologiczna – Geoscience Australia – szacuje ekonomiczne zasoby

wêgla kamiennego w Australii (EDR – Recoverable Economic Demonstrated Resources) na

57,5 mld ton, a wêgla brunatnego – na 44,2 mld ton (stan na koniec 2011 r., www.ga.gov.au).

Nieco inne wielkoœci – ze wzglêdu na ró¿nice metodologiczne klasyfikacji zasobów – podaje

WEC (World Energy Council, w: BP 2013): zasoby wêgla bitumicznego i antracytu sza-

cowane s¹ na 37,1 mld ton, a wêgla sub-bitumicznego i brunatnego (lignitu) – na 39,3 mld

ton. Taka iloœæ zasobów daje Australii czwarte miejsce w œwiecie (po USA, Rosji i Chinach),

z udzia³em oko³o 9%. Natomiast wed³ug klasyfikacji australijskiej – kraj zajmowa³by pi¹t¹

pozycjê w œwiatowym rankingu zasobów – ³¹cznie wêgla kamiennego i brunatnego,

z udzia³em 6% (czwarte miejsce przypada³oby Indiom).

W Nowej Po³udniowej Walii wêgiel kamienny jest wydobywany na wschodnich i za-

chodnich krañcach basenu Sydney-Gunnedah (30% zasobów Australii), gdzie pok³ady

zalegaj¹ stosunkowo p³ytko. Po zachodniej stronie jednak wiêkszoœæ produkcji pochodzi

z podziemnych kopalñ. Po wschodniej stronie basenu znajduje siê zag³êbie Hunter Valley,

gdzie produkuje siê g³ównie wêgiel energetyczny oraz wêgiel koksowy typu soft; wiele

tamtejszych kopalñ to kopalnie odkrywkowe. W NSW wyró¿nia siê jeszcze Zag³êbie

Po³udniowe, gdzie produkuje siê g³ównie wêgiel koksowy, oraz Zag³êbie Zachodnie (na

zachód od Newcastle) – gdzie wydobywa siê przede wszystkim wêgiel energetyczny.

W Queensland wiêkszoœæ produkcji to wêgiel koksowy z przeznaczeniem na eksport,

a najzasobniejsze z³o¿a znajduj¹ siê w Basenie Bowen (35% zasobów). Wêgiel energetyczny

wydobywany jest w kopalniach le¿¹cych bli¿ej Brisbane, w czêœci równie¿ z przezna-

czeniem na eksport. Znaczne zasoby wêgla wystêpuj¹ w zag³êbiu Surat na po³udniu stanu

Queensland (11% zasobów, g³ównie energetycznego) oraz w zag³êbiu Galilee (8%) –

w centralnej czêœci stanu.

Mapka na rysunku 5.2 przedstawia orientacyjne po³o¿enie z³ó¿ wêgla kamiennego

w Australii oraz wa¿niejsze porty eksportowe.
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5.3. Zagadnienia transportu wêgla

Wskutek szybkiego rozwoju produkcji i eksportu wêgla konieczna by³a rozbudowa

infrastruktury transportu kolejowego. Stany Queensland i Nowej Po³udniowej Walii (NSW)

zbudowa³y rozleg³e sieci kolejowe z kopalñ do portów. Zbudowano tak¿e linie, dostar-

czaj¹ce wêgiel do elektrowni w ka¿dym stanie. W tamtym czasie, systemy kolejowe NSW

i Queensland by³y w³asnoœci¹ rz¹dów stanów, na których terenie siê znajdowa³y.

Po wielu latach i licznych przekszta³ceniach organizacyjnych i w³asnoœciowych, w stanie

NSW g³ównym operatorem kolejowym jest spó³ka Pacific National Rail (PRN), obs³uguj¹ca

obecnie ponad 90% przewozów wêgla w NSW. Jest to spó³ka prywatna, notowana na

australijskiej gie³dzie. W stanie Queensland proces prywatyzacji przebiega³ wolniej i z wiêk-

szymi oporami. W 2010 roku rz¹d stanowy podzieli³ spó³kê Queensland Rail National na

dwie czêœci. Nowa spó³ka, pod nazw¹ QR National Limited, zosta³a sprywatyzowana przez

gie³dê w 2010 roku, a w 2012 r. zmieni³a nazwê na Aurizon. Jest najwiêksz¹ spó³k¹ kolejow¹

w kraju, obs³uguj¹c¹ przede wszystkim przewozy wêgla, ale te¿ rudy ¿elaza i innych

surowców. Operuje g³ównie na terenie stanu Queensland (gdzie obs³uguje cztery wa¿ne linie

kolejowe ³¹cz¹ce kopalnie wêgla z portami), lecz tak¿e w innych stanach.

Eksport wêgla jest obs³ugiwany przez dziewiêæ g³ównych portów i terminali ekspor-

towych wêgla zlokalizowanych w Queensland i NSW (tab. 5.1). W 2009 roku te terminale mia-

³y ³¹cznie oko³o 360 mln ton zdolnoœci prze³adunkowej (EIA – Australia 2013). Dziêki wiel-

kim inwestycjom (m.in budowa nowego terminalu w okolicach Newcastle oraz rozbudowa

Abbot Point) zdolnoœci te powiêkszy³y siê do 428 mln ton/rok (IEA – Coal Medium 2012).
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Fig. 5.2. Main hard coal production regions in Australia and major coal ports



Dwa najwiêksze aglomeraty portowe – Newcastle (NSW) i Gladstone (Queensland) –

sta³y siê œwiatowej klasy portami ju¿ w latach osiemdziesi¹tych. Port Newcastle, który od

2010 r. jest najwiêkszym na œwiecie portem eksportu wêgla, ma najd³u¿sz¹ historiê ze

wszystkich du¿ych portów Australii (jego pocz¹tki siêgaj¹ 1799 roku). Port Gladstone

jeszcze w latach piêædziesi¹tych XX w. wykorzystywany by³ g³ównie do wysy³ki na eksport

byd³a i innych produktów rolnych (Lucarelli 2011).

Dziêki rozbudowie infrastruktury portowej ten element w ³añcuchu eksportu wêgla

z Australii nie powinien stanowiæ przeszkody w terminowej ekspedycji statków. W prze-

sz³oœci, zw³aszcza w latach 2007–2009, statki czêsto musia³y czekaæ w d³ugich kolejkach na

za³adunek. Liczba oczekuj¹cych statków nierzadko przekracza³a piêædziesi¹t, a czas oczeki-

wania wynosi³ kilkanaœcie lub wiêcej dni. Powodem przestojów w za³adunkach w portach

australijskich czêsto bywa te¿ pogoda. Okresowo bowiem (najczêœciej na prze³omie roku)

Australiê nawiedzaj¹ sztormy, huraganowe wiatry i ulewy, utrudniaj¹ce lub wrêcz uniemo¿-

liwiaj¹ce operacje portowe. Takie warunki pogodowe utrudniaj¹ równie¿ wydobycie wêgla

w kopalniach odkrywkowych, zlokalizowanych w wiêkszoœci w niezbyt du¿ych odleg³oœ-

ciach od wybrze¿a.

5.4. Wêgiel kamienny energetyczny

Wêgiel energetyczny stanowi ponad po³owê produkcji wêgla kamiennego w Australii.

Jeszcze w 1990 roku ponad po³owa produkcji wêgla energetycznego by³a zu¿ywana na
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Tabela 5.1

Zdolnoœci prze³adunkowe australijskich portów wêglowych w eksporcie (stan na koniec 2011 r.) [mln ton/rok]

Table 5.1

Australian port capacity available for coal export (end of 2011) [Mtpa]

Stan Port mln ton/rok

New South Wales

(NSW)

PWCS Newcastle (z terminalami: Kooragang i Carrington) 133

NCIG (Newcastle Coal Infrastructure Group) 30

Port Kembla 15

Queensland

Abbot Point 50

Brisbane 10

Dalrymple Bay 68

Hay Point 44

Gladstone 78

Razem 428

�ród³o: IEA – Coal Medium 2012



potrzeby krajowe. Jednak w nastêpnych latach, choæ konsumpcja krajowa ros³a, zdecy-

dowanie szybciej ros³a produkcja i eksport. Szczytowe zu¿ycie wêgla na rynku krajowym

mia³o miejsce w po³owie pierwszej dekady XXI w. Podstawowym kierunkiem wykorzysta-

nia wêgla energetycznego jest produkcja energii elektrycznej – w Australii wytwarza siê

z tego surowca œrednio oko³o 50% energii elektrycznej, lecz np. w stanie NSW – nawet oko³o

90%.

Podstawowym celem zwiêkszania produkcji wêgla energetycznego jest jego eksport.

Rozwój eksportu w ostatnich latach stymulowany by³ przez wysokie zapotrzebowanie na ten

surowiec na rynkach azjatyckich – u sta³ych odbiorców, czyli w Korei Po³udniowej, Japonii

i Tajwanie, ale przede wszystkim w Chinach, które w szybkim tempie sta³y siê drugim – pod

wzglêdem iloœci – rynkiem eksportowym dla australijskiego wêgla energetycznego. Warto

wspomnieæ, ¿e kraje te – za wyj¹tkiem Japonii – nie doœwiadczy³y recesji w zwi¹zku

z globalnym kryzysem gospodarczym, utrzymuj¹c relatywnie wysokie zapotrzebowanie na

energiê.

Rozwój produkcji i zu¿ycia oraz eksportu wêgla energetycznego w Australii w latach

1990–2012 przedstawia rysunek 5.3, a dynamikê zmian tych wielkoœci rysunek 5.4 (zmiany

obliczono dla takich interwa³ów czasowych, jak pokazane na rysunku 5.3, tzn. dla roku 1995

rokiem odniesienia by³ 1990, a dla 2012 – rok 2010). Wybrane dane liczbowe zestawiono

w tabeli 5.2.

Osi¹gniêcie tak wysokiego wzrostu produkcji i eksportu by³o mo¿liwe dziêki budowie

nowych kopalñ i znacz¹cej poprawie infrastruktury transportowej (koleje, porty). Austra-

lijscy producenci mogli podj¹æ te inwestycje, gdy¿ – dziêki wysokiemu popytowi na rynkach

azjatyckich – ceny wêgla energetycznego przez d³ugi czas utrzymywa³y siê na wysokim

poziomie.
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Udzia³ Australii w œwiatowym handlu wêglem energetycznym

Australia jest obecnie drugim w œwiecie eksporterem wêgla energetycznego (w 2011

roku wyprzedzi³a j¹ Indonezja). Naturalnym rynkiem zbytu dla wêgla z Australii s¹ kraje

azjatyckie. Ze wzglêdu na du¿e odleg³oœci i zwi¹zane z tym koszty transportu morskiego,

wêgiel energetyczny z Australii nie trafia³ nigdy do Europy w zbyt du¿ych iloœciach.
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Fig. 5.4. Dynamics of production, consumption, and exports of steam coal in Australia in the years 1990–2012

Tabela 5.2

Australia – produkcja, zu¿ycie i eksport wêgla energetycznego w latach 2005–2012

Table 5.2

Australia – production, consumption, and export of steam coal in the years 2005–2012

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Produkcja mln ton 171,7 189,4 200,3

udzia³ w produkcji œwiatowej % 3,9 3,6 3,4

Zu¿ycie mln ton 64,6 61,9 59,7

udzia³ w zu¿yciu œwiatowym % 1,5 1,2 1,0

Eksport mln ton 107,4 135,4 159,2

udzia³ eksportu w produkcji krajowej % 61,9 71,6 79,5

udzia³ w eksporcie œwiatowym % 19,4 17,2 16,5

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (Coal Information 2010, 2013)



W latach dziewiêædziesi¹tych XX w. by³o to jeszcze kilka milionów ton rocznie, a wa¿niejsi

odbiorcy (Dania, Holandia, Hiszpania) sprowadzali po kilkaset tysiêcy do miliona ton. Ten

eksport praktycznie zanik³ po 2010 roku, gdy¿ w krajach zachodnioeuropejskich zu¿ycie

wêgla ma raczej tendencjê spadkow¹. Ponadto w regionie Atlantyku jest wielu konku-

rencyjnych dostawców wêgla energetycznego do Europy (jak Rosja, Kolumbia, RPA czy

ostatnio Stany Zjednoczone).

W 2012 roku – w porównaniu do roku 2005 (rys. 5.5) – zmniejszy³ siê udzia³ najwiêk-

szego odbiorcy (Japonii), lecz tona¿owo eksport do tego kraju wzrós³ o ponad 12 mln ton

(o 21%). W Japonii – po tragicznym trzêsieniu ziemi i tsunami w 2011 roku, wskutek których

zniszczeniu uleg³a elektrownia j¹drowa w Fukushimie – wy³¹czono prawie wszystkie reak-

tory j¹drowe. Zniszczona zosta³a tak¿e czêœæ elektrowni wêglowych we wschodniej czêœci

kraju. Aby uzupe³niæ straty w sektorze wytwarzania i braki energii elektrycznej, pozosta³e

elektrownie wêglowe musia³y pracowaæ przy maksymalnym stopniu wykorzystania ich

zdolnoœci produkcyjnych. Pod naciskiem spo³ecznym w³adze Japonii nie zdecydowa³y siê na

utrzymanie energetyki j¹drowej, co w konsekwencji powoduje zwiêkszone zapotrzebowanie

na wêgiel energetyczny. Eksport do Tajwanu zwiêkszy³ siê o 22% (o 3,1 mln ton), a do Korei

P³d. – a¿ o 61% (o 11 mln ton). Spektakularny, bo a¿ 14-krotny wzrost nast¹pi³ w eksporcie

do Chin, które w 2012 roku kupi³y prawie 30 mln ton wêgla energetycznego z Australii

(IEA – Coal Information 2013).

Ceny wêgla energetycznego

Ceny wêgla australijskiego w eksporcie od wielu lat stanowi¹ punkt odniesienia dla

innych rynków, zarówno dla transakcji spot, jak i dla kontraktów terminowych. Rynek spot

stanowi Ÿród³o uzupe³niaj¹cych zakupów dla wiêkszoœci du¿ych u¿ytkowników wêgla

energetycznego na œwiecie (szacunkowo przyjmuje siê, ¿e jest to oko³o 20%). Z kolei ceny

w kontraktach terminowych chronione s¹ tajemnic¹ handlow¹ i nie s¹ upubliczniane. Prakty-

cznie jedynym wyj¹tkiem s¹ ceny w rocznych kontraktach na dostawy wêgla z Australii do

elektrowni w Japonii.
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Stosowana od lat praktyka polega na ustalaniu – przez negocjatorów, reprezentuj¹cych

producentów australijskich i energetykê japoñsk¹ – jednej ceny, która przez kolejne 12

miesiêcy obowi¹zuje w danej grupie kontraktów. S¹ cztery grupy kontraktów, rozpoczyna-

j¹cych siê co kwarta³ i trwaj¹cych odpowiednio: od stycznia do grudnia, od marca do

kwietnia nastêpnego roku, od lipca do czerwca i od paŸdziernika do wrzeœnia.

G³ówn¹ grup¹ kontraktów s¹ kontrakty zawierane na tzw. japoñski rok fiskalny (JFY –

Japan Fiscal Year), trwaj¹cy od kwietnia do marca nastêpnego roku. W ramach tych

kontraktów dostarczane jest zazwyczaj oko³o 40–50 mln ton wêgla. Kontrakty paŸdzierni-

kowe obejmuj¹ dostawy oko³o 10–15 mln ton, a w kontraktach styczniowych i lipcowych

dostawy s¹ mniejsze – rzêdu 2–4 mln ton.

W negocjacjach australijskich producentów reprezentuje zazwyczaj koncern Xstrata,

a po stronie odbiorców negocjatorem jest jeden z dwóch najwiêkszych koncernów energe-

tycznych – Tepco lub Tohoku. Zwyczajowo pozostali uczestnicy rynku respektuj¹ ustalenia

negocjatorów i zawieraj¹ swoje umowy po podobnej cenie.

Rysunek 5.6 przedstawia porównanie cen wêgla australijskiego w eksporcie na rynku

spot (FOB Newcastle) z cenami kontraktowymi dla g³ównej grupy kontraktów Australia –

Japonia. Ceny odnosz¹ siê do wêgla o kalorycznoœci oko³o 25 MJ/kg (6000 kcal/kg). Mo¿na

zauwa¿yæ, ¿e generalnie ceny w kontraktach odwzorowuj¹ (z odpowiednim przesuniêciem

czasowym) tendencje cenowe na ryku spot. W ostatnim okresie jednak ceny w kontraktach

pozostaj¹ wyraŸnie wy¿sze od cen spot.

Od 2012 roku, gdy eksport z Australii do Chin zacz¹³ rosn¹æ tak istotnie, powsta³ nowy

indeks spot, odzwierciedlaj¹cy ceny wêgla australijskiego o ni¿szej jakoœci – o wartoœci

opa³owej oko³o 23 MJ/kg (5500 kcal/kg) i podwy¿szonej zawartoœci popio³u (ponad 20%).

Takim bowiem wêglem zainteresowani byli odbiorcy chiñscy. Po kilkunastu miesi¹cach
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istnienia tego indeksu (FOB Newcastle 5500) mo¿na zaobserwowaæ, ¿e kszta³tuje siê on

przeciêtnie na poziomie ni¿szym o oko³o 20% ni¿ indeks dla wêgla 6000 kcal/kg.

5.5. Wêgiel koksowy

Australia, bêd¹c drugim (po Chinach) producentem wêgla koksowego, jest najwiêkszym

œwiatowym dostawc¹ tego typu wêgla na rynek miêdzynarodowy.

Kopalnie wydobywaj¹ce wêgiel (g³ównie na eksport) zlokalizowane s¹ na wschodnim

wybrze¿u kraju w dwóch stanach: Queensland i New South Walles, w których udzia³ wêgla

metalurgicznego w wydobyciu ogó³em kszta³tuje siê na poziomie (odpowiednio): 65%

i 23%. Eksporterzy oferuj¹ pe³n¹ gamê wêgli metalurgicznych – wêgle koksowe typu hard,

wêgle o s³abszych w³aœciwoœciach koksotwórczych typu semi-soft oraz wêgle PCI LV

(stosowane w technologii wdmuchu py³u wêglowego do wielkich pieców).

Kopalnie w rejonie Bowen Basin (Queensland) produkuj¹ g³ównie wêgle koksowe typu

hard, natomiast w New South Wales (NSW) wydobywa siê wêgle semi-soft HV (Newcastle

i Hunter Coalfields) oraz wêgle typu hard LV i MV (Southern Coalfield). Wielkim atutem

górnictwa australijskiego jest bliskie po³o¿enie kopañ w stosunku do wybrze¿a morskiego

(portów). W strukturze jakoœciowej eksportowanych wêgli udzia³ najlepszych jakoœciowo

wêgli typu hard wynosi ponad 60%.

Najwiêkszymi producentami i eksporterami australijskiego wêgla typu hard s¹ koncerny:

— BHP Billiton – najwiêkszy w skali œwiatowej eksporter wêgli metalurgicznych,

g³ównie najlepszych jakoœciowo wêgli koksowych typu hard. W sk³ad koncernu

wchodz¹: BHP Billiton Mitsubishi Alliance (BMA – 9 kopalñ) i BHP Billiton Mitsui

Coal (BMC – 2 kopalnie) operuj¹ce w stanie Queensland (Bowen Basin) oraz

Illawarra Coal Aasset (3 kopalnie) w regionie NSW. £¹czne zdolnoœci produkcyjne

kopalñ w roku 2012 wynosi³y 52 mln ton (Queensland Coal. – 44 mln ton, Illawarra –

8 mln ton).

Koncern jest w³aœcicielem terminalu w porcie Hay Point (obok Mackay). Dystans

miêdzy kopalniami w stanie Queensland a portami Hay Point i Gladston wynosi od

135 do 315 km, a w NSW miêdzy kopalniami a Portem Kembla – od 5 do 55 km.

Prowadzone projekty rozwojowe w Queensland (Daunia, Broadmeadow, Caval

Ridge) mog¹ zwiêkszyæ zdolnoœci produkcyjne koncernu do 75 mln ton w perspekty-

wie roku 2016 (BHP Coal overview 2013).

— Anglo American – drugi w Australii producent wêgla metalurgicznego i trzeci

w skali œwiatowej eksporter wêgla typu hard. Piêæ kopalñ zlokalizowanych jest

w Bowen Basin, a jedna w Hunter Valley. Koncern posiada 23% udzia³ów w kopal-

niach Jellinbah (z wêglem semi-soft i PCI o zdolnoœci produkcyjnej 4,6 mln ton)

i Lake Vermont (z wêglem typu hard i PCI LV o zdolnoœci produkcyjnej 4 mln ton)

w Queenslandzie. Wêgiel z kopalñ przewo¿ony jest kolej¹ do portów Dalrymple Bay

i Gladston (Queen.) i Newcastle w NSW. W 2012 r. koncern wyprodukowa³ 17,7 mln
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ton wêgla metalurgicznego (w tym 1,4 mln ton w jednej kanadyjskiej kopalni Peace

River) i 13 mln ton wêgla energetycznego (www.angloamerican.com,

www.jellinbah.com).

— Peabody Energy – zarz¹dza siedmioma kopalniami zlokalizowanymi w stanie

Queensland (Bowen Basin i Surat Basin) oraz czterema kopalniami w stanie New

South Wales (Hunter Valley coalfields i Southern coalfields). W dwóch kopalniach

(w NSW) produkowany jest tylko wêgiel energetyczny natomiast w pozosta³ych

dziewiêciu kopalniach wydobywany jest g³ównie wêgiel metalurgiczny (koksowy

hard, semi-hard oraz PCI LV). Sprzeda¿ wêgla metalurgicznego z kopalñ australij-

skich w 2012 roku by³a na poziomie oko³o 17 mln ton (www.peabodyenergy).

— Rio Tinto Coal Australia – szeœæ kopalñ w Bowen Basin (Queen.) i Hunter Valley

(NSW). Kopalnie produkuj¹ wêgiel energetyczny oraz wêgiel koksowy typu hard

i semi-soft. W 2012 sprzeda¿ wêgla koksowego by³a na poziomie 11,3 mln ton w tym

8 mln ton stanowi³ wêgiel typu hard, a 3,3 mln ton typu semi-soft (http://riotinto.com/).

Australia posiada najwiêkszy w skali globalnej potencja³ eksportowy wêgli metalurgi-

cznych. W okresie dwudziestu lat produkcja wzros³a ponad 2,5 krotnie, osi¹gaj¹c w roku 2010

poziom 163 mln ton (prawie 18% udzia³ w wydobyciu œwiatowym). Tak dynamiczny rozwój

produkcji z przeznaczeniem dla odbiorców zamorskich wynika³ z rosn¹cego zapotrzebowania

na wêgiel koksowy ze strony œwiatowych producentów stali, g³ównie w regionie azjatyckim.

Ograniczenie produkcji i poda¿y wêgli w Australii w kolejnych dwóch latach spowodowane

by³o tzw. si³¹ wy¿sz¹ – koñcem 2010 r. ulewne deszcze i powodzie w stanie Queensland po-

wa¿nie zredukowa³y wydobycie w kopalniach odkrywkowych, a huragany, które nawiedzi³y wy-

brze¿e Australii pocz¹tkiem 2011 r. sparali¿owa³y pracê portów utrudniaj¹c wysy³kê wêgla.

Wielkoœci i dynamikê zmian produkcji, zu¿ycia i eksportu wêgli metalurgicznych w Au-

stralii (w takim samym schemacie jak dla wêgla energetycznego) pokazuj¹ wykresy na

rysunku 5.7 i 5.8, natomiast wybrane dane liczbowe zestawiono w tabeli 5.3.

79

0

1

2

3

4

5

6

7

1990 1995 2000 2005 2010 2012

[m
ln

to
n

]

Zu¿ycie

40

60

80

100

120

140

160

180

1990 1995 2000 2005 2010 2012

[m
ln

to
n

]

Produkcja Eksport

a) b)

Rys 5.7. Rozwój produkcji i zu¿ycia oraz eksportu wêgla metalurgicznego w Australii w latach 1990–2012

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych: (BREE, IEA – Coal Information 2010, 2013)

Fig. 5.7. Development of production and consumption, and exports of metallurgical coal in the Australia

in the years 1990–2012



Zu¿ycie krajowe wêgla koksowego w Australii stanowi oko³o 3% krajowej produkcji.

W wyniku spadku produkcji surówki ¿elaza, która obni¿y³a siê z oko³o 7 mln ton/rok

w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku do 3,7 mln ton w roku 2012, zmniejszy³o siê

zapotrzebowanie bran¿y hutniczej na koks. Zamykanie starych baterii koksowniczych zredu-

kowa³o zapotrzebowanie na wêgiel koksowy – jego zu¿ycie w okresie 20 lat obni¿y³o siê

o 30% do oko³o 4 mln ton/rok.
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Rys. 5.8. Dynamika zmian produkcji, zu¿ycia oraz eksportu wêgla metalurgicznego w Australii w latach

1990–2012

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych: (BREE, IEA – Coal Information 2010, 2013)

Fig. 5.8. Dynamics of production and consumption, and exports of metallurgical coal in the Australia

in the years 1990–2012

Tabela 5.3

Australia – produkcja, zu¿ycie, eksport wêgla metalurgicznego w latach 2005–2012

Table 5.3

Australia – production, consumption, and export of metallurgical coal in the years 2005–2012

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Produkcja mln ton 128,4 162,9 146,9

udzia³ w produkcji œwiatowej % 19,4 17,9 14,9

Zu¿ycie mln ton 4,5 4,1 4,1

udzia³ w zu¿yciu œwiatowym % 0,7 0,5 0,4

Eksport mln ton 124,9 159,0 144,5

udzia³ eksportu w produkcji krajowej % 97,3 97,6 98,4

udzia³ w eksporcie œwiatowym % 60,3 56,4 49,8

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych: (BREE, IEA – Coal Information 2010, 2013)



Udzia³ Australii w œwiatowym handlu wêglem metalurgicznym

Udzia³ Australii w œwiatowym handlu wêglem metalurgicznym obni¿y³ siê z 60% w roku

2005 do prawie 50% w roku 2012, natomiast bior¹c pod uwagê tylko handel drog¹ morsk¹

udzia³ ten spad³ w tym czasie z 67 do 58%. W okresie du¿ego popytu na wêgiel na rynku

miêdzynarodowym lukê w popycie i poda¿y starali siê wype³niæ równie¿ inni producenci

wêgli koksowych, g³ównie z USA. Australia przoduje na rynku w dostawach najlepszych

jakoœciowo wêgli koksowych typu hard, których najwa¿niejszymi dostawcami s¹ produ-

cenci: BHP Billiton oraz Anglo American, a trzeci¹ pozycjê w rankingu zajmuje kanadyjski

koncern Teck Coal.

Najwiêkszym rynkiem zbytu dla australijskiego wêgla metalurgicznego jest Azja, gdzie

obecnie kierowane jest ponad 80% eksportu. Od lat najwiêkszymi odbiorcami s¹: Japonia

(ok. 40 mln ton), Indie, Korea P³d., natomiast od 2009 roku do grupy znacz¹cych importerów

wêgla do³¹czy³y Chiny, zwiêkszaj¹c zakupy wêgla australijskiego z 1,5 mln ton w roku 2008

do 14,8 mln ton w roku 2009 i do 28 mln ton w roku 2012. Eksport wêgla na rynek europejski

obni¿y³ siê od 2005 r. o 10 mln ton (do 17 mln ton), a udzia³ Europy (z Turcj¹) w eksporcie

wêgla australijskiego spad³ z 22 do 12% w roku 2012.

G³ównych odbiorców australijskiego wêgla metalurgicznego i ich udzia³ w eksporcie

w latach 2005 i 2012 pokazuj¹ wykresy na rysunku 5.9.

Ceny wêgla koksowego

W handlu wêglem koksowym, powszechn¹ praktyk¹ jest kontraktowanie przez od-

biorców przewa¿aj¹cej iloœci surowca w umowach long term, w których wielkoœæ tona¿u

i ceny wêgla ustalane by³y do 2010 roku na 12 miesiêcy. Producenci najlepszych jakoœciowo

wêgli typu hard, czêsto ponad 90% swojej produkcji kontraktowali na takich warunkach.

Pozosta³a iloœæ wêgla – w zale¿noœci od zapotrzebowania – uzupe³niana jest zakupami na

rynku spot, na którym zmiany cen kszta³towane s¹ przez bie¿¹c¹ sytuacjê poda¿owo-

-popytow¹.
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Fig. 5.9. Main recipients of Australian metallurgical coal exports in 2005 and 2012



Od wielu lat negocjacje cen w kontraktach miêdzy japoñskimi koncernami hutniczymi

(JSM) i najwiêkszym eksporterem wêgla – australijskim koncernem BHP – mia³y bardzo

istotny wp³yw na poziom cen uzgadniany przez pozosta³ych uczestników rynku. By³ krótki

okres czasu, w którym producenci z USA zawierali wczeœniejsze 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 odbiorcami japoñskimi. Tak wiêc

cena kontraktowa australijskiego wêgla koksowego typu hard na bazie FOB porty producen-

ta jest punktem odniesienia do kontraktacji cen na rynkach w Azji, Europie, Ameryce P³d.

Pierwszy etap negocjacji zazwyczaj dotyczy poziomu cen wêgli koksowych typu hard,

a w dalszej kolejnoœci ustalane s¹ ceny dla pozosta³ych typów wêgli metalurgicznych.

Grupa wêgli hard obejmuje ca³¹ gamê wêgli (hard premium, hard standard, semi-hard)

ró¿ni¹cych siê g³ównie stopniem uwêglenia oraz wskaŸnikiem CSR (wytrzyma³oœæ poreak-

cyjna koksu otrzymanego z danego wêgla), natomiast benchmark ustala siê w odniesieniu do

najlepszych jakoœciowo wêgli hard premium (niska zawartoœæ czêœci lotnych, CSR>70), do

których zalicza siê np. wêgle z australijskich kopalñ Saraji i Peak Downs (BHP BM) lub

German Creek (Anglo American). Zró¿nicowanie cen w grupie wêgli hard waha siê w gra-

nicach od kilku do kilkunastu procent. Wêgle semi-soft w zale¿noœci od sytuacji rynkowej

wyceniane s¹ na poziomie 65–75% cen wêgli hard premium.

Porównanie benchmarków dla australijskich wêgli hard i semi-soft w latach 2005–2013

(3 kwarta³y) przedstawia wykres na rysunku 5.10.

Wysoka dynamika zmian cen wêgla koksowego w ostatnich latach i du¿e zró¿nicowanie

miêdzy (obowi¹zuj¹cymi przez okres 12 miesiêcy) cenami kontraktowymi a cenami na

rynku spot spowodowa³y, ¿e od II kw. 2010 r. wprowadzono na rynku kontraktowanie

z cenami (benchmarkami) ustalanymi na okres jednego kwarta³u (Ozga-Blaschke 2011).

Pocz¹tkowo niektórzy eksporterzy zastosowali system mieszany (czêœæ tona¿u kontrak-
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towano nadal w cenach rocznych), jednak obecnie norm¹ jest stosowanie cen kwartalnych

lub coraz czêœciej cen miesiêcznych.

Dla producentów wêgla wprowadzenie benchmarków kwartalnych daje mo¿liwoœci szyb-

kiego reagowania na zmieniaj¹ce siê warunki rynkowe, których odzwierciedleniem jest ruch

cen na rynku spot (rys. 5.11). WyraŸnie pokaza³a to sytuacja, która mia³a miejsce na pocz¹tku

2011 r., kiedy przy ustalonym benchmarku w wysokoœci 225 USD/tonê, ceny wêgli hard na

rynku spot osi¹ga³y 300 do 380 USD/tonê. G³ówn¹ przyczyn¹ tych wzrostów by³o ogra-

niczenie produkcji i poda¿y wêgli w Australii (podobnie jak mia³o to miejsce w roku 2008). Po

raz kolejny w okresie ostatnich dziesiêciu lat zdarzenia losowe (tzw. si³a wy¿sza) ograniczy³y

dostêpnoœæ wêgla na rynku miêdzynarodowym, co przy mocnym popycie stworzy³o warunki

do dyktowania skokowego wzrostu cen. Benchmark dla wêgli hard premium na II kw. 2011

roku wzrós³ o prawie 50% do wysokoœci 330 USD/tonê (Ozga-Blaschke 2012).

Jednak ju¿ w drugiej po³owie 2011 roku na rynku wêgli metalurgicznych rozpocz¹³ siê

okres du¿ych spadków cen. Os³abienie rynku stali i ograniczenia produkcji hutniczej w wy-

niku spowolnienia gospodarki œwiatowej wp³ynê³y na utrzymanie trendu spadkowego cen

wêgla równie¿ w roku 2013.

Na rynku wêgli metalurgicznych spadkowi zapotrzebowania towarzyszy³a znaczna po-

prawa poda¿y, zarówno z kopalñ australijskich (które odbudowa³y produkcjê) jak te¿ ze

strony innych tradycyjnych eksporterów. Pojawi³ siê równie¿ wêgiel z nowych inwestycji

w Mongolii i Mozambiku.

W ci¹gu dwóch lat benchmark dla wêgla koksowego typu hard premium obni¿y³ siê

o 185 USD/tonê (tj. o 56%). Jeszcze wiêksze spadki zanotowano na rynku spot, na którym

ceny wêgla hard w po³owie 2013 roku by³y na poziomie 130 USD/tonê.
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Tak drastyczny spadek cen spowodowa³, ¿e znaczna czêœæ wêgla sprzedawana by³a

poni¿ej kosztów produkcji. Koncerny górnicze zmuszone zosta³y do drastycznego ciêcia

kosztów i wprowadzenia programów oszczêdnoœciowych. Dosz³o do zamykania nierentow-

nych kopalñ, likwidacji miejsc pracy oraz rezygnacji lub wstrzymania inwestycji w nowe

projekty.

5.6. Rola wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w Australii

Wêgiel kamienny odgrywa wa¿n¹ rolê w zaspokajaniu potrzeb energetycznych kraju

(wytwarza siê z niego oko³o 47% energii elektrycznej). W przysz³oœci ten udzia³ bêdzie siê

prawdopodobnie zmniejszaæ, gdy¿ powinno rosn¹æ wytwarzanie z gazu ziemnego i Ÿróde³

odnawialnych, a produkcja wêgla bêdzie w jeszcze wiêkszym stopniu zorientowana na

eksport (EIA Australia 2013). W tabeli 5.4 zestawiono informacje o wytwarzaniu energii

elektrycznej w Australii (w pozycji pokazuj¹cej produkcjê z wêgla i jej udzia³ ujêta jest te¿

produkcja z wêgla brunatnego).

W elektrowniach na wêglu kamiennym zainstalowane jest oko³o 22,5 GW mocy, co

stanowi po³owê mocy w energetyce cieplnej w kraju. Najwiêcej – bo prawie 12 GW – maj¹

elektrownie wêglowe w NSW (co stanowi ponad 85% mocy w elektrowniach cieplnych

w tym stanie) (Energy in Australia 2012).

Do 2007 roku produkcja energii elektrycznej w Australii systematycznie ros³a, zaspo-

kajaj¹c potrzeby dobrze rozwiniêtej gospodarki i rosn¹cego sektora górniczego. W nastêp-
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Tabela 5.4

Pozycja wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w Australii

Table 5.4

Position of coal in electricity generation in Australia

Wyszczególnienie Jedn.

Rok Zmiana 2005–2011 Udzia³

w œwiecie

w 2011 r. [%]2005 2011 w jedn. nat. %

Ludnoœæ mln 20 23 3 15 0

Produkcja energii elektrycznej TWh 249 240 –9 –4 1

w tym z wêgla TWh 201 173 –28 –14 2

udzia³ en.el. z wêgla % 81 72

Zu¿ycie energii elektrycznej TWh 234 239 5 2 8

na mieszkañca kWh/capita 11 439 10 514 –925 –8 164

Uwaga: wêgiel – ³¹cznie: w. kamienny i w. brunatny

�ród³o: opracowanie w³asne na podst. IEA – KWES (2007, 2013)



nych latach nast¹pi³ spadek produkcji i zu¿ycia, który by³ konsekwencj¹ kilku czynników:

wy¿szych cen energii elektrycznej, s³abszego wzrostu gospodarczego oraz poprawy efek-

tywnoœci w wytwarzaniu i u¿ytkowaniu energii.

Wytwarzanie energii elektrycznej w Australii opiera siê g³ównie na paliwach kopalnych.

Z wêgla kamiennego i brunatnego pochodzi ³¹cznie oko³o 70% energii elektrycznej. Pro-

dukcja energii elektrycznej z wêgla ros³a do 2009 r., a w nastêpnych latach zosta³a po czêœci

zast¹piona generacj¹ z gazu ziemnego, elektrowni wodnych i innych odnawialnych Ÿróde³

energii. Elektrownie gazowe dostarczaj¹ oko³o 20% energii elektrycznej i s¹ wykorzy-

stywane g³ównie w okresach szczytowego zapotrzebowania. Przewiduje siê dalszy rozwój

energetyki gazowej i osi¹gniêcie udzia³u 36% w produkcji energii elektrycznej do roku

2035. Najwiêcej mocy zainstalowanej w elektrowniach gazowych jest w stanie Queensland,

tam te¿ nast¹pi³ najwiêkszy przyrost mocy w ostatniej dekadzie.

Z elektrowni wodnych pochodzi prawie 7% produkcji (w stanach Tasmania, Wiktoria

i NSW). Jest to g³ówne Ÿród³o energii odnawialnej w kraju, jednak potencja³ dalszego

rozwoju jest ograniczony tylko do ma³ych projektów.

Inne odnawialne Ÿród³a energii, jak wiatr, bioenergia i energia s³oneczna, rozwijaj¹ siê co

prawda najszybciej, lecz ich ³¹czny udzia³ w produkcji energii elektrycznej wynosi obecnie

poni¿ej 4%. W ramach rz¹dowego programu OZE celem jest osi¹gniêcie 20% udzia³u

odnawialnych Ÿróde³ energii w produkcji energii elektrycznej w 2020 roku.

W stanach wschodnich i po³udniowych sieci elektroenergetyczne s¹ dobrze rozwiniête

i operuj¹ w ramach Krajowego Rynku Energii Elektrycznej (NEM) na rynku hurtowym.

Oko³o 75% mocy wytwórczych objêtych tym rynkiem nale¿y w ca³oœci lub czêœciowo do

pañstwa (w³adz stanowych). Australia Zachodnia i Terytorium Pó³nocne maj¹ oddzielne

systemy przesy³owe i w³asne po³¹czenia z systemami innych stanów.

Ceny energii elektrycznej w Australii s¹ raczej niskie w porównaniu do krajów naj-

bardziej rozwiniêtych. Jednak¿e w latach 2008–2011 ceny detaliczne wzros³y o 40%. Wzrost

ten by³ niezbêdny do finansowania modernizacji infrastruktury i inwestycji w niezawod-

noœæ systemu, jak równie¿ wspieranie programów taryfowych energii odnawialnej. Tabela

5.5 przedstawia porównanie struktury zu¿ycia energii pierwotnej oraz struktury wytwarzania

energii elektrycznej wed³ug Ÿróde³ energii w Australii (dane 2011 r. EIA Australia).
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Tabela 5.5

Struktura zu¿ycia energii pierwotnej oraz struktura wytwarzania energii elektrycznej w Australii (2011 r.)

Table 5.5

Australia’ primary energy consumption and electricity generation, by energy source (2011)

Struktura zu¿ycia energii pierwotnej

[%]
�ród³a energii

Struktura wytwarzania energii

elektrycznej [%]

33
Wêgiel kamienny 47

Wêgiel brunatny 22

36 Ropa i produkty naftowe 1

25 Gaz ziemny 20

2 Woda 7

3 Biomasa 1

1 Wiatr i s³oñce 2

100 100

�ród³o: EIA Australia 2013, BREE



6. Indonezja

6.1. Informacje ogólne

Indonezja – obok Chin oraz Indii – jest jednym z najbardziej zaludnionych krajów

w po³udniowej czêœci Azji. Kraj ten jest równie¿ pañstwem rozwijaj¹cym siê gospodarczo.

Poza rokiem 2009, w którym dotkn¹³ j¹ œwiatowy kryzys gospodarczy – w latach 2005–2012

gospodarka Indonezji roœnie w tempie 6% PKB (dane Banku Œwiatowego – www.data.

worldbank.org/indicator). Du¿y wzrost gospodarczy oraz ogromne zapotrzebowanie na moc

przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia popytu na wêgiel. Szacuje siê, ¿e w roku 2022 z obecnych

68 mln ton zwiêkszy siê on do 125 mln ton (VDKI 2013).

Indonezja jest jednym z najwiêkszych producentów i eksporterów wêgla na œwiecie, a od

roku 2006 najwiêkszym eksporterem wêgla energetycznego. Znajduje siê równie¿ wœród

dziesiêciu czo³owych producentów i eksporterów gazu ziemnego, zajmuj¹c w roku 2011

odpowiednio miejsca: dziesi¹te i ósme (IEA – KWES 2013).

Zu¿ycie energii pierwotnej w Indonezji od lat opiera siê g³ównie na trzech paliwach

kopalnych: ropie naftowej, wêglu i gazie ziemnym. Najbardziej znacz¹cy udzia³ w strukturze

jej zu¿ycia ma ropa; w roku 2006 wynosi³ on 51%, a w 2011 r. – zmala³ do 47%. Od lat udzia³

wêgla kszta³tuje siê na zbli¿onym poziomie: 27% w 2006 r. i 26% w 2011 r; udzia³ gazu

wzrós³ z 17% w 2006 r. do 22% w 2011 r., a energetyki odnawialnej utrzymuje sta³y poziom

nieca³ych 5% (Mulyono 2009; Azahari 2012).

6.2. Zasoby wêgla kamiennego

Wed³ug World Energy Council (www.worldenergy.org) ³¹czna baza zasobowa wêgla

w Indonezji wynosi³a 29 mld ton wêgla subbitumicznego. Statystyki BP Statistical Review of

World Energy (2013) oceniaj¹ je – wed³ug stopnia udostêpnienia na koniec 2012 r. – na 5,5

mld ton, a ich wystarczalnoœæ zaledwie na 14 lat.

Oficjalne dane indonezyjskie (Lubis 2013) pokazuj¹, ¿e kraj ten posiada ponad 119 mld

ton zasobów potencjalnych, z których prawie 29 mld ton jest udostêpnionych. Oko³o 62%

wszystkich zasobów stanowi wêgiel tzw. œredniej jakoœci o wartoœci opa³owej rzêdu

5100–6100 kcal/kg (Mulyono 2009), g³ównie wystêpuj¹cy w z³o¿ach na Kalimantanie (np.

w basenie Kutai, Barito, Pasir) oraz w œrodkowej czêœci Sumatry (np. w basenach South



Sumatra czy Bengkulu). Udzia³ wêgli tzw. niskiej jakoœci o wartoœci opa³owej mniejszej ni¿

5100 kcal/kg wynosi 1
4
, zaœ jego z³o¿a wystêpuj¹ g³ównie na Sumatrze. Wêgle o wartoœci

opa³owej z zakresu 6100–7100 kcal/kg (tzw. wysokiej jakoœci) stanowi¹ zaledwie 13%

zasobów, a pozosta³e 1% to wêgle o kalorycznoœci powy¿ej 7100 kcal/kg (tzw. bardzo

wysokiej jakoœci). Najwiêcej z³ó¿ wêgli ostatnich dwóch wymienionych grup wystêpuje na

Kalimantanie w basenie Barito oraz Kutai (rys. 6.1).

Jednym z czynników wp³ywaj¹cych na ich nisk¹ wartoœæ opa³ow¹ jest relatywnie wysoka

wilgotnoœæ (9–22%). Jednak¿e pomimo kalorycznoœci wêgle z Indonezji cechuj¹ siê dobr¹

jakoœci¹ i nie wymagaj¹ wzbogacania. Przewa¿nie wêgiel poddawany jest tylko procesom

kruszenia i przesiewania.

Z³o¿a wêgla w Indonezji cechuj¹ siê du¿ym rozdrobnieniem. Obecnie produkcja wêgla

energetycznego prowadzona jest w ponad 40 kopalniach zlokalizowanych we Wschodnim

i Po³udniowym Kalimantanie oraz na Sumatrze. W zale¿noœci od rodzaju uprawnieñ (np.

Coal Contract of Work – CCOW Holder, Mining Authorization – MA Holder itp.) eksploa-

tacjê prowadz¹ cztery grupy producentów. Jedn¹ z nich jest grupa z sektora pañstwowego

reprezentowana przez spó³kê PT Tabang Batubara Bukit Asam. Górnictwo wêgla w Indone-

zji skoncentrowane jest g³ównie w rêkach prywatnych inwestorów, a spora jego czêœæ nale¿y

do kapita³u zagranicznego, dlatego wszelkie dzia³ania rz¹du indonezyjskiego s¹ bacznie

analizowane przez zagranicznych inwestorów. Wœród prywatnych przedstawicieli sektora

górniczego nale¿y wymieniæ spó³ki: Bumi, Adaro i Kideco. Od lat nale¿¹ one do czo³owych

producentów wêgla, skupiaj¹c w swym rêku 40–50% ca³kowitej produkcji krajowej.

Rozpoczêcie wydobycia wêgla w Indonezji nast¹pi³o na pocz¹tku XX wieku, kiedy

wiêkszoœæ produkcji wykorzystywa³y statki parowe eksploatowane w zakresie ¿eglugi

przybrze¿nej (RWE 2007). Nowoczesne górnictwo rusza od roku 1980 – od tego czasu

wielkoœæ produkcji jest systematycznie powiêkszana i kierowana na eksport. Rozwój górnic-

twa wêgla kamiennego w Indonezji od roku 1990 prezentuje rysunek 6.2. W porównaniu

z rokiem 1990 obecnie produkcja zwiêkszy³a siê a¿ o 4229%. Udzia³ wêgla koksowego

w produkcji ogó³em wêgla kamiennego jest poni¿ej 1%.
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Jedn¹ z bol¹czek indonezyjskich producentów wêgla s¹ szybko rosn¹ce koszty pro-

dukcji. Jeszcze w roku 2006 kszta³towa³y siê na poziomie 26 USD/tonê, a w 2012 r. wzros³y

ju¿ do 53 dolarów (VDKI 2013). Koszty te wp³ywaj¹ nie tylko na zmniejszenie konku-

rencyjnoœci wêgla indonezyjskiego na rynkach miêdzynarodowych, ale tak¿e op³acalnoœci

eksportu i tym samym – zmniejszenia atrakcyjnoœci dla kapita³u zagranicznego.

Kolejnym Ÿród³em niepokoju dla niektórych producentów wêgla mog¹ staæ siê pozwo-

lenia i koncesje. Pod koniec 2012 roku rz¹d indonezyjski postawi³ sobie za cel zbadanie

stanu wszystkich koncesji wydobywczych (IUP). Szacuje siê, ¿e spoœród ponad 10 000

pozwoleñ wydanych w Indonezji, tylko 6 000 nadano status „czyste i jasne” (VDKI 2913).

W niektórych przypadkach koncesje dla tego samego (lub czêœci) obszaru z³o¿a zosta³y

wydane ró¿nym podmiotom, tym samym ich ostateczne ustalenie mo¿e prowadziæ do sporów

s¹dowych ci¹gn¹cych siê przez wiele lat.

W roku 2012 powsta³a ustawa rz¹dowa (GR24/2012), w myœl której ka¿da firma wydo-

bywaj¹ca wêgiel, w której kapitale dominuje inwestor zagraniczny, powinna zbyæ tak¹ iloœæ

akcji by jego udzia³ nie przekracza³ 49%. Zbywanie akcji powinno rozpocz¹æ siê w szóstym

roku od pocz¹tku prowadzenia produkcji, a status mniejszoœciowego udzia³owca powinien

zostaæ osi¹gniêty w roku dziesi¹tym (VDKI 2013).

6.3. Zagadnienia transportu wêgla

Ze wzglêdu na specyfikê Indonezji, w transporcie wêgla najczêœciej stosowanym rozwi¹-

zaniem jest wykorzystanie sieci dróg wodnych ¿eglugi œródl¹dowej. Rozbudowana sieæ

kana³ów i rzek umo¿liwia transport wêgla z indonezyjskich kopalñ do portów morskich,

gdzie wêgiel z barek prze³adowywany jest na du¿e statki (Lorenz, Grudziñski 2009). Przy

braku po³¹czeñ kolejowych jest to praktycznie jedyny sposób transportu wêgla. Ma to
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równie¿ swoje odbicie w ogólnej strukturze przewozów wêgla w tym kraju; ponad po³owa

realizowana jest transportem kombinowanym: samochód–barka. Udzia³ transportu samo-

chodowego wynosi oko³o 25%, a przewozów kolejowych nie przekracza 5% (IEA – Coal

Medium... 2011).

W Indonezji funkcjonuje szeœæ du¿ych g³êbokowodnych portów morskich, co pozwala

na za³adunek masowców o noœnoœci od 60 000 do 180 000 DWT. Kraj ten dysponuje równie¿

dziesiêcioma terminalami wêglowymi o ³¹cznej zdolnoœci prze³adunkowej rzêdu 80–100

mln ton/rok, mog¹cymi przyjmowaæ statki typu Panamax oraz dwadzieœcia ma³ych portów

statków typu off-shore (zwanych pomocniczymi). Tak du¿a liczba morskich mo¿liwoœci

spedycyjnych sprzyja rozwojowi eksportu z Indonezji. Szczegó³ow¹ specyfikacjê zdolnoœci

prze³adunkowych wêgla w indonezyjskich portach morskich prezentuje tabela 6.1.

Jeszcze w roku 2005 roczne zdolnoœci prze³adunkowe portów morskich kszta³towa³y siê

na poziomie 134 mln ton, w roku 2010 zwiêkszy³y siê a¿ o 143 mln ton (tab. 6.1), a w 2012 –

osi¹gnê³y poziom 268 mln ton (VDKI 2013).

Odleg³oœci z kopalñ do indonezyjskich portów s¹ niewielkie: mieszcz¹ siê pomiêdzy

50 a 200 km. Jednak¿e w d³u¿szej perspektywie – wzrost eksportu uzale¿niony jest od mo¿li-

woœci transportowych wewn¹trz kraju. W przypadku z³ó¿ po³o¿onych w pobli¿u linii

brzegowej lub rzek wykorzystuje siê dobrze rozwiniêty transport wodny, lecz dla skomu-

nikowania z³ó¿ po³o¿onych w g³êbi l¹du wyst¹pi³a koniecznoœæ budowy nowych linii

kolejowych. Przyk³adowo, w Centralnym Kalimantanie w wyniku prowadzonych inwestycji

³¹czna d³ugoœæ linii kolejowych ma wynieœæ 1 829 km (Lubis 2013). Szacowane koszty
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Tabela 6.1

Zdolnoœci prze³adunkowe wêgla w indonezyjskich portach morskich [mln ton]

Table 6.1

Loading capacity of coal in Indonesian seaports [Mt]

Rok

Port

2005 2010 +/–2010/2005

mln ton %

Adang Bay 12 22 10 82

Banjarmasin 6 48 42 695

Kotabaru 14 8 –6 –44

Pulau Laut 22 12 –10 –45

Tanjung Bara 28 31 3 11

Tarahan 2 4 2 100

Pozosta³e 50 153 103 206

Ogó³em 134 277 143 107

�ród³o: VDKI 2006, 2011



budowy dziesiêciokilometrowego odcinka przewidywane s¹ na 7 mln dolarów amery-

kañskich.

6.4. Wêgiel kamienny energetyczny

Indonezja jest przede wszystkim producentem wêgla energetycznego (rys. 6.2). W skali

globalnej znajduje siê w œcis³ej czo³ówce jego œwiatowych producentów, zajmuj¹c po

Chinach, USA i Indiach miejsce czwarte (od roku 2010 r.). W roku 2012 udzia³ w œwiatowej

produkcji kszta³tuje siê na poziomie 7% (rys. 6.3, tab. 6.2). Od roku 1990 produkcja wêgla

energetycznego w Indonezji jest w permanentnym trendzie wzrostowym; szczególne przy-

spieszenie nast¹pi³o po roku 2000, by obecnie wynieœæ 440 mln ton. W stosunku do roku 2005

produkcja wêgla wzros³a o 160% ze œredniorocznym tempem wzrostu wynosz¹cym 15%.

Systematycznie wzrasta równie¿ krajowe zu¿ycie wêgla (rys. 6.3 i 6.4), który po ropie

i gazie jest trzecim paliwem wykorzystywanym do wytwarzania energii pierwotnej (z 22%

udzia³em w 2011 r.). W latach 2005–2012 œrednioroczne tempo zu¿ycia wêgla wynosi³o 5%,

a w roku 2012 wzros³o wzglêdem 2005 r. o 44%. Wzrost ten by³ konsekwencj¹ uruchamiania

nowych elektrowni i cementowni.

Dynamikê rozwoju produkcji, zu¿ycia i importu przedstawia rysunek 6.4 (zmiany obli-

czono dla takich interwa³ów czasowych, jak pokazane na rysunku 6.3, tzn. dla roku 1995

rokiem odniesienia by³ 1990, a dla 2012 – rok 2010).

Istotnym odbiorc¹ wêgla indonezyjskiego jest przede wszystkim rynek miêdzyna-

rodowy, zaœ wp³ywy z eksportu wêgla – jednym z zasadniczych elementów zasilaj¹cych

bud¿et pañstwa. Jeszcze w roku 2005 na eksport skierowanych by³o 70% produkcji (118 mln

ton), a w roku 2012 – przeznaczono 382 mln ton, czyli a¿ 90% produkcji krajowej (tab. 6.2).

Œrednioroczne tempo wzrostu eksportu w latach 2005–2012 osi¹gnê³o 18%.
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Indonezja nie prowadzi importu wêgla energetycznego.
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Tabela 6.2

Indonezja – produkcja, zu¿ycie i eksport wêgla energetycznego w latach 2005–2012

Table 6.2

Indonesia – production, consumption and export of steam coal in the years 2005–2012

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Produkcja mln ton 169,3 322,8 440,0

udzia³ w produkcji œwiatowej % 3,9 6,1 7,4

Zu¿ycie mln ton 41,9 57,8 60,2

udzia³ w zu¿yciu œwiatowym % 1,0 1,1 1,0

Eksport mln ton 118,4 265,0 382,4

udzia³ eksportu w produkcji krajowej % 69,9 82,1 86,9

udzia³ w eksporcie œwiatowym % 21,4 33,6 39,7

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)



Udzia³ Indonezji w œwiatowym handlu wêglem energetycznym

Indonezja odgrywa kluczow¹ rolê na miêdzynarodowym rynku wêgla energetycznego.

W roku 2012 prawie 40% wêgla bior¹cego udzia³ w obrocie miêdzynarodowym pochodzi³o

z Indonezji (tab. 6.2). Jeszcze w roku 2005 g³ównym importerem indonezyjskiego wêgla

by³a Japonia i Tajwan (odbieraj¹ce ³¹cznie prawie 1/3 eksportu), a w 2012 r. a¿ 55% eksportu

skierowano do Chin i Indii (rys. 6.5). Korzystne po³o¿enie geograficzne Indonezji wzglêdem

silnie rozwijaj¹cych siê gospodarek w³aœnie tych dwóch ostatnich pañstw jest jednym

z czynników wp³ywaj¹cych na wzrost eksportu wêgla. Kraje te buduj¹ nowe elektrownie

wêglowe w celu zapewnienia dostaw energii dla ich ogromnej populacji, co skutkuje

znacz¹cym popytem na niskiej jakoœci wêgle indonezyjskie.

W celu zwiêkszenia wp³ywów do bud¿etu pañstwa zasilaj¹cych rozwijaj¹c¹ siê indo-

nezyjsk¹ gospodarkê powrócono do podatku eksportowego. Po raz pierwszy wprowadzono

go w roku 2005 (w wysokoœci 5%), jednak¿e rok póŸniej uniewa¿niono wyrokiem S¹du

Najwy¿szego Indonezji. W roku 2012 rz¹d ponownie wprowadzi³ podatek eksportowy – tym

razem w wysokoœci 20% (ustaw¹ MoFR 75/2012). Wprowadzenie tak wysokiego podatku

mia³o tak¿e na celu zniechêcenie producentów do eksportu – zw³aszcza taniego wêgla

niskokalorycznego, który powinien byæ przeznaczony dla krajowej energetyki.

Ceny wêgla energetycznego

Od 2005 roku Indonezja jest najwiêkszym eksporterem wêgla energetycznego na

œwiecie. Ze wzglêdu na zró¿nicowanie jakoœciowe wydobywanych wêgli, notowanych jest

wiele indeksów o odmiennych parametrach; o wartoœci opa³owej w granicach 4200–6300

GAR, tj. oko³o 17–25 MJ/kg (GAR – wartoœæ opa³owa brutto w stanie roboczym). Na

wykresie 7.6 porównano indeksy wêgli indonezyjskich z benchmarkowym wêglem New-

castle (FOB NEWC). Do porównañ wybrano dwa wêgle indonezyjskie. Jeden posiada
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parametry o standardzie miêdzynarodowym (tj. kalorycznoœæ rzêdu 25 MJ/kg – opis na

wykresie 7.6: FOB 6000 Ind. NAR), natomiast drugi, o ni¿szej wartoœci opa³owej oko³o 21

MJ/kg (opisany jako FOB 5200 Ind. GAR) – okreœlany jest mianem przyjaznego dla

œrodowiska – tzw. wêgiel envirocoal. Wêgiel ten produkowany jest przez spó³kê Adaro. Jest

on nie tylko przedmiotem obrotu miêdzynarodowego, ale równie¿ znajduje nabywców

wœród energetyki indonezyjskiej. Envirocoal cechuje siê ekstremalnie niskimi zawar-

toœciami zarówno siarki (przeciêtnie 0,1%), jak i popio³u (1,5%).

Notowane ceny wêgla indonezyjskiego FOB 6000 Ind. NAR s¹ oko³o 12–14% ni¿sze od

cen wêgla z Newcastle. Natomiast ceny wêgla FOB 5200 Ind. GAR s¹ o 24–28% ni¿sze od

cen wêgla FOB 6000 Ind. NAR. Ceny wêgla indonezyjskiego FOB 6000 Ind. NAR wzros³y

w stosunku do roku 2005 o 63%. Ceny z okresu 2010–2012 s¹ ni¿sze w stosunku do

obecnych cen o 10%.

W roku 2009 dla indonezyjskich cen krajowych wprowadzono ministerialn¹ formu³ê

cenow¹ wyznaczaj¹c¹ referencyjn¹ cenê wêgla (tzw. wskaŸnik ICPR – Indonesian Coal

Price Reference). Wartoœæ wskaŸnika ICPR okreœlana jest comiesiêcznie jako œrednia z czte-

rech indeksów publikowanych w Ÿród³ach zagranicznych. W³adze Indonezji s¹ zaintereso-

wane, aby wêgiel z indonezyjskich kopalñ by³ sprzedawany po jak najwy¿szych cenach, gdy¿ od

wartoœci sprzeda¿y – poprzez system podatków i op³at – uzale¿nione s¹ wp³ywy do bud¿etu.

Dlatego ustanowiono wspomniany system okreœlania ceny minimalnej.

6.5. Wêgiel koksowy

Wed³ug statystyk (IEA) produkcja wêgla koksowego w Indonezji jest bardzo niewielka

i ma charakter proeksportowy. Wed³ug oficjalnych danych eksport indonezyjskiego wêgla

koksowego w ostatnich latach wzrós³ z 1,2 mln ton w roku 2005 do 2,8 mln ton w roku 2012.
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Patrz¹c jednak na statystyki importu wêgla w takich krajach jak Japonia, Indie lub Chiny

mo¿na zauwa¿yæ, ¿e Indonezja jest jednym z wiêkszych eksporterów wêgla metalurgicznego

na te rynki (np. w statystykach Japonii import wêgla koksowego z Indonezji w latach

2005–2012 kszta³towa³ siê na poziomie 15–11 mln ton/rok). Jest to wynikiem kwalifiko-

wania wêgli energetycznych wykorzystywanych w bran¿y hutniczej (jako wêgle PCI HV lub

do brykietowania w koksownictwie) do kategorii wêgli metalurgicznych.

W Indonezji, w centralnej czêœci Kalimantanu, znajduj¹ siê du¿e z³o¿a wêgla koksowego,

którego wydobyciem zainteresowani s¹ liczni inwestorzy, mimo powa¿nych problemów

logistycznych zwi¹zanych z transportem wêgla z tego regionu.

Koncern BHP Billiton ju¿ pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku rozpozna³

basen Maruwai, gdzie znajduj¹ siê zasoby wêgla metalurgicznego bardzo dobrej jakoœci.

Obecnie BHP Billiton wspólnie z PT Adaro Energy prowadz¹ projekt Maruwai (IndoMet

Coal Project – ICP), z którego produkcja w pierwszym etapie ma wynosiæ ponad 6 mln ton

wêgla energetycznego i koksowego. Drugi etap mo¿e daæ 11 mln ton rocznie, a docelowo

wydobycie mo¿e wynosiæ nawet 40 mln ton rocznie (trzeci etap). Wêgiel transportowany

bêdzie ma³ymi i du¿ymi barkami, a w nastêpnych etapach kolej¹.

We wschodniej czêœci Kalimantanu inwestuje równie¿ koncern SouthGobi Energy Reso-

urces realizuj¹c projekt Mamahak. Z³o¿a objête koncesj¹ zawieraj¹ wêgiel energetyczny,

wêgiel koksowy semi-soft i potencjalnie wêgiel koksowy typu hard.

6.6. Rola wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w Indonezji

Orientacyjn¹ strukturê produkcji energii elektrycznej w Indonezji przedstawia rysunek

6.7. Ze 168 TWh (dane za 2010 r.) energii elektrycznej a¿ 45% wytworzono w elektrowniach

wêglowych (rys. 6.7a). Pozosta³e 26% energii elektrycznej powstaje ze spalania ropy
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naftowej, a 24% – gazu ziemnego. Udzia³ mocy zainstalowanej w elektrowniach wêglowych

wynosi 40%, zaœ na ropie i gazie (odpowiednio:) 29% i 21% (rys. 6.7b).

Energetyka w Indonezji zu¿ywa wêgle ni¿szej jakoœci – generalnie poni¿ej 5000 kcal/kg

GAR (ok. 20 MJ/kg w stanie roboczym NAR). W wyniku rozwoju energetyki wêglowej

w roku 2009 wprowadzono rozporz¹dzenie (MR 34/2009), maj¹ce na celu zabezpieczenie

dostaw wêgla na rynek krajowy (tzw. DMO – domestic market obligation).

Wed³ug za³o¿eñ polityki energetycznej z roku 2006 udzia³ energetyki wêglowej w 2025 r.

ma wzrosn¹æ do poziomu 33%, a jego osi¹gniêcie realizowane w dwóch etapach. Dziêki

przeprowadzeniu pierwszej czêœci programu (tzw. Fast Track I) energetyka wêglowa In-

donezji powiêkszy³a siê o 16 GW nowych mocy. Druga czêœæ programu – tzw. Fast

Track II – realizowana jest od roku 2010. Zak³ada ona budowê dodatkowych 10 GW mocy,

ale równie¿ bierze pod uwagê rozwój infrastruktury kolejowej i portowej (World bank...).

W œwietle ograniczania emisji CO2 w roku 2010 rz¹d wzi¹³ pod uwagê now¹ strategiê –

tzw. Vision 25/25 (Azahari 2012). Wed³ug niej indonezyjska polityka energetyczna do roku

2025 stawia sobie za cel wzrost udzia³u Ÿróde³ odnawialnych a¿ do 25%, a ze spalania paliw

kopalnych ma spaœæ: do 30% w przypadku ropy, do 22% dla wêgla, a dla gazu – do 23%.
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7. Rosja (Federacja Rosyjska)

7.1. Informacje ogólne

Rosja znajduje siê w œcis³ej czo³ówce œwiatowych producentów i eksporterów paliw ko-

palnych, a jej bud¿et w du¿ej mierze uzale¿niony jest od wp³ywów wynikaj¹cych z ich eksportu.

Wed³ug statystyk publikowanych przez Miêdzynarodow¹ Agencjê Energii – IEA (IEA – KWES

2013) kraj ten jest drugim œwiatowym producentem i eksporterem ropy naftowej (dane za

2011 r.), a w produkcji i eksporcie gazu ziemnego zajmuje odpowiednio miejsce drugie

i pierwsze. Osi¹gniêta w 2012 r. wielkoœæ produkcji wêgla plasuje j¹ na miejscu szóstym, a pod

wzglêdem eksportu – czwartym. Znajduje siê równie¿ w gronie dziesiêciu najwiêkszych pro-

ducentów energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach j¹drowych i wodnych.

W latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku Rosja boryka³a siê z trudnoœciami zwi¹zanymi

z szeregiem przekszta³ceñ gospodarczych, maj¹cych na celu wprowadzenie gospodarki ryn-

kowej. W kolejnej dekadzie nastêpuje stopniowa poprawa gospodarki, a w roku 2008 wzrost

PKB osi¹ga prawie 9% (dane Banku Œwiatowego – www.data.worldbank.org/indicator).

Skutki œwiatowego kryzysu docieraj¹ do niej w 2009 r. Maleje eksport g³ównych surowców

kopalnych, a PKB spada o 8 punktów procentowych. W latach 2010–2011 tempo wzrostu

gospodarczego przekracza 4% PKB, a w 2012 – obni¿a siê do 3%.

Rosja jest tak¿e jednym z czo³owych producentów i konsumentów energii elektrycznej

na œwiecie. G³ównym motorem napêdowym jej produkcji jest rozwijaj¹ca siê gospodarka.

Od lat ponad po³owê zu¿ycia energii pierwotnej w Rosji (54%) przypada na ropê naftow¹.

Kolejne miejsca w bilansie energetycznym tego kraju zajmuje gaz ziemny (21%) i wêgiel

(14%), na paliwa j¹drowe i wodne przypada po 6%, zaœ udzia³ energetyki odnawialnej jest

niewielki i wynosi 0,1%.

7.2. Zasoby wêgla kamiennego

Wed³ug danych World Energy Council (www.worldenergy.org) ³¹czna baza zasobowa

wêgla w Rosji wynosi ponad 157 mld ton wêgla, z czego 62% stanowi wêgiel subbitumiczny,

a 32% – bitumiczny i antracyt. Rosja dysponuje drug¹ pod wzglêdem wielkoœci (po Stanach

Zjednoczonych) baz¹ zasobow¹ na œwiecie z 18% udzia³em w skali globalnej. Statystyki BP

(BP 2013) oceniaj¹ ich wystarczalnoœæ a¿ na 443 lata.



Natomiast wed³ug danych rosyjskiego Ministerstwa Energetyki (www.minenergo.

gov.ru) ³¹czne udokumentowane zasoby wêgla wynosz¹ 193,3 mld ton, z czego 52% stanowi

wêgiel brunatny. Udzia³ wêgla kamiennego wynosi 44% (z których 39,8 mld ton to wêgiel

koksowy), a antracytu 4%. W statystykach rosyjskich informacje o podziale wêgli ener-

getycznych i koksowych niekiedy s¹ rozbie¿ne z informacjami podawanymi w statystykach

miêdzynarodowych. W statystykach miêdzynarodowych (na przyk³ad IEA – Coal Infor-

mation) wêgiel koksowy definiowany jest jako wêgiel o cechach jakoœciowych umo¿liwia-

j¹cych produkcjê koksu, natomiast pozosta³a czêœæ wêgla kamiennego traktowana jest jako

wêgiel energetyczny. W statystykach rosyjskich czêsto do wêgli energetycznych zaliczany

jest równie¿ wêgiel brunatny, a dodatkowo – prezentowane w rosyjskich statystykach dane

odnosz¹ siê najczêœciej do produkcji wêgla surowego, co tym bardziej utrudnia ich porów-

nywanie ze statystykami miêdzynarodowymi.

Eksploatacja wêgla prowadzona jest w 215 kopalniach (dane za rok 2012): w 86

wydobywa siê go metod¹ podziemn¹, a w 129 – odkrywkow¹ (Tarazanow 2013). Prawie

wszystkie kopalnie w Rosji s¹ sprywatyzowane. Chocia¿ wêgiel wydobywany jest w 20

zag³êbiach wêglowych, to podstawow¹ rolê odgrywa tylko siedem (m.in. KuŸnieckie, Kañsko-

-Aczyñskie, Peczorskie, Donieckie). Orientacyjne po³o¿enie zag³êbi wêglowych i g³ównych

portów przedstawia mapka na rysunku 7.1.

Pod wzglêdem wydobycia wêgla najwiêkszym producentem jest Zag³êbie KuŸnieckie

(tzw. Kuzbas). Z po³o¿onego w Obwodzie Kemerowskim zag³êbia w latach 2005–2012

pochodzi³o a¿ 57% ca³ego wydobycia w Rosji. Na dodatek Kuzbas jest g³ównym produ-

centem wêgla koksowego w Rosji – z tego regionu w roku 2012 pochodzi³o 65% wydobycia

tego typu wêgla (Ugol Kuzbasa – www.uk24.ru).
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Rys. 7.1. Orientacyjne po³o¿enie z³ó¿ wêgla w Rosji oraz wa¿niejszych portów

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (Nowak 2013)

Fig. 7.1. Approximate location of coal deposits in Russia and major ports



Z Zag³êbia Kañsko-Aczyñskiego pochodzi oko³o 12% wydobycia w Rosji. Dysponuje

ono jednymi z najwa¿niejszych we Wschodniej Syberii zasobami wêgla energetycznego.

Natomiast obecne wydobycie na Dalekim Wschodzie pochodzi najczêœciej ze z³ó¿, które

granicz¹ z Bajkalsko-Amursk¹ Magistral¹ kolejow¹ (np. kopalnie w Po³udniowej Jakucji).

Eksploatacja pochodz¹ca z Zag³êbia Peczorskiego i Donieckiego stanowi zaledwie

(odpowiednio) 4 i 2% ogólnego wydobycia wêgla w Rosji. W Zag³êbiu Peczorskim (p³n.-wsch.

czêœæ europejskiej Rosji) wydobywany jest g³ównie wêgiel koksowy, a w Donieckim – poza

wêglem koksowym wydobywa siê równie¿ wêgiel energetyczny i antracyt.

A¿ 58% produkcji dostarcza region Zapadno-Sibirskij, 1
4

pochodzi z regionu Wo-

stoczno-Sibirskij, a 10% eksploatowane jest w regionie Dalniewostocznyj (rys. 7.2).

Po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego gospodarka rosyjska – w tym górnictwo wêgla –

znajdowa³a siê w g³êbokim kryzysie. Rynek energetyczny uleg³ za³amaniu, a rz¹d obni¿y³

swe subsydia. Ówczesne górnictwo wêgla kamiennego cechowa³o siê wysok¹ kapita³o-

ch³onnoœci¹ oraz wysokimi kosztami produkcji (zw³aszcza transportu wêgla). Dodatkowo

wiêkszoœæ z kopalñ wêgla by³a przestarza³a (ma ponad 40 lat) oraz pogarsza³y siê warunki

geologiczno-górnicze z³ó¿ wêgla (Monoghan 2007).

W celu ratowania górnictwa podejmowano szereg reform, którym towarzyszy³a szeroka

prywatyzacja (Artemiev, Haney 2002). Prywatyzacja realizowana by³a w trzech etapach.

W latach 1990–1994 (tzw. etap spontanicznej prywatyzacji) w rêce prywatne przechodzi³y

udzia³y w najwiêkszych i najbardziej efektywnych kopalniach podziemnych. Drugi etap

(lata 1995–1997) charakteryzowa³ siê bardziej zorganizowan¹ restrukturyzacj¹. Ostatni etap

prowadzony do koñca roku 1997 nazwano konkurencyjn¹ prywatyzacj¹ bezpoœredni¹.

W sumie w ramach prowadzonej w latach 1990–2010 restrukturyzacji górnictwa wêgla

w Rosji zamkniêto 188 kopalñ podziemnych i 15 odkrywkowych. Zrekultywowano ponad

5,6 mln ha terenów pogórniczych oraz zlikwidowano ponad 5 tys. km wyrobisk górniczych

(Do³gosrocznaja... 2012).
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Kopalnie s¹ w³asnoœci¹ prywatnych spó³ek, które najczêœciej po³¹czone s¹ w wiêksze

organizacje o skomplikowanej strukturze w³asnoœciowej.

Zmiany produkcji wêgla kamiennego w Rosji na przestrzeni lat 1990–2012 przedstawia

wykres na rysunku 7.3. W wydobyciu przewa¿a wêgiel energetyczny, którego udzia³ od roku

2005 kszta³tuje siê na sta³ym poziomie 73%.

Liczby na rysunku wyra¿aj¹ sumaryczn¹ produkcjê wêgla kamiennego; w procentach

podano udzia³ wêgla energetycznego w produkcji ogó³em.

Obecnie oko³o 70% produkcji wêgla skoncentrowane jest w dziesiêciu pionowo zinte-

growanych koncernach. W obrêbie tych du¿ych koncernów dzia³aj¹ zarówno kopalnie, jak

równie¿ zak³ady przeróbcze, elektrownie, ciep³ownie oraz koksownie i zak³ady metalur-

giczne. Niejednokrotnie dysponuj¹ równie¿ w³asnymi spó³kami przewozowymi. Przyk³a-

dem mo¿e byæ nale¿¹cy do Siberian Busines Union (SDS) – holding kolejowy Nowotrans.

Wœród g³ównych producentów wêgla w Rosji nale¿y przede wszystkim wymieniæ spó³kê

SUEK (Sibirskaja Ugolnaja Energeticzeskaja Kompania), UK Kuzbassrazrezugol (KRU)

i Siberian Busines Union (SDS). Te trzy spó³ki skupiaj¹ prawie 3
4

wydobycia wêgla w Rosji.

Na uwagê zas³uguje SUEK, którego produkcja stanowi oko³o 40% wydobycia krajowego.

Koncern ten nie tylko jest najwa¿niejszym producentem wêgla w Rosji, ale równie¿ jedn¹

z wa¿niejszych spó³ek sektora energetycznego. Znajduje siê równie¿ w czo³ówce œwiato-

wych kompanii górniczych oraz eksporterów wêgla energetycznego.

7.3. Zagadnienia transportu wêgla

Rosja – dziêki swemu geograficznemu usytuowaniu oraz po³o¿eniu z³ó¿ wêgla – ma

mo¿liwoœæ bezpoœredniej ekspedycji wêgla na dwa zasadnicze miêdzynarodowe rynki:
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Pacyfiku i Atlantyku. Na rynek azjatycki wêgiel ekspediowany jest poprzez porty daleko-

wschodnie, natomiast do odbiorców z Europy Zachodniej – przez porty po³o¿one nad Ba³-

tykiem i w pó³nocnej Rosji, a na po³udnie Europy – przez porty z basenu Morza Czarnego.

Mo¿liwoœæ ekspedycji wêgla na oba g³ówne rynki œwiata powoduje, ¿e Rosja dysponuje

jednymi z najwiêkszych odleg³oœci kolejowych pomiêdzy zag³êbiami wêglowymi (np. Kuz-

basem) a portami morskimi. Œrednie odleg³oœci przewozu wêgla z Kuzbasu do portów

ba³tyckich wynosz¹ oko³o 4–4,5 tys. km, natomiast porty dalekowschodnie oddalone s¹

o oko³o 5,5–6,5 tys. km. W przypadku po³o¿onego na Dalekim Wschodzie zag³êbia wê-

glowego w Jakucji wêgiel transportowany jest kolej¹ do portów oddalonych o oko³o 2,5 tys.

km. W skali ca³ej Rosji mo¿na œrednio przyj¹æ, ¿e w celach eksportowych wêgiel prze-

wo¿ony jest do portów morskich przeciêtnie na dystansie 4 tys. km.

Pañstwowe koleje R¯D s¹ najwiêksz¹ i jednoczeœnie najwa¿niejsz¹ firm¹ obs³uguj¹c¹

rynek przewozów kolejowych w Rosji. R¯D zarz¹dza szesnastoma liniami kolejowymi, ale

w zwi¹zku z prywatyzacj¹ parku wagonowego – wiêkszoœæ przewozów realizowana jest

w wagonach nale¿¹cych do spó³ek z sektora prywatnego (Stala-Szlugaj 2012). Wœród

najwa¿niejszych linii kolejowych Rosji wykorzystywanych w eksporcie wêgla nale¿y wy-

mieniæ przede wszystkim ca³kowicie zelektryfikowan¹, najd³u¿sz¹ na œwiecie liniê Trans-

syberyjsk¹ (9,9 tys. km). Kolejn¹ jest Bajkalsko-Amurska Magistrala, tzw. BAM (4,2 tys.

km). Linia ta przebiega blisko granicy z Chinami, przez co stanowi alternatywê dla kolei

Transsyberyjskiej.

Jedn¹ z najistotniejszych s³aboœci rosyjskich przewozów wêgla s¹ trudnoœci transpor-

towe (np. w¹skie gard³a, jednotorowe linie kolejowe, zamarzanie wagonów itp.) oraz braki

wagonów kolejowych. Szczególnie k³opoty z zarz¹dzaniem ruchem poci¹gów uwypukli³y

siê w roku 2008 (jeszcze przed rosyjskim kryzysem). Wówczas rosn¹ca liczba prywatnych

wagonów doprowadzi³a do silnego wzrostu pustych podró¿y powrotnych. Dochodzi³o rów-

nie¿ do zat³oczenia stacji i wêz³ów kolejowych w pobli¿u portów morskich, co w kon-

sekwencji prze³o¿y³o siê na spadek efektywnoœci wykorzystania transportu kolejowego.

Porównanie eksportu wêgla z g³ównych portów morskich Rosji w latach 2005 i 2012

prezentuje tabela 7.1. W roku 2005 Rosja wyekspediowa³a na rynek miêdzynarodowy 117

mln ton wêgla, a w 2012 r. nast¹pi³ wzrost eksportu a¿ o 70%.

Obecnie g³ówn¹ rolê w eksporcie wêgla odgrywaj¹ cztery porty, których ³¹czny udzia³

w morskim eksporcie wêgla wynosi 54%. Na Dalekim Wschodzie jest to port Vostochny

oraz Vanino. W przypadku portu Vanino prze³adunki wêgla dotycz¹ – kontrolowanego przez

SUEK – nowego terminala wêglowego Muchke. Natomiast w czêœci europejskiej – po³o¿one

nad Ba³tykiem: Ust-£uga i Ryga oraz Murmañsk (M. Barentsa).

Zgodnie z polityk¹ rz¹du, rozwojowi handlu zagranicznego ma towarzyszyæ rozbudowa

rodzimych portów. Z jednej strony wp³ynie to na zwiêkszenie ich zdolnoœci prze³adun-

kowych, a z drugiej – wymusi modernizacjê obecnych po³¹czeñ kolejowych oraz budowê

nowych dróg umo¿liwiaj¹cych transport wêgla z rejonów wydobywczych do portów.

Konsekwencj¹ tak prowadzonej polityki jest miêdzy innymi sta³y wzrost prze³adunków

wêgla w Ust-£udze kosztem na przyk³ad eksportu z estoñskiego Tallina.
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W morskim eksporcie wêgla z Rosji na rynek miêdzynarodowy przewa¿a wêgiel ener-

getyczny. Jeszcze w roku 2005 jego udzia³ wynosi³ 88%, a w 2012 r. wzrós³ do 93% (dane

VDKI 2009, 2013). W roku 2030 eksport wêgla kamiennego ma wynieœæ 170 mln ton.

W przypadku eksportu morskiego ma on wzrosn¹æ do 137 mln ton, z których ponad po³owa

(51%) ma byæ ekspediowana przez porty dalekowschodnie (Szmatko 2010).

Nale¿y nadmieniæ, ¿e Rosja realizuje równie¿ eksport wêgla drog¹ l¹dow¹ (z udzia³em

ok. 15% w eksporcie ogó³em). Eksportem kolejowym ekspediowany jest wêgiel g³ównie do

Polski, Rumunii, S³owacji i Wêgier oraz by³ych republik radzieckich.

7.4. Wêgiel kamienny energetyczny

Przeprowadzana restrukturyzacja górnictwa wêgla w Rosji przynosi wymierne efekty,

a od roku 2000 wydobycie wêgla energetycznego ma sta³y tren wzrostowy (rys. 7.4, 7.5, tab.

7.2). Najwiêkszy wzrost mia³ miejsce w latach 2000–2005 – produkcja zwiêkszy³a siê o 51%

osi¹gaj¹c poziom 156 mln ton. W roku 2012 po raz pierwszy od lat przekroczy³a 201 mln ton

(w stosunku do 2005 r. wzrost o 31%). Œrednioroczne tempo wzrostu wydobycia wêgla

energetycznego wynios³o 4%.

W skali globalnej Rosja znajduje siê w gronie dziesiêciu wiod¹cych producentów wêgla

energetycznego, a udzia³ produkcji w wydobyciu œwiatowym tego typu wêgla od lat

kszta³tuje siê na poziomie powy¿ej 3%.
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Tabela 7.1

Zdolnoœci prze³adunkowe wêgla w rosyjskich portach morskich [mln ton]

Table 7.1

Loading capacity of coal in Russian seaports [Mt]

Rok

Port

2005 2012 +/–2012/2005

mln ton %

Vostochny 14,1 21,3 7,2 51

Ust-£uga 0,5 15,3 14,8 2960

Ryga (£otwa) 10,7 14,9 4,2 39

Vanino (Muchke) – 12,1 12,1 –

Murmañsk 10,8 11,7 0,9 8

Ventspils (£otwa) 4,6 7,0 2,4 52

Tallin (Estonia) 4,1 0,0 –4,1 –100

Pozosta³e 24,0 34,6 10,6 44

Ogó³em 68,8 116,9 48,1 70

�ród³o: (VDKI 2009, 2013)



Przedstawion¹ na rysunku 7.5 dynamikê zmian produkcji, zu¿ycia oraz eksportu wêgla

obliczono dla takich samych interwa³ów czasowych, jak pokazane na rysunku 7.4; dla roku

1995 rokiem odniesienia by³ 1990, a dla 2012 – rok 2010.

Od roku 2005 zu¿ycie wêgla energetycznego w Rosji sukcesywnie roœnie, osi¹gaj¹c

w 2012 r. poziom 117 mln ton (wzrost wzglêdem 2005 o 21%). Najwiêkszym konsumentem

wêgla w Rosji s¹ elektrownie wêglowe, do których kierowanych jest œrednio (lata
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Fig. 7.5. Dynamics of production and consumption, and exports of steam coal in Russia in the years 1990–2012



2005–2012) oko³o 94 mln ton/rok (Tarazanow 2007–2013). Nale¿y jednak nadmieniæ, ¿e

w pozycji „wêgiel do energetyki” rosyjskie statystyki podaj¹ wszystkie typy wêgli zu¿ywa-

nych przez elektrownie (³¹cznie z w. brunatnym, koksowym i antracytem) (Ko¿uchowskij

2013a).

Podobnie jak produkcja, równie¿ stale wzrasta równie¿ eksport z Rosji. Jeszcze w roku

2005 na rynek miêdzynarodowy wyekspediowano 76 mln ton wêgla energetycznego (po³o-

wê produkcji krajowej), a w 2012 wzrós³ on o 53% (tab. 7.2). Najwiêkszy, 15% udzia³

eksportu w skali globalnej Rosja uzyska³a w 2010 r. W roku 2030 Rosja planuje zwiêkszyæ

eksport do poziomu 170 mln ton, z których 74% (125 mln ton) ma stanowiæ wêgiel

energetyczny (Do³gosrocznaja...). Jednak¿e wielkoœæ eksportu wêgla z Rosji uwarunkowana

jest nie tylko wielkoœci¹ produkcji, ale przede wszystkimi warunkami cenowymi panuj¹cymi

na rynku miêdzynarodowym wêgla i frachtów morskich oraz relacj¹ rubla do dolara amery-

kañskiego. Korzystny przelicznik walutowy jest równie¿ jednym z czynników os³abiaj¹cych

lub wzmacniaj¹cych eksport wêgla.

W celu zmniejszenia kosztów transportu do odbiorców azjatyckich Rosja podejmuje

decyzje o rozbudowie górnictwa wêgla zw³aszcza na Dalekim Wschodzie. Miêdzy innymi

planuje wybudowaæ nowe kopalnie wêgla energetycznego w Zabajkalskim Kraju (z³o¿e

Zaszu³asnkij) oraz w Obwodzie Kemerowskim i Sachaliñskim (Stala-Szlugaj 2013a). Eks-

ploatuj¹ca przyk³adowo na Sachalinie spó³ka Sachalinugol g³ównie nakierowana jest na

rynek miêdzynarodowy (www.mscu.ru). W roku 2012 a¿ 72% produkcji (tj. 1,3 mln ton)

stanowi³ eksport do Japonii, Korei P³d. oraz Chin.

Dodatkowo w swych d³ugoterminowych planach rozwoju górnictwa wêgla Rosja

uwzglêdnia równie¿ koniecznoœæ budowy nowych zak³adów przeróbczych (np. w Keme-

rowie, Chabarowskim Kraju oraz na Sachalinie).
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Tabela 7.2

Rosja – produkcja, zu¿ycie, eksport wêgla energetycznego w latach 2005–2012

Table 7.2

Russia – production, consumption and export of steam coal in the years 2005–2012

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Produkcja mln ton 153,7 178,7 201,5

udzia³ w produkcji œwiatowej % 3,5 3,4 3,4

Zu¿ycie mln ton 96,4 97,8 116,9

udzia³ w zu¿yciu œwiatowym % 2,2 1,9 2,0

Eksport mln ton 76,0 114,2 115,9

udzia³ eksportu w produkcji krajowej % 49,5 63,9 57,5

udzia³ w eksporcie œwiatowym % 13,7 14,5 12,0

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)



Rosja importuje wêgiel energetyczny g³ównie z Kazachstanu wielkoœci 20–30 mln

ton/rok. Wêgiel ten przeznaczony jest do elektrowni g³ównie w Jekaterinburgu i Czela-

biñsku. Taka struktura importu powi¹zana jest z rozpadem Zwi¹zku Radzieckiego, w efekcie

którego kopalnie zosta³y po stronie kazachskiej, a odbieraj¹ce od nich wêgiel elektrownie –

po stronie rosyjskiej.

Udzia³ Rosji w œwiatowym handlu wêglem energetycznym

Jak ju¿ wspominano prognozy rozwoju górnictwa wêgla w Rosji wi¹¿¹ siê g³ównie

z dalekowschodnimi z³o¿ami wêgla. Podobnie, jak wielu innych œwiatowych producentów

wêgla Rosja upatruje swych kluczowych odbiorców w krajach azjatyckich. W tym celu

szczególnie w tamtej czêœci Rosji nie tylko rozwijana jest infrastruktura kolejowa, ale

równie¿ buduje siê nowe oraz modernizuje istniej¹ce porty morskie (na przyk³ad przy-

taczany wczeœniej port Vanino (Muchke) czy na Sachalinie – port Szachtiersk).

Zmiany kierunku eksportu dobrze ilustruje wykres na rysunku 7.6. Jeszcze w roku 2005

g³ównym rynkiem zbytu by³y pañstwa europejskie: Wielka Brytania (16%), Niemcy (10%)

czy Finlandia (6%). Lukê po zmniejszaj¹cym siê zapotrzebowaniu w Europie w roku 2012

wype³ni³y pañstwa azjatyckie: g³ównie Japonia i Korea. Przyk³adowo, w roku 2005 eksport

wêgla energetycznego do Korei wynosi³ zaledwie 2 mln ton, a w 2012 zwiêkszy³ siê a¿ o 10

mln ton (wzrost o 397%).

Ceny wêgla energetycznego

Po³o¿enie geograficzne Rosji oraz jej z³ó¿ wêgla u³atwia eksport tego surowca na dwa

g³ówne rynki zbytu: Atlantyku i Pacyfiku. Najwa¿niejszymi s¹ ceny wêgla notowane

w portach ba³tyckich (FOB Rosja Ba³tyk) oraz w porcie Vostochny (FOB Rosja Pacyfik).

Nale¿y wspomnieæ, ¿e wystêpuje du¿a korelacja rosyjskich cen wêgla z benchmarkowymi

cenami wêgli z rynków miêdzynarodowych (Grudziñski 2012).
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Na rysunku 7.7 porównano rosyjskie wêgle (FOB Rosja Ba³tyk i FOB Rosja Pacyfik)

z CIF ARA oraz FOB Newcastle (FOB NEWC). W stosunku do cen wêgla z Australii

Rosjanie wykorzystuj¹ premiê odleg³oœciow¹ wynikaj¹c¹ z renty geograficznej. Powoduje

to, ¿e wêgiel FOB Rosja Pacyfik jest dro¿szy od FOB NEWC o oko³o 5–8%. Z kolei na rynku

europejskim musz¹ konkurowaæ z wêglem oferowanym w portach ARA (CIF ARA) przez

innych dostawców œwiatowych. Chc¹c utrzymaæ konkurencyjnoœæ w³asnych dostaw ceny

wêgla oferowanego w portach ba³tyckich (FOB Rosja Ba³tyk) s¹ ni¿sze o 3–5% od cen CIF

ARA.

Ceny wêgla rosyjskiego w stosunku do roku 2005 s¹ wy¿sze, w granicach 74–83%,

a w stosunku do 2010 roku s¹ ni¿sze o 12%.

7.5. Wêgiel koksowy

W skali œwiatowej Rosja jest czwartym producentem wêgla koksowego, a w grupie

eksporterów zajmuje obecnie pi¹t¹ pozycjê (w roku 2011 zosta³a wyprzedzona przez Mon-

goliê, która zwiêkszy³a wydobycie i sprzeda¿ do Chin (z 4 mln ton w roku 2009 do 19–20

mln ton w latach 2011–2012).

Wydobycie wêgla koksowego w Rosji stanowi oko³o 20% produkcji wêgla ogó³em.

G³ównym regionem produkcji jest Kuzbass, gdzie koncentruje siê ponad 80% krajowego

wydobycia wêgla koksowego.

Oko³o 70% produkcji wêgla koksowego pochodzi z kopalñ nale¿¹cych do koncernów:

Raspadskaya, Evraz, Mechel, Sibuglemet i Severstal-Resource (rys. 7.8). W 2012 roku

Evraz, po nabyciu 82% udzia³ów OJSC Raspadskaya, sta³ siê najwiêkszym producentem

wêgla metalurgicznego (koksowego i PCI) w Rosji.
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Evraz – korporacja zajmuj¹ca siê produkcj¹ stali, koksu, wêgla, rudy ¿elaza. Wchodz¹cy

w sk³ad holdingu Yuzhkuzbassugol wydobywa ponad 10 mln ton wêgla w siedmiu kopal-

niach. Posiada dwa zak³ady przeróbcze. Produkcja surowego wêgla koksowego jest na

poziomie 8,5 mln ton, a koncentratu wêgla koksowego – 4,1 mln ton. Raspadskaya, w sk³ad

której wchodz¹ cztery kopalnie podziemne (w tym jedna w budowie), jedna odkrywkowa

i zak³ad przeróbczy produkuje oko³o 7 mln ton wêgla koksowego.

Koncern Evraz prowadzi inwestycje maj¹ce zwiêkszyæ wydobycie wêgla typu K (hard)

z kopalñ Kureinsky (Kuzbass) i Denisovskaya (Yakutia). Ponadto Evraz wygra³ przetarg na

eksploatacjê z³ó¿ wêgla koksowego w Republice Tuva we wschodniej Syberii. Inwestycje

rozpoczê³y siê w 2010 roku, a docelowo do roku 2016 wydobycie ma osi¹gn¹æ poziom oko³o

10 mln ton (www.evraz.com).

Mechel Mining Group (wchodz¹cy w sk³ad holdingu Mechel) – producentami wêgla

koksowego s¹: Southern Kuzbass (Kemerovo) i Yakutugol (Sakha Republic) W 2012 r.

produkcja koncentratu wêgla koksowego wynios³a 11,5 mln ton, wêgla PCI 2,4 mln ton

i antracytu 2,4 mln ton.

JSC Mechel prowadzi projekt rozwojowy Elga coking coal (Yakutia). Produkcja wêgla

koksowego zosta³a uruchomiona pod koniec 2011 r. Wydobycie nast¹pi³o jeszcze przed

zakoñczeniem budowy linii kolejowej ³¹cz¹cej kopalniê z federalnymi rosyjskimi liniami

kolejowymi. W lutym 2008 r. Mechel rozpocz¹³ budowê linii kolejowej, a w styczniu 2012 r.

og³osi³ oddanie do u¿ytku linii ³¹cz¹cej z³o¿e Elga ze stacj¹ Ulak. Pod koniec 2012 r. zosta³a

zakoñczona budowa zak³adu przeróbczego o wydajnoœci 3 mln ton rocznie koncentratu

wêgla koksowego. Planowana moc produkcyjna kompleksu ma w roku 2015 wynieœæ 9 mln

ton wêgla surowego (6 mln ton ton handlowego), a w roku 2021 – 27 mln ton (18 mln ton

wêgla handlowego). Produkowany wêgiel ma byæ eksportowany g³ównie na rynek Pacyfiku

(www. mechel.com).

Severstal Resource – wchodz¹cy w sk³ad grupy Vorkutaugol (Vorkuta, Komi Republic)

produkuje wêgiel koksowy typu hard, semi-soft oraz wêgiel energetyczny. W 2012 roku
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produkcja wêgla surowego wynios³a 13 mln ton, wêgla handlowego 8 mln ton, a koncentratu

wêgla koksowego – 5,3 mln ton.

Sibuglemet – spó³ka wêglowa dzia³aj¹ca w regionie Novokuznetsk; w sk³ad holdingu

wchodz¹ trzy kopalnie i Yuzhnaya Coal Company oraz zak³ady przeróbcze. W 2012 r.

wydobycie by³o na poziomie 10,7 mln ton w tym: wêgiel koksowy typu hard (LV i HV) oraz

wêgiel energetyczny (www. sibuglemet.ru)

W rosyjskich Ÿród³ach informacje statystyczne podaj¹ce wydobycie wêgla dotycz¹

zazwyczaj produkcji wêgla surowego (raw) i nie s¹ porównywalne z danymi z innych

publikacji (np. Coal Information). Wykres na rysunku 7.9 pokazuje rozwój produkcji

surowego wêgla koksowego w Rosji w latach 2000–2010. W okresie tym wydobycie wêgla

koksowego wzros³o o prawie 27%, z 61 do 77 mln ton.

Prawie ca³y wêgiel koksowy (ponad 90% produkcji) kierowany jest do zak³adów prze-

róbczych. W 2012 produkcja koncentratu wêgla koksowego wynios³a 50 mln ton (wzrost

o 8% w porównaniu z 2011 r.) (Alekseew 2013).

W strukturze jakoœciowej produkowanych wêgli koksowych oko³o 39% stanowi wêgiel

typu hard, 21% wêgiel typu semi-hard, a oko³o 40% wêgiel semi-soft.

Sektor wydobycia wêgla koksowego w Rosji w du¿ym stopniu kontrolowany jest przez

przemys³ metalurgiczny, który zu¿ywa ponad 50% wydobywanego wêgla koksowego

i produkuje ponad 80% koksu wytwarzanego w kraju.

Produkcja koksu w Rosji w ostatnich latach obni¿y³a siê z 32 mln ton w roku 2007 do 29

mln w roku 2012; w efekcie zu¿ycie wêgla do produkcji koksu spad³o z 44 mln ton do oko³o

40–42 mln ton aktualnie (Tarazanow 2013). Nadwy¿ki produkcji wêgli (koksowych i PCI)

ponad zapotrzebowanie rynku wewnêtrznego kierowane s¹ na eksport.

Bilans wêgla metalurgicznego na rynku rosyjskim przedstawia tabela 7.3.
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Udzia³ Rosji w œwiatowym handlu wêglem metalurgicznym

Eksport wêgla metalurgicznego z Rosji w ostatnich latach kszta³towa³ siê na poziomie

10–12 mln ton. Po wzroœcie do 18 mln ton w 2010 r. (w wyniku du¿ego popytu ze strony

odbiorców azjatyckich), w roku nastêpnym eksport spad³ o 21% do 14,2 mln ton. W 2012 r.

eksport ponownie wzrós³ do 18 mln ton, a udzia³ wêgla metalurgicznego w ca³ym eksporcie

wêgla z Rosji wyniós³ 13%.

Tradycyjnie, g³ównym odbiorc¹ eksportowanego wêgla jest Ukraina (ok. 40% sprzeda¿y

zagranicznej), a obecnie du¿e iloœci wêgla kierowane s¹ do Chin (4,5 mln ton), Japonii (2 mln

ton) i Korei (1,2 mln ton). Udzia³ rynku azjatyckiego w eksporcie wêgla rosyjskiego wzrós³

z 32% w roku 2005 do 44% w roku 2012. Kluczowym odbiorc¹ na tym rynku sta³y siê Chiny,

gdzie skierowano 25% sprzeda¿y zagranicznej.

G³ównych odbiorców rosyjskiego wêgla koksowego i ich udzia³ w eksporcie w latach

2005 i 2012 pokazuje diagram na rysunku 7.10.

Zaspokojenie popytu na rynku krajowym i wzrost poda¿y na eksport bêdzie mo¿liwe

w wyniku zagospodarowania nowych z³ó¿ zlokalizowanych w trudno dostêpnych regionach

Dalekiego Wschodu. W efekcie utrzymywania siê wysokich cen wêgla koksowego w os-

tatnich latach kilka rosyjskich spó³ek naby³o prawa do rozpoczêcia eksploatacji wêgla

w obszarach niezagospodarowanych, zlokalizowanych g³ównie na rosyjskim dalekim wscho-

dzie, w po³udniowej i zachodniej Syberii i w pó³nocno-zachodniej czêœci Republiki Komi.

Scenariusz ten bêdzie realizowany, je¿eli utrzyma siê korzystny rynek dla wêgla koksowego.

Wed³ug d³ugoterminowych planów rozwojowych do roku 2030 Rosja przewiduje bu-

dowê nowych kopalñ wêgla koksowego w Obwodzie Kemerowskim i Rostowskim (z³o¿e
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Tabela 7.3

Bilans wêgla metalurgicznego w Rosji

Table 7.3

Metallurgical coal balance on Russian market

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Produkcja wêgla surowego mln ton 69,9 70,3 77,2

Wêgiel wzbogacany mln ton 64,2 66,8 75,2

Zu¿ycie w przemyœle stalowym mln ton 45,3 49,8 56,3

Zu¿ycie do produkcji koksu mln ton 40,4 39,2 42,3

Eksport mln ton 10,0 18,0 18,2

Udzia³ w eksporcie œwiatowym % 4,8 6,4 6,3

Import mln ton 0,9 0,9 1,6

Udzia³ importu w zu¿yciu % 2,0 1,8 2,8

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych: Coal Information 2013, Tarazanov 2012



Tacinskij), Republice Jakucji (z³o¿e Elginskoje), Komi (z³o¿e Usinskij-3) i Tuwy (z³o¿e

Me¿egejskoje, Elegetskoje i Centralnyj), a tak¿e w Zabajskalskim Kraju (z³o¿e Apsatskij).

Natomiast w Chabarowskim Kraju (z³o¿e Urgalskoje) istniej¹ce kopalnie maj¹ zostaæ zmo-

dernizowane (Stala-Szlugaj 2013a).

Import wêgla koksowego do Rosji kszta³tuje siê od lat na poziomie 1–1,6 mln ton

g³ównie z Kazachstanu.

7.6. Rola wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w Rosji

Oparta na paliwach kopalnych (ropie, gazie i wêglu) energetyka cieplna wytwarza oko³o

67% energii elektrycznej w Rosji. Pozosta³e 17% produkowane jest w elektrowniach wod-

nych, a 16% generuje energetyka j¹drowa. Sektor energetyczny Rosji tworzy ponad 440

elektrowni cieplnych (oko³o 77 z nich jest elektrowniami wêglowymi), 32 elektrownie

wodne oraz 10 elektrowni j¹drowych (EIA – Russia... 2013).

Rozk³ad elektrowni wêglowych nie jest równomierny w ca³ym kraju. W europejskiej

czêœci Rosji dominuj¹ elektrownie gazowe z udzia³em na poziomie oko³o 94% (dane za

2012 r.), a udzia³ elektrowni wêglowych jest marginalny (5%). Odmienna sytuacja wystê-

puje w czêœci azjatyckiej: na Syberii energetyka wêglowa stanowi a¿ 87%, a na Dalekim

Wschodzie 64% (Ko¿uchowskij 2013b).

W roku 2011 produkcja energii elektrycznej w Rosji wynios³a 1053 TWh, co stanowi³o

5% energii wytworzonej w skali globalnej (tab. 7.4). W stosunku do roku 2005 produkcja ta

wzros³a o 11% (tj. o 102 TWh). Dla porównania wielkoœæ produkcji energii w Polsce

w 2012 r. wynosi 162 TWh energii.

Natomiast w elektrowniach spalaj¹cych wêgiel wytworzono 164 TWh, a ich udzia³

w bilansie energetycznym Rosji wyniós³ 16%. Pomiêdzy rokiem 2005 a 2011 zu¿ycie energii
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elektrycznej zwiêkszy³o siê o 99 TWh (wzrost o 12%). W sumie kraj ten zu¿ywa 32% energii

elektrycznej wyprodukowanej w œwiecie.

W elektrowniach wêglowych w Rosji w 90% energia elektryczna powstaje w wyniku

spalania wêgla: brunatnego, energetycznego typu G i D (long flame coal) oraz impor-

towanego z Kazachstanu ekibastuskiego wêgla koksowego typu SS (weakly caking coal).

Podrzêdne znaczenie (³¹cznie ok. 10%) maj¹ elektrownie zu¿ywaj¹ce wêgiel koksowy typu

SS i T (lean coal) oraz antracyt (Ko¿uchowskij 2013a). Wed³ug strategii energetycznej Rosji

w roku 2030 udzia³ wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej ma wzrosn¹æ do 37%

i wynieœæ 211 mln ton wêgla.

D³ugoterminowy plan rozwoju górnictwa wêgla w Rosji (Do³gosrocznaja...) przewiduje

budowê nowych elektrowni wêglowych, miêdzy innymi w Obwodzie Kemerowskim

(o mocach 500 MW i 40 MW) i Irkuckim (o mocy 400 MW i 2000 MW), w Republice Jakucji

(o mocy 1800 MW) oraz Zabajkalskim Kraju (1500 MW).
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Tabela 7.4

Pozycja wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w Rosji

Table 7.4

Position of coal in electricity generation in Russia

Wyszczególnienie Jedn.

Rok Zmiana 2005–2011 Udzia³

w œwiecie

w 2011 r. [%]2005 2011 w jedn. nat. %

Ludnoœæ mln 143 142 –1 –1 2

Produkcja energii elektrycznej TWh 951 1 053 102 11 5

w tym z wêgla TWh 166 164 –2 –1 2

udzia³ en.el. z wêgla % 17 16

Zu¿ycie energii elektrycznej TWh 828 927 99 12 32

na mieszkañca kWh/capita 5 786 6 533 747 13 32

Uwaga: wêgiel – ³¹cznie: w. kamienny i w. brunatny

�ród³o: opracowanie w³asne na podst. IEA – KWES (2007, 2013)



8. RPA (Republika Po³udniowej Afryki)

8.1. Informacje ogólne

Republika Po³udniowej Afryki (RPA) jest najwiêksz¹ gospodark¹ na kontynencie

afrykañskim. Chocia¿ szczególnego przyspieszenia doznaje po zakoñczeniu ery apartheidu

(1994 r.), to jednak problemy gospodarcze z tamtych czasów pozostaj¹ (zw³aszcza ubóstwo

i brak udzia³u gospodarczego wœród grup defaworyzowanych). PKB zaczyna powoli rosn¹æ,

by w latach 2005–2007 utrzymywaæ siê powy¿ej 5% (dane Banku Œwiatowego – www.data.

worldbank.org/indicator).

Bêd¹c krajem wybitnie uzale¿nionym od eksportu surowców (jak z³oto, platyna czy

wêgiel) dotyka j¹ silnie œwiatowy kryzys gospodarczy z lat 2008–2009. Wówczas pierwszy

raz od 17 lat RPA znalaz³a siê na krawêdzi recesji (ujemny wzrost PKB o 1,5%). Sytuacjê

eksporterów pogarsza dodatkowo umacniaj¹cy siê kurs randa (ZAR) do dolara: zmiana

z oko³o 10 ZAR/USD (na pocz¹tku 2009 r.) do oko³o 7,5 ZAR/USD (pod koniec 2009 r.).

W nastêpnych latach wzrost PKB utrzymuje siê na poziomie 3%.

Sektor energetyczny RPA bazuje g³ównie na energoch³onnym przemyœle górniczym.

Kraj ten dysponuje niewielkimi z³o¿ami konwencjonalnymi ropy naftowej i gazu ziemnego,

a wiêkszoœæ ropy sprowadzanej z Bliskiego Wschodu i Afryki Zachodniej zu¿ywa g³ównie

sektor transportowy. Kraj ten dysponuje równie¿ wysoko rozwiniêtym przemys³em paliw

syntetycznych opartych na wêglu (EIA – South Africa... 2013).

Wed³ug szacunków EIA (EIA – South Africa... 2013) kraj ten mo¿e posiadaæ znaczne za-

soby gazu ³upkowego. Co prawda w kwietniu 2011 r. rz¹d uchwali³ moratorium w sprawie

wydawania nowych koncesji na poszukiwanie gazu ³upkowego (zwi¹zane ze œrodowisko-

wymi zastrze¿eniami do metody szczelinowania hydraulicznego), jednak¿e ju¿ we wrzeœniu

2012 r. wycofa³ siê z tej decyzji upatruj¹c w gazie ³upkowym niezawodn¹ alternatywê dla

wêgla i gazu ziemnego.

Wêgiel odgrywa wa¿n¹ rolê w gospodarce energetycznej Republiki Po³udniowej Afryki:

odpowiada on za 69% zu¿ycia energii pierwotnej, 93% energii elektrycznej i 30% paliw

ciek³ych ropopochodnych (Eberhard 2011). W strukturze zu¿ycia noœników energii kolejne

miejsce zajmuje ropa naftowa (16%), energetyka odnawialna (10%), a pozosta³y udzia³

stanowi energetyka gazowa, wodna i j¹drowa (Mali 2013).

RPA dysponuje jednym z najwiêkszych na œwiecie terminali wêglowych, a jego dogodne

po³o¿enie geograficzne sprawia, ¿e – w zale¿noœci od koniunktury – kraj ten mo¿e kon-

centrowaæ siê na dostawach wêgla na rynek europejski czy te¿ na rynek azjatycki.



8.2. Zasoby wêgla kamiennego

£¹czna baza zasobowa wêgla w RPA wed³ug World Energy Council (www.worldenergy.

org) szacowana jest na 30,2 mld ton wêgla bitumicznego i antracytu, a ich wystarczalnoœæ na

116 lat (BP 2013). Udzia³ zasobów wêgla RPA w skali globalnej wynosi 3,5%, co plasuje j¹

na dziewi¹tym miejscu w œwiecie. Wêgiel bitumiczny stanowi oko³o 96% zasobów, a udzia³

wêgla metalurgicznego i antracytu wynosi po 2% (Eberhard 2011).

RPA posiada jedenaœcie z³ó¿ wêgla w wiêkszoœci po³o¿onych w Basenie Centralnym.

Wiod¹c¹ rolê odgrywa (po³o¿one w prowincji Mpumalanga) zag³êbie Witbank oraz High-

veld i Ermelo (rys. 8.1), z których produkcja najprawdopodobniej osi¹gnie szczyt w przy-

sz³ej dekadzie. Przysz³oœæ po³udniowoafrykañskiego górnictwa wêglowego wi¹¿e siê rów-

nie¿ z rozwojem nowego regionu wêglowego – z³o¿a Waterberg. Z³o¿e to po³o¿one jest

w granicz¹cej z Mozambikiem prowincji Limpopo (na pó³nocy RPA).

Wydobycie wêgla prowadzone jest w zarówno w kopalniach podziemnych (51%), jak

i odkrywkowych (49%). Najwiêksza produkcja wêgla energetycznego pochodzi z oœmiu

mega-kopalni (o rocznej produkcji rzêdu 10 mln ton ka¿da). Siedem z nich po³o¿onych jest

w Basenie Centralnym, a jedna – w Waterberg.

Ponad 80% wêgla handlowego Republiki Po³udniowej Afryki produkowana jest przez

piêæ czo³owych koncernów górniczych (wed³ug udzia³u w produkcji): Anglo American,

Exxaro, Sasol, BHP-Billiton i Xstrata.

Najwiêkszym producentem wêgla w RPA jest spó³ka Anglo American, która oko³o 70%

produkcji kieruje na rynek wewnêtrzny, a pozosta³¹ czêœæ przeznacza na eksport
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Rys. 8.1. Orientacyjne po³o¿enie z³ó¿ wêgla w RPA oraz wa¿niejszych portów

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (Walker 2000; RWE 2007; Eberhard 2011)

Fig. 8.1. Approximate location of coal deposits in South Africa and major ports



(www.angloamerican.co.za). Po³udniowoafrykañska spó³ka górnicza Exxaro Resources jest

drugim co do wielkoœci producentem wêgla w RPA. Podobnie jak poprzedni producent –

spó³ka ta przede wszystkim dostarcza na rynek krajowy, a eksport stanowi nieca³e 10%

(www.exaro.com). Exxaro jest przedsiêbiorstwem objêtym programem BEE (Black

Economic Empowerment). Program BEE zosta³ zainicjowany przez rz¹d RPA w roku 2003

w celu korygowania nierównoœci apartheidu i udostêpniania przywilejów gospodarczych

czarnoskórym obywatelom (np. prawo do posiadania reprezentacji w zarz¹dach oraz do

szkoleñ zawodowych). Obowi¹zuj¹ce w RPA Prawo Rozwoju Zasobów Surowców Mine-

ralnych i Ropy oraz Karta Praw Górniczych gwarantuj¹ czarnoskórej ludnoœci prawo do

kontroli 26% ca³ego przemys³u wydobywczego do 2014 roku.

Na uwagê zas³uguje równie¿ spó³ka Sasol produkuj¹ca rocznie oko³o 45–47 mln ton

wêgla z przeznaczeniem do produkcji paliw p³ynnych i gazowych. Sasol posiada w RPA

najwiêkszy na œwiecie zak³ad up³ynniania wêgla (CTL – coal-to-liquids) w miejscowoœci

Secunda (o zdolnoœci 160 000 bary³ek/dobê). W 2009 roku utworzy³ – na zasadzie joint

venture z miejscowym producentem wêgla Exxaro – now¹ spó³kê, która dostarcza wêgiel dla

nowej instalacji CTL w prowincji Limpopo.

Obecna struktura górnictwa wêglowego RPA z jego piêcioma dominuj¹cymi koncernami

ma swoje historyczne powi¹zania z rozwojem górnictwa i polityki przemys³owej w ci¹gu

ostatnich 120 lat (Eberhard 2011). Motorem rozwoju eksploatacji wêgla, a póŸniej elek-

trowni wêglowych, by³o przede wszystkim zapotrzebowanie energetyczne kopalñ z³ota

i diamentów oraz kolei. W pierwszej po³owie XX wieku prawie wszystkie kopalnie wêgla

by³y w³asnoœci¹ tzw. Gold-mining houses.

Rozwój produkcji wêgla kamiennego w RPA w latach 1990–2012 ilustruje rysunek 8.2.

Liczby wyra¿aj¹ sumaryczn¹ produkcjê wêgla kamiennego; w procentach podano udzia³

wêgla energetycznego w produkcji.

Obecnie prawie ca³¹ eksploatacjê (ok. 99%) stanowi wêgiel energetyczny.
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Fig. 8.2. Development of hard coal production in South Africa in the years 1990–2012



Na rynek miêdzynarodowy RPA kieruje wêgiel energetyczny o wartoœci opa³owej

z przedzia³u 5400–6700 kcal/kg (tj. oko³o 22,6–28 MJ/kg). Zawartoœci popio³u mieszcz¹ siê

w granicach 4–15%, a siarki – od 0,5 do 1,0% (VDKI 2013). Krajowe elektrownie zu¿ywaj¹

wêgle o ni¿szej wartoœci opa³owej oraz wy¿szej zawartoœci popio³u (Eberhard 2011).

8.3. Zagadnienia transportu wêgla

Z kopalñ do portów morskich wêgiel przewo¿ony jest przede wszystkim transportem

kolejowym nale¿¹cym do pañstwowego operatora – spó³ki Transnet. Najbli¿ej wybrze¿a

Oceanu Indyjskiego – oko³o 580 km – po³o¿one s¹ z³o¿a z Basenu Centralnego (m.in.

Ermelo, Highveld, Vereeneging/Sasolburg i Witbank) (rys. 8.1). Podstawow¹ rolê pomiêdzy

tymi z³o¿ami a najwa¿niejszym w RPA terminalem wêglowym Richards Bay odgrywa

wêglowa linia kolejowa Blackhill. Kopalnie w Waterberg oddalone s¹ od wybrze¿a a¿

o 1050 km (Eberhard 2011). W zwi¹zku z tym, ¿e nie zbudowano jeszcze osobnej linii

wêglowej, do transportu wykorzystuje siê istniej¹cy system sieci linii kolejowych Transnet.

Zdolnoœæ przewozowa Transnetu – w odniesieniu do wêgla – wynosi nieco ponad 70 mln

ton rocznie, a po modernizacji ma wzrosn¹æ do 81 mln ton (w 2016 r.).

Eksport wêgla z RPA realizowany jest prawie wy³¹cznie przez potê¿ny terminal wê-

glowy w porcie Richards Bay (RBCT). Po³o¿ony na wschodnim wybrze¿u Afryki Po³ud-

niowej jest jednym z najwiêkszych terminali eksportowych wêgla na œwiecie. Sw¹ dzia-

³alnoœæ RBCT rozpocz¹³ w 1976 roku. Dziêki licznym rozbudowom zwiêkszy³ on roczne

zdolnoœci prze³adunkowe z pocz¹tkowych 12 do 91 mln ton (www.rbct.co.za). Jednak

du¿ym ograniczeniem jest wspomniana wczeœniej przepustowoœæ linii kolejowych. Z prog-

noz Transnet wynika, ¿e w ci¹gu nastêpnych 15–20 lat eksport wêgla przez RBCT mo¿e

wzrosn¹æ do 81–83 mln ton/rok – a wiêc zdolnoœci portu nie bêd¹ w pe³ni wykorzystane.

Terminal wêglowy RBCT jest w³asnoœci¹ wiod¹cych firm górniczych, jak BHP-Billiton,

Anglo American, czy Xstrata oraz kilku mniejszych. Skutkuje to tym, ¿e firmy te dysponuj¹

wiêkszoœci¹ uprawnieñ (przydzia³ów do wykorzystania zdolnoœci portu) do ekspedycji

wêgla przez port RBCT. Przyk³adowo, spó³ka Anglo American mo¿e rocznie eksportowaæ

19,8 mln ton wêgla, BHP-Billiton – 17,95 mln ton, a Xstrata – 15,05 mln ton.

Wiêkszoœæ nowych zdolnoœci prze³adunkowych w porcie ma byæ u¿ytkowana przez

spó³ki nale¿¹ce do afrykañskich mieszkañców RPA (BEE). Przez RBCT port przechodzi

niemal ca³y eksport wêgla po³udniowoafrykañskiego, który trafia g³ównie do Europy, Chin,

Indii, a tak¿e do Japonii.

Inne porty, przez które eksportowany jest wêgiel z RPA, to Durban (2 mln ton/rok) oraz

Matola i Maputo w s¹siednim Mozambiku (po 2 mln ton). Dziêki rozbudowie terminalu

w Maputo zwiêkszy³a siê przepustowoœæ portu do 4,5 mln ton. Planowana jest tak¿e

rozbudowa linii kolejowej z po³udniowoafrykañskich kopalñ do tego portu.
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8.4. Wêgiel kamienny energetyczny

G³ównym bodŸcem rozwoju górnictwa wêgla oraz energetyki wêglowej w RPA by³o

stale rosn¹ce zapotrzebowanie ze strony zarówno kopalñ z³ota i diamentów, jak równie¿

transportu kolejowego. Rynek wewnêtrzny potrzebowa³ tak znacznych iloœci krajowego

wêgla, ¿e w po³owie XX wieku rz¹d wprowadzi³ drastyczne ograniczenia eksportu.

Pocz¹tek intensywnego rozwoju eksportu wêgla z RPA wi¹¿e siê z rokiem 1971. Wów-

czas spó³ka Transvaal Coal Owners Association (TCOA) podpisa³a dziesiêcioletni kontrakt

na dostawê wêgla koksowego (blended coking coal) do siedmiu japoñskich stalowni. Po-

cz¹tkowo roczne dostawy wêgla wynosi³y 100 tys. ton, a w latach 1976–86 wzros³y do 2,7

mln ton/rok (Eberhard 2011). Kolejnym wa¿nym impulsem rozwoju eksportu wêgla z RPA

sta³ siê kryzys naftowy z lat 1973–74, który otworzy³ przed RPA rynek europejski. Stan

ówczesnej infrastruktury kolejowej i portowej uniemo¿liwi³ wzrost eksportu wêgla (a zw³a-

szcza obs³ugê du¿ych masowców japoñskich) dlatego w roku 1976 rz¹d zdecydowa³ siê na

budowê nowego portu w Richards Bay. Ostateczne ograniczenia na eksport wêgla RPA

znios³a w roku 1991.

W ostatnich latach zarówno produkcja wêgla energetycznego, jak i jego zu¿ycie pozo-

staje na stabilnym poziomie (rys. 8.2, 8.3, 8.4). W roku 2012 kopalnie RPA wyeks-

ploatowa³y 259 mln ton, co stanowi ponad 4% produkcji w skali globalnej (tab. 8.2). W la-

tach 2005–2012 œrednioroczne tempo wzrostu produkcji wynosi prawie 1%.

Du¿ym konsumentem wêgla jest rynek wewnêtrzny (a zw³aszcza energetyka) zu¿y-

waj¹cy przeciêtnie 3
4

produkcji krajowej (rys. 8.3, tab. 8.2). W stosunku do roku 2005

zu¿ycie wêgla w RPA zwiêkszy³o siê o 7% i w 2012 wynios³o 185 mln ton. Œrednioroczne

tempo wzrostu zu¿ycia wêgla w ci¹gu analizowanych siedmiu lat wynosi prawie 13%.
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Fig. 8.3. Development of production and consumption (a), and exports (b) of steam coal in South Africa

in the years 1990–2012



Pozosta³¹ czêœæ produkcji RPA kieruje na rynek miêdzynarodowy. W roku 2005 udzia³

eksportu wêgla z RPA wynosi³ prawie 13% rynku œwiatowego, a w 2012 spad³ do 8%.

W latach 2005–2012 œrednioroczne tempo wzrostu eksportu wêgla wynosi³o 0,5%. Jednak¿e

du¿ym ograniczeniem w zwiêkszeniu eksportu wêgla jest niewystarczaj¹ca przepustowoœæ

linii kolejowych oraz brak planowania i koordynacji pomiêdzy prywatnymi kopalniami,

pañstwowymi kolejami i zdolnoœci¹ prze³adunkow¹ portów.
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Fig. 8.4. Dynamics of production and consumption, and exports and imports of steam coal in South Africa

in the years 1990–2012

Tabela 8.2

RPA – produkcja, zu¿ycie i eksport wêgla energetycznego w latach 2005–2012

Table 8.2

South Africa – production, consumption and export of steam coal in the years 2005–2012

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Produkcja mln ton 243,3 252,4 258,5

udzia³ w produkcji œwiatowej % 5,6 4,7 4,3

Zu¿ycie mln ton 172,4 186,9 185,0

udzia³ w zu¿yciu œwiatowym % 3,9 3,6 3,2

Eksport mln ton 70,9 69,4 73,6

udzia³ eksportu w produkcji krajowej % 29,1 27,5 28,5

udzia³ w eksporcie œwiatowym % 12,8 8,8 7,6

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)



RPA nie prowadzi importu wêgla energetycznego.

Przedstawion¹ na rysunku 8.4 dynamikê zmian produkcji, zu¿ycia i eksportu wêgla

energetycznego obliczono dla takich interwa³ów czasowych, jak pokazane na rysunku 8.3

tzn. dla roku 1995 rokiem odniesienia by³ 1990, a dla 2012 – rok 2010.

Udzia³ RPA w œwiatowym handlu wêglem energetycznym

Obecnie udzia³ RPA w œwiatowym rynku wêgla energetycznego wynosi 8%. Dla

porównania w roku 2005 udzia³ eksportu wêgla po³udniowoafrykañskiego w skali globalnej

wynosi³ 13% (tab. 8.2). W roku 2005 g³ównym rynkiem zbytu wêgla z RPA by³a Europa

(przede wszystkim: Wlk. Brytania – 17%, Niemcy i Hiszpania – po 12% oraz Holandia –

9%). W 2012 kraj ten znalaz³ swych czo³owych odbiorców na rynku azjatyckim (rys. 8.4).

Kierunek azjatycki jest powszechnie uwa¿any jako perspektywiczny dla eksportu wêgla

energetycznego.

W roku 2012 wiod¹cym odbiorc¹ staj¹ siê Indie (z 29% udzia³em w eksporcie wêgla

z RPA). Jeszcze w roku 2005 eksport wêgla kszta³towa³ siê na poziomie 4 mln ton, a w 2012

zwiêkszy³ siê a¿ o 17 mln ton (wzrost o 485%). Drugim wa¿nym odbiorc¹ s¹ Chiny, do

których kierowane jest 18% eksportu. Kolejnym istotnym azjatyckim importerem jest

Tajwan: w roku 2005 kraj ten importowa³ zaledwie 0,5 mln ton wêgla, a w 2012 – a¿

9-krotnie wiêcej.

Ceny wêgla energetycznego

W pocz¹tkowym okresie ceny wêgla z RPA by³y poziomem odniesienia dla innych cen

kontraktów zawieranych w dostawie do Europy. Jeszcze w roku 2005 w RPA dominowa³

rynek zbytu dla pañstw Unii Europejskiej; do niej ³¹cznie kierowano a¿ 58% dostaw wêgla

(rys. 8.5). W zwi¹zku ze zmniejszeniem siê zapotrzebowania na wêgiel w Europie i po-

jawieniu siê go na rynku azjatyckim, od roku 2009 obserwowany jest wzrost eksportu wêgla
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do Indii. Wêgiel z RPA stanowi bowiem coraz powa¿niejsze Ÿród³o zaopatrzenia dla

indyjskich elektrowni, które te¿ realizuj¹ program rozbudowy energetyki. W roku 2008 a¿

1/3 eksportu z RPA znalaz³a zbyt w³aœnie w Indiach. RPA wykorzysta³a korzystne po³o¿enie

geograficzne wzglêdem indyjskich portów po³o¿onych w zachodniej czêœci kraju oraz rentê

geograficzn¹ w stosunku do konkurencyjnych dostaw wêgla sprowadzanego z Indonezji.

Indeks cenowy FOB Richards Bay (FOB RB) jest bardzo wa¿nym wskaŸnikiem cen.

Ka¿da firma, która opracowuje indeksy dla rynków miêdzynarodowych w swych pu-

blikacjach za ka¿dym razem uwzglêdnia indeks FOB RB. Jest to jeden z niewielu indeksów,

którego notowania pojawiaj¹ siê w notowaniach dziennych (od po³owy 2010 r.).

Na rysunku 8.6 porównano ceny wêgla z RPA (FOB RB) z cen¹ wêgla w dostawie do

Europy (CIF ARA) oraz z g³ównym wskaŸnikiem cen dla rynku azjatyckiego – cen¹ FOB

Newcastle (FOB NEWC). Dodatkowo ceny te porównano z cenami wêgla indonezyjskiego –

FOB 6000 Ind.

Od 2005 roku ceny FOB RB wzros³y o 73%. Tak jak ca³y œwiatowy rynek w latach

2008–2013 podlega³y du¿ym wahaniom w granicach wynosz¹cych 120 dolarów (œrednie

roczne). W stosunku do roku 2010 i 2012 obecne wartoœci tego indeksu s¹ ni¿sze o 14%.

Ceny FOB RB w ca³ym analizowanym okresie s¹ ni¿sze od cen FOB NEWC o 5% i oko³o

10% wy¿sze od FOB 6000 Ind.

8.5. Wêgiel koksowy

Obecnie w RPA udzia³ produkcji wêgla koksowego (na poziomie 1–2 mln ton/rocznie)

w produkcji wêgla ogó³em jest poni¿ej 1%. Od 1995 roku spadek wydobycia wêgli kok-

sowych wyniós³ ponad 90%.
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�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych (Platts, Argus)

Fig. 8.6. Steam coal prices in the South African market against spot CIF ARA, FOB Newcastle

and FOB 6000 Ind. index in the years 2005–2012



Produkcja wêgla koksowego prowadzona jest aktualnie w dwóch kopalniach nale¿¹cych

do koncernu Exxaro. RPA posiada du¿e z³o¿a wêgla koksowego, szczególnie w Limpopo

w okolicach Messiny. Projekt Makhado, dla realizacji którego Coal of Africa (CoAL) szuka

inwestorów, mo¿e staæ siê najwiêkszym zak³adem produkcji wêgla koksowego w RPA.

Odkrywkowa kopalnia mo¿e rozpocz¹æ wydobycie pod koniec 2016 r. i produkowaæ 2,3 mln

ton wêgla koksowego i 3,2 mln ton wêgla energetycznego. Uruchomienie kopalni mo¿e

zredukowaæ import wêgla koksowego, który jest teraz niezbêdny do pokrycia potrzeb

przemys³u hutniczego w kraju. ArcelorMittal, najwiêkszy producent stali w RPA, importuje

obecnie 1,8 mln ton wêgla koksowego rocznie z Australii (www.miningweekly.com).

W tabeli 8.3 zamieszczono dane o produkcji, zu¿yciu i eksporcie wêgla koksowego

w RPA (brak jest wiarygodnych danych na temat importu).

8.6. Rola wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w RPA

W Republice Po³udniowej Afryki energetyka zdominowana jest przez elektrownie wê-

glowe, w których zainstalowanych jest a¿ 85% z ³¹cznych 41 GW (dane za rok 2011).

Pozosta³¹ strukturê w miksie energetycznym RPA tworz¹ elektrownie gazowe (6%), j¹drowe

(4%) i wodne (3%), a udzia³ energetyki odnawialnej stanowi zaledwie 1% (www.globaltrnas-

mission.info). Produkcja energii elektrycznej ogó³em wynosi (w 2011 r.) 263 TWh i w po-

równaniu z rokiem 2005 wzros³a o 7% (tab. 8.4). Z tego elektrownie wêglowe wytworzy³y a¿

243 TWh, odnotowuj¹c 6% wzrost produkcji.

Ceny energii elektrycznej w RPA kontroluje NERSA (National Energy Regulator of

South Africa), która odpowiada równie¿ za realizacjê planu energetycznego. Plan ten kon-

centruje siê miêdzy innymi na dywersyfikacji Ÿróde³ oraz bezpieczeñstwie dostaw energii,

a tak¿e na forsowaniu nowych projektów energetycznych w ró¿nych sektorach.

Obowi¹zuj¹ca polityka energetyczna RPA na lata 2010–2030 (IRP – Integraded

Resource Plan) zak³ada wzrost zainstalowanych mocy ogó³em z 41 GW a¿ do 90 GW.

Jednak¿e udzia³ dominuj¹cej energetyki wêglowej ma spaœæ do 46% i wynieœæ 41 GW.

W przysz³ym miksie energetycznym RPA (w roku 2030) energetyka j¹drowa ma stanowiæ
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Tabela 8.3

RPA – produkcja, zu¿ycie i eksport wêgla koksowego w latach 2005–2012

Table 8.3

South Africa – production, consumption and export of coking coal in the years 2005–2012

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Produkcja

mln ton

1,64 1,84 0,85

Zu¿ycie 2,97 3,95 2,17

Eksport 0,52 x 0,75

�ród³o: dane IEA – Coal Information 2013



13% zainstalowanej mocy, gazowa – 11%, wodna – 3%, a energetyka odnawialna ma

wzrosn¹æ (³¹cznie) a¿ do 27% (www.energy.gov.za). Wed³ug harmonogramu IRP budowa

nowych elektrowni wêglowych przewidziana jest w dwóch etapach. Etap pierwszy obej-

muje lata 2014–2015 i zak³ada budowê dwóch 250 MW elektrowni, a pozosta³e nowe moce

maj¹ byæ budowane sukcesywnie od roku 2019. Wed³ug przewidywañ pañstwowego kon-

cernu Eskom (najwiêkszej spó³ki energetycznej RPA) do zapewnienia zaopatrzenia nowym

elektrowniom potrzebny bêdzie wêgiel z 40 nowych kopalñ.

W roku 2030 produkcja energii elektrycznej ma kszta³towaæ siê na poziomie 437 TWh,

z których 65% ma byæ wytwarzanych w elektrowniach wêglowych. Plan ten k³adzie równie¿

nacisk na rozwój energetyki j¹drowej, w której docelowo ma byæ wytwarzanych a¿ 20%

energii elektrycznej. Elektrownie gazowe bêd¹ generowaæ zaledwie 3% energii, wodne –

5%, a pozosta³¹ czêœæ energetyka odnawialna.

Najwiêkszym producentem energii elektrycznej jest pañstwowa spó³ka Eskom, której

elektrownie dostarczaj¹ prawie ca³¹ energiê (95%) produkowan¹ w RPA. Z ³¹cznych 41 GW

mocy zainstalowanych w spó³ce (w 2011 r.) a¿ 85% posiadaj¹ elektrownie wêglowe

(Eskom–Annual...). Eskom spala ponad 120 mln ton/rok wêgla pochodz¹cego g³ównie

z kopalñ, nale¿¹cych do wiod¹cych œwiatowych firm górniczych, jak BHP Billiton czy

Anglo American.

Elektrownie wêglowe Eskom spalaj¹ wêgiel o niskiej wartoœci opa³owej (4700 kcal/kg –

ok. 19 MJ/kg), 29,5% zawartoœci popio³u i 0,8% zawartoœci siarki. Przeciêtna sprawnoœæ

tych elektrowni wynosi 33%. Jednak w ostatnich latach zauwa¿alne jest znaczne pogorszenie

siê jakoœci dostarczanych wêgli. Wi¹¿e siê to z tym, ¿e kopalnie wol¹ lepszy wêgiel kierowaæ

na bardziej dochodowy rynek eksportowy (Eberhard 2011).
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Tabela 8.4

Pozycja wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w RPA

Table 8.4

Position of coal in electricity generation in South Africa

Wyszczególnienie Jedn.

Rok Zmiana 2005–2011 Udzia³

w œwiecie

w 2011 r. [%]2005 2011 w jedn. nat. %

Ludnoœæ mln 47 51 4 8 1

Produkcja energii elektrycznej TWh 245 263 18 7 1

w tym z wêgla TWh 229 243 14 6 3

udzia³ en.el. z wêgla % 93 93

Zu¿ycie energii elektrycznej TWh 227 237 10 4 8

na mieszkañca kWh/capita 4 848 4 694 –154 –3 23

Uwaga: wêgiel – ³¹cznie: w. kamienny i w. brunatny

�ród³o: opracowanie w³asne na podst. IEA – KWES (2007, 2013), BP (2013)



Eksom inwestuje równie¿ w budowê nowych elektrowni wêglowych (ka¿da o mocy 4,8

GW). Od roku 2007 trwa budowa elektrowni Medupi (w pó³nocnej prowincji Limpopo), a od

2010 r. – elektrowni Kusile. Zakoñczenie tej pierwszej inwestycji przewidywane jest na

koniec roku 2013, a drugiej – w roku 2018.
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9. Kolumbia

9.1. Informacje ogólne

Kolejnym znacz¹cym eksporterem wêgla na rynek œwiatowy jest Kolumbia. Kolumbijska

gospodarka roœnie w zmiennym tempie. Od roku 2000 PKB wykazywa³o sta³y trend wzro-

stowy, osi¹gaj¹c maksimum (6,9%) w 2007 r. W czasie trwania œwiatowego kryzysu (lata

2008–2009) tempo wzrostu PKB spad³o do 1,7%, a w nastêpnych trzech latach utrzymywa³o

siê na poziomie 4,0–6,6% (dane Banku Œwiatowego – www.data.worldbank.org/indicator).

Chocia¿ Kolumbia jest najwiêkszym po³udniowoamerykañskim producentem wêgla, to

jednak w strukturze zu¿ycia energii pierwotnej jego udzia³ jest niewielki. Od lat wêgiel jest

czwartym paliwem zu¿ywanym w kolumbijskim bilansie energetycznym. Wed³ug danych za

rok 2012 (BP 2013) jego udzia³ wyniós³ zaledwie 11% (tj. 4 mln toe). Najwiêkszy udzia³

w zu¿yciu energii pierwotnej ma ropa naftowa (35%), energetyka wodna (30%) oraz gazowa

(20%), a udzia³ energetyki odnawialnej jest marginalny (1,5%).

9.2. Zasoby wêgla kamiennego

Kolumbia posiada najwiêksze zasoby wêgla w Ameryce Po³udniowej. £¹czna baza

zasobowa wêgla w Kolumbii wynosi oko³o 6,7 mld ton; stanowi j¹ wêgiel bitumiczny

i antracyt (World Energy Council – www.worldenergy.org). W skali globalnej zajmuje

miejsce jedenaste, a jej udzia³ w zasobach œwiatowych wynosi 0,8%. Wed³ug statystyk BP

(BP 2013) wystarczalnoœæ zasobów szacowana jest na 76 lat.

Wêgiel wydobywany jest w oœmiu regionach eksploatacyjnych – tzw. dystryktach,

którego wiêkszoœæ stanowi wêgiel energetyczny. Najwiêksze zasoby znajduj¹ siê w dwóch

dystryktach: Barrnacas (prowincja La Guajira – ponad 55% zasobów) oraz La Jagua de

Ibrico (prowincja Cesar – prawie 29% zasobów) (rys. 9.1).

Jakoœæ kolumbijskich wêgli kamiennych jest bardzo zmienna. Wêgle pochodz¹ce

z Cordillera Occidental (Cesar) i jej podnó¿a (Guajira) posiadaj¹ wysok¹ wartoœæ opa³ow¹

(6500–7000 kcal/kg). Cechuj¹ siê równie¿ wysok¹ zawartoœci¹ zarówno czêœci lotnych

(30–39%) jak i wilgoci (7–16%) oraz nisk¹ zawartoœci¹ popio³u (4–10%) i siarki (0,4–1,0%).

Wêgiel ten – po procesie kruszenia i przesiewania – stosowany jest jako wêgiel energetycz-

ny, a w niektórych przypadkach jako wêgiel PCI (RWE 2007). Wêgle ze z³ó¿ po³o¿onych



w Cordillera Central (np. Cundinamarca/Boyacá, Santander, Norte de Santander) klasyfiko-

wane s¹ jako wêgle koksowe.

Udzia³ wêgla energetycznego w wydobyciu wêgla kamiennego ogó³em w Kolumbii

kszta³tuje siê na poziomie 92–98% (rys. 9.2).

Najwiêkszymi producentami wêgla w Kolumbii s¹ koncerny Cerrejon, Drummond,

a tak¿e Glencore (do którego nale¿y spó³ka Prodeco). W latach 2005–2012 dwaj pierwsi

producenci skupiali w swym rêku ponad 3
4

krajowej produkcji wêgla.
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Porty Santa Marta
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Rys. 9.1. Orientacyjne po³o¿enie z³ó¿ wêgla w Kolumbii oraz wa¿niejszych portów

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (Walker 2000, RWE 2007)

Fig. 9.1. Approximate location of coal deposits in Colombia and major ports
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Fig. 9.2. Development of hard coal production in Colombia in the years 1990–2012



Górnictwo wêgla jest najszybciej rozwijaj¹cym siê sektorem gospodarczym w Kolumbii.

Czêsto jednak jego produkcja i eksport spowolniana jest przez strajki górników, kolejarzy

i kierowców ciê¿arówek. Oprócz strajków – niejednokrotnie elementy infrastruktury (ko-

palnie, drogi transportu wêgla oraz instalacje wydobycia ropy naftowej, ropoci¹gi i cysterny)

staj¹ siê celem ataków terrorystycznych. Ataki te przeprowadzaj¹ najczêœciej rebelianci

(guerillas) z organizacji FACR.

Kolejnym utrudnieniem w wydobyciu wêgla s¹ warunki pogodowe (pora sucha i desz-

czowa). W Kolumbii pora deszczowa trwa od kwietnia do czerwca. Dodatkowo wystêpuj¹ce

w tym czasie zjawisko atmosferyczne zwane El Nino wzmaga intensywnoœæ opadów.

Z powodu ulewnych deszczy niejednokrotnie spowolnienie produkcji wêgla nastêpuje w pro-

wincjach Boyaca i Norte de Santander (zalanie kopalñ i zablokowanie dróg itp.).

9.3. Zagadnienia transportu wêgla

Wiêkszoœæ przewozów wêgla z kopalñ do portów realizowana jest transportem kole-

jowym. Z Cerrejon (La Guajira) wêgiel przewo¿ony jest kolej¹ do portu Puerto Bolivar,

a kopalnie regionu Cesar po³¹czone s¹ lini¹ kolejow¹ z portami Santa Marta. W sk³ad portów

Santa Marta wchodzi port Cienaga, Prodeco Puerto i Carbosam (tab. 9.1).

Odleg³oœci kolejowe z kopalñ do portów morskich s¹ relatywnie niewielkie (rzêdu

24–226 km), jednak¿e nie wszêdzie istniej¹ po³¹czenia kolejowe (lub s¹ one niewystar-

czaj¹ce) (Lorenz, Grudziñski 2009). W takich przypadkach wêgiel przewozi siê ciê¿arów-

kami (œrednia odleg³oœæ dla takiego transportu wynosi oko³o 300 km).

Jedn¹ z wa¿niejszych linii kolejowych wykorzystywanych w kolumbijskich przewozach

wêgla jest Fenoco. Linia ta (o d³ugoœci ok. 30 km) ³¹czy kopalnie z portami na pó³nocy kraju

i obs³uguje oko³o 53% przewozów wêgla kolumbijskiego w eksporcie. Jej roczne zdolnoœci

przewozowe wynosz¹ 42 mln ton wêgla. Lini¹ Fenoco transportowany jest wêgiel ener-

getyczny z kopalñ nale¿¹cych do trzech spó³ek: Drummond, Prodeco (Glencore) i Colom-

bian Natural Resources, które jednoczeœnie s¹ tak¿e jej w³aœcicielami.

Na rynek miêdzynarodowy wêgiel eksportowany jest z g³ównie portów Puerto Bolivar

i Cienaga (rys. 9.1, tab. 9.1). W roku 2012 kraj ten wyekspediowa³ drog¹ morsk¹ 81 mln ton

wêgla, z czego 99% stanowi³ wêgiel energetyczny (VDKI 2013). W porównaniu z bazowym

rokiem 2005 eksport wêgla z Kolumbii zwiêkszy³ siê o 26 mln ton (47%).

Ze wzglêdu na rz¹dowe plany zwiêkszenia wydobycia wêgla – do roku 2020 poziom

eksploatacji ma wynieœæ 145 mln ton/rok – porty morskie podjê³y decyzjê o zwiêkszeniu

zdolnoœci prze³adunkowych. Spó³ka Cerrejon planuje przeznaczyæ na ten cel 1,3 mld USD.

Kwota ta ma byæ wykorzystana na rozbudowê linii kolejowych prowadz¹cych do portu

Puerto Bolivar. Spó³ki Drummond i Glencore (Prodeco) w pobli¿u portu Cienaga buduj¹

nowy port morski zwany Puerto Nuevo. Eksploatacja tego portu ma rozpocz¹æ siê w drugiej

po³owie 2013 roku, a jego roczne zdolnoœci prze³adunkowe zak³adane s¹ na 22 mln ton

(VDKI 2013).

125



Port Carbosam wyst¹pi³ o pozwolenie na budowê 17 km odcinka bocznicy kolejowej

³¹cz¹cej terminal wêglowy z lini¹ Fenoco. Decyzjê o budowie podjêto w celu obni¿enia

kosztów transportu. Obecnie wêgiel przewo¿ony jest ciê¿arówkami, przez co koszty trans-

portu s¹ wy¿sze ni¿ w przypadku przewozów kolejowych. Przyk³adowo, w roku 2009 koszty

transportu wêgla ciê¿arówkami wynosi³y 12 USD/tonê, a kolejami Fenoco – 6 USD/tonê.

G³ównym rynkiem zbytu wêgla kolumbijskiego jest rynek atlantycki. Natomiast jednym

z wa¿niejszych impulsów maj¹cych przyczyniæ siê do zwiêkszenia eksportu wêgla na rynek

Pacyfiku jest prowadzona przebudowa Kana³u Panamskiego (VDKI 2013). Dziêki tej prze-

budowie p³yn¹ce z Kolumbii masowce typu Capesize nie bêd¹ musia³y op³ywaæ Przyl¹dka

Horn. Wed³ug harmonogramu zakoñczenie przebudowy Kana³u Panamskiego przewidziane

jest na rok 2014.

9.4. Wêgiel kamienny energetyczny

Rozwój kolumbijskiego górnictwa wêgla nast¹pi³ po drugim kryzysie naftowym z lat

1979–1980, kiedy na œwiatowych rynkach zaczê³o brakowaæ wêgla energetycznego. Wów-

czas amerykañski potentat naftowy – grupa Exxon i kolumbijska pañstwowa firma Carbo-

coal postanowili wspólnie rozwin¹æ inwestycjê w z³o¿u El Cerrejón North na pó³wyspie

Guajira. Wydobycie wêgla rozpoczêto w 1985 roku. Wed³ug ówczesnych standardów

planowana wielkoœæ rocznej produkcji wynosz¹ca a¿ 15 mln ton mia³a byæ przeznaczona na
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Tabela 9.1

Zdolnoœci prze³adunkowe wêgla w kolumbijskich portach morskich [mln ton]

Table 9.1

Loading capacity of coal in Colombian seaports [Mt]

Rok

Port

2005 2009 +/–2009/2005

mln ton %

Puerto Bolivar 28 32 4 15

Santa Marta

Cienaga (Drummond) 24 9 –15 –63

Prodeco Puerto 5 4 –1 –20

Carbosam 4 4 0 0

Rio Cordoba 3 4 1 33

Barranquilla 2 2 0 7

Cartagena 2 2 0 –15

Buenaventura 1 1 –

Ogó³em 68 81 13 20

�ród³o: VDKI 2008, 2010



eksport (RWE 2007). W wyniku rozwoju eksportu Kolumbia sta³a siê drugim co do wiel-

koœci dostawc¹ wêgla energetycznego na rynek Atlantyku.

Od lat wydobycie wêgla energetycznego w Kolumbii wykazuje sta³y trend wzrostowy (rys.

9.2, 9.3). Najwiêkszy wzrost produkcji nast¹pi³ w latach 2000–2005, kiedy z 36 mln ton

wydobycie zwiêkszy³o siê a¿ 58%, osi¹gaj¹c 58 mln ton (tab. 9.2, rys. 9.4). Pomiêdzy rokiem

2005 a 2012 produkcja zwiêkszy³a siê o 48%, uzyskuj¹c œrednioroczne tempo na poziomie 6%.

Eksport wêgla z Kolumbii stanowi 20% wartoœci ca³ego eksportu z tego kraju i wœród

towarów eksportowych zajmuje drugie miejsce po ropie naftowej. W ostatnich latach

Kolumbia kieruje na eksport przeciêtnie 95% swojej produkcji wêgla energetycznego (rys.

9.3, tab. 9.2). Najwiêkszy 95% wzrost (o 16 mln ton) eksportu wêgla wyst¹pi³ pomiêdzy

rokiem 1995 a 2000 (rys. 9.4). Na eksport kierowanych jest a¿ 93–100% produkcji (rys. 9.3,

tab. 9.2). Dlatego pomiêdzy rokiem 2005 a 2012 pod wzglêdem wolumenu wzrost eksportu

by³ porównywalny ze wzrostem produkcji (28 mln ton), a œrednioroczne tempo wzrostu

równie¿ wynios³o 6%. Najwiêkszy eksport wêgla pochodzi z prowincji Cesar, gdzie znajduj¹

siê kopalnie nale¿¹ce do koncernów Drummond i Glencore (drugi i trzeci producent wêgla

w Kolumbii).

Zmiany przedstawione na rysunku 9.4 obliczono dla takich interwa³ów czasowych, jak

pokazane na rysunku 9.3, tzn. dla roku 1995 rokiem odniesienia by³ 1990, a dla 2012 – rok

2010.

Niewielka czêœæ wyprodukowanego wêgla zu¿ywana jest przez rynek wewnêtrzny –

przeciêtnie: 4–5 mln ton (rys. 9.3, rys. 9.4, tab. 9.2). W porównaniu z rokiem 2005 zu¿ycie

wêgla energetycznego w Kolumbii w 2012 r. wzros³o co prawda o 4% lecz zwiêkszy³o siê

zaledwie o 148 tys. ton, uzyskuj¹c œrednioroczne tempo wzrostu na poziomie 0,6%.
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Fig. 9.3. Development of production and exports (a), and consumption (b) of steam coal in Colombia

in the years 1990–2012



Chocia¿ najwiêkszym odbiorc¹ wêgla w Kolumbii jest energetyka (35%) (Lalinde –

Colombian energy...) jednak¿e nie zu¿ywa jego znacz¹cych iloœci, gdy¿ bazuje g³ównie na

elektrowniach wodnych. Kolejnymi wa¿nymi odbiorcami kolumbijskiego wêgla s¹ ce-

mentownie (23%) oraz przemys³ metalurgiczny (16%).
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Tabela 9.2

Kolumbia – produkcja, zu¿ycie i eksport wêgla energetycznego w latach 2005–2012

Table 9.2

Colombia – production, consumption and export of steam coal in the years 2005–2012

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Produkcja mln ton 57,6 71,2 85,5

udzia³ w produkcji œwiatowej % 1,3 1,3 1,4

Zu¿ycie mln ton 4,1 4,9 3,6

udzia³ w zu¿yciu œwiatowym % 0,1 0,2 0,1

Eksport mln ton 53,6 70,9 81,7

udzia³ eksportu w produkcji krajowej % 93,1 99,7 95,5

udzia³ w eksporcie œwiatowym % 9,7 9,0 8,5

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)

Produkcja

21,1%

53,0% 58,2%

23,5% 20,1%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

1995 2000 2005 2010 2012

Zu¿ycie

21,7%

-26,0%

0,4%

15,9%

-10,3%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

1995 2000 2005 2010 2012

Eksport

28,7%

95,0%

59,7%
32,3%

15,1%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

1995 2000 2005 2010 2012

Kolumbia nie importuje wêgla energetycznego

Rys. 9.4. Dynamika zmian produkcji i zu¿ycia oraz eksportu i importu wêgla energetycznego w Kolumbii

w latach 1990–2012

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)

Fig. 9.4. Dynamics of production and consumption, and exports and imports of steam coal in Colombia

in the years 1990–2012



Udzia³ Kolumbii w œwiatowym handlu wêglem energetycznym

Rysunek 9.5 pokazuje g³ównych importerów wêgla kolumbijskiego w roku 2005 i 2012.

Jeszcze w 2005 r. czo³owym odbiorc¹ wêgla energetycznego by³y Stany Zjednoczone

(z 40% udzia³em). Pomimo tego, ¿e kraj ten jest wiod¹cym producentem wêgla sprowadza³

wêgiel z Kolumbii do swych po³udniowych stanów. Wp³ywa³ na to rachunek ekonomiczny:

mniejsze koszty importu wêgla z Kolumbii ni¿ transportu ze swych rodzimych z³ó¿. Jed-

nak¿e po uruchomieniu na du¿¹ skalê wydobycia gazu z ³upków w Stanach Zjednoczonych

zmniejszy³o siê zapotrzebowanie na wêgiel, co znalaz³o odzwierciedlenie równie¿ w zmniej-

szonym imporcie wêgla z Kolumbii.

Wzrasta natomiast zapotrzebowanie na kolumbijski wêgiel w mniejszych krajach œrodko-

woamerykañskich. Nowo budowane elektrownie wêglowe w Dominikanie i Gwatemali bêd¹

zu¿ywaæ 1–1,5 mln ton wêgla, a przewidywanym dostawc¹ jest w³aœnie Kolumbia.

W roku 2012 niezwykle dynamicznie rozwija siê eksport do krajów azjatyckich, czemu

sprzyjaj¹ niskie stawki frachtowe. Uwa¿a siê, ¿e rynek frachtowy bêdzie mia³ w najbli¿szej

przysz³oœci decyduj¹ce znaczenie dla utrzymania eksportu w tym kierunku. Coraz wa¿-

niejszym odbiorc¹ kolumbijskiego wêgla staje siê Turcja, która zaimportowa³a 3,5 mln ton.

Najwiêkszy kolumbijski producent wêgla – Cerrejon – zawar³ z tureckim holdingiem Eren

trzyletni kontrakt na dostawy 2,5 mln ton rocznie. Wêgiel bêdzie przeznaczony dla na-

le¿¹cych do Eren Holding elektrowni, cementowni i papierni.

Ceny wêgla energetycznego

G³ównym indeksem spotowym s¹ notowania cen wêgla w porcie Puerto Bolivar. Jest to

wêgiel o standardzie miêdzynarodowym (25,12 MJ/kg – 6000 kcal/kg w stanie roboczym).

Ceny tego wêgla (FOB Puerto Bolivar) porównano z trzema wskaŸnikami – z indeksem CIF

ARA, FOB Richards Bay (FOB RB) oraz FOB Newcastle (FOB NEWC). Jak wspominano
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Fig. 9.5. Main recipients of Colombian steam coal exports in 2005 and 2012



wczeœniej, obecnie najwa¿niejszym rynkiem zbytu dla wêgla kolumbijskiego jest rynek

europejski. Z³o¿y³ siê na to znaczny spadek zapotrzebowania na wêgiel w USA (zwi¹zany

z tzw. boomem ³upkowym).

Utracone rynki zbytu w USA nie mog³y byæ szybko zrekompensowane tak du¿ym eks-

portem do innych pañstw z regionu Pacyfiku. Chc¹c utrzymaæ wolumen sprzeda¿y na rynek

eksportowy Kolumbia musia³a zaproponowaæ konkurencyjnie ceny wêgla w dostawie do

Europy w stosunku do innych g³ównych eksporterów (RPA, Rosja). Do roku 2007 ceny wêgla

na bazie FOB Puerto Bolivar by³y wy¿sze od cen wêgla po³udniowoafrykañskiego w porcie

Richards Bay (FOB RB) w granicach 5–9%. Od roku 2011 producenci wêgla chc¹c utrzymaæ

wielkoœæ dostaw do Europy oferuj¹ ceny o 5–10% ni¿sze od cen FOB RB. W ostatnich trzech

latach ceny FOB Puerto Bolivar s¹ ni¿sze w granicach 5–15% od FOB NEWC.

Obecne ceny wêgla FOB Puerto Bolivar s¹ wy¿sze wzglêdem cen z roku 2005 o 46%,

a w stosunku do cen z lat 2010–2012 s¹ ni¿sze o 10%.

Porównanie cen kolumbijskiego wêgla FOB Puerto Bolivar z indeksem FOB RB, CIF

ARA i FOB NEWC w latach 2005–2013 prezentuje rysunek 9.6.

9.5. Wêgiel koksowy

Wêgiel koksowy w Kolumbii wydobywany jest g³ównie w rejonie górzystym (Boyaca

region), gdzie koszty wydobycia i transportu s¹ du¿e ze wzglêdu na brak infrastruktury.

Ma³e, prywatne kopalnie o zdolnoœciach produkcyjnych 5–50 tys. ton/miesi¹c zlokalizo-

wane s¹ w centrum kraju blisko Bogoty. Najwiêkszym producentem wêgla koksowego jest

koncern C.I. Milpa, posiadaj¹cy trzy kopalnie z wêglem koksowym HV, MV i LV.

Produkowany wêgiel wykorzystywany jest przez krajow¹ bran¿ê koksownicz¹ (Ko-

lumbia jest eksporterem koksu), a niewielkie iloœci s¹ przedmiotem eksportu g³ównie do

Brazylii.
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and CIF ARA in the years 2005–2013



W tabeli 9.3 zamieszczono dane o produkcji, zu¿yciu i eksporcie wêgla koksowego

w Kolumbii.

Kolumbijski koncern górniczy Minas Paz Rio zale¿ny od brazylijskiego koncernu sta-

lowego Votorantim Siderurgia planuje inwestycjê (na oko³o 4 mld USD) w budowê kopalni

wêgla metalurgicznego w centralnych stanach Kolumbii – Boyaca and Cundinamarca.

W pierwszym etapie kopalnia ma produkowaæ 3 mln ton/rok wêgla, a do 2019 r. osi¹gn¹æ

zdolnoœci produkcyjne 10 mln ton/rok (ICR).

Równie¿ Chiny s¹ zainteresowane inwestowaniem w rozwój wydobycia wêgla kok-

sowego z nieeksploatowanych z³ó¿ wêgla (w prowincjach Cundinamarca, Boyaca i San-

tander).
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Tabela 9.3

Kolumbia – produkcja, zu¿ycie i eksport wêgla koksowego w latach 2005–2012

Table 9.3

Columbia – production, consumption and export of coking coal in the years 2005–2012

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Produkcja

mln ton

1,5 3,8 4,0

Zu¿ycie 0,6 2,6 3,5

Eksport 0,9 1,2 0,5

�ród³o: dane IEA – Coal Information 2013



10. Kanada

10.1. Informacje ogólne

Kanada jest krajem posiadaj¹cym bogate z³o¿a surowców mineralnych, takich jak: ropa

naftowa i gaz ziemny (eksploatowane g³ownie w prowincji Alberta), rudy niklu, miedzi,

cynku, o³owiu oraz ¿elaza, kobaltu, molibdenu, kadmu i uranu. Natomiast w skali globalnej

nale¿y do grupy niedu¿ych producentów wêgla – w rankingu zajmuje 14 pozycjê z blisko 1%

udzia³em w œwiatowej produkcji. Jest natomiast wa¿nym uczestnikiem miêdzynarodowego

rynku handlu wêglem metalurgicznym (koksowym i PCI), bêd¹c trzecim (po Australii

i USA) najwiêkszym eksporterem tego typu wêgli.

Kanada jest jednym z piêciu najwiêkszych w œwiecie producentów energii elektrycznej,

przy czym oko³o 60% wytwarzaj¹ elektrownie wodne (g³ówny, najwiêkszy na œwiecie

kompleks hydroenergetyczny James Bay Project (La Grande River – Quebec), 15% elektrow-

nie j¹drowe i 23% konwencjonalne elektrownie cieplne. Oko³o 2% energii pochodzi z elek-

trowni wiatrowych oraz z biomasy.

Kanada jest najsilniej gospodarczo powi¹zana z USA i jest najwiêkszym zagranicznym

dostawc¹ energii elektrycznej na ten rynek. USA s¹ równie¿ wa¿nym rynkiem eksportowym

dla wielu kanadyjskich towarów, jednak ostatnio Kanada d¹¿y do dywersyfikacji swoich

partnerów handlowych, zw³aszcza przez rozszerzenie wspó³pracy z gospodarkami wscho-

dz¹cymi w Azji.

10.2. Zasoby, produkcja i zu¿ycie wêgla

Zasoby wydobywalne wêgla w Kanadzie na koniec 2012 r. ocenione zosta³y na 6,58 mld

ton, w tym 3,47 mld ton wêgla bitumicznego i antracytu oraz 3,11 mld ton wêgla subbitu-

micznego i brunatnego (BP 2013).

Najwiêksze z³o¿a wêgla kamiennego zlokalizowane s¹ g³ównie w zachodniej czêœci

kraju w prowincjach: British Columbia (BC) i Alberta (AB) (³¹cznie ponad 90% zasobów),

a niewielkie z³o¿a wêgla (o wysokiej zawartoœci siarki) znajduj¹ siê na wybrze¿u Atlantyku

(Nova Scotia i New Brunswick). W prowincji Saskatchewan zlokalizowane s¹ z³o¿a wêgla

brunatnego (Bell 2012). Mapka na rysunku 10.1 przedstawia orientacyjne po³o¿enie z³ó¿

wêgla w Kanadzie oraz wa¿niejsze porty eksportowe.



Wydobycie wêgla kamiennego w Kanadzie w ostatnich latach kszta³tuje siê na poziomie

oko³o 57 mln ton, w tym ponad 50% (29–31 mln ton) stanowi wêgiel metalurgiczny (g³ównie

koksowy oraz mniejsze iloœci PCI). W produkcji wêgla do celów energetycznych dominuje

wêgiel subbitumiczny (24–25 mln ton), natomiast oko³o 5–6 mln ton to wêgiel bitumiczny

(bêd¹cy g³ównie przedmiotem eksportu). Wydobycie wêgla brunatnego od lat jest na pozio-

mie oko³o 10 mln ton. Wêgle subbitumiczny i brunatny produkowane s¹ wy³¹cznie na

potrzeby krajowego sektora elektroenergetycznego.

W 2012 roku w Kanadzie wydobycie wêgla prowadzono w 24 kopalniach: 10 – wêgla

koksowego, 13 – wêgla do celów energetycznych (w tym 3 wêgla brunatnego) i 1 z pro-

dukcj¹ wêgla koksowego i energetycznego. W prowincji British Columbia zlokalizowanych

jest 10 kopalñ, w Alberta – 9, w Saskatchewan – 3 i w prowincji Nova Scotia – 2 kopalnie.

Rozwój wydobycia oraz dynamikê zmian produkcji wêgla kamiennego (energetycznego

i koksowego) w Kanadzie w latach 1990–2012 pokazuj¹ wykresy na rysunku 10.2 i 10.3.

Zmiany obliczono dla takich interwa³ów czasowych, jak pokazane na rysunku 10.2, tzn.

dla roku 1995 rokiem odniesienia by³ 1990, a dla 2012 – rok 2011.

W prowincji British Columbia (BC) wydobywany jest g³ównie wêgiel koksowy (ok. 26

mln ton rocznie) i niewielkie iloœci wêgla energetycznego (ok. 1 mln ton). W prowincji

Alberta produkowany jest g³ównie wêgiel do celów energetycznych (bitumiczny i subbitu-

miczny) w iloœci ponad 28 mln ton oraz wêgiel koksowy i PCI (³¹cznie na poziomie oko³o

3 mln ton).

Czynne kopalnie wêgla koksowego nale¿¹ do czterech koncernów:

— Teck Resources Ltd (Teck Coal) – szeœæ kopalñ (5 zlokalizowanych w prowincji BC

i jedna w prowincji Alberta) o ³¹cznych zdolnoœciach produkcyjnych oko³o 25 mln
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Rys. 10.1. G³ówne zag³êbia wêgla w Kanadzie oraz wa¿niejsze porty

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (Walker 2000, RWE 2007)

Fig. 10.1. Main hard coal production region in Canada and major ports



ton/rok; w roku 2013 zostanie ponownie uruchomiona (zamkniêta w 2000 r.) kopalnia

Quintette (BC) o mocy produkcyjnej oko³o 3 mln ton wêgla koksowego.

— Walter Energy Inc. – trzy kopalnie wêgla koksowego i PCI w prowincji BC o ³¹cz-

nych zdolnoœciach produkcyjnych ponad 5 mln ton/rocznie.

— Grande Cache Coal Corp. przejêty w marcu 2012 r. przez chiñsko-japoñskie kon-

sorcjum (Winsway Coking Coal Holdings Ltd i Marubeni Corp.) – jedna kopalnia

w prowincji AB o zdolnoœci produkcyjnej oko³o 2 mln ton/rok.

— Peace River Coal Inc. – nale¿¹ce g³ównie do Anglo American – jedna kopalnia

w prowincji BC.

Wêgiel energetyczny (bitumiczny) produkowany jest w kopalniach nale¿¹cych do dwóch

koncernów:

— Sherritt International Corp. – w dwóch kopalniach w prowincji AB,

— Hillsborough Resources Ltd – w jednej kopalni w prowincji AB.
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Fig. 10.2. Coal production in Canada in the period 1990–2012
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Fig. 10.3. Dynamics of changes in the production of steam and coking coal in the years 1990–2012



Produkcja wêgla subbitumicznego i brunatnego ma miejsce w kopalniach nale¿¹cych do

trzech kompanii – Sherritt International Corp. (zarz¹dzaj¹cy ³¹cznie oœmioma kopalniami),

Pioneer Coal Ltd. (PCL) i New Brunswick Coal Ltd. (NBCL).

Wszyscy producenci wêgla w Kanadzie Zach. planuj¹ inwestycje w infrastrukturê i moce

produkcyjne z myœl¹ o perspektywie d³ugoterminowej, ale aktualnie ze wzglêdu na s³aby

rynek (niski popyt limituje mo¿liwoœci eksportowe) niektórzy opóŸniaj¹ inwestycje w ocze-

kiwaniu na rozwój sytuacji. Prowadz¹ tak¿e badania rozpoznawcze i staraj¹ siê o pozwolenia

na eksploatacjê wêgla w nowych z³o¿ach (Rees 2012).

Teck Coal, dostosowuj¹c swoje plany do bie¿¹cej sytuacji na rynku na pocz¹tku 2013 r.

ograniczy³ produkcjê. Równie¿ Walter Energy (drugi producent wêgla koksowego w Ka-

nadzie po przejêciu Western Coal) zwolni³ tempo produkcji i inwestycji.

Koncern Anglo American planuje rozwój wydobycia w rejonie Peace River Coal (PRC)

w prowincji British Columbia. PRC posiada zasoby wysokiej jakoœci wêgla koksowego

w wysokoœci oko³o 1 mld ton. Produkcja docelowa ze wszystkich operacji w PRC to 4 mln

ton w roku 2016 i 8 mln ton w roku 2020.

Spó³ka joint venture Xstrata Coal i JX Nippon Oil & Energy Copr. inwestuje 35 mln USD

w projekt Susha – z³o¿a po³o¿onego w British Columbii o du¿ym potencjale produkcji wêgla

koksowego (planowana w przysz³oœci produkcja 4,5 mln ton/rok).

Kanadyjscy producenci wêgla, ze wzglêdu na wysokie koszty produkcji, mog¹ zwiêk-

szyæ potencja³ eksportowy jedynie przy wysokich cenach rynkowych wêgla. Do roku 2020

poda¿ wêgla z Kanady mo¿e zwiêkszyæ siê o 13 mln ton (w tym 11 mln ton wêgla koksowego

typu hard), g³ównie z myœl¹ o rynku chiñskim (Bell 2012).

Zu¿ycie wêgla w Kanadzie w ostatnich dwóch latach wynios³o niewiele ponad 40 mln ton

(³¹cznie z wêglem brunatnym). Prawie 90% wêgla zu¿ywaj¹ elektrownie wêglowe, po-

zosta³a iloœæ kierowana jest do innych odbiorców przemys³owych oraz do koksowni.

Zu¿ycie wêgla koksowego kszta³tuje siê na poziomie oko³o 4 mln ton (rys. 10.4).
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Fig. 10.4. Coal consumption in the Canada in the period 1990–2012



Najwiêksze zu¿ycie wêgla do celów energetycznych ma miejsce w trzech prowincjach,

w których udzia³ produkcji energii z wêgla kszta³tuje siê na poziomie: Alberta – 74%,

Saskatchewan – 60%, Nova Scotia – 73% (Salama 2013).

Poziom konsumpcji oraz dynamikê zmian zu¿ycia wêgla kamiennego (energetycznego

i koksowego) w Kanadzie w latach 1990–2012 pokazuj¹ wykresy na rysunkach 10.4 i 10.5

(wed³ug takiego samego schematu jak dla produkcji).

Zapotrzebowanie na wêgiel ze strony odbiorców w oko³o 70% pokrywane jest przez

krajowych producentów, natomiast pozosta³a iloœæ pochodzi z importu – g³ównie z USA.

Importowany wêgiel energetyczny kierowany jest do elektrowni zlokalizowanych w pro-

wincjach: Ontario, Nova Scotia i New Brunswick. Równie¿ wêgiel koksowy na potrzeby

przemys³u hutniczego w prowincji Ontario pochodzi z importu. Ze wzglêdu na rentê

geograficzn¹ korzystniejsze dla odbiorców w Ontario jest sprowadzanie wêgla z USA ni¿

transport wêgla krajowego z odleg³ych kopalñ z zachodnich prowincji.

Zu¿ycie wêgla energetycznego w ostatnich latach w Kanadzie uleg³o zmniejszeniu ze

wzglêdu na dzia³ania rz¹du w kierunku zamkniêcia czterech elektrowni wêglowych w Ontario.

W tabeli 10.1 zestawiono wybrane dane liczbowe obrazuj¹ce zmiany produkcji, zu¿ycia,

importu i eksportu wêgla kamiennego w Kanadzie.

10.3. Udzia³ Kanady w œwiatowym handlu wêglem

Eksport

Do lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku prawie ca³oœæ kanadyjskiego wêgla pro-

dukowana by³a na potrzeby rynku krajowego i dopiero rosn¹ce zapotrzebowanie na wêgiel

koksowy ze strony koncernów hutniczych w Japonii i Korei spowodowa³o wejœcie Kanady

na rynek eksportowy.

Kanada jest od wielu lat znacz¹cym eksporterem wêgla metalurgicznego (g³ównie kok-

sowego typu hard LV i MV) na rynek miêdzynarodowy. Ca³oœæ produkowanego w Kanadzie
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Rys. 10.5. Dynamika zmian zu¿ycia wêgla kamiennego energetycznego i koksowego w latach 1990–2012

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych (IEA – Coal Information 2013, Natural Resources Canada)

Fig. 10.5. Dynamics of changes in the consumption of steam and coking coal in the years 1990–2012



wêgla koksowego kierowana jest do odbiorców zagranicznych g³ównie w Azji (obecnie

prawie 80%) oraz w Europie (ok. 12%), USA i na Bliskim Wschodzie.

Wykres na rysunku 10.6 pokazuje rozwój eksportu wêgla metalurgicznego, a diagramy

na rysunku 10.7 g³ównych odbiorców kanadyjskiego wêgla metalurgicznego i ich udzia³

w eksporcie w latach 2005 i 2012.
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Tabela 10.1

Kanada – produkcja, zu¿ycie, eksport i import wêgla kamiennego w latach 2005–2012

Table 10.1

Canada – production, consumption, export and import of hard coal in the years 2005–2012

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Wêgiel energetyczny

Produkcja mln ton 27,7 29,5 26,0

udzia³ w produkcji œwiatowej % 0,62 0,54 0,44

Zu¿ycie mln ton 44,8 34,3 27,6

udzia³ w zu¿yciu œwiatowym % 1,0 0,6 0,5

Eksport mln ton 1,4 5,7 4,0

udzia³ eksportu w produkcji krajowej % 5,0 19,3 15,4

udzia³ w eksporcie œwiatowym % 0,2 0,8 0,4

Import mln ton 16,9 9,5 5,4

udzia³ importu w zu¿yciu krajowym % 37,7 27,7 19,6

udzia³ w imporcie œwiatowym % 2,7 1,2 0,5

Wêgiel metalurgiczny

Produkcja mln ton 26,6 28,2 31,1

udzia³ w produkcji œwiatowej % 4,0 3,1 3,2

Zu¿ycie mln ton 4,3 3,7 4,7

udzia³ w zu¿yciu œwiatowym % 0,7 0,4 0,5

Eksport mln ton 26,7 27,4 30,7

udzia³ eksportu w produkcji krajowej % 100,0 97,2 98,7

udzia³ w eksporcie œwiatowym % 12,9 9,4 10,6

Import mln ton 4,2 3,1 4,4

udzia³ importu w zu¿yciu krajowym % 97,7 83,8 93,6

udzia³ w imporcie œwiatowym % 2,2 1,2 1,5

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)



Aktualnie najwiêkszym odbiorc¹ wêgla koksowego s¹ Chiny, które zwiêkszy³y import

wêgla kanadyjskiego z 0,5 mln ton w roku 2008 do 9,6 mln ton w roku 2012.

Z eksportem na poziomie oko³o 28–30 mln ton Kanada zajmuje trzeci¹ pozycjê

w rankingu œwiatowych eksporterów wêgla koksowego. Najwiêkszym eksporterem wêgla

jest koncern Teck Resources maj¹cy 80% udzia³ w kanadyjskiej produkcji wêgla kokso-

wego. Zajmuje po australijskim koncernie BHP BM drug¹ pozycjê w rankingu œwiatowych

eksporterów wêgla typu hard premium (najlepszych jakoœciowo wêgli koksowych).

Przedmiotem eksportu s¹ równie¿ niewielkie iloœci wêgla energetycznego (4–6 mln ton)

g³ównie na rynek azjatycki – do Japonii, Korei P³d., a ostatnio i do Chin (rys. 10.8).
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Fig. 10.6. Metallurgical coal exports from Canada
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Fig. 10.7. Main recipients of Canadian metallurgical coal exports in 2005 and 2012



Import wêgla kamiennego

Kanada importuje zarówno wêgiel energetyczny jak i koksowy, g³ównie dla elektrowni

i koksowni w prowincjach Ontario, Nova Scotia i New Brunswick. Przewa¿aj¹cy tona¿

wêgla importowanego pochodzi z USA (ponad 80% – ³¹cznie wêgiel koksowy i energe-

tyczny), a drugim dostawc¹ wêgla energetycznego jest Kolumbia (rys. 10.9).

Import wêgla w latach 2000–2008 kszta³towa³ siê na poziomie oko³o 20 mln ton (w tym

ok. 4 mln ton wêgla koksowego). W ostatnich latach ze wzglêdu na spadek zapotrzebowania

na wêgiel energetyczny w Ontario, import obni¿y³ siê do poziomu oko³o 10 mln ton

(w 2012 r. 4,4 mln ton wêgla koksowego i 5,5 mln ton wêgla energetycznego).
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Fig. 10.8. Steam coal exports from Canada in the years 2000–2012
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Fig. 10.9. Import of coking and steam coal to Canada in the years 2000–2012



Transport

Eksport kanadyjskiego wêgla drog¹ morsk¹ w oko³o 80% odbywa siê przez terminale

portowe (Neptune, Westhore) w Vancouver, a pozosta³a iloœæ przez Ridley Terminals

w Prince Rupert. Aktualnie zdolnoœci prze³adunkowe terminali wynosz¹ 50 mln ton

(Neptune – 9 mln ton, Westshore – 29 mln ton, Ridley 12 mln ton), a planowane inwestycje

maj¹ zwiêkszyæ zdolnoœci o dodatkowe 20 mln ton (VDKI 2013; Bell 2012).

Dystanse miêdzy kopalniami produkuj¹cymi wêgiel koksowy a portami wynosz¹ ponad

1100 km. Transport wêgla realizowany jest przez sieæ linii kolejowych nale¿¹cych do dwóch

g³ównych spó³ek kolejowych: Canadian National, która g³ównie przewozi wêgiel z kopalñ

w prowincjach AB i p³n.-wsch. BC do portów: Prince Rupert i Vancouver oraz Canadian

Pacific przewo¿¹ca wêgiel z p³d.-wsch. BC do portu Vancouver.

Tak du¿e odleg³oœci miêdzy producentami wêgla a portami powoduj¹, ¿e koszt transportu

kolejowego ma znaczny udzia³ w kosztach eksportu wêgla.

10.4. Rola wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w Kanadzie

Produkcja energii elektrycznej w Kanadzie w 2010 r. wynios³a 580 TWh, z tego 60%

wytworzone zosta³o przez elektrownie wodne. Wed³ug danych IEA oko³o 2/3 energii

wytwarzanej w konwencjonalnych elektrowniach cieplnych pochodzi³o z wêgla.

W 2011 roku oko³o 16% energii elektrycznej w Kanadzie zosta³o wygenerowane przy

u¿yciu wêgla, co stanowi³o spadek o 2% w porównaniu do roku 2010.

Kanada jest du¿ym producentem energii wiatrowej, czêœciowo ze wzglêdu na politykê

wsparcia na szczeblu federalnym i regionalnym. Wed³ug kanadyjskiego Stowarzyszenia

Energetyki Wiatrowej, moc elektrowni wiatrowych w po³owie 2012 r. wynosi³a 5,5 GW,

z tego 2 GW w samym Ontario.

W celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, kanadyjskie w³adze federalne i pro-

wincjonalne og³osi³y politykê odchodzenia od energii wêglowej. Od 1 lipca 2015 r. kana-

dyjski rz¹d federalny zamierza egzekwowaæ œcis³e standardy dla wszystkich bloków wê-

glowych. Mo¿e to spowodowaæ dalsze spadki udzia³u wêgla w ca³kowitej produkcji energii.
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11. Polska

11.1. Informacje ogólne

Polska od roku 2000 rozwija siê w œrednim tempie 3,7% (wskaŸnik ten – liczony od

2005 r. – wynosi 4,2%). Skumulowany wzrost PKB od 2010 r. wyniós³ 55,1% (od 2005

33,6%). W tym czasie inflacja (CPI – Consumer Price Index) wzros³a o 42,4% (od 2005 –

o 24,4%), a zu¿ycie energii o 14,6% (od 2005 o 9,2%). Porównanie g³ównych wskaŸników

gospodarczych dla Polski przedstawia rysunek 11.1.

Polska jest najwiêkszym producentem wêgla kamiennego w Unii Europejskiej. W ran-

kingu œwiatowych producentów zajmuje w ostatnich latach 9–10 miejsce.

W strukturze zu¿ycia energii pierwotnej wêgiel ma zdecydowanie najwiêkszy udzia³

(55%). Drugie miejsce zajmuje ropa naftowa z udzia³em 26%. Udzia³ gazu ziemnego to

poziom 15%. Energia wodna i odnawialne Ÿród³a energii maj¹ ³¹cznie udzia³ 4% (BP 2013).

W Polsce w wyniku transformacji ustrojowej w 1989 roku nast¹pi³a drastyczna zmiana

w wielkoœci produkcji wêgla. Przed 1989 rokiem skala produkcji wêgla (przekraczaj¹ca kra-

jowe potrzeby) wynika³a z polityki realizowanej w ramach dawnego obozu socjalistycznego.

Polska, na podstawie odpowiednich ustaleñ w komisjach RWPG, by³a zobowi¹zana do zaopa-

trywania w wêgiel pozosta³ych krajów bloku (Blaschke i in. 2004; Blaschke, Lorenz 2004).
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Fig. 11.1. Comparison of Poland’s economic indicators in the years 2000–2012



Zmiany polityczne, a nastêpnie gospodarcze spowodowa³y, ¿e Polska utraci³a wiêkszoœæ

rynków zbytu wêgla w krajach RWPG. Eksport na rynki miêdzynarodowe wymaga³ wêgla

o zdecydowanie wy¿szej jakoœci (zw³aszcza jak chodzi o wêgiel energetyczny). Polskie

kopalnie nie by³y jednak wyposa¿one w zak³ady wzbogacania mia³ów energetycznych.

Nast¹pi³ znacz¹cy spadek produkcji wêgla: w 1989 roku wydobyto 178 mln ton, a ju¿

w nastêpnym roku produkcja spad³a do 147 mln ton, tj. o 17%. W 2012 r. produkcja wynios³a

nieca³e 80 mln ton i by³a ni¿sza o 45% ni¿ w roku 1989. Dane o produkcji, imporcie

i eksporcie wêgla kamiennego w latach 1990–2012 zestawiono w tabeli 11.1; na rysunkach

11.2–11.3 zilustrowano zmiany w produkcji. Liczby wyra¿aj¹ sumaryczn¹ produkcjê wêgla

kamiennego; w procentach podano udzia³ wêgla energetycznego w produkcji.
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Tabela 11.1

Produkcja, eksport i import wêgla kamiennego w Polsce w latach 1990–2012

Table 11.1

Production, exports and imports of hard coal in Poland in the years 1990–2012

Wyszczególnienie Jedn.
Lata

1990 1995 2000 2005 2010 2012

Wydobycie wêgla ogó³em mln ton 147,4 135,3 101,2 97,8 76,7 79,8

Eksport mln ton 28,4 32,3 23 20,8 10,7 3,7

Import mln ton 0,5 1,5 1,5 3,4 13,6 9,6

Liczba kopalñ czynnych szt. 70 62 41 36 28 28

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie GUS – Rocznik statystyczny 2000–2012, ARE

60

80

100

120

140

160

180

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
99

5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

m
ln

to
n

100% - rok 1989

77% - rok 1995

57% - rok 2000

55% - rok 2005

45% - rok 2012

Rys. 11.2. Zmiany w produkcji wêgla kamiennego w Polsce w latach 1989–2012

�ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 11.2. Changes in hard coal production in Poland in the years 1989–2012



W zu¿yciu wêgla kamiennego w Polsce dominuj¹ jednostki energetyki. Wed³ug danych

G³ównego Urzêdu Statystycznego (GUS – Zu¿ycie paliw... 2005, 2012) ponad po³owa

krajowego zu¿ycia wêgla kamiennego przypada na elektrownie i elektrociep³ownie. Po-

zosta³e grupy statystyczne, w analizowanym przez GUS zu¿yciu wêgla kamiennego, przed-

stawia rysunek 11.4 – pokazuj¹cy strukturê tego zu¿ycia w roku 2011 i porównawczo

w 2005 r. (statystyki za rok 2012 nie zosta³y jeszcze opublikowane).

Ogó³em, w 2012 roku w kraju zu¿yto 79,1 mln ton wêgla kamiennego, z czego na

u¿ytkowników z sektora energetycznego (kategorie: elektrownie i elektrociep³ownie, kot³y

ciep³ownicze energetyki zawodowej i ciep³ownie zawodowe oraz ciep³ownie niezawodowe)

przypad³o sumarycznie 49 mln ton (62%). W 2005 roku zu¿ycie wêgla by³o nieco mniejsze
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Fig. 11.3. Share of steam coal in hard coal production in Poland in the years 1990–2012
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(78,7 mln ton), ale sektor energetyczny zu¿y³ wiêcej, bo na ten dzia³ przypad³o 51 mln ton

wêgla (65% ca³kowitego zu¿ycia).

11.2. Zasoby wêgla kamiennego

Wed³ug WEC (World Energy Council), polskie zasoby przemys³owe wêgla s¹ dziewi¹te

co do wielkoœci na œwiecie i trzecie w Europie (po Rosji i Ukrainie). Zasoby te stanowi¹

oko³o 1,1% ca³kowitych œwiatowych zasobów wêgla (BP 2013).

W Polsce z³o¿a wêgla kamiennego wystêpuj¹ w trzech zag³êbiach: Górnoœl¹skim Za-

g³êbiu Wêglowym (GZW), Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym (LZW), w których aktualnie

prowadzi siê wydobycie, oraz w Dolnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym (DZW), maj¹cym

obecnie jedynie znaczenie historyczne. Eksploatacjê wêgla w tym zag³êbiu zakoñczono

w 2000 roku.

G³ównym zag³êbiem wêgla kamiennego w Polsce jest po³o¿one w po³udniowej czêœci

kraju Górnoœl¹skie Zag³êbie Wêglowe (GZW). Na jego obszarze znajduj¹ siê wszystkie

czynne obecnie kopalnie, z wyj¹tkiem jednej – Lubelski Wêgiel Bogdanka S.A., która dzia³a

na terenie LZW. Orientacyjne po³o¿enie z³ó¿ wêgla w Polsce oraz wa¿niejsze porty i przej-

œcia graniczne przedstawiono na rysunku 11.5.

Udokumentowane zasoby bilansowe z³ó¿ wêgla kamiennego wed³ug stanu na 31 XII

2012 wynosz¹ 48,2 mld ton, w tym 72% zasobów to wêgle energetyczne (34,5 mld ton),

a pozosta³e to wêgle koksuj¹ce i inne (13,7 mld ton). Zasoby z³ó¿ zagospodarowanych

stanowi¹ obecnie oko³o 40% zasobów bilansowych i wynosz¹ 19,1 mld ton, w tym 11,4 mln
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ton to wêgle energetyczne, a 7,7 mln ton to wêgle koksuj¹ce. Zasoby przemys³owe stanowi¹

tylko 9% zasobów bilansowych i wnios³y 4,2 mld ton (54% tych zasobów to wêgiel o typach

31–33) (PIG – Bilans... 2013).

Górnoœl¹skie Zag³êbie Wêglowe jest g³ównym zag³êbiem Polski, gdzie wystêpuje obec-

nie oko³o 80% udokumentowanych zasobów bilansowych krajowych wêgli kamiennych

i 93% zasobów przemys³owych (3,9 mld ton). Powierzchnia z³o¿a szacowana jest na 5,6

tys. km2, a eksploatacja prowadzona jest na oko³o 20% tej powierzchni.

Lubelskie Zag³êbie Wêglowe – najbardziej perspektywiczne – posiada 19% (9,3 mld ton)

wszystkich zasobów bilansowych w Polsce i tylko 7% zasobów przemys³owych, a sza-

cowana ich wielkoœæ jest na poziomie 314 mln ton. Z³o¿a wystêpuj¹ na powierzchni oko³o

9,1 tys. km2. Zlokalizowana na tym terenie jedyna kopalnia LW Bogdanka eksploatuje

wêgiel na powierzchni oko³o 300 km2
, co stanowi tylko 0,8% powierzchni ca³ego zag³êbia.

G³ówni producenci wêgla kamiennego w Polsce

W konsekwencji szeregu realizowanych w Polsce po 1989 roku programów restruk-

turyzacji górnictwa wêgla kamiennego, zmniejszy³a siê nie tylko produkcja wêgla, ale te¿

liczba kopalñ i spó³ek wêglowych. Obecnie w krajowym sektorze wêgla kamiennego

funkcjonuj¹ producenci przedstawieni w tabeli 11.2 (w zestawieniu podano te¿ ich status

prawny).

W kopalniach spó³ek KGK i PKW oraz w LWB (a tak¿e w ma³ych spó³kach) produkuje

siê tylko wêgiel energetyczny, w produkcji JSW S.A. dominuje wêgiel koksowy (70%

wêgiel koksowy – 30% wêgiel energetyczny), a w KW S.A. produkuje siê oba typy wêgla

(z du¿¹ przewag¹ energetycznego – 90% wêgiel energetyczny, 10% wêgiel koksowy).

145

Tabela 11.2

Producenci wêgla kamiennego w Polsce

Table 11.2

Hard coal producers in Poland

Spó³ka Skrót Status

Kompania Wêglowa S.A. KW spó³ka akcyjna, w³asnoœæ Skarbu Pañstwa

Katowicka Grupa Kapita³owa S.A. KGK spó³ka akcyjna, w³asnoœæ Skarbu Pañstwa

LW „Bogdanka” S.A. LWB spó³ka gie³dowa w pe³ni sprywatyzowana

JSW S.A. JSW spó³ka gie³dowa, Skarb Pañstwa – 55,2% akcji

Po³udniowy Koncern Wêglowy S.A. PKW 52,48% Tauron Wytwarzanie, 47,52% KW S.A.

ZG „SILTECH” Sp. z o.o. spó³ka prywatna

PG „SILESIA” Sp. z o.o. 91,4% – czeski EPH

„EKO-PLUS” Sp. z o.o. spó³ka prywatna

�ród³o: opracowanie w³asne



Strukturê organizacyjn¹ spó³ek wêglowych przedstawiono w tabeli 11.3; w zestawieniu

tym ujêto tak¿e najwiêkszych poœredników w handlu wêglem.

11.3. Zagadnienia transportu wêgla

Istotn¹ rolê zarówno w eksporcie, jak i imporcie oraz w krajowych przewozach wêgla do

energetyki odgrywa transport kolejowy. W latach 2005–2012 w³aœnie t¹ drog¹ realizowane

by³o œrednio 55% eksportu (wed³ug danych VDKI 2010,2013). W tym przypadku Polska

wykorzystuje premiê za rentê geograficzn¹. Wêgiel transportowany jest g³ównie do Niemiec
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Tabela 11.3

Struktura organizacyjna górnictwa wêgla kamiennego w Polsce

Table 11.3

The organizational structure of hard coal mining in Poland

Lp. Kopalnia Spó³ka Lp. Kopalnia Spó³ka

1 Murcki

KHW
KGK

1 Bielszowice

KW SA

2 Mys³owice-Weso³a 2 Bobrek-Centrum

3 Staszic 3 Boles³aw Œmia³y

4 Wieczorek 4 Brzeszcze

5 Wujek 5 Chwa³owice

6 Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. 6 Halemba-Wirek

7 Jankowice

1 Borynia-Zofiówka

JSW

8 Knurów-Szczyg³owice

2 Budryk 9 Marcel

3 Jas-Mos 10 Piast

4 Krupiñski 11 Piekary

5 Pniówek 12 Pokój

13 Rydu³towy-Anna

1 ZG Janina
PKW

14 Soœnica-Makoszowy

2 ZG Sobieski 15 Ziemowit

Kopalnie prywatne

LW Bogdanka SA PG Silesia Sp. z o.o. ZG Siltech Sp. z o.o.

Najwiêksi poœrednicy w handlu wêglem

Wêglokoks SA CZW Wêglozbyt SA

Przedsiêbiorstwa prywatne

(obrót ponad 1 mln ton)

SUEK Polska Sp. z o.o., KTK Polska Sp. z o.o.

Barter SA, Krex Sp. z o.o., Energo S.J.

Bialchem Group sp. z o.o.

�ród³o: Grudziñski 2012



oraz pañstw Europy Œrodkowej i pó³nocnych W³och. Wed³ug danych GUS (GUS – Tran-

sport...2006–2013) w latach 2005–2012 œrednia odleg³oœæ na jak¹ przewo¿ono 1 tonê wêgla

w relacji eksportowej wynios³a 330 km, a w relacji krajowej – 137 km.

Pozosta³a czêœæ eksportu realizowana jest transportem morskim. W Polsce w handlu

miêdzynarodowym wêgiel prze³adowywany jest g³ównie w czterech portach morskich:

Gdañsk, Gdynia, Szczecin, Œwinoujœcie. Najdalej oddalonym portem zarówno od produ-

centów z GZW, jak i LZW jest port Œwinoujœcie, a najbli¿ej – porty z Trójmiasta (tab. 11.4).

Obecne zdolnoœci prze³adunkowe portów morskich w eksporcie wêgla oceniane s¹ na

oko³o 23 mln ton (tab. 11.5). Najwiêkszym potencja³em w prze³adunkach dysponuje port

w Gdañsku. Szacuje siê, ¿e po oddaniu nowobudowanego Terminala Suchych £adunków
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Tabela 11.4

Odleg³oœci kolejowe do polskich portów morskich

Tabla 11.4

Rail distances to Polish seaports

Port
GZW LZW

km

Gdañsk 530 500

Gdynia 550 520

Szczecin 530 670

Œwinoujœcie 610 760

�ród³o: opracowanie w³asne na podst. (PKP PLK 2013)

Tabela 11.5

Zdolnoœci prze³adunkowe wêgla w polskich portach morskich [mln ton]

Table 11.5

Loading capacity of coal in Polish seaports [Mt]

Port Nazwa
Zdolnoœæ prze³adunkowa [mln ton/rok]

eksport import

£¹cznie ok. 23 ok. 13–14

Gdañsk

Terminal wêglowy (Port Zewnêtrzny) 8 –

Basen Górniczy (Port Wewnêtrzny) – ok. 1,5

Budowany Terminal Suchych £adunków Masowych 6 6

Gdynia Nabrze¿e Holenderskie ok. 1 ok. 1,5

Szczecin Terminal wêglowy ok. 2 ok. 1

Œwinoujœcie Nabrze¿e Górników ok. 4 ok. 4

�ród³o: Stala-Szlugaj (2013b)



Masowych wynios¹ one ³¹cznie oko³o 14 mln ton/rok. Drog¹ morsk¹ wêgiel eksportowany

jest g³ównie do W. Brytanii, Francji oraz pañstw skandynawskich.

Udzia³ importu wêgla drog¹ morsk¹ wynosi 29% (lata 2005–2012).

Równie¿ w przypadku importu wêgla kolej odgrywa wiod¹c¹ rolê. W latach 2005–2012

t¹ drog¹ Polska sprowadza³a oko³o 71% wêgla. Przywo¿ony jest on przede wszystkim

z Rosji (œrednio: 65%), Czech (28%) oraz Kazachstanu i Ukrainy (³¹cznie ok. 7%). Œrednia

odleg³oœæ na jak¹ przewo¿ono 1 tonê wêgla w relacji importowej w latach 2005–2012

wed³ug danych GUS (2013) wynios³a 164 km.

W ostatnich latach import kolejowy realizowany jest g³ównie przez przejœcia granicz¹ce

z Bia³orusi¹ – KuŸnicê i Terespol wraz z terminalem w Ma³aszewiczach oraz z Rosj¹ –

Braniewo. Na tak¹ strukturê geograficznych dostaw wêgla wp³ynê³y ni¿sze stawki tran-

zytowe oferowane przez koleje bia³oruskie (Stala-Szlugaj, Klim 2012), a tranzyt przez

Ukrainê – nie cieszy³ siê popularnoœci¹.

W celu zwiêkszenia przepustowoœci kolejowych przejœæ granicznych, prowadzona jest

miêdzy innymi modernizacja przejœcia w Braniewie oraz trwa przebudowa przejœcia w Sie-

mianówce (Stala-Szlugaj 2013b). Dziêki tej ostatnie inwestycji ma zostaæ odci¹¿ony ruch

towarowy w KuŸnicy.

Koniecznoœæ prze³adunku wêgla z wagonów szerokotorowych na normalnotorowe po-

woduje, ¿e wokó³ przejœæ granicznych powstaj¹ terminale prze³adunkowe. W swej ofercie –

poza prze³adunkiem i obs³ug¹ celn¹ – zawieraj¹ us³ugê magazynowania, sortowania, mie-

szania oraz sprzeda¿y wêgla (Stala-Szlugaj 2013b). Najwiêkszymi mo¿liwoœciami prze³a-

dunkowymi dysponuj¹ terminale zlokalizowane wokó³ przejœcia kolejowego w Terespolu

(³¹cznie – ok. 70 tysiêcy ton/dobê).

Polska dysponuje 20 tys. km linii kolejowych normalnotorowych (dane za 2012 r.),

z których 60% jest zelektryfikowanych (GUS – Transport 2006–2013). Kolejowe prze-

wozy wêgla przede wszystkim realizowane s¹ przez spó³kê PKP Cargo oraz DB Schenker

i CTL Logistics. Wœród tych trzech przewoŸników od lat czo³ow¹ pozycjê w przewozach

wêgla zajmuje PKP Cargo. Œrednie roczne przewozy wêgla kamiennego realizowa-

nego przez tê spó³kê w latach 2005–2012 wynosz¹ 53 mln ton (dane PKP Cargo –

www.pkp-cargo.pl).

11.4. Wêgiel kamienny energetyczny

Produkcja wêgla kamiennego energetycznego w Polsce systematycznie spada. W 2012

roku produkcja wynios³a oko³o 61,8 mln ton, podczas gdy jeszcze w 2000 przekracza³a 86

mln ton, a w porównaniu z rokiem 1990 jest ni¿sza o 51 mln ton. Œrednioroczny spadek od

1990 roku wyniós³ 2,5% (a od roku 2000 – 1,9%).

W skali sektora (górnictwo wêgla kamiennego GWK – ogó³em) oko³o 85% stanowi

wêgiel energetyczny. Prawie po³owa krajowej produkcji wêgla energetycznego pochodzi

z kopalñ Kompanii Wêglowej, oko³o 18% z KGK, a udzia³ LWB wzrós³ ostatnio do oko³o
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14%. PKW i JSW maj¹ kilkuprocentowe udzia³y w rynku wêgla energetycznego. £¹czny

udzia³ pozosta³ych ma³ych spó³ek nie przekracza 2%.

W analizowanym okresie 2005–2012 produkcja zmniejszy³a siê o 18,8%, co daje œred-

nioroczny spadek na poziomie 2,9%. W tym czasie produkcja spad³a o 15,8 mln ton.

Wybrane dane liczbowe o produkcji, zu¿yciu, eksporcie i imporcie zestawiono w tabeli

11.6, a na rysunkach 11.6 i 11.7 pokazano zmiany tych wartoœci Zmiany obliczono dla takich

interwa³ów czasowych, jak pokazane na rysunku 2.4, tzn. dla roku 1995 rokiem odniesienia

by³ 1990, a dla 2012 – rok 2010. Ten zestaw informacji przygotowano na bazie tych samych

Ÿróde³, co dla pozosta³ych krajów, dla zachowania porównywalnoœci.

Cech¹ charakterystyczn¹ rynku wêgla energetycznego w Polsce jest zró¿nicowana struk-

tura sortymentowa produkcji wêgla. W skali bran¿y – zarówno w sprzeda¿y krajowej, jak

i w eksporcie – dominuj¹ mia³y, a udzia³ innych sortymentów kszta³tuje siê na poziomie

oko³o 15%. Struktura sortymentowa produkcji powi¹zana jest z kierunkami sprzeda¿y

poszczególnych producentów. Mia³y energetyczne sprzedawane s¹ przede wszystkim do

sektora energetyki zawodowej, gdzie do spalania wêgla stosuje siê kot³y py³owe, dla których

wêgiel o ma³ym uziarnieniu jest odpowiednim paliwem. Sortymenty œrednie trafiaj¹ do

odbiorców wyposa¿onych w kot³y rusztowe, a sortymenty grube – g³ównie na rynek drob-

nych odbiorców.
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Tabela 11.6

Polska – produkcja, zu¿ycie, eksport i import wêgla energetycznego w latach 2005–2012

Table 11.6

Poland – production, consumption, export and import of steam coal in the years 2005–2012

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Produkcja mln ton 83,8 65,1 68,1

udzia³ w produkcji œwiatowej % 1,9 1,2 1,1

Zu¿ycie mln ton 69,3 72,5 64,1

udzia³ w zu¿yciu œwiatowym % 1,6 1,4 1,1

Eksport mln ton 16,2 8,2 5,4

udzia³ eksportu w produkcji krajowej % 19,3 12,5 7,9

udzia³ w eksporcie œwiatowym % 2,9 1,0 0,6

Import mln ton 2,8 10,8 8,1

udzia³ importu w zu¿yciu krajowym % 3,3 16,6 11,9

udzia³ importu w produkcji krajowej % 4,0 14,9 12,7

udzia³ w imporcie œwiatowym % 0,0005 0,0014 0,0008

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)
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Rys. 11.6. Zmiany produkcji i zu¿ycia (a) oraz eksportu i importu (b) wêgla energetycznego w Polsce

w latach 1990–2012

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)

Fig. 11.6. Development of production and consumption (a), and exports and imports (b) of steam coal in Poland

in the years 1990–2012
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Rys. 11.7. Dynamika zmian produkcji i zu¿ycia oraz eksportu i importu wêgla energetycznego w Polsce

w latach 1990–2012

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)

Fig. 11.7. Dynamics of production and consumption, and exports and imports of steam coal in Poland

in the years 1990–2012



Udzia³ Polski w œwiatowym handlu wêglem energetycznym

Udzia³ Polski w œwiatowym eksporcie wêgla energetycznego systematycznie maleje od

1995 roku. Du¿e spadki eksportu nasili³y siê od 2005 roku. Jeszcze w 1995 roku eksport

wynosi³ oko³o 6,4%, w 2005 – 2,9%, a w 2012 – zaledwie 0,6% (por. tab. 2.1). Rysunek 11.8

przedstawia g³ównych odbiorców polskiego wêgla w eksporcie w latach 2005 i 2012.

Eksport wêgla energetycznego z Polski kierowany jest przede wszystkim do odbiorców

w Unii Europejskiej. G³ównym odbiorc¹ niezmiennie od wielu lat s¹ Niemcy, do których

trafia oko³o 50% eksportowanego wêgla.

Jakoœæ polskiego wêgla w eksporcie zdecydowanie odbiega od jakoœci wêgla sprzeda-

wanego na rynku krajowym. Œrednie parametry jakoœciowe wêgla sprzedawanego na rynku

krajowym kszta³tuj¹ siê w nastêpuj¹cych przedzia³ach: wartoœæ opa³owa: od 21,5 do 22,5

MJ/kg (5100–5400 kcal/kg), zawartoœæ popio³u: 18–21% i zawartoœæ siarki 0,8–0,9%. Na

eksport jest przeznaczany wêgiel nawet o wy¿szych parametrach ni¿ œredni standard miê-

dzynarodowy: o wartoœci opa³owej rzêdu 25–27 MJ/kg (6000–6400 kcal/kg), 10–14%

zawartoœci popio³u i 0,6–0,7% zawartoœci siarki.

Od kilku ju¿ lat sta³ym elementem na polskim rynku wêgla jest surowiec pochodz¹cy

z importu. W roku 2008 Polska po raz pierwszy w historii sta³a siê importerem wêgla netto.

G³ównie przyczyni³y siê do tego k³opoty z poda¿¹ wêgla krajowego, za³amanie siê œwiatowej

gospodarki oraz os³abienie dolara amerykañskiego wzglêdem innych walut narodowych. We

wspomnianym roku 2008 œwiat zacz¹³ odczuwaæ skutki kryzysu gospodarczego, który

równie¿ nie omin¹³ czo³owych producentów i eksporterów wêgla (Lorenz 2009a, b; Lorenz,

Grudziñski 2009; Lorenz 2011; Grudziñski 2011, 2012).

W imporcie do Polski przewa¿a wêgiel energetyczny (z przeciêtnym udzia³em 74%

w ca³oœci importu), o œredniej wartoœci opa³owej wynosz¹cej oko³o 24 MJ/kg (tj. ok. 5800

kcal/kg). Najwiêkszym dostawc¹ wêgla jest Rosja z udzia³em ponad 80% (rys. 11.9).
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�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)

Fig. 11.8. Main recipients of Polish steam coal exports in 2005 and 2012



Zainteresowanie rosyjskich eksporterów polskim rynkiem zdecydowanie wzros³o w okresie

za³amanie siê œwiatowej gospodarki, wskutek którego zmniejszy³o siê zapotrzebowanie na

wêgiel ze strony sta³ych zachodnioeuropejskich odbiorców rosyjskiego surowca, a eks-

porterzy zaczêli lokowaæ swój towar na rynku polskim (Lorenz 2010; Stala-Szlugaj 2012;

Grudziñski 2012).

Jeszcze w roku 2005 import wêgla energetycznego stanowi³ oko³o 3–4% krajowej

produkcji i zu¿ycia, a w 2012 udzia³y te zwiêkszy³y siê do oko³o 12%. Import wêgla

energetycznego do Polski – mimo wzrastaj¹cej iloœci i udziale w zu¿yciu krajowym –

stanowi bardzo nieznaczny u³amek œwiatowego handlu wêglem.

Ceny wêgla energetycznego

Na rynku krajowym sprzeda¿ wêgla do energetyki, du¿ych zak³adów przemys³owych

odbywa siê na bazie bezpoœrednich kontraktów (z ustalon¹ œcie¿k¹ cenow¹), natomiast dla

mniejszych odbiorców sprzeda¿ realizowana jest g³ównie przez sieæ autoryzowanych po-

œredników, którzy posiadaj¹ sk³ady wêgla w ca³ym kraju. Daje to mo¿liwoœæ dotarcia

producentom wêgla do du¿ej liczby rozproszonych geograficznie odbiorców.

W skali krajowej znaczna czêœæ produkcji objêta jest zawartymi wczeœniej umowami

z cen¹ gwarantowan¹ w danym roku, negocjowan¹ corocznie. Na rysunku 11.10 przed-

stawiono porównanie cen polskiego wêgla energetycznego w sprzeda¿y krajowej z cenami

na rynku miêdzynarodowym (CIF ARA) – w przeliczeniu na z³/GJ.

Obecnie w coraz wiêkszym stopniu ceny w dostawach do du¿ych krajowych odbiorców

wêgla s¹ powi¹zane (indeksowane) z cenami z rynków miêdzynarodowych. Na rysunku

11.11 porównano ceny polskiego wêgla energetycznego w eksporcie morskim z cenami

eksportowego wêgla rosyjskiego oferowanego w portach Ba³tyckich na tle indeksu spot CIF

ARA. Wszystkie ceny odnosz¹ siê do wêgla o wartoœci opa³owej rzêdu 25 MJ/kg w stanie

roboczym (6000 kcal/kg). Zauwa¿alna jest prawie ca³kowita korelacja tych cen. Ceny wêgla
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Fig. 11.9. Major suppliers of steam coal to Poland in 2005 and 2012



polskiego w eksporcie s¹ w ostatnich latach œrednio ni¿sze od cen w portach ARA o 5–7%.

Natomiast wêgiel rosyjski jest dro¿szy od polskiego w granicach 2–3%.

11.5. Wêgiel koksowy

Wydobycie krajowego wêgla koksowego prowadzone jest w kopalniach Górnoœl¹skiego

Zag³êbia Wêglowego zgrupowanych w dwóch spó³kach: w Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej

S.A. oraz w Kompanii Wêglowej S.A.
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Fig. 11.10. Price comparison of Polish coal domestic sales and CIF ARA international market index
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Fig. 11.11. Polish steam coal export prices against CIF ARA and FOB Baltic Russian coal spot indices



JSW SA jest jedynym w kraju i najwiêkszym w Europie producentem wêgla typu hard

(wg PN wêgla ortokoksowego typów 35.1, 35.2 A i B). Ponadto w kopalniach Budryk

i Krupiñski obok wêgla energetycznego produkowany jest wêgiel gazowo-koksowy typu 34.

W skali spó³ki udzia³ wêgla gazowo-koksowego typu 34 w produkcji wêgla koksowego

ogó³em kszta³tuje siê obecnie na poziomie oko³o 16%.

Krajowe wydobycie wêgla typu 34 pochodzi równie¿ z kopalñ Kompani Wêglowej SA,

w których czêœæ wêgla (w zale¿noœci od zapotrzebowania rynku) produkuje siê dla bran¿y

koksowniczej, a pozosta³¹ iloœæ kieruje do odbiorców na rynku energetycznym. Udzia³

produkcji wêgla koksowego (typu 34) stanowi oko³o 6–7% ogólnego wydobycia wêgla

kamiennego KW SA.

Produkcja wêgla koksowego ma udzia³ oko³o 15% w ogólnym wydobyciu wêgla ka-

miennego w Polsce. W ostatnich latach obserwowany jest sta³y spadek wydobycia wêgla

kamiennego w kraju, w tym równie¿ wêgla koksowego, co znacznie ograniczy³o krajow¹

bazê surowcow¹ wêgli stosowanych w przemyœle koksowniczym.

W latach 2000–2009 produkcja wêgli koksowych obni¿y³a siê z 17,2 mln ton do 8,5 mln

ton tj. prawie o 50%. W trudnym dla górnictwa roku 2009, w wyniku kryzysu w gospodarce

œwiatowej i spadku zapotrzebowania na koks ze strony przemys³u hutniczego, nast¹pi³o

znaczne ograniczenie popytu na wêgiel koksowy. Zmusi³o to kopalnie do ograniczenia

produkcji o prawie 30% w porównaniu z rokiem 2008. W roku 2010 znaczne o¿ywienie

w przemyœle stalowym i koksowniczym zwiêkszy³o zapotrzebowanie na wêgiel koksowy,

kopalnie zwiêkszy³y wydobycie – produkcja wzros³a o 35% do 11,7 mln ton.

W strukturze jakoœciowej produkcji udzia³ wêgli typu hard (typ 35) w krajowym wydo-

byciu wêgli koksowych kszta³tuje siê na poziomie oko³o 65%.

Poziom zu¿ycia wêgla koksowego w kraju determinowany jest zdolnoœciami produk-

cyjnymi przemys³u koksowniczego oraz mo¿liwoœciami zbytu produkowanego koksu. Jest

to szczególnie istotne w sytuacji, gdy eksport stanowi ponad 60% ogólnej sprzeda¿y koksu

produkowanego w kraju. Polska od 2009 roku, za spraw¹ drastycznego spadku eksportu

z Chin, sta³a siê najwiêkszym œwiatowym eksporterem koksu. W ostatnim dziesiêcioleciu

produkcja koksu w kraju kszta³towa³a siê na poziomie 9–10 mln ton rocznie (z wyj¹tkiem

kryzysowego roku 2009).

Wybrane dane liczbowe o produkcji, zu¿yciu, eksporcie i imporcie wêgla koksowego

zestawiono w tabeli 11.7, a na rysunkach 11.12 i 11.13 pokazano zmiany tych wartoœci

(w takim samym schemacie jak dla wêgla energetycznego).

Udzia³ Polski w œwiatowym handlu wêglem koksowym

G³ównym odbiorc¹ wêgla koksowego jest rynek krajowy, na który w ostatnich latach

sprzedawano ponad 80% wydobycia. W wyniku utrzymuj¹cego siê du¿ego popytu na wêgiel

koksowy ze strony krajowych koksowni, przy równoczesnym spadku wielkoœci produkcji,

udzia³ sprzeda¿y zagranicznej wêgla koksowego obni¿y³ siê z 30% w latach 2000–2001 do

14% w roku 2008. Wêgiel ten kierowany by³ do krajów Unii Europejskiej (g³ównie: Austrii,

Czech i S³owacji).
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W roku 2009 sprzeda¿ wêgla koksowego na rynki zagraniczne wzros³a w porównaniu

z rokiem poprzednim, co by³o efektem dzia³añ antykryzysowych wprowadzonych w JSW

SA. Spó³ka znalaz³a nowych odbiorców w Turcji i w Niemczech na wêgiel, który nie zosta³

odebrany przez krajowe koksownie, g³ównie z grupy ArcelorMittal.
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Tabela 11.7

Polska – produkcja, zu¿ycie, eksport i import wêgla koksowego w latach 2005–2012

Table 11.7

Poland – production, consumption, export and import of coking coal in the years 2005–2012

Wyszczególnienie Jedn. 2005 2010 2012

Produkcja mln ton 14,1 11,7 11,7

udzia³ w produkcji œwiatowej % 2,1 1,3 1,2

Zu¿ycie mln ton 11,2 12,3 11,6

udzia³ w zu¿yciu œwiatowym % 1,7 1,4 1,2

Eksport mln ton 3,2 1,8 1,6

udzia³ eksportu w produkcji krajowej % 22,4 15,6 13,5

udzia³ w eksporcie œwiatowym % 1,5 0,6 0,5

Import mln ton 0,6 3,2 1,5

udzia³ importu w zu¿yciu krajowym % 5,5 25,6 13,1

udzia³ importu w produkcji krajowej % 4,3 27,1 12,9

udzia³ w imporcie œwiatowym % 0,03 0,12 0,05

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (IEA – Coal Information 2010, 2013)
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Fig. 11.12. Development of production and consumption (a), and exports and imports (b) of coking coal in

Poland in the years 1990–2012



W ostatnich latach eksport krajowego wêgla utrzymuje siê na poziomie oko³o 1,7 mln

ton, a jego udzia³ w miêdzynarodowym rynku stanowi zaledwie 0,5%.

Wykres na rysunku 11.14 przedstawia g³ównych odbiorców polskiego wêgla koksowego

w eksporcie w latach 2005 i 2012.

Jeszcze do roku 2005 produkcja wêgla koksowego w Polsce by³a wystarczaj¹ca do

pokrycia zapotrzebowania ze strony krajowej bran¿y koksowniczej, a import mia³ charakter
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Fig. 11.13. Dynamics of production and consumption, and exports and imports of coking coal in Poland
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Fig. 11.14. Main recipients of Polish coking coal exports in 2005 and 2012



uzupe³niaj¹cy o okreœlone rodzaje wêgla (g³ównie niskofosforowego wêgla z Czech). Jed-

nak k³opoty z poda¿¹ dobrych jakoœciowo wêgli ortokoksowych sprawi³y, ¿e ju¿ w 2007 r.

koncern ArcelorMittal Poland S.A., poza tradycyjnym importem z Czech, rozpocz¹³ spro-

wadzanie wêgla z USA i Kolumbii. Równie¿ pozosta³e krajowe koksownie zwiêkszy³y

zakupy wêgla czeskiego. W efekcie od 2008 roku Polska sta³a siê importerem netto wêgla

koksowego – z importem na poziomie od 2,3 do 3,5 mln ton.

Dominuj¹cy udzia³ w importowanym tona¿u maj¹ wêgle z USA i tradycyjnie z Czech,

ponadto na rynku pojawi³ siê równie¿ wêgiel z Kolumbii i Australii (rys. 11.15).

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e Polska jest najwiêkszym w Europie producentem wêgli

koksowych typu hard, praktycznie jedynym Ÿród³em pozyskania brakuj¹cych iloœci tego

typu wêgla do produkcji koksu jest import zamorski.

Ceny wêgla koksowego

Zmiany cen wêgli koksowych na rynku krajowym s¹ w zasadzie odzwierciedleniem

trendów cenowych wystêpuj¹cych na rynku miêdzynarodowym. Mo¿na to przeœledziæ po-

równuj¹c przebieg zmian cen polskich wêgli koksowych ex works z cenami wêgli FOB

najwiêkszych œwiatowych eksporterów – Australii i USA, w okresie od 2004 roku.

Œrednia krajowa cena wêgla koksowego jest wypadkow¹ dla ca³oœci sprzeda¿y wêgla,

w strukturze której dominuje wêgiel hard (ok. 75%). W grupie wêgli koksowych wystêpuje

zró¿nicowanie cen w zale¿noœci od typu. Ze wzglêdu na przydatnoœæ technologiczn¹ zwi¹-

zan¹ ze stopniem uwêglenia i bardzo dobrymi w³aœciwoœciami koksotwórczymi, wêgle

typu 35 (hard) w porównaniu do wêgli gazowo-koksowych typu 34 (semi-soft) uzyskiwa³y

na rynku krajowym ceny znacznie wy¿sze.

Podobnie jak dla wêgla polskiego, pokazane ceny wêgli z USA i Australii s¹ rzeczy-

wistymi œrednimi cenami dla ca³ego tona¿u eksportowanych wêgli, który zawiera zarówno

wêgle typu hard jak i semi-soft.
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Fig. 11.15. Major suppliers of coking coal to Poland in 2010 and 2012



11.6. Wêgiel w polskiej energetyce

W Polsce w 2012 roku zainstalowana moc wszystkich elektrowni wynios³a 38 203 MW,

z tego 54% stanowi³y moce na wêglu kamiennym, 25% na wêglu brunatnym, 7% OZE,

a 2,4% – na gazie ziemnym. Pozosta³a czêœæ to energetyka wodna i inne paliwa. W tabeli 11.8

przedstawiono moce zainstalowane elektrowni w podziale na paliwa. Moc ogó³em

w stosunku do roku 2005 wzros³a o 7,9%, a na wêglu kamiennym utrzyma³a siê praktycznie

na poziomie sprzed 7 lat (wzrost 1%).
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Fig. 11.16. A comparison of average prices of Polish coking coal prices for metallurgical coal from Australia

and the U.S. to trade on the international market [USD/t]

Tabela 11.8

Moce zainstalowane elektrowni w podziale na paliwa (na koniec roku) [MW]

Table 11.8

Power installed capacity (end of year), by fuel [MW]

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ogó³em 35 404 35 715 35 820 35 599 35 762 36 058 37 595 38 203

W. kamienny 20 385 20 629 20 701 20 901 20 920 20 843 20 820 20 434

W. brunatny 9 216 9 216 9 216 9 040 8 985 8 796 9 654 9 620

Gaz – 136 847 883 883 895 852 913

E. wodne 2 179 2 184 2 184 2 185 2185 2 187 2190 2 190

E. odnawialne 227 283 423 683 877 1 296 2 075 2 826

�ród³o: ARE – Statystyka Energetyki Polskiej (2005–2013)



W krajowym sektorze wytwarzania energii funkcjonuje obecnie 21 du¿ych elektrowni

(w tym 15 na wêglu kamiennym i 6 na wêglu brunatnym) oraz 36 elektrociep³owni (z tego 11

ma moc zainstalowan¹ powy¿ej 200 MW, a 8 – poni¿ej 50 MW). Ponadto wytwarzanie

prowadzi kilkudziesiêciu producentów niezale¿nych. Dla zdecydowanej wiêkszoœci elek-

trociep³owni i wytwórców niezale¿nych paliwem podstawowym jest wêgiel kamienny.

W 2007 roku utworzono (przed rokiem 2007 elektrownie funkcjonowa³y jako osobne

przedsiêbiorstwa) cztery grupy energetyczne: PGE, Tauron PE, Enea i Energa (debiut

gie³dowy planowany na grudzieñ 2013), z których trzy pierwsze s¹ spó³kami gie³dowymi,

notowanymi na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie (Olkuski 2012). Wed³ug

stanu na koniec 2012 roku Skarb Pañstwa ma w nich jeszcze nastêpuj¹ce udzia³y: PGE –

61,9%, Enea – 51,5%, Tauron PE 30,1%. Tauron PE jest jedyn¹ grup¹ energetyczn¹, która

posiada w swym sk³adzie tak¿e kopalnie wêgla kamiennego (ZG Janina i ZG Sobieski).

Zestawienie w tabeli 11.9 przedstawia podstawowe informacje o mocy i produkcji

energii dla tych czterech grup energetycznych oraz udzia³y w produkcji energii elektrycznej

dla kilku innych wa¿nych wytwórców (dane URE za 2011 r.).

W 2012 r. produkcja energii elektrycznej na mieszkañca zwiêkszy³a siê o 2,3% –

w stosunku do 2005 r. – a zu¿ycie energii elektrycznej zwiêkszy³o siê o 9,3%, co daje

œrednioroczny wzrost na poziomie 1,3%. Informacje o zmianach w produkcji i zu¿yciu
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Tabela 11.9

G³ówni producenci energii elektrycznej w Polsce

Table 11.9

Main producers of electricity in Poland

Grupa

Udzia³ w produkcji

energii elektrycznej
Moc Produkcja

% MW TWh

PGE S.A. 37,9 13 002 61,7

Tauron PE S.A. 14,7 5 574 24,0

ENEA S.A. 7,7 3 109 12,6

ENERGA S.A. 2,9 1 151 4,7

Razem Grupy Energetyczne 63,2 22 836 103,0

Udzia³y pozosta³ych wytwórców w produkcji energii elektrycznej [%]

EDF 9,9 PGNiG 2,7 Fortum 0,4

PAK S.A. 6,9 DALKIA 1,7 RWE 0,4

GDF SUEZ 5,2 CEZ 1,4 Inni 8,4

�ród³o: Biuletyn URE 2/2012 (czerwiec 2012)



energii elektrycznej oraz zapotrzebowaniu na moc w krajowym systemie elektroenerge-

tycznym – wed³ug statystyk polskich – przedstawiono w tabeli 11.10.

Wêgiel kamienny energetyczny jest podstawowym paliwem wykorzystywanym w kra-

jowym systemie elektroenergetycznym (KSE): wytwarza siê z niego po³owê energii elek-

trycznej i trzy czwarte ciep³a. W tabeli 11.11 zestawiono wybrane istotne informacje
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Tabela 11.10

Produkcja i zu¿ycie energii elektrycznej w Polsce oraz maksymalne zapotrzebowanie na moc

Table 11.10

Production and consumption of electricity in Poland and the maximum power demand

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Produkcja energii elektrycznej na 1 mieszkañca [kWh/Ma]

4 113 4 242 4 181 4 077 3 975 4 139 4 244 4 208

Zu¿ycie energii elektrycznej ogó³em [TWh]

145,7 150,8 154 154,6 149,5 156,3 158,3 159,299

Maksymalne zapotrzebowanie mocy [MW]

23 477 24 640 24 611 25 121 24 594 25 422 24 780 25 845

�ród³o: ARE –Statystyka Energetyki Polskiej (2005–2013)

Tabela 11.11

Produkcja, eksport i import energii elektrycznej [TWh]

Table 11.11

Production, export, and import of electricity in Poland [TWh]

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Razem 157,0 161,7 159,3 155,3 151,7 157,7 163,5 162,1

Na wêglu kamiennym 85,0 93,4 92,8 85,7 83,2 87,9 87,3 80,6

Na wêglu brunatnym 54,9 53,4 51,0 53,2 50,2 48,7 52,5 54,1

Na gazie 5,2 4,6 4,5 4,7 4,8 4,8 5,8 6,3

Biomasa i biogaz 1,5 2,0 2,6 3,6 5,2 6,3 7,6 10,1

Woda 3,8 3,0 2,9 2,7 3,0 3,5 2,3 2,0

Wiatr 0,1 0,3 0,5 0,8 1,1 1,7 3,2 4,7

Eksport energii elektrycznej 16,2 15,8 13,1 9,7 9,6 7,7 12,2 1,0

Import energii elektrycznej 5,0 4,8 7,8 8,5 7,4 6,3 6,8 12,6

Starty i ró¿nice bilansowe 14,6 15,1 14,6 12,6 12,5 11,9 10,6 9,8

�ród³o: ARE –Statystyka Energetyki Polskiej (2005–2013)



o wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce. Na wêglu kamiennym w stosunku do roku

2005 produkcja energii elektrycznej zmniejszy³a o 5,2%, gdy w tym czasie wzrost produkcji

energii ogó³em wyniós³ 3,3%. Wp³yw na wielkoœæ produkcji, a tak¿e na strukturê produkcji

ma eksport i import energii elektrycznej. Od 2005 eksport energii elektrycznej zmniejszy³ siê

o 22% (œrednioroczny spadek – 3,5%), natomiast wzrós³ bardzo import energii elektrycznej

o 96%. Sytuacja ta jest zwi¹zana z integracj¹ rynków energii w UE. W porównaniu z 2005 r.

znacznie zmniejszy³y siê straty i ró¿nice bilansowe (o 25,5%).

Udzia³ paliw sta³ych w wytwarzaniu energii elektrycznej (wêgiel kamienny i brunatny)

wyniós³ w 2012 roku 83% – w porównaniu do 89,1% w 2005 r. Udzia³ wêgla kamiennego

energetycznego w roku 2005 wyniós³ 54,1%, a w 2012 r. – 49,7%. Na zmianê struktury

wp³ywa zwiêkszaj¹cy siê udzia³ energii z OZE i spadaj¹cy eksport energii elektrycznej.

Z przedstawionych danych wynika, ¿e produkcja energii elektrycznej z paliw sta³ych

systematycznie spada, a ich udzia³ zmniejszy³ siê z 89% w 2005 do 83% w 2012. Coraz

wiêcej energii produkowane jest z OZE, gdzie dominuje zu¿ycie biomasy w procesie

wspó³spalania; dynamicznie rozwija siê tak¿e produkcja energii z wiatru (udzia³ 2,9%

w 2012 r.). Na rysunku 11.17 przedstawiono porównanie struktury wytwarzania energii

elektrycznej w 2005 i 2012 roku wed³ug zu¿ytych paliw.

Energetyka zawodowa stanowi dla górnictwa wêgla kamiennego najwa¿niejsz¹ grupê

odbiorców. Kierowane jest tam 60–65% produkcji wêgla energetycznego. Inni odbiorcy to

energetyka przemys³owa (ok. 3%), ciep³ownie przemys³owe i komunalne (9–10%). Pozo-

stali odbiorcy, z udzia³em ponad 20%, to g³ównie gospodarstwa domowe, a tak¿e rolnictwo

i inni drobni odbiorcy.

W tabelach 11.12 i 11.3 zestawiono dane o zu¿yciu paliw ogó³em w elektrowniach

cieplnych zawodowych oraz parametry jakoœciowe wêgla kamiennego w dostawach do

energetyki zawodowej.
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Rys. 11.17. Struktura wytwarzania energii elektrycznej w roku 2005 i 2012 wed³ug paliw

�ród³o: ARE – Informacja statystyczna... 2005–2013

Fig. 11.17. Electricity production by fuel in 2006 and 2012
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Tabela 11.12

Zu¿ycie paliw w elektrowniach cieplnych zawodowych

Table 11.12

Fuel consumption in thermal power plants in Poland

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Wêgiel kamienny [mln t] 42,9 45,1 45,7 43,0 41,1 44,1 43,4 40,0

Wêgiel brunatny [mln t] 61,0 60,2 56,9 58,6 56,0 55,7 61,8 63,3

Paliwa gazowe [mld m3] 1,70 1,71 1,83 4,16 3,54 4,36 4,60 4,42

�ród³o: ARE – Emitor (2005–2013)

Tabela 11.13

Parametry jakoœciowe wêgla kamiennego w dostawach do energetyki zawodowej

Table 11.13

Hard coal quality supplied to power plants in Poland

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Q [MJ/kg] 21,4 21,6 21,4 21,4 21,8 21,5 21,3 21,4

A [%] 20,0 20,1 20,7 20,3 19,7 20,0 20,7 20,6

S [%] 0,84 0,83 0,83 0,83 0,78 0,81 0,80 0,82

�ród³o: ARE – Emitor (2005–2013)



Podsumowanie

Opisane w pracy kraje najwa¿niejszych producentów wêgla kamiennego odpowiadaj¹

obecnie za prawie 94% œwiatowej produkcji tego surowca, w takiej samej proporcji kszta³-

tuje siê ich udzia³ w produkcji wêgla energetycznego i w nieco mniejszej (93%) – w pro-

dukcji wêgla koksowego. Z krajów tych pochodzi 90% œwiatowego eksportu wêgla kok-

sowego i 91% eksportu wêgla kamiennego energetycznego.

Jednak trwaj¹ca ju¿ ponad dwa lata tendencja spadkowa cen na rynkach wêgla, a tak¿e

ma³o optymistyczne perspektywy wzrostu cen w przysz³oœci, stawiaj¹ sektor górnictwa

wêgla kamiennego w bardzo trudnej sytuacji.

W 2012 roku i w pierwszych miesi¹cach 2013 roku wiele australijskich kopalñ zwiêk-

sza³o wydobycie, aby poprawiæ produktywnoœæ (zmniejszyæ koszty jednostkowe). Jednak

w obliczu wyd³u¿onego okresu spadku cen firmy górnicze zmuszone zosta³y do podjêcia

decyzji o zmniejszeniu produkcji (poprzez jej redukcjê lub wstrzymanie w jednostkach

najmniej efektywnych). Decyzje takie og³osi³a m.in. spó³ka Yancoal (notowana na au-

stralijskiej gie³dzie, lecz nale¿¹ca do chiñskiej pañstwowej spó³ki górniczej Yanzou Coal),

czy New Hope. Równie¿ koncern Glencore-Xstrata podj¹³ decyzjê o wstrzymaniu na czas

nieokreœlony wdro¿enia projektu wydobycia w australijskim zag³êbiu Surat (o zdolnoœci

produkcyjnej 30 mln ton/rok). Ta decyzja stawia tak¿e pod znakiem zapytania plany rozwoju

wydobycia w zag³êbiu Galilee.

Przy panuj¹cych niskich cenach w handlu miêdzynarodowym najprawdopodobniej wielu

innych producentów bêdzie zmuszonych do zamkniêcia kopalñ, których koszty nie wy-

trzymuj¹ obecnej konkurencji. Te redukcje wydobycia powinny stopniowo zmniejszyæ

nadpoda¿ i zahamowaæ spadek cen. Niestety, czêœæ producentów wstrzymuje siê z takimi

decyzjami s¹dz¹c, ¿e rywale bêd¹ zmuszeni zrobiæ to wczeœniej.

W skali globalnej w ci¹gu ostatniej dekady wzrost zapotrzebowania na wêgiel w Chinach

by³ g³ówn¹ si³¹ napêdow¹ dla wiêkszoœci nowych inwestycji w sektorze górnictwa wêgla

kamiennego. Wiele prognoz wci¹¿ przewiduje, ¿e zapotrzebowanie na wêgiel w tym kraju

bêdzie nadal istotnie rosn¹æ. Tymczasem rz¹d chiñski wyda³ ostatnio (wrzesieñ 2013 r.)

moratorium na budowê nowych elektrowni wêglowych w pobli¿u wielkich miast. Zakaz

budowy nowych elektrowni opalanych wêglem jest czêœci¹ dzia³añ rz¹du nakierowanych na

ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Chinach – szczególnie w du¿ych aglomeracjach,

jak Pekin, Szanghaj, czy miasta le¿¹ce w delcie rzeki Jangcy (wschodnie Chiny). Jednym

z tych dzia³añ jest obni¿enie udzia³u wêgla w strukturze surowców do wytwarzania energii



(obecnie ok. 82%). W polityce pañstwa na najbli¿sze 10 lat preferowanym surowcem

w sektorze energetyki bêdzie gaz ziemny.

Informacje o wrêcz katastrofalnym zanieczyszczeniu powietrza w wielkich chiñskich

aglomeracjach pojawia³y siê ju¿ od jakiegoœ czasu. W najbli¿szej przysz³oœci, w gêsto

zaludnionym i uprzemys³owionym regionie Pekin-Tianjin-Hebei, elektrownie wêglowe bê-

d¹ zastêpowane gazowymi. To z pewnoœci¹ bêdzie wp³ywaæ na chiñski rynek wêgla w ho-

ryzoncie d³ugoterminowym.

Handlowcy chiñscy z obaw¹ przyjêli deklaracje rz¹du. Plany redukcji zu¿ycia wêgla

bêd¹ hamowaæ popyt krajowy i ograniczaæ szanse na odbudowê rynku krajowego w na-

stêpnych kilku latach. Chiñskich handlowców niepokoi równie¿ spadek hurtowych cen

energii elektrycznej, gdy¿ – podobnie jak w Polsce – jest to argument wytwórców energii na

obni¿kê cen wêgla.

Skutki zmian w chiñskiej energetyce bêd¹ odczuwane nie tylko w Chinach, lecz bêd¹

mieæ powa¿ne konsekwencje dla reszty œwiata: pocz¹wszy od cen wêgla i gazu, po koszty

i wielkoœæ rynku technologii odnawialnych Ÿróde³ energii.

Spotyka siê opinie, ¿e ju¿ niebawem Chiny mog¹ staæ siê samowystarczalne, je¿eli

chodzi o wêgiel energetyczny. Taki scenariusz opisuje np. Bernstein Research (w: Asian

Coal&Power...). W wyniku synergii kilku czynników, takich jak: spowolnienie tempa

wzrostu zapotrzebowania na energiê w Chinach, wzrost produkcji energii w elektrowniach

wodnych, j¹drowych i OZE oraz wiêksza produkcja krajowego wêgla i poprawa zdolnoœci

przewozowych transportu kolejowego – ju¿ w 2015 roku mo¿e wyst¹piæ zerowy import netto

wêgla do Chin, a od 2016 roku – spadek chiñskiego popytu na wêgiel.

Jeœli chiñski popyt na wêgiel zacznie spadaæ, zniknie powód rozwijania produkcji wêgla ener-

getycznego na eksport w wielu regionach. W gospodarkach wysoko rozwiniêtych popyt na wê-

giel bêdzie s³aby, gdy¿ wêgiel w energetyce jest zastêpowany gazem, istotny wp³yw maj¹ tak¿e

wzglêdy ochrony œrodowiska oraz zmniejszenie aktywnoœci przemys³u. Dla eksporterów po-

zostanie wówczas w zasadzie tylko jeden du¿y rynek o perspektywicznym wzroœcie, czyli Indie.

Popyt na wêgiel do produkcji energii bêdzie ulega³ stopniowej erozji ze wzglêdu na trzy

globalne trendy (Coal’s crippling..., Lorenz 2013):

— przepisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska, które zniechêcaj¹ do inwestycji w elek-

trownie opalane wêglem – przede wszystkim w krajach OECD, lecz tak¿e w krajach

rozwijaj¹cych siê, aczkolwiek w mniejszym stopniu,

— siln¹ konkurencjê ze strony gazu i energii odnawialnej, czêœciowo napêdzan¹ przez

amerykañsk¹ „rewolucjê ³upkow¹” (oraz gotowoœæ innych krajów do podjêcia eks-

ploatacji z³ó¿ niekonwencjonalnych), a tak¿e – rosn¹c¹ dojrza³oœæ komercyjn¹ tech-

nologii wiatrowych i s³onecznych (g³ównie w Chinach, Europie i USA),

— poprawê efektywnoœci energetycznej w skali makro (mniejsze zu¿ycie energii elek-

trycznej na jednostkê PKB) oraz w sektorze energetycznym (ni¿sze zu¿ycie wêgla na

wytworzenie jednostki energii elektrycznej).

W zwi¹zku z tym zapotrzebowanie na wêgiel energetyczny, importowany z rynków

miêdzynarodowych, mo¿e rosn¹æ jeszcze tylko przez kilka lat, osi¹gaj¹c szczyt w okolicach
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roku 2020. Gdyby tak siê sta³o, to op³acalnoœæ wielu nowych projektów rozwoju produkcji

w krajach eksporterów bêdzie zagro¿ona. Ju¿ dziœ, ze wzglêdu na niskie rynkowe ceny

wêgla, czêœæ projektów zosta³a wstrzymana.

Ostatnie dwa lata nie by³y najlepsze dla producentów wêgla koksowego. W wyniku

recesji gospodarczej na œwiecie nast¹pi³o zmniejszenie tempa zu¿ycia i produkcji wyrobów

stalowych co znalaz³o odbicie na rynkach surowców hutniczych.

Po okresie pokryzysowego o¿ywienia, zapocz¹tkowanego w drugiej po³owie 2009 roku

i przebiegaj¹cego w zró¿nicowanym tempie w poszczególnych regionach i krajach œwiata,

w drugim pó³roczu 2011 ujawni³ siê ponownie kryzys w obszarze finansów publicznych

i systemu bankowego wielu pañstw rozwiniêtych, stwarzaj¹c zagro¿enie dla stabilnoœci

strefy euro i ca³ej Unii Europejskiej. Skutkowa³o to spowolnieniem wzrostu gospodarczego,

które objê³o nie tylko kraje rozwiniête, ale równie¿ rynki wschodz¹ce.

Spadki dotycz¹ce popytu, sprzeda¿y oraz cen stali, wymusi³y na œwiatowych koncernach

hutniczych dzia³ania w kierunku ograniczenia produkcji i poda¿y wyrobów stalowych w celu

pozbycia siê nadmiernych zapasów. W efekcie w 2012 r. œwiatowa produkcja stali wzros³a rok

do roku tylko o 1,2% (osi¹gaj¹c 1,547 mld ton), a œredni wspó³czynnik wykorzystania

zdolnoœci produkcyjnych spad³ do 78,8%. Wzrost w skali globalnej wynika³ g³ównie z wy¿szej

produkcji w Azji (2,6%, w tym Chiny 3,1%) i w Ameryce Pó³nocnej (2,5%), natomiast

pozosta³e regiony zanotowa³y spadki. Podobnie w ci¹gu siedmiu miesiêcy 2013 r. œwiatowa

produkcja stali surowej wzros³a (o 2%) tylko za spraw¹ krajów azjatyckich – wzrost o ponad

5% (www.worldsteel.org). Jednak w porównaniu do lat poprzednich zarysowa³o siê wyraŸne

spowolnienie tempa wzrostu zarówno produkcji jak i zu¿ycia wyrobów stalowych w tym

regionie. Chiñski sektor stalowy wszed³ w okres wolniejszego wzrostu – procentowe dwu-

cyfrowe wzrosty produkcji stali nie bêd¹ siê powtarzaæ w przysz³oœci. W opinii MEPS

(wiod¹cej firmy doradztwa w sektorze stali na œwiecie) w pozosta³ej czêœci tej dekady bêd¹

w najlepszym wypadku œrednio na poziomie 5% rocznie (www.meps.co.uk).

Dla rynków surowców hutniczych (rudy ¿elaza, koksu, wêgla koksowego) sytuacja

sektora stalowego w Chinach, które odpowiadaj¹ za po³owê œwiatowej produkcji stali

surowej, jest wa¿nym wskaŸnikiem dla prognozowania przysz³ej koniunktury, zw³aszcza ¿e

kraj ten jest najwiêkszym œwiatowym importerem rudy ¿elaza, a obecnie równie¿ pretenduje

do pozycji lidera w imporcie wêgla metalurgicznego.

Du¿e nadzieje wi¹¿¹ siê równie¿ z rozwojem Indii, które wraz z Chinami klasyfikowane

s¹ jako rynki wzrostowe. Jednak spowolnienie indyjskiej gospodarki i s³aby kurs waluty

krajowej powoduj¹, ¿e popyt na wêgiel mo¿e byæ s³abszy (ni¿ oczekiwano) przez kolejne

6–12 miesiêcy (Metallurgical coal... 2013).

W okresie wzmo¿onego popytu na wêgiel koksowy i wysokich jego cen rynkowych

koncerny górnicze uruchomi³y liczne inwestycje w rozwój mocy wydobywczych, zarówno

w istniej¹cych kopalniach i zag³êbiach jak i w nowych niezagospodarowanych z³o¿ach na

œwiecie (Ozga-Blaschke, 2010). Wzrost poda¿y wêgla by³ znacznie wiêkszy ni¿ przewi-

dywane tempo wzrostu popytu, co doprowadzi³o do destabilizacji rynku i znacznych spad-

ków cen wêgli metalurgicznych w handlu miêdzynarodowym.
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W opinii znacz¹cych firm bran¿owych oraz banków inwestycyjnych, popyt na wêgiel

koksowy w nastêpnych piêciu latach bêdzie wzrasta³ wolniej – zgodnie z umiarkowanym

wzrostem œwiatowej produkcji stali surowej.

Mimo niezbyt optymistycznych doniesieñ rynkowych i trwaj¹cego aktualnie spowol-

nienia gospodarczego, w d³ugoterminowych prognozach ceny wêgla koksowego mog¹ byæ

na wy¿szym poziomie ni¿ obecnie. Rynek pozostanie we wzglêdnej równowadze, choæ nie-

którzy analitycy uwa¿aj¹, ¿e nadpoda¿ mo¿e utrzymaæ siê do 2018 r. Jest ma³o prawdopo-

dobne by tradycyjni importerzy w Japonii i Korei znacznie zwiêkszyli zapotrzebowanie,

wiêc nadzieje producentów wêgla wi¹¿¹ siê ze wzrostem chiñskiego popytu i w mniejszym

stopniu indyjskiego.
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Za³¹cznik – S³owniczek skrótów i pojêæ

ARA – porty zachodnioeuropejskie: Amsterdam – Rotterdam – Antwerpia.

Benchmark – w miêdzynarodowym handlu wêglem: „cena wzorcowa”; dla wêgla kok-

sowego odnosi siê ona g³ównie do gatunku hard premium, a dla wêgla energetycznego –

najczêœciej do wêgla standardowego.

— wêgiel standardowy – w miêdzynarodowym handlu wêglem energetycznym przyj-

muje siê, ¿e jest to wêgiel o nastêpuj¹cych (podstawowych) parametrach jakoœ-

ciowych: wartoœæ opa³owa w stanie roboczym – 6000 kcal/kg (oko³o 25 MJ/kg)

i zawartoœæ siarki ca³kowitej nie wy¿sza ni¿ 1%.

CIF – cost, insurance and freight (koszt, ubezpieczenie i fracht) – jedna z miêdzy-

narodowych formu³ handlowych Incoterms; oznacza, ¿e towar zosta³ dostarczony do wymie-

nionego z nazwy portu przeznaczenia – np. CIF ARA. Jeœli w cenie towaru nie jest

uwzglêdnione ubezpieczenie, formu³a ma postaæ: CFR – cost and freight (koszt i fracht...

oznaczony port przeznaczenia).

DWT – Deadweight tonnage – noœnoœæ statku; wyra¿a ró¿nicê pomiêdzy wyporem

statku (mierzonym w okreœlonych standardowych warunkach) a mas¹ statku pustego; po-

dawana w tonach. W transporcie morskim wêgiel przewozi siê statkami o nazwie masowce.

Masowce ze wzglêdu na wielkoœæ (noœnoœæ) dziel¹ siê na nastêpuj¹ce klasy:

Nazwa Noœnoœæ (tys. DWT)

– handysize: 10 do 30

– handymax: 30 do 50

– supramax: 50 do 60

– panamax: 60 do 80

– capesize: powy¿ej 100 (z dominacj¹ statków powy¿ej 150 tys. DWT)

EIA – Energy Information Administration – amerykañska rz¹dowa Agencja Informacji

Energetycznej, zajmuj¹ca siê gromadzeniem, analizowaniem i rozpowszechnianiem nie-

zale¿nych i bezstronnych informacji z dziedziny energii. Publikuje szeroki zestaw danych,

obejmuj¹cych produkcjê i zu¿ycie energii (od surowców po produkty finalne), import,

eksport i ceny. Opracowuje analizy i raporty pomocne w kszta³towaniu polityki ener-

getycznej i publicznym zrozumieniu znaczenia energii i jej interakcji z gospodark¹ i œrodo-

wiskiem (www.eia.gov).



FOB – free on board – jedna z miêdzynarodowych formu³ handlowych Incoterms; ozna-

cza, ¿e towar zosta³ dostarczony i za³adowany na statek w wymienionym z nazwy porcie

za³adunku – np. FOB RB (wyra¿a cenê wêgla za³adowanego na statek w porcie Richards Bay

w RPA), czy FOB NEWC (cena wêgla za³adowanego na statek w australijskim porcie Newcastle).

FY – fiscal (lub: financial) year – rok podatkowy (lub finansowy); w czêœci krajów

regionu Azji i Oceanii (np. w Australii, czy Indiach) rok finansowy trwa od lipca do czerwca

roku nastêpnego; w Japonii natomiast – od kwietnia do marca nastêpnego roku (JFY – Japan

fiscal year – japoñski rok podatkowy).

IEA – International Energy Agency – Miêdzynarodowa Agencja Energii; skupia obecnie

28 pañstw cz³onkowskich (w tym Polska – od 2008 r.). Aby byæ cz³onkiem IEA, pañstwo

musi byæ krajem cz³onkowskim OECD, jednak przynale¿noœæ do OECD nie daje auto-

matycznie cz³onkostwa w IEA (aby staæ siê pañstwem cz³onkowskim IEA, kraje musz¹

spe³niaæ okreœlone wymagania) (www.iea.org).

Incoterms – International Commercial Terms – formu³y handlu miêdzynarodowego,

opracowywane i publikowane przez Miêdzynarodow¹ Izbê Handlow¹ (International

Chamber of Commerce, ICC). Formu³y te precyzuj¹ podzia³ odpowiedzialnoœci, ryzyka

i kosztów pomiêdzy sprzedaj¹cym i kupuj¹cym. S¹ te¿ okreœlane jako: warunki dostawy,

baza ceny, baza dostawy, regu³y handlowe, terminy handlowe. Wersja Incoterms®2010

zawiera jedenaœcie podstawowych formu³ zgrupowanych w dwóch kategoriach (podzia³

opiera siê na rodzaju transportu, wykorzystywanego do przemieszczania towarów od

sprzedaj¹cego do kupuj¹cego). Pierwsza kategoria zawiera cztery formu³y odnosz¹ce siê do

transportu wodnego (morskiego i œródl¹dowego) – w tym: FOB, CIF i CFR, a druga – siedem

formu³, które mog¹ byæ stosowane przy ka¿dym rodzaju transportu (równie¿ w transporcie

kombinowanym).

Indeksy (wskaŸniki) cen wêgla – przedstawiaj¹ handlow¹ wartoœæ wêgla sprzeda-

wanego/kupowanego na rynku spot, wyra¿on¹ przez jednostkow¹ cenê wêgla o zdefinio-

wanej jakoœci i o sprecyzowanych warunkach dostawy; wyznaczane przez kilka wyspecjali-

zowanych firm wed³ug œciœle sprecyzowanej (w³asnej) metodologii. G³ówni dostawcy indek-

sów wêglowych to: IHS McCloskey, Argus Media Group, Platts i globalCOAL. Pocz¹tkowo

indeksy wyznaczano tylko dla wêgla energetycznego, ostatnio tak¿e dla wêgla koksowego.

Indeksy przypisane s¹ konkretnym rynkom – g³ównym wêz³om handlu wêglem na œwiecie,

np. porty ARA, Kalimantan (indonezyjska czêœæ wyspy Borneo), po³udniowe Chiny (South

China), wschodnie wybrze¿e USA (US East Coast). Dla rynków eksporterów ceny (indeksy)

podawane s¹ na warunkach FOB, a dla importerów – na warunkach CIF lub CFR.

OECD – Organization for Economic Co-operation and Development – Organizacja

Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju; do OECD nale¿¹ obecnie 34 pañstwa, w tym 28

krajów cz³onkowskich IEA (Polska – od 1996 r.) (www.oecd.org).

Rynek spot – rynek transakcji natychmiastowych, gdzie rozliczenie transakcji odbywa

siê w terminie do dwóch dni roboczych. W miêdzynarodowym handlu wêglem (gdzie

wiêkszoœæ dostaw odbywa siê drog¹ morsk¹) przyjmuje siê najczêœciej 90-dniowy termin

realizacji dostawy (na tyle szacuje siê czas potrzebny na dokonanie niezbêdnych czynnoœci
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od zawarcia transakcji do dostarczenia towaru do kupuj¹cego). Przy mniej odleg³ych ryn-

kach ten czas mo¿e byæ krótszy (dla niektórych indeksów cen wêgla przyjmuje siê 15, 20, 45

lub 60 dni).

WEC – World Energy Council – Œwiatowa Rada Energetyczna – miêdzynarodowa

organizacja (akredytowana jednostka ONZ) skupiaj¹ca ponad 3000 organizacji cz³on-

kowskich z 90 krajów. Jej celem jest wspieranie rozwoju i pokojowego wykorzystania

zasobów energetycznych z po¿ytkiem dla krajów cz³onkowskich i w skali globalnej. Opra-

cowuje szereg raportów, w tym m.in. raport o œwiatowych zasobach energetycznych World

Energy Resources (www.worldenergy.org).

VDKI – Verein der Kohlenimporteure – niemieckie stowarzyszenie importerów wêgla

z siedzib¹ w Hamburgu; reprezentuje interesy handlowe i polityczne swych cz³onków, wœród

których s¹ elektrownie i przemys³owi odbiorcy wêgla, firmy zajmuj¹ce siê handlem i trans-

portem wêgla; organizacja liczy obecnie 76 cz³onków. W corocznych raportach VDKI

opisuje i analizuje sytuacjê na miêdzynarodowych rynkach wêgla kamiennego, jak równie¿

przedstawia perspektywy dla przysz³ej poda¿y i popytu (www.verein-kohlenimporteure.de).

Pojêcia odnosz¹ce siê do wêgla:

Ze wzglêdu na bardzo z³o¿on¹ budowê wêgla jako surowca mineralnego, do dziœ nie

dopracowano siê jednej ogólnej, powszechnie akceptowanej w œwiecie klasyfikacji.

W podziale ze wzglêdu na stopieñ metamorfizmu materii organicznej, z której powsta³

wêgiel, wyró¿nia siê cztery rodzaje (kategorie) wêgla:

— antracyt (ang. anthracite),

— wêgiel bitumiczny (ang. bituminous coal),

— wêgiel sub–bitumiczny (ang. sub-bituminous coal),

— lignit lub wêgiel brunatny (ang. lignite/brown coal).

Miar¹ metamorfizmu jest tzw. stopieñ uwêglenia (zawartoœæ pierwiastka C) – najwy¿szy

dla antracytu, najni¿szy dla lignitu. Wêgle o wysokiej zawartoœci pierwiastka C maj¹ wysok¹

wartoœæ energetyczn¹ oraz niskie zawartoœci wodoru i tlenu. Czêsto okreœlane s¹ jako

high–rank coals. Z kolei wêgle o ni¿szej zawartoœci pierwiastka C, a w konsekwencji

o ni¿szej wartoœci energetycznej (tzw. low–rank coals) zawieraj¹ wiêcej wodoru i tlenu.

W statystykach podawanych np. przez Miêdzynarodow¹ Agencjê Energii (IEA) wêgiel

kamienny stanowi sumê antracytu i wêgla bitumicznego.

Wêgiel koksowy (ang. coking coal) jest definiowany jako wêgiel kamienny o takiej

jakoœci, która umo¿liwia produkcjê koksu odpowiedniego dla wielkich pieców, natomiast

pozosta³y wêgiel kamienny, który nie jest wêglem koksowym, jest traktowany jako wêgiel

energetyczny (ang. steam coal, steaming coal albo thermal coal, niekiedy power coal).

W niektórych krajach (Australia, Belgia, Chile, Finlandia, Francja, Islandia, Japonia,

Korea, Meksyk, Nowa Zelandia, Portugalia i USA) do wêgla energetycznego zalicza siê

tak¿e wêgiel sub-bitumiczny. We wszystkich pozosta³ych krajach wêgiel energetyczny

w statystykach stanowi sumê antracytu i „pozosta³ych wêgli bitumicznych” (other bitu-

minous coal) (IEA – Coal Information).
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Wêgiel brunatny – w statystykach IEA obejmuje lignit i wêgiel sub-bitumiczny, przy

czym lignit jest definiowany jako wêgiel nie maj¹cy zdolnoœci spiekania i o cieple spalania

(GCV – gross calorific value) mniejszym ni¿ 4165 kcal/kg (ok. 17,4 MJ/kg), natomiast

wêgiel sub-bitumiczny jest definiowany jako wêgiel nie maj¹cy zdolnoœci spiekania, o cieple

spalania miêdzy 4165 a 5700 kcal/kg (ok. 23,9 MJ/kg).

W Miêdzynarodowej Klasyfikacji Wêgla opracowanej przez Europejsk¹ Komisjê Gos-

podarcz¹ Narodów Zjednoczonych (UN-ECE) wyró¿nia siê dwie podstawowe szeroko

rozumiane kategorie wêgla: wêgiel kamienny (ang. hard coal) oraz wêgiel brunatny (ang.

brown coal). Podstaw¹ podzia³u jest ciep³o spalania oraz parametry dodatkowe: wspó³czyn-

nik odbicia œwiat³a witrynitu i zawartoœæ substancji lotnych.

W klasyfikacji wêgla kamiennego w Polsce wyró¿nia siê podzia³ na:

— typy wêgla – do celów energetycznych i do koksowania (wed³ug normy

PN–82/G–97002: Wêgiel kamienny. Typy),

— sortymenty – w zale¿noœci od wymiarów ziarn wêgla (wed³ug PN-82/G-97001:

Wêgiel kamienny. Sortymenty),

— klasy – w zale¿noœci od parametrów jakoœciowych (wêgiel kamienny do celów

energetycznych wed³ug PN-82/G-97003; klasy wêgla do koksowania wed³ug

PN-82/G-97004).

Rozgraniczenie pomiêdzy poszczególnymi rodzajami wêgla ró¿ni siê w systemach

klasyfikacji poszczególnych krajów. Klasyfikacje bazuj¹ zazwyczaj na kilku wybranych

parametrach jakoœciowych czy cechach wêgla, takich jak: kalorycznoœæ (ang. calorific

value), zawartoœæ substancji lotnych (ang. volatile matter content), zawartoœæ tzw. wêgla

sta³ego (ang. fixed carbon content, FC), zdolnoœæ do spiekania i koksowania (ang. caking

and coking properties) lub te¿ na kombinacjach dwóch lub wiêcej wymienionych kry-

teriów.

Wartoœci parametrów – w zale¿noœci od przyjêtych systemów klasyfikacji i stosowanych

metod analitycznych – odnosz¹ siê do pewnych umownych „stanów” paliwa (np. Lorenz

2010).

Stan roboczy to stan paliwa z tak¹ zawartoœci¹ wilgoci i popio³u, jak¹ ma paliwo

wydobyte, za³adowane (na œrodek transportu) lub u¿ytkowane (np. dostarczone do pale-

niska). Stan ten w Polsce oznacza siê indeksem górnym „r” przy symbolu danego parametru;

w literaturze anglojêzycznej – oznaczenie AR – As Received.

Stan analityczny okreœla paliwo pozbawione wilgoci zewnêtrznej, z tak¹ zawartoœci¹

wilgoci i popio³u, jak¹ ma próbka analityczna doprowadzona do stanu równowagi z otacza-

j¹c¹ atmosfer¹. Stan ten oznacza siê indeksem górnym „a” przy symbolu danego parametru;

w literaturze anglojêzycznej odpowiednikiem tego stanu jest air–dried – oznaczenie AD –

tzw. stan powietrzno-suchy (niekiedy: ADB – air-dried basis).

Stan suchy oznacza paliwo pozbawione wilgoci ca³kowitej. Oznaczenie – indeks górny

„d” („dry”).

Stan wilgotny i bezpopio³owy – jest to umowny stan paliwa nie zawieraj¹cego popio³u,

a zawieraj¹cego tzw. wilgoæ przemijaj¹c¹ (powierzchniow¹). Stan ten oznacza siê indeksem
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górnym „af” (ash free) przy symbolu danego parametru; w literaturze anglojêzycznej czêsto

spotyka siê oznaczenie „maf” – moist, ash free (w USA: mmmf – moist, mineral matter free).

Stan suchy i bezpopio³owy oznacza umowny stan paliwa nie zawieraj¹cego wilgoci

ca³kowitej i popio³u. Stan ten oznacza siê indeksem górnym „daf” („dry ash free”) przy

symbolu danego parametru (w USA: dmmf – dry, mineral matter free).

W handlu miêdzynarodowym ceny wêgla energetycznego powi¹zane s¹ z jego wartoœci¹

opa³ow¹ (NCV – Net Calorific Value) lub ciep³em spalania (GCV – Gross Calorific Value).

Parametry te najczêœciej podawane s¹ w stanie roboczym (wtedy stosuje siê odpowiednio

oznaczenia: NAR lub GAR), niekiedy zaœ w odniesieniu do stanu powietrzno-suchego (tylko

dla ciep³a spalania – oznaczenie GAD). Stosuje siê nastêpuj¹ce przeliczniki, uwzglêdniaj¹ce

stan paliwa:

GAR/1,04 = NAR GAD/1,09 = NAR GAR/1,05 = GAD

Wartoœæ opa³ow¹ (ciep³o spalania) wyra¿a siê w jednostkach energii na jednostkê masy.

W krajach stosuj¹cych system SI (w tym w Polsce) jednostk¹ podstawow¹ jest kJ/kg (lub

MJ/kg). W krajach anglosaskich u¿ywa siê jednostki Btu/lb (British thermal unit/pound).

W wielu krajach oraz w handlu miêdzynarodowym tradycyjnie stosuje siê równie¿ jednostkê

techniczn¹ kcal/kg. Zale¿noœci pomiêdzy nimi ujmuje poni¿sze zestawienie:

1 kJ/kg = 0,2389 kcal/kg = 0,4299 Btu/lb

1 kcal/kg = 4,1868 kJ/kg = 1,80 Btu/lb

1 Btu/lb = 2,3256 kJ/kg = 0,5556 kcal/kg

�ród³o: Fakty – Wêgiel – energetyka w Polsce

Rysunek Z.1 przedstawia porównanie klasyfikacji wêgli kamiennych, bazuj¹cych na

zawartoœci czêœci lotnych, stosowanych w ró¿nych krajach.

W tabeli Z.1 przedstawiono klasyfikacjê amerykañsk¹ (wg ASTM i USGS). Bazuje ona

na parametrze FC (fixed carbon) – nie stosowanym w polskiej klasyfikacji – zawartoœci

czêœci lotnych V (oba parametry w stanie suchym bez substancji mineralnej – dmmf) oraz

cieple spalania (w stanie wilgotnym, bez substancji mineralnej – mmmf).

FC (fixed carbon) oznacza zawartoœæ tzw. „wêgla sta³ego” – jest to zawartoœæ pierwiastka

C po odparowaniu czêœci lotnych. Poziom tego parametru jest nieco ni¿szy od zawartoœci

pierwiastka C, okreœlanej w analizie elementarnej (pierwiastkowej), poniewa¿ czêœæ zwi¹z-

ków wêgla zosta³a usuniêta jako substancje lotne (FCdmmf = 100 – Vdmmf).

W odniesieniu do wêgla koksowego spotyka siê nastêpuj¹ce okreœlenia:

— wêgiel metalurgiczny (metallurgical coal) – wêgiel, którego g³ównym u¿ytkow-

nikiem jest przemys³ hutniczy; do kategorii tej zaliczane s¹ wêgle koksowe typu hard

i semi-soft oraz wêgle stosowane w technologii PCI (Pulverized Coal Injection),

— wêgle koksowe typu hard (premium hard, hard i semi-hard) – o bardzo dobrych

w³aœciwoœciach koksotwórczych, stosowane do produkcji wysoko gatunkowego kok-

su metalurgicznego; wêgle premium hard charakteryzuj¹ siê nisk¹ zawartoœci¹ czêœci
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lotnych, najlepszymi w³aœciwoœciami koksotwórczymi i wysokim wskaŸnikiem CSR

(Coke Strength after Reaction), który okreœla wytrzyma³oœæ poreakcyjn¹ koksu otrzy-

manego z tego wêgla; wêgiel semi-hard cechuje ni¿sza wartoœæ wskaŸnika CSR, jak

te¿ s³absza spiekalnoœæ w porównaniu z wêglem hard,

— wêgle koksowe semi–soft – nie nadaj¹ siê samodzielnie do produkcji koksu meta-

lurgicznego, charakteryzuj¹ siê s³abszymi w³aœciwoœciami koksotwórczymi, stoso-

wane s¹ jako dodatek do mieszanek koksowniczych,

— wêgle PCI stosowane w hutnictwie w technologii wdmuchu py³u wêglowego do

wielkiego pieca – charakteryzuj¹ce siê odpowiednio nisk¹ zawartoœæ popio³u i wil-
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goci wewnêtrznej, nisk¹ zawartoœci¹ zanieczyszczeñ (siarki, fosforu, chloru, alka-

liów) oraz dobr¹ zdolnoœci¹ przemia³ow¹; do grupy tej zaliczane s¹ zarówno wêgle

o du¿ej zawartoœci czêœci lotnych HV (wêgle energetyczne), jak i o bardzo wysokim

stopniu uwêglenia (LV, ultra LV, semi-antracyty).
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Tabela Z.1

Klasyfikacja wêgli wed³ug ASTM/USGS

Table Z.1

Classification of Coals by Rank

Zaw. wêgla sta³ego

FCdmmf

[%]

Zaw. czêœci lotnych

Vdmmf

[%]

Ciep³o spalania

GCVmmmf

[MJ/kg]

Klasa/grupa ³ < > £ ³ <

I. Antracyty

Meta – antracyt 98 2

Antracyt 92 98 2 8

Semi-antracyt 86 92 8 14

II. Bitumiczne

LV (Low Volatile) 78 86 14 22

MV (Medium Volatile) 69 78 22 31

HV A (High Volatile) 69 31 32,6

HV B (High Volatile) 30,2 32,6

HV C (High Volatile) 26,7 30,2

III. Sub-bitumiczne

Grupa A 24,4 26,7

Grupa B 22,1 24,4

Grupa C 19,3 22,1

Lignity

Grupa A 14,7 19,3

Grupa B 14,7

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (http://pubs.usgs.gov/circ/c891/table1.htm)



Literatura

A l e k s e e v K., 2013 – The current situation and prospects of coal preparation in Russia. Proceedingd

XVII International Coal Preparation Congress, 1–6 October 2013, Istambul, Turkey.

A r t e m i e v I., H a n e y M., 2002 – The privatization of the Russian Coal Industry. Policies and

processes in the transformation of a major industry s.28 (http://pdf-ebooks.org/).

A z a h a r i H.L., 2012 – New and renewable energy policies. Presented at Conference and Exhibition

EBTKE 2012, Jakarta, July 18th 2012 (http://energy-indonesia.com/03dge/03.pdf; dostêp:

15.11.2013).

B e l l Bob, 2012 – Canada’s Coal Reserves and Resources. Coal Association of Canada 2012 National

Conference, Vancouver, June 5, 2012.

B l a s c h k e W., G a w l i k L., L o r e n z U., 2004 – Perspektywy górnictwa wêgla kamiennego po

przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej w œwietle realizowanych programów restruktury-

zacyjnych. XIV Konferencja z cyklu: „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mine-

ralnymi”, Zakopane wrzesieñ, Sympozja i Konferencje nr 63, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków,

s. 15–27.

B l a s c h k e W., L o r e n z U., 2004 – Restructuring of Polish Hard Coal Industry in the Last Decade

and Perspectives for the Next Decade. Book of Plenary Papers “European Conference on Raw

Building Materials and Coal: New Perspectives”. Wyd. IP Svjetlost, d.d., Sarajevo, s. 121–131

(http://www.min-pan.krakow.pl).

Daiwa 2012 – China Thermal coal Sector, Daiwa Capital Markets, 19 November 2012, s. 70, (dostêp

w dniu: 09-07-2013) (http://asiaresearch.daiwacm.com/eg/cgi-bin/files/China_Thermal_Coal_

Sector_121119.pdf).

D a s A.C.R., 2012 – Argumenting use of non-coking coal in steel industry. 4th Coal Summit,

November, New Delhi, India.

E b e r h a r d A., 2009 – The Future of South African Coal: Market, Investment, and Policy Challenges.

Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford, s. 48.

G a m b r e l D., 2012 – The Coal Terminals of India. (www.coalage.com/index.php/departments/

transportation-tips/1911-the-coal-terminals-of-india.html; Published: 30 April 2012).

G r u d z i ñ s k i Z., 2011 – Analiza cen wêgla energetycznego na rynkach miêdzynarodowych

z wykorzystaniem elementów analizy technicznej. Przegl¹d Górniczy Nr 1-2, Wyd. ZG SITG

Katowice, s. 51–57.

G r u d z i ñ s k i Z., 2012 – Metody oceny konkurencyjnoœci krajowego wêgla kamiennego do pro-

dukcji energii elektrycznej. Studia Rozprawy Monografie Nr 180, Wyd. Instytutu GSMiE PAN,

Kraków, s. 271.



G r u d z i ñ s k i Z., 2013 – Gospodarka wêglem kamiennym energetycznym na miêdzynarodowych

rynkach Atlantyku i Pacyfiku. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 29, z. 2. Wyd. IGSMiE

PAN, s. 5–23.

G r u d z i ñ s k i Z., S z u r l e j A., 2011 – Wêgiel, ropa, gaz ziemny – analiza cen w latach 2006–2011.

Przegl¹d Górniczy Nr 7–8, s. 306–313. Wyd. ZG SITG, Katowice.

J i a n j u n Tu K., 2011 – Industrial Organization of The Chinese Coal Industry. Program on Energy

and Sustainable Development. Freeman Spogli Institute for International Studies. Working Paper

#103, July 2011, s. 103, (dostêp w dniu: 09-07-2013) (http://carnegieendowment.org/files/China_

Coal_Value_Chain_Kevin_Tu3.pdf)

K o ¿ u c h o w s k i j I. S., 2013b – Probliemy i pierspiektywy rynka energieticzeskogo uglia w Rossiji.

8-yj je¿egodnyj sammit Ugol Rossiji i SNG. 14-16 maja 2013. Moskwa (http://www.e-apbe.ru/

library/presentations/2013_05_15_CIS2013.pdf).

K o ¿ u c h o w s k i j I.S., 2013a – Pierspiektiwy razwitija ugolnoj energietiki Rossiji. Istocznik:

Eniergietik Nr 1 (http://www.e-apbe.ru/media_about_us/detail.php?ID=205718; dostêpne w dniu

29.05.2013).

L a l i n d e J.A.H., 2013 – Colombian energy participation. Chapter: coal. University of Applied

Sciences, Aachen (http://www.daldrup.org/University/International%20Management/

Colombian%20Energy%20Participation.pdf; dostêp: 18.11.2013).

L o r e n z U., 2009a – Wzrosty i spadki cen wêgla energetycznego na œwiecie w 2008 roku. Przegl¹d

Górniczy Nr 3–4 (1036-37), Wyd. ZG SITG, Katowice, s. 1–8.

L o r e n z U., 2009b – Rynki wêgla energetycznego w dobie kryzysu. Polityka Energetyczna t. 12,

z. 2/2. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 343–354.

L o r e n z U., 2010 – Gospodarka wêglem kamiennym energetycznym. Wyd. GSMiE PAN, Kraków,

s. 96.

L o r e n z U., 2011 – Ewolucja podejœcia do cen wêgla energetycznego w Polsce w latach 1989–2010.

Przegl¹d Górniczy Nr 7–8, s. 314–321, Wyd. ZG SITG, Katowice.

L o r e n z U., 2013 – Wêgiel energetyczny na œwiecie – sytuacja w 2012 r. i perspektywy. Polityka

Energetyczna t. 16, z. 4, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 107–123.

L o r e n z U., G r u d z i ñ s k i Z., 2007 – Perspektywy dla miêdzynarodowych rynków wêgla energe-

tycznego. Polityka Energetyczna t. 10, z. spec. 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 497–514.

L o r e n z U., G r u d z i ñ s k i Z., 2009 – Miêdzynarodowe rynki wêgla kamiennego energetycznego.

Studia Rozprawy Monografie Nr 156, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 103.

L o r e n z U., O z g a - B l a s c h k e U., S t a l a - S z l u g a j K., G r u d z i ñ s k i Z., O l k u s k i T., 2012 –

Wp³yw katastrofy w Fukushimie na œwiatowy popyt na wêgiel energetyczny. Zeszyty Naukowe

Nr 82, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 57–70.

L u b i s S., 2013 – Indonesian mining policy update. Presented at 30th International Trade Fair for

Construction Machinery, Building Material Machines, Mining Machines, Construction Vehicles

and Construction Equipment. Munich, April 17th, 2013 (http://indonesien.ahk.de/fileadmin/

ahk_indonesien/Bilder/Trade__Fairs/bauma_2013_Indonesia_Day_ppts/1410_Ministry_of_Ener

gy__Min_Res.pdf; dostêp: 15.11.2013).

L u c a r e l l i B., 2011 – Australia’s black coal industry: past achievements and future challenges.

WP#101. Wyd. Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University, CA.

s. 153.

175



M a c m i l l a n S., A n t o n y u k A., S c h w i n d H., 2013 – Gas to Coal Competition in the U.S. Power

Sector. Wyd. OECD/IEA, s. 31.

M a l i T., 2013 – Energy in South Africa. Prezentacja: South African National Energy Development

Institute. Energy Innovation for Life, March 6, 2013 (http://www.ic.daad.de/johannesburg/

document/2013/UKZN%20-%20Mali%20South%20Afican%20Renewable%20Energy%20Deve

lopments%20v1.pdf; dostêp: 15.11.2013).

M e i s t e r W.G., 2013 – North American coal production and implications for the Russian coal

market. 8th Russian and CIS Coal Summit, 15–16 May 2013 Moscow.

M o n a g h a n A., 2007 – Stakhanov to the Rescue? Russian Coal and Troubled Emergence of

a Russian Energy Strategy. Defence Academy of the United Kingdom. Advanced Research and

Assessment Group. Russian Series 07/34, November 2007, (http://www.da.mod.uk/colleges/

arag/document-listings/russian/).

M u l y o n o J., 2009 – Indonesian coal industry outlook. Presented at Indonesian –Japan Coal Policy

Dialogue and Coal Seminar Tokyo, March 26th-27th, 2009 (http://www.jcoal.or.jp/publication/

seminar/pdf_for_hp_indonesia_s/indonesiacoal_indutry_outlook_english.pdf;

dostêp: 15.11.2013).

N a y a m u d d i n H., 2012 – Future Outlook PLN’s Coal Fired Plant. JCoal – Japan, 27 January 2012

(http://energy-indonesia.com/003Coal/plnfuturelookout.pdf).

N o w a k A., 2013 – Syriewyje riegiony: stratiegia dlja sljedujuszczich pokolienij. Prezentacja na: XII

Mie¿dunarodnyj Forum, Soczi, wrzesieñ 2013. Ministierstwo Energietiki Rossijskoj Fiedieracji

(http://minenergo.gov.ru/press/doklady/).

O l k u s k i T., 2012 – Analiza produkcji wêgla kamiennego i jego wykorzystanie w wytwarzaniu

energii elektrycznej. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, Studia Rozprawy Monografie nr 174, s.185.

O z g a - B l a s c h k e U., 2010 – Gospodarka wêglem koksowym. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków,

s. 72.

O z g a - B l a s c h k e U., 2011 – Ewolucja cen wêgla koksowego na rynku miêdzynarodowym. Prze-

gl¹d Górniczy Nr 7–8, Wyd. ZG SITG, Katowice, s. 322–328.

O z g a - B l a s c h k e U., 2012 – Rozwój rynku wêgli koksowych na tle sytuacji gospodarczej na

œwiecie. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss. 255–267.

O z g a - B l a s c h k e U., 2013 – Ceny wêgla koksowego na rynku miêdzynarodowym – sytuacja

bie¿¹ca i prognozy. Polityka Energetyczna t. 16, z. 4, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, ss.

139–149.

R e e s S., 2012 – Coal report. Resource World Magazine, October 2012. www.resourceworld.com

S a c h d e v R.K., 2013 – Indian Coal Sector –an overview. Proceedings of the 17th International Coal

Preparation Congress, 1–6 October 2013, Istambul, Turkey.

S a l a m a A.I.A., 2013 – Canada Coal Status in 2010. Proceedings XVII International Coal Pre-

paration Congress, 1–6 October 2013, Istambul, Turkey.

S t a l a - S z l u g a j K., 2012 – Polish imports of steam coal from the East (CIS) in the years 1990–2011.

Studia, Rozprawy, Monografie Nr 179, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 91.

S t a l a - S z l u g a j K., 2013a – Nowe inwestycje w rosyjskim górnictwie wêgla kamiennego. Wyd.

IGSMiE PAN, Kraków, Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 29, z. 3, s. 131–150.

S t a l a - S z l u g a j K., 2013b – Import wêgla do Polski – uwarunkowania logistyczne. Wyd. IGSMiE

PAN, Polityka Energetyczna t. 16, z. 4, s. 125–139.

176



S t a l a - S z l u g a j K., K l i m A., 2012 – Rosyjski i kazachski wêgiel energetyczny na rynku polskim.

Polityka Energetyczna t. 15, z. 4, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 229–240.

S z m a t k o S.I., 2010 – O mierach po komplieksnomu razwitiju ugolnoj otrasli Rossijskoj Fiedieracji

i jego zakonodatielnomu obiespieczeniju. Ministierstwo Eniergietyki Rossijskoj Fiedieracji,

Prezentacja z grudnia 2010, Moskwa (http://minenergo.gov.ru/press/doklady/5824.html; dostêp:

13.04.2012).

T a r a z a n o v I., 2012 – Analytical Revue Russian Coal Industry. Wyd. Ministry of Energy of Russian

Federation, Ugol Magazine Special: Russian Coal Industry – Minexpo 2012, s. 3–13.

T a r a z a n o w I., 2013 – Itogi raboty ugolnoj promyszliennosti Rossii za 2012. Wyd. Ministierstwa

Eniergietyki Rossijskoj Fiedieracji, Magazin Ugol, nr 3, s. 78–91.

W a l k e r S., 2000 – Major coalfields of the world, Wyd. IEA Coal Research, CCC/32, June 2000,

132 s.

ARE – Emitor. Wyd. Agencja Rynku Energii SA, Warszawa, Wydania z lat 2005–2013.

ARE – Informacja statystyczna o energii elektrycznej 2005, wydanie 2006.

ARE – Informacja statystyczna o energii elektrycznej 2012, wydanie 2013.

ARE –Statystyka Energetyki Polskiej. Agencja Rynku Energii SA, Warszawa, Wydania z lat

2005–2013.

Argus Coal Daily International. Wyd. Argus Media Ltd.

Asian Coal & Power: Less, Less, Less… The Beginning of the End of Coal. Raport Bernstein Research

(omówienie w http://www.jeremyleggett.net/2013/06/the-beginning-of-the-end-for-coal-bernstein-

research/; 01.07.2013).

Bank Œwiatowy (http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG, dostêp:

15.11.2013).

BHP Billiton Coal overview. Coal briefing, 29 May 2013 (www.bhpbilliton.com).

Biuletyn URE 2/2012 (czerwiec 2012). Wyd. Urz¹d Regulacji Energetyki SA, Warszawa. S. 222.

BP Statistical Review of World Energy, June 2013.

BP Statistical review of world energy. Wydania z lat 2005 – 2013 (www.bp.com).

BREE – Resources and Energy Quarterly. Australian mineral statistics (http://bree.gov.au).

China coking coal. Standard Chartered. 30 April 2013 (http://research.standardchartered.com).

China takes spot coal market forward. SBB Insight. Issue 177 (www.platts.com/SBB, 31 January

2013).

Coal’s crippling demand roadblock (http://www.businessspectator.com.au/article/2013/7/31/energy-

markets/coals-crippling-demand-roadblock).

Commodities’ Forecast Update: The Return of “Fundamentals”. Securites Research & Analytics

Credit Suisse, 25 June 2013 (www.credit-suisse.com/researchandanalytics).

Differ – The Indonesian electricity system – a brief overview. 6 February 2012.

(http://www.differgroup.com/Portals/53/images/Indonesia_overall_FINAL.pdf;

dostêp: 18.11.2013).

Do³gosrocznaja programma razwitija ugolnoj promyszliennosti Rossiji na pieriod do 2030 goda.

Rasporia¿enije Prawitielstwa Rossijskoj Fiedieracji ot 24 janwarja 2012 g Nr 14-r (wraz z 8

za³¹cznikami).

EIA – Annual Coal Report 2011 (www.eia.gov).

EIA – Annual Energy Outlook 2013 (www.eia.gov).

177



EIA – Australia Analysis Brief (www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Australia/australia.pdf;

Updated: June 21, 2013).

EIA – China Analysis Brief (www.eia.gov/countries/analysisbriefs/China/China.pdf; Revised: April

22, 2013).

EIA – Colombia Analysis Brief (www.eia.gov/countries/analysisbriefs/cabs/Colombia/pdf.pdf;

Updated: June, 2012).

EIA – Electric Power Annual 2011 (www.eia.gov/electricity/annual/).

EIA – India Analysis Brief (www.eia.gov/countries/analysisbriefs/India/india.pdf; Updated: March

18, 2013).

EIA – Indonesia Analysis Brief (www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Indonesia/indonesia.pdf;

Updated: January 9, 2013).

EIA – International Energy Outlook 2013 (www.eia.gov/forecasts/ieo/).

EIA – Russia Analysis Brief (www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=RS; Updated: November 26, 2013).

EIA – South Africa Analysis Brief (www.eia.gov/countries/analysisbriefs/South_africa/

south_africa.pdf; Updated: January 17, 2013).

EIA – South Africa. U.S. Energy Information Administration. Report: January 17, 2013

(http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/South_africa/south_africa.pdf;

dostêp: 30.10.2013).

Energy in Australia 2012, BREE (www.bree.gov.au/documents/publications/energy-in-

aust/energy-in-australia-2012.pdf).

Eskom – Annual report 2011.

Geoscience Australia (www.ga.gov.au).

GUS – Rocznik Statystyczny, wydania z lat 2000–2012.

GUS – Transport – wyniki dzia³alnoœci. Wyd. GUS, Warszawa, wydania z lat 2006–2013.

GUS – Zu¿ycie paliw i noœników energii. Warszawa 2005.

GUS – Zu¿ycie paliw i noœników energii. Warszawa 2012.

IEA – Coal Information 2010 – with 2009 data. Wyd. IEA, Pary¿ 2010, 626 s.

IEA – Coal Information 2013 – with 2012 data. Wyd. IEA, Pary¿ 2013, 626 s.

IEA – Coal Medium-Term Market Report 2011. Market trends and projections to 2016. Wyd. IEA,

Pary¿. 116 s.

IEA – Coal Medium-Term Market Report 2012. Market trends and projections to 2017. Wyd. IEA,

Pary¿. 143 s.

IEA – KWES (Key world energy statistics). Wyd. IEA Pary¿, 2007, 82 s.

IEA – KWES (Key world energy statistics). Wyd. IEA Pary¿, 2012, 82 s.

IEA – KWES (Key world energy statistics). Wyd. IEA Pary¿, 2013, 80 s.

IEA – WEO – World Energy Outlook 2010. Wyd. IEA, Pary¿ 2010, 732 s.

IMF – Commodity Price Forecast: Medium Term Commodity Price Baseline, July 2013

(http://www.imf.org/external/np/res/commod/).

IMF – World Economic Outlook 2013 (www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/pdf/text.pdf).

Indian Minerals Yearbook 2011. 50th Edition. Coal &Lignite. October 2012.

International Monetary Found (www.imf.org).

MG – Ministerstwo Gospodarki – Informacja o funkcjonowaniu górnictwa wêgla kamiennego,

Warszawa, wydania z lat 2004–2013.

178



Ministerstwo Energetyki Federacji Rosyjskiej (www.minenergo.gov.ru).

Natural Resources Canada (www.nrcan.gc.ca/home).

NMA (The National Mining Association) – Coal Statistics (www.nma.org/index.php/coal-statistics).

PIG – Bilans zasobów z³ó¿ kopalin w Polsce. Wyd. Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy

Instytut Badawczy, Warszawa 2013.

PKP Cargo SA (www.pkp-cargo.pl).

PKP PLK 2013 – Internetowa wersja oprogramowania KALKULACJA wersja 3 (https://skrj.

plk-sa.pl/kalkulacje/2013w3/).

Platts – CTI – Coal Trade International. (CTI). Wyd. Platts – the McGraw-Hill Companies.

Platts – ICR – International Coal Report (ICR). Wyd. Platts – the McGraw-Hill Companies.

RWE 2007 – World Market for Hard Coal. 2007 Edition. Wyd. RWE Power, s. 102.

The Future of China’s Power Sector: From centralised and coal powered to distributed and renewable?

Raport Bloomberg New Energy Finance (http://about.bnef.com/press-releases/chinas-power-

sector-heads-towards-a-cleaner-future/; 27.08.2013).

U.S. Coal Exports: National and State Economic Contributions. Prepared for the National Mining

Association. Ernst & Young, May 2013, s. 76.

U.S. coal-fired generation expected up this year: Bernstein Research (omówienie w ICR z dnia

27.05.2013); http://www.platts.com/latest-news/electric-power/Washington/US-coal-fired-

generation-expected-up-this-year-21052044.

U.S. Energy Information Administration. Quarterly Coal Report, October-December 2012.

VDKI – Jahresbericht 2005. Wyd. Verein der Kohlenimpoteure, s. 84 (www.verein–

kohlenimporteure.de).

VDKI – Annual Report 2008. Facts and Trends 2007/2008. Wyd. Verein der Kohlenimpoteure, s. 98

(www.verein–kohlenimporteure.de).

VDKI – Annual Report 2009. Facts and Trends 2008/2009. Wyd. Verein der Kohlenimpoteure, s. 108

(www.verein–kohlenimporteure.de).

VDKI – Annual Report 2011. Facts and Trends 2010/2011. Wyd. Verein der Kohlenimpoteure, s. 126

(www.verein–kohlenimporteure.de).

VDKI – Annual Report 2013. Facts and Trends 2012/2013. Wyd. Verein der Kohlenimpoteure, s. 138

(www.verein–kohlenimporteure.de).

Walker S., 2000 – Major coalfields of the world. Wyd. IEA Coal Research, CCC/32, June 2000, s. 132.

WEC – World Energy Counsil (/www.worldenergy.org/).

World Bank – Commodity Prices and Price Forecast. Update Released July 8, 2013

(www.worldbank.org).

World Bank – World Bank Commodities Price Date (http://econ.worldbank.org).

World bank accelerating coal development in Indonesia. Oilchange International. September 2013.

(http://priceofoil.org/content/uploads/2013/09/OCI_World_Bank_Indonesia_Coal_09_2013.pdf;

dostêp: 18-11-2013).

World Coal March 2005 – Recent US events and the international coal market.

World Energy Council (www.worldenergy.org).

World Steel in Figures 2013 (www. worldsteel.org).

Sachalinugol (www.mcsu.ru).

Ugol Kuzbasa (www.uk24.ru).

179



www.angloamerican.co.za

www.angloamerican.com

www.cliffsnaturalresources.com

www.coal.nic.in/annrep – Government of India, Ministry of Coal, Annual Report

www.energy.gov.za

www.evraz.com

www.exaro.com

www.globaltransmission.info/archive.php?id=16762

www.jellinbah.com.au

www.mechel.com

www.nationalturk.com/en/india-to-set-up-two-more-major-ports-41268

www.nbp.pl

www.peabodyenergy.com

www.rbct.co.za

www.sibuglement.ru

www.x-rates.com

http://riotinto.com/ourbusines/rio-tinto-coal-australia

180



Wêgiel kamienny w kraju i na œwiecie w latach 2005–2012

Streszczenie

W okresie od 2005 roku œwiatowa produkcja wêgla kamiennego wzros³a o prawie 35%,

osi¹gaj¹c w roku 2012 poziom prawie 7 mld ton. Szeroko pojêty œwiatowy rynek wêgla

obejmuje dziesi¹tki krajów, które produkuj¹, zu¿ywaj¹, eksportuj¹ lub importuj¹ ten su-

rowiec. W niniejszej monografii dokonano wiêc wyboru dziesiêciu najbardziej reprezen-

tatywnych krajów, a kluczem do tego wyboru by³a ugruntowana pozycja danego kraju

w gronie najwiêkszych œwiatowych producentów wêgla kamiennego. S¹ to: Chiny, Stany

Zjednoczone, Indie, Australia, Indonezja, Rosja, Republika Po³udniowej Afryki (RPA)

i Kolumbia. Do grupy tej zaliczono równie¿ Polskê, która mimo spadku produkcji wci¹¿ jest

licz¹cym siê w œwiecie producentem, oraz Kanadê, która co prawda nie zalicza siê do

najwiêkszych producentów wêgla kamiennego na œwiecie, lecz nale¿y do wa¿niejszych

producentów wêgla koksowego i jest trzecim w skali œwiatowej jego eksporterem. Opisane

w pracy kraje najwa¿niejszych producentów wêgla kamiennego odpowiadaj¹ obecnie za

prawie 94% œwiatowej produkcji tego surowca, w takiej samej proporcji kszta³tuje siê ich

udzia³ w produkcji wêgla energetycznego i w nieco mniejszej (93%) – w produkcji wêgla

koksowego. Z krajów tych pochodzi 90% œwiatowego eksportu wêgla koksowego i 91%

eksportu wêgla kamiennego energetycznego. Wiêkszoœæ z wymienionych krajów nale¿y

równoczeœnie do grona najwiêkszych u¿ytkowników wêgla, a niektóre (jak Chiny i Indie)

zaliczaj¹ siê do wiod¹cych importerów wêgla.

W opisach poszczególnych krajów podano zestaw ogólnych informacji gospodarczych,

dane o zasobach wêgla i po³o¿eniu z³ó¿, informacje o infrastrukturze transportowej. Tam,

gdzie mia³o to zastosowanie, przedstawiano osobno zagadnienia wêgla energetycznego

i koksowego, wraz z informacjami o roli danego kraju w œwiatowym handlu wêglem oraz

o jego cenach. Opisano równie¿ rolê wêgla w energetyce danego kraju.

Wydobycie wêgla i jego u¿ytkowanie oraz handel miêdzynarodowy przebiegaj¹

w szeroko pojêtym otoczeniu gospodarczym. Istotny jest zatem szereg czynników, jak

wskaŸniki makroekonomiczne opisuj¹ce wzrost gospodarczy (w ujêciu globalnym i re-

gionalnym), poziom zapotrzebowania na surowce i energiê, konkurencja cenowa wêgla na

ró¿nych rynkach, jak te¿ konkurencyjnoœæ wêgla wobec innych surowców, zagadnienia

transportu (w tym morskiego) i jego kosztów, czy kursy walutowe, wp³ywaj¹ce na op³a-

calnoœæ eksportu i importu surowców. Dlatego te¿ ogólne informacje o tych czynnikach –



jako nakreœlaj¹ce pewne t³o dla zagadnieñ, bêd¹cych g³ównym tematem pracy – zawarto we

wprowadzeniu.

Na koñcu pracy zamieszczono s³owniczek wa¿niejszych skrótów i pojêæ, zwi¹zanych

z rynkiem wêgla, oraz szeroki wykaz literatury Ÿród³owej.
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Hard coal in the world and in Poland in the years 2005–2012

Abstract

Since 2005, world production of hard coal increased by almost 35 percent reaching a level

of almost 7 billion tons in 2012. In a broad sense, the global coal market includes dozens of

countries that produce, consume, export or import coal. In this monograph, ten most

representative countries have been selected, and the key to this selection was the established

position of each country among the world’s largest coal producers. They are: China, United

States, India, Australia, Indonesia, Russia, South Africa and Colombia. This group also

includes Poland, which – despite the recent decline in production – is still an important coal

producer in the world, and Canada, which is admittedly not one of the largest hard coal

producers in the world, but is one of the most important producers of coking coal, being its

third global exporter. The described countries of the most important hard coal producers

currently account for almost 94 percent of world’s production, their participation in the

production of steam coal is shaped in the same proportion, and slightly less (93%) – in the

production of coking coal. 90 percent of global exports of coking coal and 91 percent of

steam coal exports originate from these countries. At the same time most of these countries

belong to the largest coal users , and some (such as China and India) are among the leading

importers of coal.

The descriptions of individual countries contain a set of general economic information,

data on coal resources and their geographic location, information on transport infrastructure.

Where applicable, issues of steam coal and coking were presented separately, along with the

information about the role of the country in the global coal trade, and coal prices. The role of

coal in the country’s energy sector was also described.

Mining of coal and its use, as well as international coal trade, take place in the wider

economic environment. A number of factors, such as macroeconomic indicators describing

the economic growth (in both, global and regional terms), demand for raw materials and

energy, the price competition of coal in the various markets, as well as the competitiveness of

coal to other energy carriers, transport issues (including maritime transportation) and its cost,

or exchange rates, which affect the profitability of exports and imports of raw materials, is

therefore essential. For that reason, general information about these factors – as outlining

some background for the issues, which are the main subject of the work – as been included in

the introduction.



The work includes also a glossary of important acronyms, terms and definitions related to

the coal markets, as well as an extensive list of literature and internet sources.
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