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Aktualna sytuacja i prognozy miêdzynarodowego
rynku wêgla koksowego

STRESZCZENIE. W artykule scharakteryzowano aktualn¹ sytuacjê na miêdzynarodowym rynku wêgli
stosowanych w przemyœle metalurgicznym. Przedstawiono dane dotycz¹ce miêdzynarodowego handlu wêglem koksowym w roku 2004 oraz o informacje o kszta³towaniu siê cen wêgli
w kontraktach FY (Financial Year) 2005/2006 miêdzy g³ównymi eksporterami, a ich najwiêkszymi odbiorcami. Wzrost globalnego zapotrzebowania na stal, a tym samym na koks metalurgiczny w okresie ostatnich 3 lat spowodowa³ znaczny wzrost popytu na wêgiel koksowy,
który zderzy³ siê z ograniczeniami poda¿y ze strony czo³owych œwiatowych producentów —
eksporterów wêgla. Kryzysowa sytuacja na miêdzynarodowym rynku wêgla koksowego
doprowadzi³a do dynamicznego wzrostu cen wêgli koksowych zarówno na rynku spot, jak
i w kontraktach d³ugoterminowych. W artykule przedstawiono prognozy dotycz¹ce poda¿y
i cen wêgli koksowych w nadchodz¹cych latach.
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prognozy

Wprowadzenie
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bowania na koks metalurgiczny, a tym samym na wêgiel koksowy. W latach 2000–2004
œwiatowa produkcja stali surowej ros³a œrednio w tempie 5,7% rocznie, a w roku 2004
osi¹gnê³a rekordowy poziom w wysokoœci 1,057 mld ton, co stanowi³o wzrost o 9%
w odniesieniu do produkcji roku poprzedniego [11]. Najwiêkszy wzrost produkcji w wysokoœci 13,2% mia³ miejsce w regionie Azji, gdzie kluczowe miejsce zajmuj¹ Chiny.
W ci¹gu trzech ostatnich lat Chiny sta³y siê potentatem na rynku stali, a ich produkcja w roku
ubieg³ym przekroczy³a 272 mln ton (25,8% œwiatowej produkcji). Przy takiej dynamice
wzrostu produkcji stali znacznie wzros³o œwiatowe zapotrzebowanie na rudê ¿elaza i wêgiel
koksowy, a czo³owi producenci i eksporterzy mieli k³opoty z zaspokojeniem rosn¹cego
popytu.
Trwaj¹ca œwiatowa koniunktura na rynku stali doprowadzi³a w 2004 roku do gwa³townego wzrostu cen wyrobów hutniczych, które w niektórych segmentach uleg³y nawet
podwojeniu. Spowodowa³o to drastyczny wzrost cen surowców hutniczych w kontraktach
na rok fiskalny FY (Financial Year) 2005/2006. Przemys³ hutniczy zosta³ zmuszony do
zaakceptowania ponad 70% wzrostu cen rudy ¿elaza oraz ponad dwukrotnego wzrostu cen
wêgli koksowych [2].
Analitycy rynków przewiduj¹, ¿e w wyniku braku równowagi pomiêdzy limitowan¹
poda¿¹ i wzrastaj¹cym popytem wysoki poziom cen surowców bazowych dla bran¿y hutniczej bêdzie siê utrzymywa³ w d³u¿szym horyzoncie czasowym. Po wielu latach, w których
nie inwestowano w przemys³ surowcowy, obecnie konieczne s¹ du¿e inwestycje we wszystkich segmentach, pocz¹wszy od wydobycia i przeróbki poprzez dystrybucjê oraz transport
l¹dowy i morski. Dzia³ania te wymagaæ bêd¹ zarówno czasu jak i znacznych nak³adów
finansowych.
W opinii ekspertów, œwiatowy wzrost produkcji stali bêdzie kontynuowany i mimo
rz¹dowych prób sch³odzenia gospodarki, Chiny bêd¹ nadal g³ówn¹ si³¹ napêdow¹ globalnego rynku. Aktualna sytuacja na œwiatowym rynku stali, a co za tym idzie na rynkach
koksu metalurgicznego i wêgla koksowego jest zdeterminowana dynamik¹ wzrostu gospodarki Chin, która w opinii analityków bêdzie ros³a nadal w tempie nie mniejszym ni¿ 8%.
Planowany jest równie¿ wzrost produkcji stali w Indiach i Brazylii, gdzie podobnie jak
w Chinach stal produkowana jest g³ównie w oparciu o proces wielkopiecowy, co stwarza
korzystne perspektywy dla producentów wêgla koksowego.

Miêdzynarodowy handel wêglem koksowym
W ostatnich latach wzrostowi produkcji stali surowej towarzyszy zwiêkszone œwiatowe
zapotrzebowania na wêgiel koksowy u wszystkich czo³owych producentów stali. Œwiatowa
produkcja wêgla koksowego w 2004 roku wzros³a o 6,6% osi¹gaj¹c wielkoœæ 542,8 mln Mg.
Popyt na wêgiel koksowy w eksporcie osi¹gn¹³ pod koniec 2004 roku rekordowy poziom,
a œwiatowy handel tym surowcem wyniós³ 214 mln Mg w tym drog¹ morsk¹ 195,6 mln Mg
[3]. Najwiêkszy deficyt wêgla koksowego wystêpuje na dwóch odleg³ych geograficznie
298

rynkach w Azji (rejon Pacyfiku) i w Europie Zachodniej (rejon Atlantyku). W tabeli 1
porównano wielkoœæ œwiatowego handlu wêglem koksowym w latach 2003–2004.
Czo³ow¹ pozycjê wœród g³ównych dostawców wêgli dla przemys³u metalurgicznego na
rynku miêdzynarodowym od lat utrzymuje Australia, z wielkoœci¹ eksportu w 2004 roku na
poziomie 116,8 mln ton wêgla (wzrost o 4,8% w stosunku do roku 2003). Kolejne pozycje
zajmuj¹ USA ze wzrostem eksportu a¿ 21,5% do poziomu 24,3 mln ton oraz Kanada, której
dostawy w wysokoœci 23,8 mln ton by³y na poziomie roku ubieg³ego [9].
Grupa piêciu najwiêkszych producentów: BHP-BM, Elk Valley Coal, Anglo-American
Mitsui, Rio Tinto i Xstrata kontroluje obecnie prawie 70% œwiatowego rynku wêgla koksowego.
Potê¿nym importerem jest rynek azjatycki, przejmuj¹cy ponad 60% ogólnoœwiatowego
handlu tym surowcem. W rejonie tym najwiêkszym odbiorc¹ wêgla z udzia³em 65,7% jest
Japonia. W 2004 roku eksport do Japonii wzrós³ do poziomu 86,3 mln ton. Pozosta³ymi
du¿ymi odbiorcami wêgla by³y: Korea (20,9 mln Mg), Indie (16,0 mln Mg) oraz Taiwan
(7,3 mln Mg). G³ównymi dostawcami wêgla na rynek azjatycki pozostaj¹ Australia
(80,5 mln Mg), Kanada (11,5 mln Mg), Indonezja (17,1 mln Mg) oraz po kilku latach
przerwy ponownie USA (4,7 mln Mg) [3].
Na rynku europejskim czêœæ producentów koksu jest surowcowo niezale¿na od importu
wêgla, jednak kraje Europy Zachodniej bazuj¹ prawie wy³¹cznie na surowcach importowanych. Najwiêkszymi odbiorcami wêgla na rynku europejskim (z iloœci¹ powy¿ej 5 mln Mg)
by³y: Wielka Brytania (6,3 mln Mg), Francja (6,8 mln Mg), Niemcy (6,8 mln Mg), Turcja
(7,0 mln Mg), W³ochy (5,1 mln Mg) oraz Holandia (5,0 mln Mg). G³ównymi eksporterami
TABELA 1. Œwiatowy handel wêglem koksowym w latach 2003–2004
TABLE 1. World Coking Coal Trade in the years 2003–2004
Wielkoœæ handlu [mln Mg]
Region
Azja — Pacyfik
Europa
Ameryka Pó³nocna
Ameryka Po³udniowa
Afryka + Bliski Wschód
Pozycja bilansowa*
Œwiat

Zmiana [%]
2003

2004

105,9

131,4

24,1

55,9

63,0

12,7

4,8

5,5

14,6

14,0

11,8

–15,7

4,3

3,5

–18,6

21,2

–0,9

206,1

214,3

3,9

* Znajduj¹ca siê w tabeli kolumna „pozycja bilansowa” zosta³a wprowadzona w celu wyrównania rozbie¿noœci miêdzy statystykami importu i eksportu, wynikaj¹cymi miêdzy innymi z ró¿nych sposobów klasyfikacji
wêgli kamiennych. Niektóre kraje jak np. Australia, Japonia, USA, a tak¿e Belgia, Niemcy, W³ochy klasyfikuj¹
wêgle PCI do kategorii wêgli koksowych, podczas gdy inni u¿ytkownicy zaliczaj¹ je do wêgli energetycznych.
ród³o: [3]
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wêgla koksowego na rynek europejskim s¹ Australia, USA, Rosja, Kanada oraz Czechy
i Polska [3].
Na rynku Ameryki Po³udniowej g³ównym odbiorc¹ wêgla koksowego dostarczanego
przez Australiê, USA i Kanadê jest Brazylia (13,1 mln Mg).
Rynek eksportowy wêgla koksowego w ostatnim roku zosta³ mocno zachwiany przez
Chiny, które ze wzglêdu na rosn¹cy popyt ze strony krajowych producentów stali zwiêkszy³y
import wêgla typu hard przy restrykcyjnym ograniczeniu w³asnego eksportu. Wzrost wielkoœci zapotrzebowania na wêgiel koksowy w Chinach spowodowa³, ¿e kraj ten sta³ siê netto
importerem (w 2003 roku Chiny by³y netto eksporterem 10,5 mln Mg wêgla). W 2004 roku
import wêgla koksowego na chiñski rynek wyniós³ 6,6 mln Mg, natomiast eksport spad³ do
5,7 mln Mg (w porównaniu z 13 mln Mg w 2003 roku) [9]. Szacuje siê, ¿e import
w 2008 roku mo¿e wynieœæ 14 mln Mg. Wed³ug analityków z CRU International zapotrzebowanie w Chinach na importowany wêgiel koksowy typu hard mo¿e wzrosn¹æ
w nastêpnej dekadzie do 20–25 mln Mg. Chiñskie huty, zw³aszcza produkuj¹ce wysokiej
jakoœci wyroby stalowe, potrzebuj¹ wiêcej wêgla typu hard, którego produkcja i poda¿
w Chinach jest ograniczona [5].
Brak chiñskiego koksu w handlu na rynku miêdzynarodowym (zw³aszcza w I po³owie
2004 roku) spowodowa³ wzrost œwiatowego popytu na wêgiel koksowy, szczególnie dostrzegalny w Indiach, gdzie import w 2004 roku wzrós³ o 23 %. Planowane zwiêkszenie
produkcji stali w Indiach do 70 mln Mg w okresie do 2010 roku mo¿e spowodowaæ dalszy
wzrost importu wêgla koksowego z obecnych 16 mln do ponad 35 mln Mg w 2010 roku.
Wzrost zapotrzebowania na wêgiel metalurgiczny bêdzie mia³ miejsce równie¿ w Brazylii, a jego import wed³ug szacunków analityków z AME Mineral Economics wzroœnie
o 6 mln Mg do 2007 roku.
Utrzymuj¹cy siê wysoki popyt na wêgiel koksowy szczególnie widoczny ze strony
odbiorców z Japonii, Brazylii i Indii zderzy³ siê z ograniczeniami poda¿y wêgli australijskich i kanadyjskich. Wi¹za³o siê to z trudnoœciami wydobywczymi w niektórych australijskich kopalniach wêgla koksowego oraz z ograniczon¹ przepustowoœci¹ najwa¿niejszych portów wêglowych. Ponadto k³opoty kanadyjskich eksporterów z krajowym
transportem kolejowym przyczyni³y siê do zaleg³oœci w wysy³kach wêgla i braku zapasów
wêgla w portach. Przerwy w ci¹g³oœci dostaw wêgla spowodowa³y, ¿e azjatyckie koncerny
zwiêkszy³y zainteresowanie wêglem amerykañskim na rynku spot. Nast¹pi³ powrót eksporterów z USA na rynek Pacyfiku w roli wysokokosztowych dostawców wahad³owych,
a dostawy ich wêgla na rynek azjatycki w 2004 roku wzros³y do 4,7 mln Mg.
Wed³ug opinii analityków rynku, œwiatowy handel wêglem koksowym wzroœnie w 2005
roku do 219 mln Mg, natomiast w 2008 roku mo¿e nawet osi¹gn¹æ wielkoœæ 249 mln Mg. Po
stronie poda¿y deficyt w latach 2005–2006 bêdzie wynosi³ odpowiednio 23 i 20 mln Mg.
Wed³ug BHP Billiton — najwiêkszego œwiatowego eksportera i producenta wêgla koksowego (ze sprzeda¿¹ oko³o 55 mln Mg rocznie) — mimo prognoz dotycz¹cych wzrostu
eksportu wêgla z Australii i Kanady, œwiatowy rynek wêgla koksowego typu hard pozostanie
deficytowy do co najmniej 2008 roku. Analitycy z australijskiej centrali Goldman Sachs
JBWere przewiduj¹, ¿e dostawy wêgla drog¹ morsk¹ z Australii i Kanady zwiêksz¹ siê
o 15–20% powy¿ej poziomu roku 2004 [6, 8]. W pierwszych piêciu miesi¹cach 2005 roku
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eksport wêgla koksowego z tych krajów wzrós³ o 23% w stosunku do analogicznego okresu
roku ubieg³ego, podczas gdy sprzeda¿ wêgla amerykañskiego spad³a o 12%.
Dobre perspektywy dla wêgla koksowego i prognozy wysokich cen w najbli¿szej przysz³oœci zachêci³y œwiatowych producentów do inwestowania w rozbudowê mocy produkcyjnych. Najwiêksze inwestycje bêd¹ mia³y miejsce w Australii i Kanadzie. Australijska
rz¹dowa agencja ABARE prognozuje wzrost australijskiego eksportu wêgla dla przemys³u
metalurgicznego o 7,5 mln Mg w 2005 roku i dalsze 9,7 mln Mg w roku nastêpnym.
W 2006 roku Australia mo¿e mieæ 58% udzia³u w œwiatowym handlu tym wêglem drog¹
morsk¹. Z planami wzrostu produkcji sprzê¿one s¹ dzia³ania w kierunku rozbudowy portów (Gladstone, Hay Point, Dalrymple Bay) oraz poprawy infrastruktury transportowej.
AME Mineral Economics przewiduje, ¿e eksport australijskiego wêgla mo¿e wzrosn¹æ
w 2008 roku do poziomu 160 mln Mg.
Kanada w ci¹gu nastêpnych dwóch lat zwiêkszy potencja³ poda¿y na rynek miêdzynarodowy wêgli typu hard o oko³o 5 mln Mg, natomiast eksport wêgla koksowego z USA
w 2005 roku pozostanie na poziomie roku poprzedniego, a w kolejnych latach mo¿e ulec
spadkowi.

Ceny wêgli metalurgicznych na rynkach miêdzynarodowych
Utrzymuj¹cy siê brak równowagi miêdzy poda¿¹ i popytem na rynku wêgla koksowego,
a tak¿e wystêpuj¹cy w handlu miêdzynarodowym deficyt koksu metalurgicznego i jego
astronomicznie wysokie ceny (zw³aszcza w pierwszej po³owie 2004 roku gdy ceny na bazie
FOB osi¹gnê³y poziom 450 USD/Mg), spowodowa³y kryzys na miêdzynarodowym rynku
wêgla koksowego [1]. Nast¹pi³ dynamiczny wzrost cen wêgli koksowych zarówno na rynku
spot, jak i w niektórych kontraktach. Ceny wêgli z USA, Australii, a tak¿e z Rosji w transakcjach osi¹ga³y wysokoœæ 90–135 USD/Mg na bazie FOB. Na rynkach miêdzynarodowych nast¹pi³o du¿e zró¿nicowanie miêdzy cenami, jakie uzyskali eksporterzy w ramach
pocz¹tkowej rundy negocjacji dostaw kontraktowych na FY 2004/2005 (od 1.04.2004 do
31.03.2005) i cenami kontraktów uzgadnianych w póŸniejszym okresie, a zw³aszcza
z cenami na rynku spot. Przy œrednim poziomie cen kontraktowych FY 04/05 w wysokoœci
oko³o 60 USD/Mg ró¿nice w stosunku do cen spot siêga³y nawet 80 USD/Mg. Obowi¹zuj¹cy
dotychczas system, w którym g³ówny eksporter ustala³ poziom cen kontraktów, a pozostali
wzorowali siê na tych ustaleniach zosta³ rozbity. Koncern Xstrata Coal (produkuj¹cy na
eksport 11 mln ton wêgla typu hard i ponad 6 mln ton typu semi-soft) w kontraktach
zawieranych na rynku azjatyckim i europejskim uzyska³ œrednie ceny powy¿ej 80 USD/Mg
(w niektórych umowach nawet 135 USD/Mg) [2, 8].
W grudniu 2004 roku zakoñczy³y siê, obserwowane przez wszystkich uczestników
rynku, negocjacje cen w kontraktach FY 2005/2006 miêdzy najwiêkszym australijskim
eksporterem wêgla BHP Billiton-Mitsubishi, a japoñskimi koncernami stalowymi JSM,
które wyznaczy³y referencyjny poziom cen (benchmark price) dla wêgla typu hard na
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poziomie 125 USD/Mg FOB. Stanowi³o to wzrost o 119% w stosunku do ceny kontraktowej
z roku poprzedniego (57 USD/Mg). W kontraktach z brazylijskimi koncernami hutniczymi
BSM australijscy eksporterzy uzyskali ceny: 128 USD/Mg dla wêgla typu hard (w porównaniu do 70 USD/Mg w roku poprzednim) oraz oko³o 100 USD/Mg dla wêgla semi-soft
(55 USD/Mg w 2004 r.).
Drugi najwiêkszy œwiatowy eksporter wêgla koksowego kanadyjski koncern Elk Valley
zakontraktowa³ prawie ca³¹ roczn¹ produkcjê, ze œredni¹ cen¹ na wêgiel typu hard
125 USD/Mg, a ³¹cznie z wêglem PCI — 122 USD/Mg FOB (Zachodnie Wybrze¿e).
Ceny wêgla PCI LV (o wysokim stopniu uwêglenia) w kontraktach miêdzy dostawcami
z Australii i Kanady a japoñskimi i pó³nocnoazjatyckimi odbiorcami ustalone zosta³y na
poziomie oko³o 100 USD/Mg FOB, co stanowi³o 120% wzrost w stosunku do roku
ubieg³ego.
Pod koniec I kwarta³u 2005 r. odby³y siê negocjacje miêdzy australijskimi producentami
wêgla typu semi-soft, a ich g³ównymi odbiorcami z Japonii. Du¿e koncerny jak Xstrata i Rio
Tinto z³o¿y³y ofertê w wysokoœci 90 USD/Mg, (na poziomie uzgodnionych wczeœniej cen
z koncernami brazylijskimi BSM). Japoñskie koncerny JSM nie zaakceptowa³y jednak cen
wy¿szych ni¿ 80–85 USD/Mg FOB zw³aszcza, ¿e sytuacja w zakresie œwiatowego popytu na
wêgle semi-soft nie by³a tak napiêta jak w przypadku wêgli typu hard. Ceny FOB chiñskich
wêgli semi-soft w ramach kontraktu LT (long term) z JSM ustalone zosta³y w wysokoœci
76–79 USD/Mg.
Analizuj¹c sytuacjê na œwiatowym rynku wêgla koksowego i poziom cen uzyskanych
przez producentów wêgla w kontraktach na rok fiskalny FY 2005/2006, przedstawiciele
Deutsche Banku uznali, ¿e tegoroczny 119% wzrost cen jest absolutnym rekordem w odniesieniu do cen nominalnych i najwy¿sz¹ wartoœci¹ w 23 letnim okresie w odniesieniu do cen
realnych. Utrzymuj¹ca siê ograniczona poda¿ wêgla w handlu miêdzynarodowym zwiêksza
mo¿liwoœci okresowego podnoszenia cen, podobnie jak mia³o to miejsce w okresie od
po³owy lat siedemdziesi¹tych do pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku.
Wykresy na rysunku 1 ilustruj¹ zmiany referencyjnych cen kontraktowych (benchmark
prices) australijskich wêgli typu hard i semi-soft ustalanych miêdzy BHP BM i JSM w latach
kontraktowych 1979–2005.
Kszta³towaniu siê cen eksportowych wêgla koksowego na drugim wa¿nym rynku, jakim
s¹ kraje Unii Europejskiej mo¿na analizowaæ na podstawie komunikatów wydawanych
obecnie na podstawie Rozporz¹dzenia Rady (UE) (Nr 405/2003 z 27.02.2003), dotycz¹cego
monitorowania importu wêgla pochodz¹cego z krajów trzecich (w tym tak¿e importu wêgla
koksowego i koksu dla potrzeb przemys³u hutniczego krajów Wspólnoty) [4].
Na podstawie deklarowanego importu wêgla z krajów trzecich oraz rzeczywistych
kosztów zakupu, ³¹cznie z frachtem morskim do g³ównych portów Unii (z wykluczeniem
transakcji specjalnych i spot), okreœlana jest œrednia cena CIF (Cost, Insurance and Freight)
standardowego wêgla koksowego (Coking Coal Guide Price). Kalkulacja ceny wêgla standardowego opiera siê na przeliczeniu cen wêgli danego typu o rzeczywistych parametrach
na cenê wêgla o parametrach wskaŸnikowych (wêgiel standardowy) z zastosowaniem
wspó³czynników koryguj¹cych wartoœæ wêgla przy odchyleniu parametrów jakoœciowych
o 1% w stosunku do wielkoœci wzorcowych.
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Wykres na rysunku 2 pokazuje zmiany cen wêgla standardowego (Coking Coal Guide
Price) publikowane w komunikatach Komisji UE.
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Rys. 1. Zmiany referencyjnych cen kontraktowych (benchmark prices) australijskich wêgli typu hard i semi-soft
w imporcie do Japonii w latach 1979–2005
Fig. 1. Variation of benchmark prices for Australian hard and semi-soft coking coal imported to Japan
in the years 1979–2005

Rys. 2. Zmiany cen CIF koksowego wêgla standardowego (Coking Coal Guide Price) wg komunikatów
Komisji UE w latach 1987–2004
Fig. 2. Variation of CIF Coking Coal Guide Price according to Communications of the EU Commission

303

Prognozy dotycz¹ce rynku wêgla koksowego
Na konferencji Dry Bulk Shipping w Londynie, która odby³a siê w drugiej po³owie
czerwca 2005 r., omawiano przysz³e scenariusze odnoœnie handlu rud¹ ¿elaza i wêglem
koksowym w œwietle spadków cen stali, jakie mia³y miejsce w roku bie¿¹cym. Redukcja
mocy produkcyjnych stali w USA i w niektórych krajach Europu bêdzie kompensowana
przez kontynuacjê wzrostu produkcji w Chinach, Indiach i Brazylii. W krajach tych stal
produkowana jest g³ównie w oparciu o proces wielkopiecowy, co rokuje korzystne perspektywy dla wêgla koksowego i rudy ¿elaza.
Wzrost cen wêgla koksowego i rudy ¿elaza oraz prognozy kontynuacji silnego popytu
zachêci³o kluczowych dostawców z Australii, Brazylii i Kanady do znacz¹cych inwestycji
w rozwój nowych mocy produkcyjnych. W tej sytuacji os³abniêcie tempa wzrost produkcji
stali i zwiêkszona poda¿ surowców mo¿e doprowadziæ do spadku cen wêgla i rudy ¿elaza
w przysz³ym roku. W nadchodz¹cym roku fiskalnym (kontraktowym) FY 2006/07 ceny
wêgla koksowego mog¹ spaœæ o 14% (do 108 USD/Mg), natomiast rudy ¿elaza o 18%.
Wiêkszy spadek cen rudy pokazuje spodziewan¹ wiêksz¹ dostêpnoœæ rudy ni¿ wêgla koksowego na rynkach œwiatowych. Prognozowany spadek cen surowców nast¹pi wiêc w wyniku zwiêkszonej poda¿y , a nie z powodu zmniejszaj¹cego siê œwiatowego popytu [8].
W opinii przedstawiciela Mc Closkey Group, deficyt wêgla koksowego w handlu miêdzynarodowym nie zniknie a¿ do 2007 roku, a rynek bêdzie pozostawa³ w¹ski a¿ do 2015
roku. Wêgiel koksowy typu hard, w przeciwieñstwie do wêgli typu semi-soft i PCI, bêdzie
utrzymywa³ mocn¹ pozycjê, co najmniej do koñca dekady. Utrzymanie siê wysokich cen
tych wêgli wynikaæ bêdzie z rosn¹cego zapotrzebowania ze strony odbiorców z Indii, Chin,
Brazylii i Ukrainy.
Australijscy producenci uwa¿aj¹, ¿e obecny spadek cen stali nie prze³o¿y siê bezpoœrednio na spadek popytu na wêgiel metalurgiczny. Przemys³ wêglowy posiada inn¹
dynamikê zmian popytu i poda¿y ni¿ przemys³ stalowy. Istniej¹ce i nowo budowane baterie
koksownicze na ca³ym œwiecie bêd¹ wymaga³y dostaw wêgla, bez wzglêdu na poziom cen
stali. W samej Japonii budowa nowych baterii przez koncerny JFE i Mitsui Mining oraz
Nippon Steel, spowoduje do 2007 roku wzrost zapotrzebowania na wêgiel koksowy o oko³o
2,8 mln ton.
Uwa¿a siê, ¿e najwa¿niejszym czynnikiem mog¹cym mieæ wp³yw na australijski i kanadyjski handel wêglem koksowym drog¹ morsk¹ by³oby zamkniêcie hut i koksowni
w takich krajach jak: Japonia, Korea P³d., Tajwan, Indie, Brazylia oraz w Europie Zach. —
co jednak chyba nie bêdzie mia³o miejsca.
W odniesieniu do wêgli typu semi-soft i PCI analitycy przewiduj¹ spadek cen spowodowany nadwy¿k¹ poda¿y nad popytem. Producenci wêgli semi-soft przerzucili znaczne
iloœci wêgla z rynku energetycznego na rynek wêgli metalurgicznych, gdzie uzyskiwali
znacznie wy¿sze ceny. Ceny kontraktowe na FY 2005/06 w granicach 78–80 USD/Mg FOB
s¹ ponad 50% wy¿sze od cen wêgli energetycznych. W lipcu 2005 r. producenci oferowali
wêgiel semi-soft w cenie 75 USD/Mg FOB, jednak transakcji spot by³o ma³o gdy¿ zaczê³y
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obowi¹zywaæ odbiory kontraktowe. Ponadto zapotrzebowanie na s³absze jakoœciowo wêgle
spada, gdy¿ producenci stali próbuj¹ maksymalizowaæ produkcjê wielkich pieców. W wyniku tego wzrasta zapotrzebowanie na dobry jakoœciowo koks, do produkcji którego niezbêdny jest wêgiel typu hard [5,9].
Eksperci z JSM uwa¿aj¹, ¿e ceny wêgla PCI spadn¹ w przysz³ym roku kontraktowym,
jako ¿e ju¿ teraz s¹ symptomy wystêpowania nadpoda¿y tego typu wêgla. Obecnie na rynku
azjatyckim cena kontraktowa wynosi oko³o 100 USD/Mg. Przy obecnych próbach maksymalizacji produkcji zu¿ycie wêgla PCI obni¿y siê, a ceny w roku kontraktowym FY 2006/07
spadn¹ do 95 USD/Mg. Mniejsze zu¿ycie bêdzie mia³o miejsce zarówno w Japonii, jak te¿
w Korei i na Tajwanie. Ogólnie uwa¿a siê, ¿e nawet gdyby nast¹pi³ spadek produkcji stali to
zapotrzebowanie na wêgiel koksowy typu hard wzroœnie.
Równie¿ analitycy z australijskiej centrali Goldman Sachs JBWere (GSJ) w ostatnich
swoich prognozach (lipiec 2005) przewiduj¹ ma³e redukcje cen rudy ¿elaza i wêgla koksowego w negocjowanych kontraktach w nastêpnych latach. Uzgadnianie cen kontraktów na
FY 2005/06 odbywa³o siê w czasie wielkiego boomu na rynku stali oraz w warunkach bardzo
ograniczonej poda¿y i ma³ej dostêpnoœci surowców na rynkach œwiatowych. Dla kupuj¹cych
najwa¿niejsze by³o wiêc zdobycie surowców w wystarczaj¹cej iloœci do zabezpieczenia
maksymalnej produkcji wielkich pieców. W obecnej sytuacji, gdy poprawia siê poda¿
surowców, a koncerny hutnicze ograniczaj¹ produkcjê ze wzglêdu na spadek cen stali
i nagromadzenie nadmiernych zapasów, nale¿y spodziewaæ siê znacznie spokojniejszej
atmosfery przy negocjacjach kolejnych kontraktów.
Prognoza zak³ada, ¿e œrednia roczna cena wêgla typu hard w latach 2006–2008 bêdzie na
poziomie 108 USD/Mg. Cena ta jest o 80% wy¿sza od zak³adanego we wczeœniejszych
prognozach d³ugoterminowych (z 2004 roku) poziomu 60 USD/Mg i ponad dwukrotnie
wy¿sza ni¿ œrednia cena z okresu 10 lat poprzedzaj¹cych ostatni znaczny wzrost cen.
Nieznaczna redukcja cen wêgla mo¿e nast¹piæ w kontraktach w roku przysz³ym. Analitycy
przewiduj¹, ¿e ceny wêgla typu hard mog¹ spaœæ z poziomu 125 USD/Mg do 110 USD/Mg.
W przypadku wêgli PCI LV prognoza zak³ada spadek cen o oko³o 20% do poziomu
75–80 USD/Mg, natomiast ceny wêgli semi-soft mog¹ obni¿yæ siê o 30% do poziomu
60 USD/Mg.
Wszystkie prognozy oparte na analizie rynku œwiatowego zak³adaj¹, ¿e ceny wêgli
koksowych typu hard bêd¹ siê utrzymywaæ przez nastêpne trzy lata na poziomie powy¿ej
100 USD/Mg, a dostêpnoœæ wêgla w handlu miêdzynarodowym bêdzie ograniczona co
najmniej do 2008 roku.

Podsumowanie
W ostatnich latach wzrostowi produkcji stali surowej towarzyszy wzrost produkcji
koksu, a co za tym idzie zwiêkszone zapotrzebowanie na wêgiel koksowy u wszystkich
czo³owych producentów stali. Œwiatowe zu¿ycie wêgla koksowego w 2004 roku wynios³o
305

570 mln Mg (wzros³o o 9,5% w odniesieniu do roku poprzedniego), a miêdzynarodowy
handel osi¹gn¹³ poziom 214 mln Mg. Gwa³townie rosn¹ce w roku ubieg³ym ceny stali
spowodowa³y drastyczny wzrost cen surowców dla przemys³u hutniczego. W kontraktach na
rok fiskalny FY 2005/2006 ceny wêgla koksowego typu hard wzros³y o 119% w porównaniu
z rokiem poprzednim.
W pierwszych miesi¹cach 2005 roku spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego
spowodowa³o spadek cen stali, któremu równoczeœnie towarzyszy³ prawie 8% wzrost
œwiatowej produkcji stali (w porównaniu do 6 miesiêcy 2004 roku) [7]. Os³abienie koniunktury mia³o miejsce w krajach UE (25) i w USA, natomiast kraje azjatyckie zanotowa³y
16,9% wzrost (w tym Chiny 28,3%). W œwiecie nadal utrzymuje siê koniunktura na stal,
a d³ugoterminowe prognozy dla bran¿y hutniczej s¹ pozytywne. Choæ przewidywane tempo
wzrostu popytu na wyroby hutnicze nie bêdzie tak dynamiczne, to jednak przez najbli¿sze
lata zapewni dobre funkcjonowanie rynku [8, 10]. G³ówni œwiatowi producenci wêgla
koksowego uwa¿aj¹, ¿e obecny spadek cen stali nie prze³o¿y siê bezpoœrednio na spadek
popytu na wêgiel metalurgiczny gdy¿ przemys³ wêglowy posiada inn¹ dynamikê zmian
popytu i poda¿y ni¿ przemys³ stalowy. Analitycy rynku uwa¿aj¹, ¿e obecne os³abienie
popytu na koks metalurgiczny jest przejœciowe, a istniej¹ce i nowo budowane baterie
koksownicze na ca³ym œwiecie bêd¹ wymaga³y dostaw wêgla, bez wzglêdu na poziom cen
stali.
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Up-to-date situation and forecasts of international coking
coal market
Abstract
Paper characterises up-to-day situation on international market of coal used in metallurgical
industry. It presents also the data on international coking coal trade in 2004 and information on coal
prices in contracts between main exporters and buyers for FY 2005/2006. Global increase in demand
for steel, and for metallurgic coke as well, during last three years, caused a significant increase in
coking coal demand, which encountered the limitation of supply from main world producers —
exporters of coal. Crisis on international coking coal market resulted in dynamic increase of coking
coals prices both in spot and long-term contracts. Paper presents forecasts of coking coal supply and
prices for the years to come.
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