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STRESZCZENIE. Przedmiotem artyku³u s¹ zagadnienia dotycz¹ce mo¿liwoœci planowania strategicznego
wielkoœci wydobycia kopalni, wykorzystuj¹c analizy cyklów koniunkturalnych cen wêgla kokso-
wego. W przypadku hossy cenowej kopalnia winna optymalizowaæ poziom wydobycia, zw³aszcza
gdy udzia³ kosztów sta³ych w koszcie ca³kowitym produkcji jest wysoki, skorzysta siê wówczas
z dŸwigni operacyjnej. W oparciu o dostêpne dane historyczne kopalni oraz prognozy popytu
i poda¿y wêgla koksowego, podjêto próbê analizy empirycznej wykorzystania trendów cyklów
koniunkturalnych w zakresie planowania strategicznego w skali jednego zak³adu górniczego.
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Wprowadzenie

Kiedy na pocz¹tku XXI wieku analitycy wskazywali, ¿e w po³owie dziesiêciolecia nast¹pi
hossa na wêgiel koksowy nikt zbytnio siê tym nie przejmowa³. Gdy nadesz³a koniunktura
okaza³o siê nagle, ¿e nie mo¿emy wykorzystaæ wysokich cen wêgla koksowego, bo nie jesteœmy
na to przygotowani. Umiejêtnoœæ przygotowania siê i wykorzystania hossy na wêgiel koksowy
jest w du¿ej mierze uzale¿niona od zdolnoœci managerskich kierownictwa zak³adu. Artyku³ jest
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prób¹ wykorzystania instrumentów ekonomicznych, a w szczególnoœci narzêdzi, jakie daje
controlling, w aspekcie planowania strategicznego.

1. Cykl koniunkturalny cen wêgla koksowego

Cykl koniunkturalny w procesie wzrostu gospodarczego oraz aktywnoœæ gospodarcza
ulegaj¹ na przemian nasileniom i za³amaniom. Cykl koniunkturalny jest to okres, jaki up³ywa
pomiêdzy szczytowymi cenami danego produktu, mierzony w jednostce czasu i sk³ada siê
z czterech faz:
1) kryzys, recesja – produkcja i ceny spadaj¹, roœnie bezrobocie,
2) depresja, dno – stabilizacja produkcji i cen na niskim poziomie, wysokie bezrobocie,
3) o¿ywienie – wzrost produkcji i cen, spadek bezrobocia,
4) rozkwit, szczyt, boom – stabilizacja produkcji i cen na wysokim poziomie, pe³ne za-

trudnienie.
Cykl koniunkturalny w przypadku wêgla koksowego mo¿e trwaæ od roku do kilku lat, przy

czym skala przyrostu produkcji i cen mo¿e byæ zró¿nicowana. Pañstwo mo¿e podejmowaæ
pewne dzia³ania na rzecz z³agodzenia wahañ koniunkturalnych i ³agodzenia ich skutków, co
nosi nazwê interwencjonizmu pañstwa. Interwencjonizm pañstwa jest wiêc polityk¹ aktywnego
oddzia³ywania pañstwa na przebieg procesów gospodarczych. Przeciwieñstwem dla inter-
wencjonizmu pañstwa jest liberalizm gospodarczy, czyli ca³kowita neutralnoœæ pañstwa wobec
przebiegu procesów gospodarczych [2].

Na podstawie danych historycznych mo¿na graficzne wyznaczyæ cykle koniunkturalne oraz
linie trendu dla ceny wêgla, jakie zachodz¹ w skali wybranego zak³adu górniczego (rys. 1).
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Rys. 1. Cykl koniunktury ceny wêgla koksowego

Fig. 1. Economic situation of the coking coal



Analizuj¹c powy¿szy wykres mo¿na zauwa¿yæ sta³¹ tendencjê wzrostow¹ cen wêgla kok-
sowego. Czas pomiêdzy poszczególnymi maksymalnymi wzrostami cen w latach 1997–2002
wskazuje, ¿e okres koniunktury trwa³ oko³o 4 lat. Po roku 2002 nastêpuje ponad 100% wzrost
cen wêgla i gdyby przyj¹æ lokalne max cen wêgla koksowego w 2002 roku, to okres koniunktury
skróci³ siê i wyniós³ oko³o 3 lata, jednak o czterokrotnie wiêkszej amplitudzie.

W teorii ekonomii znana jest zasada akceleracji, czyli przyœpieszenia, która wykazuje pewn¹
prawid³owoœæ miêdzy zmian¹ poziomu produkcji a zmian¹ nak³adów inwestycyjnych. Mo¿na
wówczas stwierdziæ, ¿e:
� inwestycje rozwojowe maj¹ miejsce tylko wówczas, gdy produkcja roœnie, a przy sta³ym

tempie wzrostu produkcji inwestycje s¹ sta³e,
� wzrost inwestycji nastêpuje wówczas, gdy wzrost produkcji ulegnie przyœpieszeniu, przy

czym wzrost inwestycji jest wielokrotnie wiêkszy ni¿ wzrost produkcji, który go wywo³a³,
� obni¿enie inwestycji i recesja nast¹pi ju¿ wówczas, gdy produkcja ustabilizuje siê na

wysokim poziomie i przestanie wzrastaæ,
� obni¿enie produkcji spowoduje przyœpieszony spadek inwestycji i produktu krajowego

brutto, poniewa¿ produkcja nie mo¿e spaœæ do zera, w pewnym momencie tempo jej spadku
ulegnie zahamowaniu, a to stanie siê impulsem do zahamowania spadku, a nastêpnie wzrostu
inwestycji.
Stosuj¹c powy¿sze stwierdzenia ekonomiczne do praktyki górniczej nale¿y zauwa¿yæ, ¿e

inwestycje w górnictwie nie trwaj¹ dwa lub trzy lata, ale jest to okres co najmniej piêcioletni gdy
mówimy o budowie nowego poziomu wydobywczego, natomiast jeœli chodzi o inwestycje
strategiczne, czyli budowê nowego szybu lub kopalni, to okres ten jest co najmniej dzie-
siêcioletni.

2. Aspekty determinuj¹ce cenê wêgla koksowego

Panuj¹ca obecne niezwyk³a koniunktura w przemyœle stalowym spowodowa³a wzrost cen
rynkowych podstawowych surowców dla przemys³u hutniczego, takich jak wêgiel koksowy
i ruda ¿elaza. Nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e znaczny wp³yw na cenê wêgla maj¹
uwarunkowania rynków œwiatowych, a dla rodzimych warunków bardzo wa¿na jest polityka
energetyczna. W artykule [1] podano, ¿e prognozowana cena dla bary³ki ropy bêdzie kosztowaæ
oko³o 95 USD, a przecie¿ ju¿ w I pó³roczu 2008 cena bary³ki ropy na rynku kszta³towa³a siê na
poziomie 130–150 USD. Zasad¹ jest, ¿e gwa³towny wzrost cen jednego z surowców, tj. ropy
naftowej, uranu, gazu lub wêgla, powoduje zmniejszenie popytu na ten surowiec i zwiêkszenie
zainteresowania tañszymi, alternatywnymi surowcami, co z kolei powoduje wzrost ich cen, a¿
do osi¹gniêcia chwilowej stabilizacji poda¿y i popytu na rynkach surowców energetycznych.
Powy¿szych zale¿noœci nie mo¿na bezpoœrednio odnieœæ do wêgli koksowych, gdy¿ ich g³ówn¹
determinant¹ jest produkcja koksu i stali.

Obecnie wydobywany w Chinach wêgiel koksowy przeznaczany jest na wewnêtrzne potrzeby
chiñskich hut, a wiêc popyt, a co za tym idzie koniunktura na wêgiel koksowy bêdzie ros³a. Nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e nagle Chiny z eksportera wêgla koksowego sta³y siê importerem. Nastêpnym
elementem jest nag³y dynamiczny rozwój innych krajów azjatyckich takich jak Indie czy Pakistan.
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W chwili obecnej najwy¿szy deficyt wêgla koksowego wystêpuje w Azji i wynosi oko³o
100 mln ton, a w Europie deficyt ten wynosi oko³o 50 mln ton [6], st¹d te¿ wynika uzale¿nienie
tych regionów od importu wêgla.

Nastêpnym czynnikiem determinuj¹cym wzrost zapotrzebowania na wêgiel koksowy jest
wielkoœæ produkcji i zu¿ycia stali w krajach rozwijaj¹cych siê o najwy¿szym zaludnieniu
i niskich wskaŸnikach zu¿ycia stali w przeliczeniu na jednego mieszkañca, w porównaniu
z krajami rozwiniêtymi.

Obserwuj¹c œwiatowy rynek produkcji stali mo¿na zauwa¿yæ, ¿e po okresie pewnej stagnacji
w wielkoœci produkcji stali na œwiecie w latach 1995–2003, która wzros³a z 756 do 904 mln ton,
(przyrost waha³ siê od kilku do 46 mln ton), to po roku 2002 nast¹pi³ skokowy wzrost wielkoœci
produkcji stali surowej nawet o ponad 90 mln ton w skali roku [3].

Planowane zwiêkszenie mocy wytwórczych w hutnictwie i koksownictwie, poprzez mo-
dernizacjê istniej¹cych i budowê nowych instalacji, podjêto g³ównie w Chinach, Indiach, Rosji,
a tak¿e w Brazylii. Najwiêkszy potencja³ poda¿y wêgla na rynki miêdzynarodowe wystêpuje
jedynie w kilku krajach takich jak: Australia, Kanada oraz Rosja. Najwiêksze œwiatowe kon-
cerny górnicze zaczê³y inwestowaæ w nowe z³o¿a wêgla zlokalizowane z Mongolii, Mozambiku
czy Indonezji [4, 5].

Aby mo¿na by³o w sposób w³aœciwy kszta³towaæ strategiê dla zak³adu górniczego, po-
trzebna jest wiedza w zakresie udzia³u procesu wielkopiecowego w produkcji stali zarówno na
œwiecie jak te¿ trendów na krajowym rynku stali, gdy¿ te elementy determinuj¹ zapotrze-
bowanie na koks a wiêc wêgiel koksowy.

W przypadku rynku krajowego w Polsce zapotrzebowanie na koks jest w miarê sta³e, gdy¿
zale¿ne od mocy produkcyjnej wielkich pieców i zapotrzebowania pozosta³ych odbiorców
przemys³owych i prawdopodobnie pozostanie na poziomie oko³o 4,5 mln ton/rok. Obecnie
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Rys. 2. Koniunktura cen wêgla koksowego do cen ropy na rynkach œwiatowych

Fig. 2. Economic situation of coking coal in relation to the prices of the oil on the world’s market



ponad po³owa produkcji koksu w kraju jest przedmiotem sprzeda¿y na rynki zagraniczne, tak
wiêc przy wielkoœci eksportu koksu na poziomie 5–6 mln ton, poœrednio oko³o 7–8 mln ton
krajowego wêgla koksowego kierowane jest do odbiorców zagranicznych.

3. Planowanie strategiczne produkcji z wykorzystaniem

dŸwigni operacyjnej

Przy planowaniu wielkoœci produkcji nieodzowna jest analiza prognostyczna zdolnoœci
produkcyjnych oraz mo¿liwoœci sprzeda¿y w oparciu o uwarunkowania rynku wewnêtrznego
i zewnêtrznego, rozumianego jako sprzeda¿ krajow¹ i eksport. Kopalnia realizuje okreœlone
zadania produkcyjne w oparciu o swoje zdolnoœci wydobywcze i mo¿liwoœci finansowe, jakie
okreœlane s¹ w projektach techniczno-ekonomicznych.

Strategia produkcji powinna byæ opracowana na podstawie zatwierdzonej Polityki energe-
tycznej pañstwa. Zadaniem managerów górniczych jest wiêc takie zaplanowanie niezbêdnych
przedsiêwziêæ inwestycyjnych, a tak¿e bie¿¹ce planowanie operacyjne, które umo¿liwi¹ osi¹-
ganie dodatnich wyników finansowych.

Pomocnym narzêdziem w planowaniu strategicznym jest controlling, rozumiany jako
dzia³anie wykraczaj¹ce poza bie¿¹c¹ analizê kosztów i przychodów w krótkich okresach
planistycznych. Controlling produkcji winien byæ wspomagany controllingiem sprzeda¿y lub
controllingiem finansowym. Obserwacja wyników finansowych to przede wszystkim szcze-
gó³owa analiza poniesionych kosztów i uzyskanych przychodów.

Istotn¹ rolê w dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa odgrywa wiedza o takim poziomie produkcji,
dla którego przedsiêbiorstwo w danym momencie osi¹ga zysk, a wiêc znajomoœæ progu ren-
townoœci BEP (Break Even Point). Próg rentownoœci jest zaledwie wstêpem dla okreœlenia
dok³adnej sytuacji finansowej, w jakiej znajduje siê przedsiêbiorstwo.
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Rys. 3. Cykl koniunktury produkcji stali surowej w Polsce

Fig. 3. The cycle economic situation of steel production in Poland



Dla wyliczenia progu rentownoœci niezbêdnym elementem jest precyzyjne okreœlenie kosz-
tów sta³ych i zmiennych ponoszonych w kosztach ca³kowitych dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa.
Bran¿a górnicza odznacza siê wysokim poziomem kosztów sta³ych w ³¹cznym koszcie pro-
dukcji. Wynika to g³ównie z du¿ego zaanga¿owania kapita³u w postaci wykorzystywanego
parku maszynowego, a wiêc specjalistycznych maszyn górniczych i innych urz¹dzeñ, pro-
wadzenia badañ nad nowymi rozwi¹zaniami technicznymi, zmian¹ charakteru kosztów p³ac
z proporcjonalnie zmiennych na sta³e, co wynika z przywilejów Zak³adowego Uk³adu Zbioro-
wego Pracy. Wp³yw na tak wysoki poziom kosztów sta³ych wynika równie¿ z obowi¹zuj¹cego
Prawa Pracy (trudniejsze zwolnienie pracownika), wzrost obci¹¿eñ sta³ych typu podatki, op³aty,
ubezpieczenia spo³eczne, itp. Z obserwacji wynika, ¿e poziom kosztów sta³ych dla kopalni
kszta³tuje siê na poziomie od 80–90% kosztów produkcji [1]. Wa¿n¹ rolê odgrywa tak¿e
znajomoœæ i wykorzystywanie innych, równie¿ bardzo przydatnych instrumentów, takich jak
dŸwignia operacyjna, finansowa lub ³¹czna, które to udzielaj¹ odpowiedzi na pytanie co do
kierunku dzia³añ, jaki nale¿y podj¹æ, aby osi¹gn¹æ za³o¿one cele strategiczne.

Mechanizm dŸwigni operacyjnej DOL (Degree of Operational Leverage) powinno wy-
korzystywaæ siê w bie¿¹cym zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem, jak równie¿ w prognozowaniu
przysz³ych wyników ekonomicznych kopalni. Jest ona miar¹ ryzyka operacyjnego i okreœla
zale¿noœæ miêdzy procentow¹ zmian¹ zysku operacyjnego przed odliczeniem odsetek i opo-
datkowaniem (DEBIT), a procentow¹ zmian¹ przychodów ze sprzeda¿y (DS). Stopieñ dŸwigni
operacyjnej mo¿na okreœliæ wzorem[2]:

DOL = DEBIT[%]/DS[%]

gdzie: DOL – stopieñ dŸwigni operacyjnej (wielkoœæ wskaŸnikowa),

DEBIT – procentowy wzrost zysku operacyjnego (lub zysku przed sp³at¹ odsetek i opodatkowania),

DS – procentowy wzrost przychodu netto ze sprzeda¿y.

Je¿eli stopieñ dŸwigni operacyjnej jest w wysokoœci DOL=2 oznacza to, i¿ wzrost sprzeda¿y
o 1% spowoduje wzrost zysku operacyjnego (DEBIT) o 2%.

Im wiêkszy udzia³ kosztów sta³ych w przedsiêbiorstwie, tym mocniejszy wp³yw dŸwigni
operacyjnej na wynik przedsiêbiorstwa, a tak¿e im wy¿szy jest udzia³ kosztów sta³ych w struk-
turze kosztów, tym bardziej wra¿liwy jest wynik finansowy na zmiany wielkoœci sprzeda¿y
i powoduje to wzrost ryzyka operacyjnego. Wiêksze ryzyko operacyjne wystêpuje wtedy, gdy
wzrastaj¹ wskaŸniki udzia³u kosztów sta³ych w strukturze kosztów, a tak¿e kiedy wzrasta
stosunek procentowej zmiany przychodu ze sprzeda¿y do procentowej zmiany sprzeda¿y oraz
gdy spada wskaŸnik dotycz¹cy stosunku przychodów ze sprzeda¿y do kosztów sta³ych. Ryzyko
operacyjne zmniejsza siê w sytuacji odwrotnej, co oznacza, ¿e przedsiêbiorstwo lepiej wy-
korzystuje swoje zdolnoœci produkcyjne.

Efekt dŸwigni operacyjnej opiera siê na bardzo charakterystycznej zale¿noœci: wraz ze
wzrostem wartoœci sprzeda¿y, zysk operacyjny wzrasta w sposób ponadproporcjonalny. Nie-
proporcjonalnoœæ wzrostów wynika z udzia³u kosztów sta³ych przedsiêbiorstwa. Wraz ze
wzrostem produkcji, koszty sta³e pozostaj¹ na niezmienionym poziomie, a ich wartoœæ rozk³ada
siê na wiêksz¹ liczbê wytworzonych jednostek produktu. Zmniejsza siê zatem jednostkowy
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koszt produktu, czego efektem jest wzrost zysku. Ten w³aœnie efekt nazywany jest dŸwigni¹
operacyjn¹.

Wybrana kopalnia osi¹gnê³a w 2007 r. przychody ze sprzeda¿y na poziomie 80,0 mln z³.
Oznacza to, ¿e w stosunku do roku poprzedniego jej sprzeda¿ wzros³a o 13,5%. W tym samym
okresie zysk operacyjny spó³ki wzrós³ o 20,3%.

DŸwignia operacyjna w tym wypadku wyniesie:

DOL = 20,3/13,5 = 1,5

Oznacza to, bazuj¹c na danych historycznych, ¿e wzrost sprzeda¿y kopalni o 10% powinien
spowodowaæ wzrost jej zysku operacyjnego o 1,5%. Nale¿y zdaæ sobie jednak sprawê, ¿e
mechanizm dŸwigni operacyjnej jest broni¹ obosieczn¹. W przypadku obni¿enia siê wartoœci
przychodów ze sprzeda¿y firmy, równie¿ obni¿a siê jej zysk operacyjny. Wykorzystuj¹c dane
z zaprezentowanego przyk³adu, mo¿emy stwierdziæ, ¿e spadek przychodów firmy o 10% bêdzie
skutkowa³ obni¿eniem zysku operacyjnego w tym samym stosunku o 1,5%.

Zak³ady górnicze to jednostki produkcyjne, w których udzia³ sprzeda¿y wêgla w sprzeda¿y
ca³kowitej jest du¿a i mieœci siê w granicach 98–99%.

Maj¹c na uwadze takie w³aœnie sytuacje, kiedy przedsiêbiorstwo mo¿e nie osi¹gn¹æ do-
datniego wyniku finansowego, wskutek sytuacji zaistnia³ej na rynku gospodarczym, celowe
powinno byæ takie dzia³anie, aby bacznie obserwowaæ tendencje cenowe na rynku zewnêtrznym
i wykorzystywaæ je bez zbêdnej zw³oki, aby móc inwestowaæ w przysz³oœæ i wp³ywaæ na
stabilnoœæ przedsiêbiorstwa.

Innym instrumentem dzia³añ strategicznych jest pos³ugiwanie siê dŸwigni¹ finansow¹ oraz
dŸwigni¹ ³¹czn¹, jednak instrumenty te w chwili obecnej, z wzglêdów organizacyjnych, raczej
nie maj¹ zastosowania w kopalni.

W planowaniu wielkoœci wydobycia wêgla cykle koniunkturalne cen, próg rentownoœci oraz
dŸwignia operacyjna nale¿¹ do podstawowych instrumentów ekonomicznych, które winny mieæ
zastosowanie w procesie zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Zaprezentowane instrumenty nie
odgrywa³y zasadniczej roli w okresie restrukturyzacji górnictwa, gdy¿ obowi¹zywa³a strategia
funkcjonowania bran¿y, okreœlona przez Radê Ministrów. Obecnie jednak spó³ki wêglowe same
opracowuj¹ strategiê funkcjonowania, dlatego te¿ coraz wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ podstawowe
instrumenty ekonomiczne, zapewniaj¹ce powodzenie przyjêtych strategii. Wzrost koniunktury
na wêgle koksowe powoduje bezpoœrednio wzrost ceny tego¿ produktu, co wprost przek³ada siê
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TABELA 1 Wybrane dane ekonomiczne przyk³adowej kopalni

TABLE 1. Chosen economic data of one of coal mines

Wyszczególnienie Rok 2006 Rok 2007 Zmiana [%]

Przychody ze sprzeda¿y netto [tys. z³] 70 500 80 000 13,5

Zysk operacyjny [tys. z³] 7 050 8 480 20,3

Rentownoœæ operacyjna [%] 10,0 10,6 –



na zmianê progu rentownoœci produkcji, a wysoki udzia³ kosztów sta³ych w koszcie wydobycia
wêgla pozwala uzyskaæ ponadproporcjonalny zysk na sprzeda¿y. Zwiêkszenie produkcji
w okresie koniunktury powoduje efektywne wykorzystanie dŸwigni operacyjnej, co zosta³o
zaprezentowane w powy¿szych rozwa¿aniach. Autorzy artyku³u maj¹ œwiadomoœæ z³o¿onoœci
procesów planowania, a zaprezentowane narzêdzia analizy ekonomicznej stanowi¹ tylko nie-
wielki jej wycinek.

Wnioski koñcowe

1. Obserwacja cyklów koniunkturalnych dostarcza informacji niezbêdnych w projektowaniu
strategicznym w zakresie produkcji i sprzeda¿y dla zak³adów górniczych w oparciu o poda¿
i popyt wêgla koksowego na rynku zewnêtrznym.

2. Wykorzystuj¹c informacje z obserwacji przebiegów cyklów koniunkturalnych mo¿na za
pomoc¹ dŸwigni operacyjnej prognozowaæ zysk operacyjny kopalni nawet w okresie
wieloletnim.

3. Turbulentne otoczenie na rynkach stali, winno byæ obserwowane na bie¿¹co, a wyniki
obserwacji przenoszone do strategii poszczególnych zak³adów górniczych.

4. Obserwacja koniunktury na wêgiel koksowy powinna skutkowaæ podejmowaniem strate-
gicznych decyzji w zakresie udostêpnienia frontów eksploatacyjnych pozwalaj¹cych zopty-
malizowaæ poziom wydobycia w zale¿noœci od warunków na rynkach stali i wêgla, aby
osi¹gn¹æ za³o¿ony wynik ekonomiczny.

Literatura

[1] KUTKOWSKI J., ZANIEWSKI K., 2006 — Wp³yw koncentracji wydobycia na zmianê wskaŸników
techniczno-ekonomicznych… Materia³y konferencyjne Szko³a Ekonomiki i Zarz¹dzania w Gór-
nictwie. Krynica Górska.

[2] PEPLAK T., 2008 — DŸwignia operacyjna i finansowa w przedsiêbiorstwie. Gazeta Ma³ych i
Œrednich przedsiêbiorstw IV.

[3] OZGA-BLASCHKE U., 2005 — Aktualna sytuacja i prognozy miêdzynarodowego rynku wêgla kok-
sowego. Polityka Energetyczna, z. spec., t. 8, Zakopane.

[4] OZGA-BLASCHKE U., 2007 — Rozwój œwiatowego rynku wêgla koksowego. Polityka Energetyczna,
z. spec., t. 10. Zakopane.

[5] OZGA-BLASCHKE U., GRUDZIÑSKI Z., 2006 — Prognozy cen wêgla koksowego do 2010 roku.
Gospodarka Surowcami Mineralnymi, z. spec., t. 22.

[6] OZGA-BLASCHKE U., 2007 — Miêdzynarodowy rynek wêgla koksowego. Studia, Rozprawy, Mo-
nografie nr141, IGSMiE PAN, Kraków.

62



Jan KUTKOWSKI, Mieczys³aw LUBRYKA, Krzysztof ZANIEWSKI

Economic cycles of the coking coal price
in aspects of strategic planning using the mechanism of DOL

(degree of operational leverage)

Abstract

The article introduces the issues about the possibility of strategic planning of mine’s output amount
using the analysis of cyclicity of the coal price. In case of prosperity , the mine should optimize the level of
output, especially if the constant cost’s share of production is high – it uses the operational leverage
mechanism. According to the mine’s historical data and the predictions of demand and supply of coal
mine, there was taken a trial of empirical analysis of using the economic situation in aspects of strategic
planning in the scale of single mining establishment.
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