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Zmiana trendu w handlu polskim wêglem

STRESZCZENIE. W ostatnich latach mo¿na zaobserwowaæ gwa³towny spadek eksportu polskiego
wêgla kamiennego. Dotyczy to zw³aszcza eksportu wêgla energetycznego, chocia¿ eksport
wêgla koksowego te¿ siê zmniejsza. W tym samym czasie roœnie import wêgla, co jest
zjawiskiem nowym i doœæ niepokoj¹cym dla bran¿y górniczej. W 2008 roku, po raz pierwszy
w historii, import wêgla przewy¿szy³ eksport i wyniós³ 10,1 mln ton. Gdyby taki trend
utrzyma³ siê w najbli¿szych latach oznacza³oby to za³amanie produkcji wêgla kamiennego
w Polsce i ogromne problemy spo³eczne wywo³ane masowym bezrobociem na Górnym
Œl¹sku. Czy taki pesymistyczny scenariusz sprawdzi siê, czy te¿ nie, poka¿¹ najbli¿sze lata.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, jak równie¿ Strategia dzia³alnoœci górnictwa
wêgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015 zak³adaj¹ utrzymanie dominuj¹cej roli
wêgla w produkcji energii elektrycznej, co jest niew¹tpliwie dobrym znakiem dla sektora
wêglowego.
W artykule zaprezentowano, jak przedstawia³ siê import oraz eksport wêgla kamiennego
w Polsce w latach 2005–2009 z podzia³em na wêgiel energetyczny i koksowy, jak równie¿
sposoby jego transportu. Pokazano te¿ odbiorców polskiego wêgla w rozbiciu na kraje
nale¿¹ce do Unii Europejskiej oraz pozosta³e.

S£OWA KLUCZOWE: wêgiel kamienny, import, eksport
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Wprowadzenie

Przez wiêkszoœæ swojego ¿ycia Polacy, zw³aszcza starsze pokolenie, przyzwyczajeni byli do
informacji o potêdze polskiego górnictwa. Od czasów II wojny œwiatowej, a¿ po rok 1980,
wydobycie systematycznie wzrasta³o, aby osi¹gn¹æ swoje apogeum na poziomie oko³o 200 mln
ton. PóŸniej zaczê³o spadaæ, lecz nikt, nawet w najbardziej pesymistycznych prognozach nie
przewidywa³, ¿e Polska bêdzie musia³a kiedyœ importowaæ wêgiel. Tak siê jednak sta³o. Od kilku
lat import wzrasta, a w 2008 roku, po raz pierwszy w historii, przekroczy³ swoj¹ wielkoœci¹
eksport. Wiele czynników wp³ynê³o na ten stan. Mo¿emy do nich zaliczyæ na przyk³ad niedoin-
westowanie górnictwa, schodzenie coraz g³êbiej z wydobyciem, co powoduje zwiêkszenie
kosztów i trudnoœci geologiczno-górnicze, wykruszanie siê starej doœwiadczonej kadry gór-
niczej i brak nowych wykwalifikowanych r¹k do pracy oraz ogólnospo³eczne postrzeganie
górnictwa jako bran¿y wyrz¹dzaj¹cej wiêcej szkód ni¿ po¿ytku. Ka¿da z tych przyczyn mia³a
niew¹tpliwie wp³yw na za³amanie siê polskiego eksportu wêgla i sprowadzanie na to miejsce
wêgla z zagranicy. Czy taki trend utrzyma siê w kolejnych latach, czas poka¿e. Aby przewidzieæ
ewentualne kierunki zmian warto przyjrzeæ siê obecnej sytuacji w handlu wêglem w Polsce na
przestrzeni ostatnich lat, a konkretnie pomiêdzy rokiem 2005 a 2009.

1. Wydobycie wêgla w Polsce

Na rysunku 1 przedstawiono wydobycie wêgla w Polsce w latach 2005–2009. Jak widaæ
wydobycie systematycznie spada. Od roku 2005, gdy wynosi³o 97,8 mln ton, do roku 2009,
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Rys. 1. Wydobycie wêgla kamiennego w Polsce w latach 2005–2009
�ród³o: Biuletyny ARE z lat 2005–2009

Fig. 1. Hard coal output in Poland in the period 2005–2009



gdy osi¹gnê³o wartoœæ 78,0 mln ton, zanotowano spadek prawie o 20 mln ton, czyli
o wielkoœæ, jak¹ do niedawna stanowi³ sam eksport. Dane te dotycz¹ wêgla kamiennego
ogó³em, licz¹c zarówno wêgiel energetyczny, jak i wêgiel koksowy. Gdyby rozpatrywaæ
osobno wêgiel energetyczny, to spadek wydobycia w analizowanym okresie wyniós³ 14,3
mln ton, czyli wydobycie zmniejszy³o siê o 17%. W przypadku wêgla koksowego spadek
wydobycia, choæ w wartoœciach bezwzglêdnych znacznie mniejszy, to jednak procentowo
w stosunku do 2005 roku zmniejszy³ siê w 2009 roku a¿ o 39%.

2. Eksport i wywóz wêgla kamiennego

Polska jako jeden z dawnych g³ównych œwiatowych eksporterów wêgla nadal sprzedaje
ten surowiec za granicê, niemniej jednak, nie s¹ to ju¿ tak znacz¹ce iloœci jak jeszcze kilka lat
temu. Na rysunku 2 przedstawiono eksport i wywóz wêgla kamiennego za granicê w latach
2005–2009. Jasnym kolorem zaznaczono eksport wraz z wywozem wêgla ogó³em, natomiast
kolorem czarnym wyró¿niono udzia³ wêgla energetycznego. Nale¿y wspomnieæ, ¿e wywóz
wêgla odnosi siê do sprzeda¿y do krajów Unii Europejskiej, natomiast eksport dotyczy
pozosta³ych krajów. W 2005 roku eksport i wywóz wyniós³ 20,8 mln ton, by w nastêpnym
roku gwa³townie siê za³amaæ i wynieœæ tylko 15,8 mln ton. W 2007 roku zmniejszy³ siê
jeszcze bardziej do wartoœci 11,8 mln ton, a w 2008 roku osi¹gn¹³ minimaln¹ od wielu lat
wartoœæ 7,8 mln ton. Spadek ten dotyczy³ zarówno wêgla energetycznego, jak i koksowego.
W przypadku wêgla energetycznego wywóz i eksport w analizowanym okresie zmniejszy³
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Rys. 2. Eksport i wywóz wêgla kamiennego z Polski w latach 2005–2009
�ród³o: Biuletyny ARE z lat 2005–2009

Fig. 2. Export and intra-community supply of Polish hard coal in the period 2005–2009



siê z 17,6 mln ton do 6,6 mln ton, czyli o ponad 60%. Jeœli chodzi o wêgiel koksowy to
w analogicznym okresie wywóz i eksport zmniejszy³ siê z 3,2 mln ton do 1,7 mln ton, czyli
o prawie 50%. W 2009 roku nast¹pi³o niewielkie zwiêkszenie wywozu i eksportu do 8,4 mln
ton. Wzrost wywozu i eksportu w 2009 roku wyniós³ 400 tys. ton dla wêgla energetycznego
oraz 100 tys. ton dla wêgla koksowego.

W tabeli 1 przedstawiono kraje, które kupowa³y polski wêgiel w 2009 roku. Naj-
wiêkszym odbiorc¹ by³y Niemcy, w 2009 roku importowa³y z Polski 2,7 mln ton. Drugim
importerem by³y Czechy – 1,3 mln ton, a nastêpnie Austria – 1,2 mln ton. Kolejne pod
wzglêdem wielkoœci importu kraje to Wielka Brytania – 581 tys. ton, S³owacja – 462 mln ton
i Francja – 386 tys. ton. Warto wspomnieæ, ¿e ten ostatni kraj jeszcze pod koniec XX wieku
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TABELA 1. Wywóz wêgla z Polski do krajów Unii Europejskiej [ton]

TABLE 1. Intra-community supply of hard coal from Poland to EU countries [ton]

Lp. Kraj
Wêgiel kamienny

ogó³em

z tego

do celów
energetycznych

do koksowania

1 Austria 1 173 350 880 692 292 658

2 Belgia 78 780 78 780 0

3 Czechy 1 283 440 602 398 681 042

4 Dania 97 614 97 614 0

5 Finlandia 223 696 223 696 0

6 Francja 385 572 357 679 27 893

7 Hiszpania 76 472 0 76 472

8 Holandia 165 440 165 440 0

9 Irlandia 240 055 240 055 0

10 Litwa 247 247 0

11 Niemcy 2 655 958 2 640 389 15 569

12 Portugalia 501 501 0

13 Rumunia 50 50 0

14 S³owacja 461 804 141 446 320 358

15 S³owenia 16 252 16 252 0

16 Szwecja 58 948 58 948 0

17 Wêgry 68 155 45 765 22 390

18 Wielka Brytania 580 872 580 872 0

19 RAZEM 7 567 206 6 130 824 1 436 382

�ród³o: Informacja … Marzec 2010



by³ licz¹cym siê w Europie producentem wêgla. Ostatni¹ kopalniê zamkniêto tam na
pocz¹tku obecnego stulecia. Czy polski przemys³ wydobywczy czeka taka sama przysz³oœæ?
Miejmy nadziejê, ¿e nie, zw³aszcza ¿e a¿ czternaœcie krajów europejskich i szeœæ poza-
europejskich korzysta z polskiego wêgla. Dalsze ograniczanie wydobycia uzale¿ni³oby
jeszcze bardziej odbiorców europejskich od zewnêtrznych dostawców i tym samym obni-
¿y³o wskaŸnik samowystarczalnoœci energetycznej, który i tak, w przypadku ropy i gazu, jest
bardzo niski.

W tabeli 2 przedstawiono kraje nie nale¿¹ce do Unii Europejskiej, ale kupuj¹ce polski
wêgiel. W tej grupie odbiorców najwiêcej wêgla importuje Turcja – 478 tys. ton. Pozosta³e
kraje spoza Unii, czyli – w kolejnoœci wielkoœci importu wêgla z Polski – Norwegia, Boœnia
i Hercegowina, Ukraina, Serbia i Czarnogóra oraz Macedonia importuj¹ zaledwie jedn¹
czwart¹ tej iloœci wêgla co Turcja. S¹ to iloœci tak niewielkie, ¿e nie maj¹ istotnego wp³ywu
na pracê polskich kopalñ.

Warto zwróciæ uwagê w jaki sposób eksportowany jest polski wêgiel. W tym celu
w tabeli 3 przedstawiono wywóz i eksport polskiego wêgla w podziale na drogê l¹dow¹
i drogê morsk¹. W 2009 roku drog¹ l¹dow¹ wywieziono z Polski 4,5 mln ton wêgla, co
stanowi³o 75,7% adekwatnej wielkoœci z 2008 roku. Odpowiednio drog¹ morsk¹ wy-
wieziono z Polski 3,6 mln ton, co stanowi³o 171,9% wielkoœci z poprzedniego roku.
Wiêkszoœæ wêgla jest sprzedawana przez poœredników, g³ównie Wêglokoks S.A., a nie-
wielka iloœæ wêgla jest sprzedawana bezpoœrednio przez kopalnie. Ró¿nica pomiêdzy iloœci¹
wêgla zakupionego dla potrzeb wywozu lub eksportu a faktyczn¹ iloœci¹ wêgla wy-
wiezionego i wyeksportowanego powiêksza zapasy wêgla na sk³adowiskach portowych
i œródl¹dowych.

369

TABELA 2. Wywóz wêgla z Polski poza Uniê Europejsk¹ [t]

TABLE 2. Intra-community supply of Polish hard coal, excluding EU countries [ton]

Lp. Kraj
Wêgiel kamienny

ogó³em

z tego

do celów
energetycznych

do koksowania

1 Boœnia i Hercegowina 40 077 10 352 29 725

2 Macedonia 700 700 0

3 Norwegia 66 205 66 205 0

4 Serbia i Czarnogóra 1 002 1 002 0

5 Turcja 478 077 0 478 077

6 Ukraina 9 818 0 9 818

7 RAZEM 595 879 78 259 517 620

�ród³o: Informacja … Marzec 2010



3. Import wêgla kamiennego

W 2009 roku import wêgla do krajów Unii Europejskiej wyniós³ 206 mln ton, co znaczy,
¿e by³ mniejszy o 13 mln ton w stosunku do roku 2008. Jak przewiduj¹ eksperci w 2010 roku
import ten ma siê zwiêkszyæ do 215 mln ton (Informacja ... 2010). Polska równie¿ importuje
wêgiel kamienny. W 2009 import wêgla do Polski wyniós³ 10,7 mln, czyli prawie trzykrotnie
wiêcej ni¿ w 2005 roku, kiedy osi¹gn¹³ wartoœæ 3,4 mln ton. W ogóle przez ostatnie lata
import systematycznie wzrasta, co pokazano na rysunku 3.

Najwiêkszy wzrost importu w stosunku do roku poprzedniego zanotowano w roku 2008,
gdy wyniós³ on 10,1 mln ton i by³ ponad 40% wiêkszy ni¿ w 2007 roku. Wiêkszoœæ
importowanego wêgla stanowi³ wêgiel energetyczny, pozosta³a iloœæ przypada na wêgiel
koksowy. W 2009 roku importowano 8,5 mln ton wêgla energetycznego i 2,2 mln ton wêgla
koksowego. O ile import wêgla energetycznego ca³y czas wzrasta, o tyle import wêgla
koksowego zmniejszy³ siê z 3,4 mln ton w 2008 do 2,2 mln ton w 2009 roku. Oznacza to
powrót do stanu z roku 2007, gdy import wyniós³ 2,3 mln ton. Wed³ug niektórych autorów
(Ozga-Blaschke 2010) import wêgla koksowego do Polski z Australii czy z Kanady, ze
wzglêdu na ceny FOB eksporterów, koszty transportu morskiego oraz koszty transportu
kolejowego do polskich koksowni usytuowanych na po³udniu kraju, by³by tak drogi, ¿e nie
powinien stanowiæ konkurencji dla polskiego wêgla koksowego, który wydobywany jest
w pobli¿u naszych koksowni. Import z krajów zamorskich mo¿e pojawiæ siê w przypadku
niedostatecznej poda¿y krajowego wêgla, co mia³o ju¿ miejsce w poprzednich dwóch latach
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TABELA 3. Wywóz i eksport [tys. t]

TABLE 3. Intra-community supply and export [ths. ton]

Rodzaj
transportu

Sposób sprzeda¿y 2008 rok 2009 rok
Ró¿nica
[tys. t]

Dynamika
[%]

Droga l¹dowa

poœrednicy 4 654,1 3 325,0 –1 329,1 71,4

bezpoœrednio przez kopalnie 1 331,9 1 28,7 –123,2 90,8

razem 5 986,0 4 533,7 –1 452,3 75,7

Droga morska

poœrednicy 2 100,2 3 627,8 1 527,6 172,7

bezpoœrednio przez kopalnie 10,8 1,6 –9,2 14,8

razem 2 111,0 3 629,4 1 518,4 171,9

Razem

poœrednicy 6 754,3 6 952,8 198,5 102,9

bezpoœrednio przez kopalnie 1 342,7 1 210,3 –132,4 90,1

razem 8 097,0 8 163,1 66,1 100,8

�ród³o: Informacja ... Marzec 2010



i dotyczy³o wêgli koksowych typu hard z Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A. W przypadku
wêgla energetycznego sytuacja jest ca³kiem inna. Wêgiel importowany jest g³ównie drog¹
kolejow¹ z Rosji, Ukrainy i Kazachstanu. Import wêgla z tego kierunku stanowi prawie 90%
ca³ego importu (Stala-Szlugaj 2010). G³ówni dostawcy to firmy SUEK oraz Kuzbass Fuel
Company. Ich udzia³ w eksporcie wêgla do Polski przekracza 50%. G³ówne przejœcia
kolejowe, przez które wwo¿ony jest wêgiel do Polski to KuŸnica, Terespol, Braniewo
i Hrubieszów.

Jeœli chodzi o import wêgla drog¹ morsk¹, Polska ma do dyspozycji cztery du¿e porty:
Gdañsk, Gdyniê, Œwinoujœcie i Szczecin. Najwa¿niejszy jest port Gdañsk, posiadaj¹cy
ca³kowicie zmechanizowany terminal wêglowy i place sk³adowe o pojemnoœci do 600 tys.
ton. Operatorem terminalu wêglowego jest Port Pó³nocny Sp. z o.o. Drugim co do wielkoœci
portem w Polsce jest port Gdynia, którego niew¹tpliw¹ zalet¹ jest fakt, ¿e jest to port
niezamarzaj¹cy. Oprócz wczeœniej wspomnianych portów prze³adunkiem towarów maso-
wych zajmuj¹ siê porty w Szczecinie i Œwinoujœciu. Prze³adunkiem towarów masowych
w Œwinoujœciu zajmuje siê firma Port Handlowy Œwinoujœcie Sp. z o.o., a w Szczecinie firma
Bulk Cargo – Port Szczecin Sp. z o.o. (Olkuski 2010). Porty te do niedawna zajmowa³y siê
eksportem polskiego wêgla, a obecnie przestawiaj¹ siê na import, co pozwoli na dalsze
funkcjonowanie portów i utrzymanie zatrudnienia dla za³óg w nich pracuj¹cych.
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Rys. 3. Import wêgla kamiennego do Polski w latach 2005–2009
�ród³o: Biuletyny ARE z lat 2005–2009

Fig. 3. Import of hard coal to Poland in the period 2005–2009



4. Porównanie zmian zale¿noœci eksport-import

Na rysunku 4 przedstawiono eksport oraz import wêgla kamiennego ogó³em do Polski
w latach 2005–2009, na rysunku 5 eksport oraz import wêgla energetycznego, a na rysunku 6
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Rys. 4. Porównanie trendów zmian eksportu i importu wêgla kamiennego ogó³em w Polsce w latach 2005–2009
�ród³o: Biuletyny ARE z lat 2005–2009

Fig. 4. Polish hard coal export and import trends in the period 2005–2009
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Rys. 5. Porównanie trendów zmian eksportu i importu wêgla kamiennego energetycznego w Polsce w latach
2005–2009

�ród³o: Biuletyny ARE z lat 2005–2009

Fig. 5. Polish steam coal export and import trends in the period 2005–2009



eksport oraz import wêgla koksowego. Na wykresach umieszczono równie¿ linie trendu
obrazuj¹ce tendencje zmian w handlu tym surowcem.

Widaæ wyraŸnie, ¿e ca³kowity eksport wêgla, jak równie¿ eksport wêgla energetycznego
w analizowanym okresie, zdecydowanie maleje. W tym samym czasie roœnie, chocia¿ nie tak
gwa³townie, import wêgla. W przypadku wêgla koksowego zale¿noœci nie s¹ tak jed-
noznaczne. W roku 2006 eksport tego wêgla wzrós³ w stosunku do poprzedniego roku o 500
tys. ton, aby w nastêpnych dwóch latach zmniejszyæ siê do wartoœci 1,6 mln ton, a potem
znowu zanotowaæ lekki wzrost o 100 tys. ton w roku 2009. Warto zauwa¿yæ, ¿e prze-
³omowym rokiem by³ rok 2008, gdy¿ po raz pierwszy w historii Polski import wêgla
kamiennego przekroczy³ eksport i jednoczeœnie wielkoœæ importu wynios³a ponad 10 mln
ton.

Podsumowanie

Polityka energetyczna Polski do 2030 (Polityka 2009) zak³ada wprowadzenie dywer-
syfikacji Ÿróde³ wytwarzania energii elektrycznej poprzez budowê pierwszej w Polsce
elektrowni j¹drowej oraz – zgodnie z wymogami Unii Europejskiej – wiêksze wykorzystanie
odnawialnych Ÿróde³ energii. Oznacza to zmniejszenie roli wêgla zarówno w produkcji
energii elektrycznej, jak i w bilansie zapotrzebowania na energiê finaln¹. Wêgiel nie bêdzie
jednak ca³kiem wyeliminowany. W prognozie zapotrzebowania na energiê finaln¹, za-
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Rys. 6. Porównanie trendów zmian eksportu i importu wêgla kamiennego koksowego w Polsce w latach
2005–2009

�ród³o: Biuletyny ARE z lat 2005–2009

Fig. 6. Polish coke coal export and import trends in the period 2005–2009



prezentowan¹ we wspomnianym wczeœniej dokumencie rz¹dowym, wêgiel bêdzie posiada³
sta³¹ i znacz¹c¹ pozycjê. W 2010 roku bêdzie to 10,9 Mtoe, w 2020 roku – 10,3 Mtoe,
a w 2030 roku – 10,5 Mtoe. W porównaniu z innymi noœnikami energii, zw³aszcza z energi¹
odnawialn¹, wêgiel nie wypada zbyt optymistycznie. Zapotrzebowanie na energiê finaln¹
w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii zanotuje wzrost od 4,2 Mtoe w 2010 roku, poprzez
5,9 Mtoe w 2020 roku, do 6,7 Mtoe w roku 2030. Jakie zmiany nast¹pi¹ w handlu wêglem?
Jak nowa polityka energetyczna Polski oraz dyrektywy unijne wp³yn¹ na eksport oraz import
wêgla w Polsce?

Rok 2009 by³ rokiem prze³omowym jeœli chodzi o import wêgla. Nast¹pi³o wiele zmian
w œwiatowym handlu tym surowcem. Na skutek kryzysu finansowego z poprzedniego roku
dosz³o do spowolnienia gospodarczego, co wp³ynê³o niekorzystnie na ca³¹ gospodarkê
œwiatow¹, w tym równie¿ na handel wêglem i jego wykorzystywanie w gospodarce. W wielu
krajach nast¹pi³ spadek udzia³u wêgla w strukturze wytwarzania energii. Najwiêkszy regres
zanotowano w Wielkiej Brytanii, gdzie udzia³ wêgla w strukturze wytwarzania energii
zmniejszy³ siê o 25%. W zwi¹zku z mniejszym zu¿yciem wêgla powiêkszy³y siê jego zapasy
w elektrowniach oraz w portach importowych. Na przyk³ad w Rotterdamie w paŸdzierniku
2009 roku zapasy wêgla kamiennego wynios³y 4 mln ton (Informacja... 2010). Jedno-
czeœnie, jak podaje World Energy Outlook 2008 (Coal 2008), œwiatowe zu¿ycie wêgla do
2030 roku bêdzie wzrastaæ szybciej ni¿ innych surowców energetycznych. Niektóre prog-
nozy mówi¹ nawet o podwojeniu produkcji wêgla w Chinach i o jeszcze szybszym wzroœcie
wydobycia w Indiach. Niew¹tpliwie Polska na trwa³e straci³a znacz¹c¹ pozycjê wœród
œwiatowych eksporterów wêgla i nigdy na ni¹ nie powróci, niemniej jednak na pewno nasz
kraj bêdzie g³ównym producentem wêgla w Unii Europejskiej i gwarantem bezpieczeñstwa
energetycznego Wspólnoty w zakresie tego surowca.
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New trend in Polish coal trade

Abstract

Rapid drop in Polish hard coal export has been observed in recent years. The case in question
concerns particularly power coal, although coking coal export was also reduced. In the same time coal
import was increased, what is a new and trouble-making process for Polish coal industry. In the year
2008, for the first time in the history, coal import exceeded export, and it amounted for 10,1 million
tones. If such trend prevails in the next years, that is equivalent to break-down of Polish hard coal
production, including serious social problems related to mass unemployment in Upper Silesian region.
The next years will verify this pessimistic diagnosis. Polish energy policy up to the year 2030, as well
as hard coal strategy in a period 2007–2015, assumes continuation of dominant role of coal in
electricity production, what is unquestionably a promising symptom for the Polish coal sector.

Review of hard coal import and export in Poland during a period 2005–2009, including partition
into power and coking coal and transport manner have been discussed in this study. Buyers of Polish
coal with partition for EU countries and other countries were also presented.
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