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1.  Wprowadzenie

W ostatnich kilkunastu miesiącach byliśmy świadkami 
bardzo wyraźnych zmian cen węgla energetycznego na 
światowych rynkach: od niezwykle wysokich wzrostów do 
dramatycznych spadków. Pomimo tego węgiel jest wciąż 
uważany za najbardziej stabilny – pod względem cen – su-
rowiec energetyczny. Sprzyjają temu obfite zasoby i w miarę 
równomierne ich rozprzestrzenienie na świecie: węgiel wy- 
stępuje na wszystkich kontynentach i jest wydobywany  
w kilkudziesięciu krajach, w odróżnieniu od ropy naftowej  
i gazu ziemnego, dla których występuje koncentracja zaso-
bów, a miejsca ich występowania i liczba wytwórców jest 
zdecydowanie ograniczona.

W dużym uogólnieniu można stwierdzić, że ceny węgla 
energetycznego na rynkach międzynarodowych uzależnione 
są od:
– zapotrzebowania na węgiel w regionach zużycia (po-

pyt),
– możliwości produkcyjnych w regionach wydobycia (po-

daż),
– możliwości (i kosztów) transportu węgla z regionu pro-

dukcji do regionu zużycia,
– konkurencyjności innych nośników energii.

Powszechną praktyką w światowym handlu węglem jest 
zapewnianie sobie przez odbiorców pewnej ilości dostaw  
w umowach terminowych (zawieranych zazwyczaj na okresy 
roczne) i uzupełnianiu zaopatrzenia na rynku spot – w za-
leżności od zapotrzebowania. Dokładne określenie poziomu 
zapotrzebowania na paliwo z np. rocznym wyprzedzeniem 
nie jest oczywiście możliwe, gdyż zależy od bardzo wielu 
czynników. Wśród nich można wymienić: rynkowe ceny ener-
gii elektrycznej i ciepła oraz ceny innych nośników energii, 
pogodę (temperatura powietrza i zmiany zapotrzebowania na 
energię do ogrzewania i/lub chłodzenia; opady i stan wód), 
poziom wytwarzania energii elektrycznej w hydroenergetyce 
i energetyce jądrowej itp. [2].

W sposób pośredni na ceny węgla wpływają procesy libe-
ralizujące rynki energii elektrycznej. Koszty paliw są niemal 
zawsze jedną z największych pozycji kosztów wytwarzania 
w energetyce, a więc rynkowe ceny paliw są istotne dla wy-
twórców energii, poddanych silnej konkurencji.

Celem artykułu jest przybliżenie zjawisk, które doprowa-
dziły najpierw do niespotykanych nigdy wcześniej wzrostów, 
a następnie załamania cen węgla energetycznego na rynkach 
w świecie.

2.  Struktura rynku węgla energetycznego

W klasycznym podziale rynków węglowych, stosowanym 
w większości statystyk i analiz, przyjmuje się podział na ry-
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nek Atlantyku i Pacyfiku i dla tych regionów geograficznych 
rozważa się oddzielnie przepływy węgla energetycznego  
i koksowego. Nazwy tych rynków pochodzą oczywiście od 
nazw oceanów, jakie przemierzają statki dostarczające węgiel 
od głównych dostawców do odbiorców. Rysunek 1 ilustruje 
rozwój rynku węgla energetycznego w regionie Atlantyku  
i Pacyfiku w latach 2004÷2007.

Przedmiotem międzynarodowego handlu jest zaledwie  
16 % światowej produkcji węgla kamiennego. W przypadku 
węgla energetycznego ten udział jest jeszcze mniejszy i wyno-
si obecnie 14 %. Około 90 % obrotów węglem realizowanych 
jest drogą morską. W 2007 r. handel drogą morską obejmował 
aż 607 mln ton (91 % całości handlu tym paliwem). Dla po-
równania – w 1990 było to 180 mln t (61 %), a na początku 
lat 80. ubiegłego wieku odpowiednio 93 mln ton i 43 %.

3.  Przepływy węgla energetycznego na rynkach

Rysunek 2 przedstawia schematycznie przepływy węgla 
energetycznego pomiędzy głównymi centrami zapotrzebo-
wania i produkcji tego paliwa. Dane liczbowe (w mln ton) 
odnoszą się do roku 2007 [5].

Rynek węgla energetycznego w regionie Atlantyku, 
tj. po stronie popytowej: kraje Unii Europejskiej, Europy 
Wschodniej oraz kraje rejonu Morza Śródziemnego, a po 

stronie podażowej: kraje Ameryki Północnej i Południowej, 
a także Rosja i Polska. 

Na rynku Pacyfiku popyt kreowany jest przez zapotrze-
bowanie ze strony krajów azjatyckich (Japonia, Korea Płd. 
oraz Chiny z Tajwanem i Hong Kongiem, a także Indie). 
Zapotrzebowanie to jest zaspokajane przede wszystkim dosta-
wami węgla z Australii i Indonezji, uzupełnianymi eksportem 
z Wietnamu, Chin i Rosji. 

Republika Południowej Afryki – dzięki swemu położeniu 
pomiędzy oboma centrami zapotrzebowania – jest dostawcą 
na oba rynki.

Dla zbilansowania potrzeb poszczególnych uczestników 
rynku, pewna część dostaw z rynku atlantyckiego trafia na ry-
nek Pacyfiku i odwrotnie. Tutaj istotną rolę odgrywają bieżące 
relacje cen na rynkach węgli i frachtów morskich.

Schemat prezentuje również uproszczony mechanizm 
tworzenia rynkowych cen węgla. Zasadniczym elementem 
tego mechanizmu są ceny FOB wiodących eksporterów, które 
w transakcjach spot powinny zapewnić tym eksporterom uzy-
skanie odpowiedniego zysku. Dostawcy na rynek Atlantyku 
konkurują ze sobą na poziomie ceny CIF w imporcie u odbior-
ców w Europie Zachodniej, a na rynku Pacyfiku – w imporcie 
do Japonii i innych krajów azjatyckich. Ważną rolę odgrywa 
więc tu transport morski i poziom stawek frachtowych. Istotny 
jest również stopień zrównoważenia podaży i popytu w danym 
regionie i w czasie.

Ceny na rynku spot oraz ceny w kontraktach termino-
wych wpływają na siebie wzajemnie. Aktywną rolę odgrywa 
tu również handel instrumentami finansowymi – indeksami 
węglowymi – na rynku pozagiełdowym.

Poniżej – w niezbędnym skrócie – przedstawiono poszcze-
gólne elementy mechanizmu tworzenia cen węgla energetycz-
nego, skupiając się na prezentacji skali zmian w ostatnich 
kilkunastu miesiącach na tle danych wieloletnich.

3.1.  Ceny węgla i stawki frachtowe

Do prezentacji wybrano najważniejsze dla rynku europej-
skiego wskaźniki cen: 
– CIF ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerpia), 
– FOB RB (Richards Bay–RPA),
– stawki frachtowe z RB do ARA.

Na rysunku 3 pokazano je w długim okresie: od począt-
ku 1991 do końca 2008 r. Pod koniec 2003 r. – ze względu 
na szybko rosnące zapotrzebowanie na węgiel na rynku 
azjatyckim (zwłaszcza w Chinach) – rozpoczął się bardzo 
wyraźny wzrost cen węgla na rynkach spot. Nieco wcześniej 
zaczęły rosnąć stawki frachtowe, gdyż okazało się, że świa-

Rys. 1.  Rozwój rynku węgla energetycznego w regionie 
Atlantyku i Pacyfiku

 Źródło: [3] (opracowanie własne na podstawie: [1, 5, 
11])

Rys. 2.  Struktura rynku węgla energetycznego i uproszczony 
mechanizm tworzenia cen (przepływy węgla w mln 
ton)

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Platts 
[10]

Rys. 3.  Średnie miesięczne ceny spot węgla energetycznego  
(na bazie CIF ARA i FOB RB) oraz stawki frachtowe 
(RB – ARA) w latach 1991÷2008

 Źródło: opracowanie własne (dane: [6, 9, 10])
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towa flota masowców była niewystarczająca dla takiej skali 
przewozów.

Sytuacja na rynku żeglugowym w głównej mierze zależy 
od światowego zapotrzebowania na surowce. Cechą charakte-
rystyczną rynku frachtowego jest ciągła zmienność popytu na 
usługi przewozowe i dostępnej podaży floty masowców. 

Najważniejszym czynnikiem, decydującym o bieżącym 
poziomie stawki frachtowej, jest relacja podaży i popytu na 
przewozy w poszczególnych grupach tonażowych masowców 
i w poszczególnych akwenach. 

Dla rynków frachtowych cechą charakterystyczną jest se-
zonowość: IV kwartał jest okresem wzmożonego sezonowego 
zapotrzebowania na przewozy wielu towarów masowych, w 
tym również węgla. Wtedy stawki rosną, a następnie – zazwy-
czaj na przełomie roku (grudzień/styczeń) następuje ich spadek 
na rynku spot. Pewne przesunięcia w terminach tych spadków 
uzależnione są też od pogody, wpływającej zarówno na zapo-
trzebowanie na węgiel, jak i utrudniającej ruch statków. 

Na rynkach spot węgla i frachtów można też zaobserwo-
wać jeszcze taką prawidłowość, że maksymalne ceny węgla 
niemal nigdy nie występują równocześnie z maksymalnymi 
cenami frachtów. Dzieje się tak dlatego, że przy rosnących 
cenach węgla spada zazwyczaj ilość zakupów (na rynkach 
spot). Z kolei mniejsza liczba przewozów powoduje obniżanie 
stawek frachtowych. Gdy sytuacja się zmienia – następuje 
odwrócenie tendencji.

3.2.  Poziom zbilansowania rynku

Na stopień zbilansowania rynku spot wpływa nie tylko 
poziom podaży i popytu w skali globalnej, ale też rozkład 
chwilowego zapotrzebowania na konkretnym rynku oraz 
możliwości dostarczenia węgla na ten rynek ze względu na 
dostępność surowca oraz możliwości transportowe.

W analizie tego zagadnienia pomocny będzie rysunek 4, 
który pokazuje skalę zmian cen w ostatnich dwóch latach (od 
stycznia 2007 r. do końca grudnia 2008 r.):
– dla węgla w imporcie (CIF ARA)
– dla węgla w ofercie najważniejszych eksporterów na rynki 

europejskie (FOB RB (RPA) i FOB Rosja Bałtyk),
– dla frachtów z RPA (capesize i panamax).

Wysokie wzrosty cen węgla, jakie miały miejsce pod ko-
niec 2007 r. i przez pierwsze miesiące 2008 r., były efektem 
połączonego oddziaływania wielu różnych czynników.

Przełom 2007/2008 r. był okresem dużych anomalii pogo-
dowych: niespotykanie ulewne deszcze i sztormy nawiedziły 
Australię i Indonezję, uniemożliwiając zarówno wydobycie, 

jak i transport węgla. Skutki tych zdarzeń były odczuwalne 
na rynkach przez wiele miesięcy. Dodatkowo na początku 
2008 r. Chiny zostały sparaliżowane przez śnieżyce. Rynek 
azjatycki miał więc bardzo ograniczone dostawy węgla przy 
dużym zapotrzebowaniu. 

Poważne problemy z podażą węgla wystąpiły również  
w RPA (zwiększone zużycie krajowe, problemy z transportem 
węgla ze względu na awarie trakcji elektrycznych i przerwy 
w dostawach prądu). 

RPA i Rosja – dwaj główni dostawcy na rynek europejski 
– są także ważnymi dostawcami na rynek azjatycki, a więc 
ich węgiel był wówczas szczególnie pożądanym towarem, co 
pozwoliło wywindować ceny na bardzo wysoki poziom. 

Kolejnym impulsem niepokoju na rynkach węglowych 
było trzęsienie ziemi w Chinach w maju 2008 r. Likwidacja 
jego skutków, a także gromadzenie węgla w elektrowniach 
przed letnim szczytem zużycia energii oraz Olimpiadą, zredu-
kowały eksport chiński i dodatkowo zintensyfikowały import, 
ograniczając podaż w regionie.

Na początku 2008 r. dostawy węgla z Rosji były ograni-
czone ze względu na stałe problemy transportowe (chroniczny 
brak wagonów) oraz zwiększony w porze zimowej poziom 
zużycia w kraju. Zamarznięte Morze Azowskie wyłączyło 
na długie tygodnie eksport rosyjskiego węgla przez porty 
ukraińskie; opóźnione były również przeładunki w portach 
bałtyckich. 

Problemy transportu wewnętrznego w Rosji trwały aż do 
jesieni. Ponadto corocznie w okresie wiosenno-letnim prze-
prowadza się w Rosji planowe remonty linii kolejowych, które 
wówczas ograniczają ich przepustowość. Do tego doszła ko-
nieczność uzupełnienia zapasów w elektrowniach rosyjskich 
przed sezonem zimowym. W sumie doprowadziło to do niemal 
całkowitego braku węgla rosyjskiego na rynkach spot (mimo 
utrzymujących się przez wiele miesięcy wysokich cen).

Należy również zwrócić uwagę na istotny wpływ zmniej-
szenia eksportu polskiego węgla na podaż węgla w Europie.

Utrzymywaniu się wzrostowej tendencji cen węgla  
w I połowie 2008 r. sprzyjały również następujące czynniki:
– wysokie i rosnące ceny ropy i gazu,
– słaba pozycja dolara amerykańskiego w stosunku do 

większości walut,
– wzmożone zapotrzebowanie na surowce (w tym energe-

tyczne) w Chinach, Indiach czy Brazylii, co potęgowało 
niedobór węgla na rynkach oraz floty do jego transportu, 
a więc wspomagało wzrost stawek frachtowych.
Szczytowe wartości cen węgla wystąpiły na począt-

ku lipca. Spadki cen, jakie po tym przesileniu wystąpiły  
w następnych miesiącach, były bardzo wyraźne (rzędu 10÷20 
dolarów z tygodnia na tydzień). Na koniec grudnia ceny CIF 
ARA osiągnęły około 84 dolary.

Pierwsze opinie, że rynek zbliża się do nieuchronnej korek-
ty, czyli spadku cen, pojawiły się już w maju 2008 r., gdy ceny 
CIF ARA przekroczyły 150 USD/t. Obserwatorzy i analitycy 
rynkowi podkreślali wówczas, iż nie ma żadnych fundamen-
talnych powodów, aby ceny osiągały takie wartości.

Dramatyczny wręcz spadek cen węgla wiąże się z ogól-
nym załamaniem światowej gospodarki. Kryzys finansowy, 
który w swej początkowej fazie dotyczył rynku kredytów 
hipotecznych w Stanach Zjednoczonych, rozprzestrzenił się 
szybko na giełdy i rynki finansowe, powodując widoczne 
już we wrześniu perturbacje we wszystkich dziedzinach go-
spodarki na całym świecie. Wielkich spadków doświadczyły 
światowe ceny ropy i gazu w USA – ceny obu tych surowców 
na koniec 2008 r. były najniższe od ponad dwóch lat. Spadki 
nie dotyczyły tylko cen gazu w Europie, które uzależnione 
są od polityki Rosji i sposobu ich powiązania z produktami 
ropopochodnymi.

Rys. 4.  Zmiany cen spot węgli i frachtów od stycznia 2007 r. do 
grudnia 2008 r.

 Źródło: opracowanie własne (dane: [7, 9, 10, 13])
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W zawirowaniach na rynkach węglowych nie do przece-
nienia jest rola Chin. Po Igrzyskach Olimpijskich nastąpiło w 
Chinach wyraźne zmniejszenie zapotrzebowania na surowce 
z importu (węgiel, ruda), co w szybkim czasie przełożyło się 
na spadki stawek frachtowych, gdyż brak zapotrzebowania 
na surowce odbił się brakiem zapotrzebowania na przewozy. 
Spowolnienie rozwoju w kraju tak ogromnym, jak Chiny 
wpływa nie tylko na rynki węgla, stali i frachtów, ale i na 
ogólną sytuację gospodarczą świata.

Rozważając przyczyny ostatnich spadków cen nie sposób 
też pominąć znaczenia „elementu spekulacyjnego”: w pierw-
szej połowie 2008 r., przy rosnących cenach, część uczest-
ników rynku (użytkowników i/lub pośredników) zamówiła 
więcej węgla, niż miała na niego zapotrzebowanie (lub zbyt) 
licząc, że pod koniec roku – gdy popyt tradycyjnie sezonowo 
rośnie – sprzeda go po lepszych cenach. Gdy okazało się, że 
z powodu spowolnienia gospodarki światowej zużycie węgla 
będzie mniejsze od spodziewanego, zaczęli pozbywać się 
nadmiaru surowca po znacznie niższych cenach. To samo 
odnosi się też do rynku frachtowego: część tonażu została 
zamówiona „na zapas” z nadzieją na odsprzedanie pod koniec 
roku po korzystniejszych cenach.

Wzrostowi cen węgla w eksporcie towarzyszyły przez 
wiele miesięcy wysokie ceny frachtów. Rekordowe poziomy 
stawek frachtowych z końca 2007 r. spowodowane były zbyt 
małą dostępnością statków z powodu opóźnień w przeładun-
kach w wielu portach. Opóźnienia miały miejsce zwłaszcza  
w Newcastle, gdzie kolejki statków oczekujących na prze-
ładunki liczyły niekiedy ponad 60 jednostek, jak również  
w portach brazylijskich (przez które eksportuje się rudę żelaza 
do Chin). Na skutek tego, kilka do kilkunastu procent stanu 
światowej floty było wyłączone z ruchu, gdyż statki oczeki-
wały przez wiele dni w kolejkach w różnych portach.

W ostatnim okresie stawki frachtowe podlegały bardzo du- 
żym fluktuacjom, osiągając maksimum w listopadzie 2007 r.  
(ponad 60 dolarów na trasie RB–ARA). W czerwcu 2008 r. 
rozpoczął się dramatyczny spadek: od ponad 50 USD/t do 
około 7 dolarów na koniec grudnia. Uważa się, że obecne 
stawki frachtowe są najniższe od 10 lat. 

3.3.  Kursy walut

Transakcje na międzynarodowych rynkach węglowych 
zawiera się w dolarach amerykańskich. Spadek wartości tej 
waluty wobec większości innych walut był przyczyną, że 
eksporterzy węgla często nie osiągali za swój węgiel aż tak 
korzystnych cen w przeliczeniu na walutę krajową, jak suge-
rowałyby wysokie ceny rynkowe, wyrażane w USD.

W pracy [3] dokonano oceny wpływu zmieniających się 
kursów walut krajów głównych eksporterów na przychody 
ze sprzedaży węgla energetycznego w eksporcie. Analizie 
poddano ceny FOB węgla oferowanego na rynku spot przez 
czterech głównych eksporterów: RPA, Rosję, Kolumbię  
i Indonezję. W artykule tym analizowano ceny wyrażone  
w USD i w walutach krajowych w okresie od stycznia 2006 
do czerwca 2008 r.

Wykonano następujące obliczenia:
– dla wybranych gatunków węgla z czterech krajów głów-

nych eksporterów ceny miesięczne przeliczono na walutę 
tych krajów,

– dodatkowo wykonano analogiczne obliczenia dla węgla 
polskiego w eksporcie oraz dla węgla importowanego do 
Europy Zachodniej (CIF ARA),

– kursy walut (w stosunku do USD i/lub EUR) zaczerp-
nięto z serwisów internetowych Europejskiego Banku 
Centralnego (ECB), Narodowego Banku Polskiego, portali 
x-rates.com i xe.com [12, 14, 15, 16],

– źródłowe informacje o cenach węgla pochodziły z ICR 
[10].
Obecnie analizę tę poszerzono o okres od lipca 2008 do 

stycznia 2009 r., a wyniki zestawiono w tablicy 1.
Pomiędzy styczniem 2006 r. a styczniem 2009 r. wartość 

jednego dolara amerykańskiego wyrażona w narodowych wa-
lutach tych krajów zmieniała się (w przybliżeniu) w zakresie: 
6÷10 randów południowoafrykańskich (ZAR), 1700÷2600 
kolumbijskich peso (COP), 8800÷11 500 indonezyjskich 
rupii (IDR), 23÷32 rosyjskich rubli (RUB), a tylko 0,63÷0,84 
euro (EUR). Kurs złotego zmieniał się wówczas w zakresie 
2,17÷3,22 zł/USD.

Analiza wyników zestawionych w tablicy 1 prowadzi do 
następujących spostrzeżeń:
– w styczniu 2009 r. wyrażone w dolarach ceny FOB wszyst-

kich eksporterów były znacząco niższe niż w styczniu 
2008 r., natomiast w walutach krajowych jedynie ceny 
eksporterów z RPA były wyższe,

– wszyscy eksporterzy doświadczyli większych spadków 
cen (w II połowie 2008 r. i w styczniu 2009 r.) niż wzro-
stów (w I połowie 2008 r.); tylko w przypadku eksporterów 
z Indonezji spadki cen były mniejsze, niż wzrosty cen,

– spośród czwórki najważniejszych dostawców węgla 
energetycznego do krajów zachodnioeuropejskich, eks-
porterzy rosyjscy doświadczyli największych spadków 
cen (pomiędzy styczniem 2008 r. a 2009 r.), zarówno  
w dolarach, jak i w rublach,

– w tych porównaniach najgorzej przedstawia się wynik 
polskiego węgla w eksporcie. Trzeba jednak podkreślić, 
że bazowano tutaj na notowaniach cen spot (według [10]), 
a nie faktycznych danych o rezultatach, osiągniętych  
w eksporcie przez krajowe górnictwo. 
Sytuacja przedstawia się odmiennie z punktu widzenia 

importerów, czego przykładem tutaj jest cena CIF ARA. 
Kupujący węgiel w Europie Zachodniej, rozliczający swe wy-
niki w euro, nie ponosili relatywnie aż tak dużych wydatków, 
jak by o tym świadczyły wysokie wzrosty cen rynkowych 
węgla w dolarach.

3.4.  Powiązanie cen spot z cenami w kontraktach

Ceny spot są bardzo wrażliwe na bieżące sygnały rynkowe. 
Brak jest obecnie wiarygodnych źródeł informacji na temat 
udziału zakupów węgla w transakcjach spot (lub w przetar-
gach) w całkowitej puli węgla w handlu międzynarodowym. 
Przed 2002 r. dla krajów Unii Europejskiej takim źródłem 
były np. statystyki Komisji Europejskiej, dotyczące moni-
torowania importu węgla do Wspólnoty. Na początku lat 90. 
ubiegłego wieku elektrownie w UE kupowały 60÷70 % węgla 
w kontraktach trwających ponad 1 rok, podczas gdy w 2000 r. 
już tylko 25 %. W Australii natomiast wciąż udział sprzedaży 
węgla w kontraktach jest znaczący: rzędu 60 %.

Zgodnie z mechanizmem tworzenia cen (rys. 2) – ceny 
na rynku spot wpływają na ceny w kontraktach. Ilustrują to 
wykresy na rysunku 5 i 6. 

Na rysunku 5 porównuje się średnie miesięczne ceny spot 
CIF ARA z kwartalnymi cenami dostaw węgla z importu do 
energetyki w Niemczech (średnie ceny na granicy według sta-
tystyki BAFA) oraz ze średnimi semestralnymi (półrocznymi) 
cenami węgla w imporcie do energetyki UE (wg statystyk 
publikowanych przez Komisję Europejską [7]). 

W chwili przygotowywania artykułu autorka dysponowała 
danymi o cenach dostaw do elektrowni niemieckich za trzy 
kwartały 2008 r. oraz danymi o cenach dostaw do energetyki 
w UE za I półrocze 2008 r. W związku z tym nie można 
jeszcze stwierdzić, w jakim stopniu ostatnie spadki cen spot 
wpłynęły na poziom cen w imporcie do tych odbiorców  
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w drugiej połowie 2008 r. Bazując jednak nawet na tych nie-
pełnych danych można zauważyć, że zmiany cen spot znajdują 
odzwierciedlenie w średnich cenach dostaw do wymienionych 
grup odbiorców. 

W I półroczu 2008 r. (dla tego okresu dostępny był komplet 
danych) wzrosty cen – w przeliczeniu na węgiel 25,12 MJ/kg 
i dolary amerykańskie – pokazano w tablicy 2.

Podobne porównanie dla rynku azjatyckiego pokazuje 
rysunek 6. Wskaźnikową ceną spot dla tego rynku jest cena 
FOB Newcastle, a ceną kontraktową – cena w kontraktach 
węgla z Australii wynegocjowana z elektrowniami japoński-
mi. Od kwietnia 2008 r. cena tych dostaw (na następny rok 
finansowy japoński – do marca 2009 r.) wynosi 125 USD/t 
(FOB Australia). Dla porównania na wykresie pokazano 
jeszcze zmiany cen FOB RB. Ta cena jest zarówno wskaź-
nikową ceną FOB dla rynku europejskiego, jak i ważnym 
indeksem dla rynku Pacyfiku, gdyż węgiel z RPA trafia na 
oba rynki. Zauważalna jest tu pełna zgodność cen FOB RB 
i FOB NEWC.

Ze względu na spadające ceny spot japońskie elektrownie 
podjęły próby renegocjacji kontraktów terminowych z do-

Tablica 1.  Zmiany cen węgli i kursów walut krajowych wobec USD w RPA, Rosji, Kolumbii i Indonezji oraz w Polsce i Europie 
Zachodniej

Zmiany cen węgli i kursów walut w okresach, %
Jedn. I’2006÷I’2007 I’2007÷I’2008 I’2008÷I’2009 I’2008÷VI’2008 VII’2008÷I’2009

RPA – FOB Richards Bay
USD/Mg 12 100 –25 41 –55
ZAR/Mg 26 94 +6 61 –42

ZAR/USD 15 –3 42 13 30
Rosja – FOB Bałtyk

USD/Mg 24 79 –35 47 –62
RUB/Mg 19 66 –17 42 –49

RUB/USD –7 –8 29 –3 35
Kolumbia – FOB Bolivar

USD/Mg 11 99 –31 41 –59
COP/Mg 9 81 –12 21 –44

COP/USD –2 –9 28 –15 36
Indonezja – FOB Kalimantan

USD/Mg 11 87 –19 66 –56
IDR/Mg 7 93 –4 64 –47

IDR/USD –4 4 19 –1 22
Polska – FOB Gdańsk

USD/Mg 23 79 –36 46 –63
zł/Mg 18 47 –18 29 –42

zł/USD –6 –18 29 –12 53
Europa Zachodnia – CIF ARA

USD/Mg 21 91 –43 41 –65
EUR/Mg 15 69 –37 34 –58

EUR/USD –7 –12 +11 –5 +19

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 5.  Porównanie średnich kwartalnych cen węgla importo-
wanego do elektrowni w Niemczech i średnich półrocz-
nych cen w imporcie do UE z cenami spot (CIF ARA)

 Źródło: opracowanie własne (dane: [8, 9, 17])
Tablica 2.  Przyrost cen w I półroczu 2008 (I ÷ VI)

% USD/tonę
Ceny spot CIF ARA 43 55

Dostawy do elektrowni w Niemczech 45 43

Dostawy do energetyki UE 46 37
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stawcami australijskimi. Jest to zupełnie wyjątkowa sytuacja, 
gdyż elektrownie japońskie tradycyjnie zawierają dłuższe 
kontrakty na dostawy węgla i niezwykle rzadko zwracają się 
o dokonanie zmian warunków kontraktu w trakcie jego obo-
wiązywania z obawy o utratę stabilnych dostaw, szczególnie 
jeśli dotyczy to Australii. 

Jak na razie przedmiotem negocjacji są ceny dostaw 
niewielkich ilości węgla w kontraktach terminowych rozpo-
czynających się z początkiem 2009 r. Większość kontraktów 
będzie podpisywana jednak dopiero w marcu 2009 r.

Ze względu na dużą zmienność sytuacji rynkowej, w kon-
traktach na dostawy węgla z Australii do Korei Płd. rozważa 
się zawieranie umów kwartalnych lub półrocznych zamiast 
dotychczasowych umów rocznych. Nie jest natomiast rozwa-
żane powiązanie cen kontraktowych z żadnym z indeksów.

Tablica 3.  Średnie miesięczne ceny CIF ARA w 2008 r. – w przeliczeniu na zł/tonę oraz zł/GJ 

Lp. Miesiące
Kurs Ceny węgla Miesięczne zmiany kursów i cen, %

zl/USD USD/tonę zł/tonę zł/GJ zł/USD USD/tonę zł/tonę
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 I 2,45 130,9 321,1 12,8
2 II 2,43 144,7 351,7 14,0 –0,9 10,6 9,5
3 III 2,28 139,6 318,6 12,7 –6,1 –3,5 –9,4
4 IV 2,19 138,7 303,1 12,1 –4,2 –0,7 –4,9
5 V 2,19 158,7 347,5 13,8 0,2 14,4 14,7
6 VI 2,17 185,0 401,3 16,0 –1,0 16,6 15,5
7 VII 2,07 208,9 431,8 17,2 –4,7 12,9 7,6
8 VIII 2,19 192,7 422,4 16,8 6,1 –7,8 –2,2
9 IX 2,35 170,5 400,6 16,0 7,2 –11,5 –5,2
10 X 2,70 120,0 323,8 12,9 14,8 –29,6 –19,2
11 XI 2,92 92,6 270,6 10,8 8,3 –22,8 –16,4
12 XII 2,97 81,3 241,4 9,6 1,7 –12,3 –10,8
13 Zmiany cen od stycznia do grudnia 35,5 –57,8 –42,8
14 Zmiany cen od lipca do grudnia 43,7 –61,1 –44,1

Źródło: obliczenia własne na podstawie [10, 12]

Rys. 6.  Porównanie cen w kontraktach Australia – Japonia (na 
bazie FOB) z cenami spot (FOB Newcastle i FOB RB)

 Źródło danych: [12]

4.  Porównanie cen CIF ARA w USD/tonę i zł/tonę

Prezentowane ceny węgla energetycznego na rynkach 
międzynarodowych odnoszą się do rynku spot. W warunkach 
polskich takich transakcji w dostawach dużych producentów 
do dużych odbiorców (energetyka zawodowa) praktycznie 
się nie spotyka. Jednakże badanie relacji cen węgla krajo-
wego do cen występujących na rynkach międzynarodowych 
jest pomocne w ocenie konkurencyjności polskiego węgla  
w stosunku do importu. 

W takich porównaniach istotną rolę odgrywa kurs złotego 
do dolara.

Zmienność tego kursu wykorzystano już w analizie 
przytoczonej w tablicy 1. Ilustrację tych zmian w dłuższym 
okresie – od stycznia 2000 r. do grudnia 2008 r. – pokazano 
na rysunku 7. Na wykresie zaznaczono też wyznaczoną linię 
trendu. Od lipca kurs ten wyraźnie rośnie i w grudniu osiągnął 
już poziom z początku 2007 roku.

W tablicy 3 zestawiono wartości liczbowe cen CIF ARA 
wg notowań Plattsa [13] – za 2008 r. (dane miesięczne). 
Oryginalne dane (ceny w USD/t) przeliczono na złote pol-
skie wg miesięcznych przeliczników zł/USD, publikowa-
nych przez NBP. Wynik podano w zł/tonę, a także w zł/GJ. 
Przeliczenia dokonano uwzględniając, że wskaźnik cen CIF 
ARA odnosi się do węgla o kaloryczności 6000 kcal/kg (czyli 
25,12 MJ/kg).

W kolumnach 7÷9 podano procentowe miesięczne zmia-
ny cen (oraz kursu). W wierszu 13 obliczono zmiany cen  
w grudniu w stosunku do stycznia, a w wierszu 14 – w stosun-
ku do lipca, kiedy to wystąpiły ceny maksymalne węgla.

Spadek cen w dolarach pomiędzy styczniem a grudniem 
2008 r. wyniósł około 58 %, lecz w drugim półroczu był 
wyraźniejszy – ponad 61 %. Ze względu na oddziaływanie 
kursu walut spadki cen w złotych są jednak znacznie mniejsze: 
od maksimum w lipcu do grudnia ceny spadły o około 44 %  
(a od początku roku – o niecałe 43 %). W tym czasie kurs 
złotego wobec USD wzrósł o 35,5 % (w drugiej połowie roku –  
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Tablica 4.  Orientacyjne ceny węgla (zł/GJ) w zależności od poziomu cen węgla w imporcie (USD/tonę) oraz kursu dolara

Cena węgla 
USD/tonę

Kurs zł/USD
3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0

70 8,4 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,0 10,3 10,6 10,9 11,1
80 9,6 9,9 10,2 10,5 10,8 11,1 11,5 11,8 12,1 12,4 12,7
90 10,7 11,1 11,5 11,8 12,2 12,5 12,9 13,3 13,6 14,0 14,3

100 11,9 12,3 12,7 13,1 13,5 13,9 14,3 14,7 15,1 15,5 15,9
110 13,1 13,6 14,0 14,5 14,9 15,3 15,8 16,2 16,6 17,1 17,5
120 14,3 14,8 15,3 15,8 16,2 16,7 17,2 17,7 18,2 18,6 19,1
130 15,5 16,0 16,6 17,1 17,6 18,1 18,6 19,1 19,7 20,2 20,7

Źródło: obliczenia własne

Rys. 7.  Zmienność kursu zł/USD w latach 2000 ÷ 2008

Rys. 8.  Średnie tygodniowe ceny spot węgla energetycznego 
(na bazie CIF ARA i FOB RB) oraz stawki frachtowe 
(RB – ARA) od 26.12.2008 do 20.02.2009 r.

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  
[9, 10]

o 43,7 %). Najwyższa cena w złotych (prawie 432 zł/t) wystą-
piła w lipcu pomimo najniższego wówczas kursu dolara.

Przy spadających cenach na świecie import, dla niektórych 
odbiorców w Polsce, może się stać interesującym sposobem 
zasilania w surowiec. Będzie to jednak zależało nie tylko od 
samych cen węgla na rynkach międzynarodowych, ale też od 
siły polskiej waluty wobec dolara. 

W tablicy 4 zamieszczono orientacyjne ceny węgla  
(w zł/GJ) przy kilku wybranych przykładowo poziomach 
cen węgla w imporcie (w USD/tonę) oraz kursie zł/USD  
w zakresie od 3 do 4 zł/USD. Dane te pozwalają na szacun-
kową ocenę atrakcyjności importu w zależności od sytuacji 
rynkowej [4].

Ze względu na obecny kurs złotego do dolara (około 
3,6÷3,7 zł/USD pod koniec lutego) sytuacja potencjalnych 
importerów węgla w Polsce jest mniej korzystna niż jeszcze 
pod koniec ubiegłego roku. W pewnym sensie chroni to 
jeszcze krajowych producentów przed masowym napływem 
węgla z importu na nasz rynek. 

5.  Początek 2009 roku

Pierwsze tygodnie 2009 r. przyniosły dalsze spadki cen 
węgla energetycznego na międzynarodowych rynkach. Tak 
więc nadzieje światowych eksporterów na poprawę sytuacji 
w związku z trwającym sezonem zimowym nie spełniły się. 
Efekt kryzysu gospodarczego jest zatem i tu widoczny, a zwią-
zane z nim zmniejszone zapotrzebowanie na energię nie gene-
ruje dodatkowego zapotrzebowania na węgiel. Na rysunku 8  
zilustrowano sytuację cenową na rynkach węgli i frachtów  
w pierwszych tygodniach nowego roku. Zaprezentowano dane 
analogiczne do tych przedstawionych wcześniej na rysunku 3. Pod 
koniec lutego ceny CIF ARA obniżyły się do około 70 USD/t.

Warto tutaj zwrócić uwagę na nietypowe zjawisko, z jakim 
mamy do czynienia już od połowy października ubiegłego 
roku, a mianowicie niemal zupełne zrównanie cen węgla na 
warunkach FOB i CIF. Taka sytuacja występuje w okresach 
nadmiaru węgla na rynkach, gdy sprzedający (pośrednicy lub 
producenci) i przewoźnicy godzą się na wyraźne obniżenie 
marży, aby tylko znaleźć zbyt dla swojego towaru. 

6.  Podsumowanie

Obecny poziom cen spot węgla w imporcie na rynki 
zachodnioeuropejskie powrócił do stanu sprzed dwóch lat 
(początek 2007 r.). Podobna była wówczas również relacja 
dolara do euro (rzędu 0,77). Wtedy jednak uważano takie ceny 
rynkowe węgla za wysokie, a obecnie – za bardzo niskie.

Na podstawie sygnałów płynących z rynków węglowych 
nie można obecnie wnioskować, że w najbliższym okresie 
sytuacja eksporterów (wzrost cen) może się wyraźnie po-
prawić.

Nietypowy 2008 r. dostarczył obserwatorom międzynaro-
dowych rynków węgla energetycznego nowych doświadczeń. 
Przede wszystkim uwypuklił złożoność procesów i związków, 
jakie łączą te rynki z kondycją całej gospodarki – w ujęciu 
globalnym, jak i poszczególnych krajów, czy rynków regio-
nalnych.

Niskie obecnie ceny rynkowe węgla zbliżają się do pozio-
mu kosztów eksporterów. W związku z tym należy liczyć się 
z możliwością wstrzymania projektów rozwoju wydobycia 
w świecie ze względu na trudności z uzyskaniem kredytów, 
bądź zbyt wysokich kosztów kapitału.
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*) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków. 
Artykuł opiniował prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki. 

Treść: Rok 2008 był okresem dynamicznych zmian zachodzących na wszystkich rynkach surowcowych. Artykuł przedstawia analizę 
bieżącej sytuacji na międzynarodowych rynkach węgla koksowego i koksu metalurgicznego na tle zmian, jakie zachodziły  
w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy. Gwałtowne spowolnienie w gospodarce światowej w ostatnich miesiącach ubiegłego 
roku odbiło się na kondycji przemysłu stalowego, jak też branż z nim powiązanych, takich jak: koksownictwo czy też górnictwo 
węgla koksowego. Jednym z efektów kryzysu gospodarczego jest spadek koniunktury na wyroby stalowe, co zmusiło koncerny 
hutnicze do radykalnych cięć produkcji i ograniczenia zakupów surowców. W artykule przedstawiono najnowsze prognozy 
dotyczące rozwoju sytuacji rynkowej oraz cen węgli koksowych i koksu w handlu międzynarodowym.
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Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki 
stali, węgla koksowego i koksu

Słowa kluczowe: 
stal, węgiel koksowy, koks, ceny kontraktowe, rynek międzynarodowy

1.  Wprowadzenie

Jednym z przejawów gospodarczego rozwoju świata jest 
wzrost popytu na wyroby stalowe, co pozostaje w związku 
z rozwojem budownictwa, przemysłu maszynowego, stocz-
niowego, infrastruktury transportowej, przemysłu samocho-
dowego, sprzętu AGD i wielu innych branż wytwarzających 
dobra z wykorzystaniem stali.

Globalny rozwój gospodarczy w ostatnich latach spowo-
dował, że realny popyt na wyroby stalowe wzrósł znacząco 
we wszystkich regionach świata. W latach 1997÷2007 jawne 
zużycie wyrobów stalowych wzrosło ponad 70 % do po-
ziomu 1,208 mld ton. Decydujący wpływ wywarły tu kraje 
azjatyckie, których udział w światowym wzroście zużycia 
wyniósł ponad 70 %, w tym samych Chin 60 %. Zużycie stali  
w Chinach w okresie 10 lat wzrosło czterokrotnie – z poziomu 
103 do 408 mln ton, a średnioroczne tempo wzrostu wyniosło 
14,7 % w porównaniu do 5,5 % w skali świata. W tej sytuacji 
normą stało się już rozpatrywanie globalnego rynku stali  
w kategoriach – Chiny i reszta świata.
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