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Prognozy dla rynków wêgla energetycznego
na œwiecie

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono zmiany cen wêgla energetycznego na miêdzynarodowych
rynkach spot w okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2011 r. Opisano wa¿niejsze zdarzenia
o skutkach gospodarczych, które zasz³y w tym czasie na œwiecie. Na tym tle omówiono
wybrane prognozy odnosz¹ce siê do przysz³ej pozycji wêgla w bilansie energetycznym œwiata
(prognozy d³ugoterminowe), rozwoju miêdzynarodowego handlu wêglem (prognoza œrednio-
terminowa) oraz cen wêgla (w prognozach banków).

S£OWA KLUCZOWE: wêgiel energetyczny, rynki miêdzynarodowe, prognozy

Wprowadzenie

Prognozy dla rynków wêgla energetycznego stanowi¹ jeden z elementów prognoz dla
szeroko pojêtego sektora energii. Przy postêpuj¹cej globalizacji gospodarki œwiatowej
problem dostêpu do surowców energetycznych, ich wystarczalnoœæ i perspektywy rozwoju
oddzia³uj¹ silnie na prognozowane wskaŸniki rozwoju gospodarczego zarówno poszcze-
gólnych krajów, jak i ca³ego œwiata.

Miêdzynarodowe rynki wêgla funkcjonuj¹ w ca³ym œrodowisku gospodarki œwiatowej.
Reaguj¹ wiêc nie tylko na sygna³y p³yn¹ce od producentów czy u¿ytkowników (poda¿ –
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popyt, eksport – import), ale te¿ na wszystkie zjawiska gospodarcze, zachodz¹ce w ich
otoczeniu. Te zjawiska s¹ wzajemnie powi¹zane, ale skomplikowane mechanizmy tych
relacji nie s¹ do koñca poznane i czêsto niemo¿liwe do przewidzenia. Wiele zjawisk i reakcji
rynkowych doczeka³o siê dog³êbnych analiz, opracowañ i teorii naukowych. Na bazie tych
teorii i obserwacji mo¿na je identyfikowaæ i interpretowaæ ex-post. W prognozowaniu
natomiast interpretacje nie s¹ tak oczywiste.

Obecnie wêgiel stanowi oko³o 27–29% w œwiatowym zu¿yciu energii pierwotnej [11,
15]. Œwiatowa produkcja wêgla kamiennego energetycznego wynios³a w 2010 roku oko³o
5,3 mld ton i by³a wy¿sza o blisko 300 mln ton od produkcji w 2009 r. [12].

Analizuj¹c pojawiaj¹ce siê w ró¿nych Ÿród³ach informacje na temat perspektyw dla
rynków wêgla energetycznego, mo¿na wyró¿niæ trzy grupy prognoz – ze wzglêdu na sposób
podejœcia do zagadnienia i horyzont prognozy.

Do grupy pierwszej mo¿na by zaliczyæ d³ugoterminowe prognozy zapotrzebowania na
noœniki energii w skali globalnej. Wêgiel jest w tych prognozach zazwyczaj traktowany jako
surowiec najbardziej stabilny i najmniej zale¿ny od zawirowañ politycznych na œwiecie.
Nawet wzi¹wszy pod uwagê postêpuj¹ce ograniczenia w wykorzystaniu wêgla w energetyce
krajów rozwiniêtych, wzrost zapotrzebowania na energiê w krajach rozwijaj¹cych siê bêdzie
prowadzi³ do zwiêkszenia zu¿ycia wêgla na œwiecie. Za wiod¹ce w tej grupie nale¿y uznaæ
prognozy Miêdzynarodowej Agencji Energii (IEA World Energy Outlook, WEO), ame-
rykañskiego Departamentu Energii (EIA DOE International Energy Outlook, IEO), czy
Banku Œwiatowego.

Grupa druga to œrednio- i krótkoterminowe prognozy rozwoju rynków wêgla energety-
cznego. Te prognozy skupiaj¹ siê przede wszystkim na mo¿liwoœciach produkcyjnych
i eksportowych g³ównych producentów oraz – z drugiej strony – na zmianach w zapotrzebo-
waniu na wêgiel. Tutaj mo¿na by wymieniæ prognozy regularnie sporz¹dzane przez austra-
lijskie rz¹dowe Biuro ds. Rolnictwa i Zasobów Naturalnych ABARE, czy te¿ niektóre
projekcje opracowywane przez banki czy inne instytucje finansowe.

Trzecia grupa to krótkoterminowe prognozy cen wêgla – takie oszacowania sporz¹dzane
s¹ przede wszystkim przez analityków bankowych. W tej grupie zdecydowanie najbardziej
widoczny jest wp³yw bie¿¹cej sytuacji rynkowej na wynik oszacowania. Si³¹ rzeczy te
prognozy s¹ najbardziej zmienne w czasie.

W artykule przedstawiono kilka prognoz dla wêgla energetycznego, jakie ukaza³y siê
w okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2011 r. Opisano te¿ w skrócie zdarzenia, jakie
w tym czasie wywar³y wyraŸny wp³yw na rynki wêgla energetycznego oraz zmiany cen. Bez
wzglêdu bowiem na to, jak wyrafinowanymi modelami matematycznymi dysponuj¹ twórcy
prognoz, wiele zdarzeñ zachodzi w sposób niekontrolowany i nieprzewidywalny, zarówno
co do samego faktu zdarzenia, jak i jego skali oraz ³añcucha powi¹zañ, jakie mo¿e spo-
wodowaæ.
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1. Zmiany cen wêgla energetycznego na miêdzynarodowych

rynkach spot na tle wa¿niejszych zdarzeñ o skutkach

gospodarczych

Od oko³o 20 lat w œwiatowym handlu wêglem energetycznym dominuj¹ rynki regionu
Pacyfiku. Tam zlokalizowani s¹ najwiêksi producenci i u¿ytkownicy wêgla. Z tego powodu
ka¿de wiêksze zaburzenie poda¿y czy popytu w tamtej czêœci œwiata odzwierciedla siê
w zmianach cen na rynkach spot (mianem spot okreœla siê tzw. transakcje natychmiastowe,
dla których przyjmuje siê 90-dniowy termin realizacji).

Do 2008 roku wp³yw bie¿¹cych zmian sytuacji poda¿owo-popytowej (tzw. fundamen-
tów rynku) na ceny wêgla by³ bardziej przewidywalny. Gdy nastêpowa³o jakieœ zdarzenie,
skutkiem którego mog³y byæ na przyk³ad przerwy w dostawach wêgla w eksporcie, rynki
spot reagowa³y w spodziewanym kierunku (ceny ros³y). W kryzysowym roku 2008 i w la-
tach nastêpnych zmiany cen wêgla w coraz wiêkszym stopniu reagowa³y równie¿ na inne
sygna³y rynkowe (jak np. zmiany cen ropy i gazu). Nie do pominiêcia jest te¿ znaczenie
spekulacji gie³dowych na rynkach surowców (g³ównie ropy naftowej), w wyniku czego
podstawy fundamentalne czêsto traci³y na znaczeniu.

Na miêdzynarodowych rynkach wêgla energetycznego – po drastycznych spadkach
w drugiej po³owie 2008 r. i na pocz¹tku 2009 r. [5] – ceny zaczê³y powoli rosn¹æ od marca
2009: z odnotowanego wówczas minimum na poziomie oko³o 60 USD/tonê, w po³owie
2010 r. osi¹gnê³y 90–100 dolarów. Rynki pocz¹tkowo odbudowywa³y siê powoli, gdy¿
œwiatowa gospodarka tkwi³a w kryzysie, a zmniejszone zapotrzebowanie na energiê nie
generowa³o przyrostu zapotrzebowania na wêgiel energetyczny.

W artykule analiz¹ objêto okres pomiêdzy czerwcem 2010 i 2011 roku. W dalszej czêœci
na wykresach zilustrowano zmiany wybranych wskaŸników cen wêgla oraz innych surow-
ców energetycznych.

Do analizy wybrano wa¿niejsze wskaŸniki cen, reprezentatywne dla rynku europej-
skiego i azjatyckiego: cenê wêgla importowanego do Europy (na warunkach CIF ARA) oraz
ceny eksporterów na warunkach FOB w portach: Richards Bay (RPA), Newcastle (Au-
stralia) oraz w portach ba³tyckich dla wêgla eksportowanego z Rosji. WskaŸniki te odnosz¹
siê do wêgla o zbli¿onych parametrach jakoœciowych: o wartoœci opa³owej rzêdu 25 MJ/kg
i zawartoœci siarki poni¿ej 1%. Ich zmiany w okresie analizy zilustrowano na rysunku 1:
wykres (a) przedstawia zmiennoœæ cen w USD/tonê, wykres (b) – zmiany wzglêdne tych cen
w stosunku do wartoœci z czerwca 2010 r.

W tabeli 1 zestawiono wartoœci liczbowe tych wskaŸników w pierwszym i ostatnim
miesi¹cu analizy oraz wyliczono ich zmiany: wszystkie indeksy cen wêgla wzros³y bardzo
istotnie – od 22% (wêgiel australijski) do 31% (CIF ARA).

Trzeci kwarta³ charakteryzuje siê zazwyczaj sezonowym mniejszym zapotrzebowaniem
na wêgiel energetyczny i mniejsz¹ aktywnoœci¹ w handlu miêdzynarodowym. Tak by³o
równie¿ w 2010 roku, lecz po bardzo spokojnym III kwartale, czwarty kwarta³ przyniós³
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Rys. 1. Zmiany wa¿niejszych wskaŸników cen wêgla energetycznego – (a) w USD/tonê, (b) w %
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych [8, 13, 17, 18]

Fig. 1. Changes of important steam coal price indices – (a) in USD/ton, (b) in %

TABELA 1. Porównanie wartoœci wskaŸników cen wêgla energetycznego w czerwcu 2010 i 2011 r.

TABLE 1. Comparison of steam coal price indices in June 2010 and 2011

Wyszczególnienie

Ceny wêgla [USD/Mg]

Europa RPA Australia Rosja

CIF ARA FOB RB FOB NEWC FOB Ba³tyk

Cze-2010 93,5 92,7 98,2 89,7

Cze-2011 122,7 118,7 119,9 118,9

Zmiana [%] 31,2 28,0 22,1 32,6



bardzo wyraŸne wzrosty cen wêgla energetycznego na rynkach miêdzynarodowych. Ostatni
kwarta³ roku to tradycyjnie okres wzmo¿onych zakupów przez importerów w krajach
le¿¹cych na pó³nocnej pó³kuli, gdzie w sezonie zimowym zu¿ycie wêgla roœnie. Ten wiêkszy
popyt zderzy³ siê jednak z ograniczeniami po stronie poda¿y. Problemy z wydobyciem
wêgla – w zwi¹zku z ulewnymi przewlek³ymi opadami deszczu – mieli czo³owi eksporterzy
w Australii, Indonezji i Kolumbii. K³opoty nie omija³y te¿ producentów w Rosji, gdzie po
katastrofie w kopalni Raspadskaja (w maju 2010 r.) wzmo¿ono kontrole bezpieczeñstwa
i w czêœci kopalñ na pewien czas wstrzymano wydobycie. W sezonie zimowym tamtejsi
producenci tradycyjnie zmagaj¹ siê z brakiem wagonów do przewozów wêgla. Mniejsze
iloœci surowca dostêpnego w eksporcie wynika³y te¿ z koniecznych – przed zim¹ – dostaw
krajowych, które maj¹ priorytet nad eksportem.

Warto przypomnieæ, ¿e w listopadzie i grudniu 2010 Europa Zachodnia doœwiadczy³a
silnego ataku zimy: mrozy i œnie¿yce sparali¿owa³y transport l¹dowy, a sztormy uniemo¿-
liwia³y dostawy drog¹ morsk¹. Te czynniki wspomaga³y utrzymywanie siê wysokich cen
wêgla na rynkach spot.

Równie¿ I kwarta³ 2011 roku obfitowa³ w wiele wydarzeñ, które wywiera³y znacz¹cy
wp³yw na ceny surowców – w tym energetycznych – na œwiecie. Chocia¿ w styczniu zaczê³a
siê poprawiaæ sytuacja pogodowa w Indonezji, wci¹¿ trwa³y opady w Kolumbii i RPA,
a powódŸ w Australii przybra³a wrêcz katastrofalne rozmiary. Skutki d³ugotrwa³ych opadów
deszczu o ponadprzeciêtnej intensywnoœci, jakich doœwiadczy³a Australia, okaza³y siê
bardzo powa¿ne: powodzie nie tylko zala³y czêœæ odkrywek, ale te¿ zniszczy³y infrastruk-
turê transportow¹ (drogi, koleje, porty). Odbiorcy wêgla mocno obawiali siê o mo¿liwoœæ
realizacji nie tylko zakupów spot, ale te¿ dostaw w kontraktach d³ugoterminowych.

Gdy z czasem i ta sytuacja nieco siê unormowa³a, w krajach Afryki Pó³nocnej rozpoczê³y
siê zamieszki polityczne, które rozszerzy³y siê wkrótce na region Œrodkowego Wschodu,
wprowadzaj¹c wielki niepokój na rynkach ropy i gazu.

W warunkach tej niestabilnej sytuacji na rynkach surowców energetycznych, kolejnym
impulsem wzrostu cen i niepewnoœci sta³o siê tragiczne w skutkach trzêsienie ziemi w Ja-
ponii (11 marca 2011 r.). Podmorskie wstrz¹sy na Pacyfiku (o sile ocenionej na 9 stopni
w skali Richtera) wywo³a³y niszcz¹c¹ falê tsunami, która zdewastowa³a pó³nocno-wschod-
ni¹ czêœæ Japonii. Oprócz elektrowni j¹drowej Fukushima, zniszczeñ dozna³y liczne elek-
trownie wêglowe, porty importuj¹ce wêgiel oraz rafinerie. Poniewa¿ Japonia importuje
w zasadzie wszystkie surowce energetyczne, jest niezwykle wa¿nym rynkiem dla ekspor-
terów zarówno wêgla, jak i ropy oraz gazu ziemnego (zw³aszcza w postaci skroplonej –
LNG).

W po³owie marca mia³y siê odbyæ w Japonii coroczne negocjacje cenowe pomiêdzy
przedstawicielami japoñskich elektrowni i australijskich eksporterów. Ustalana w tych
negocjacjach cena jest przez rynki wêglowe uwa¿ana za jeden wa¿niejszych wskaŸników,
gdy¿ obowi¹zuje przez rok w kontraktach na dostawy du¿ych iloœci wêgla. Rocznie a¿
60–70% wêgla z Australii trafia do Japonii. W œwietle zaistnia³ej sytuacji termin negocjacji
by³ niepewny, choæ poprzednie umowy wygasa³y z koñcem miesi¹ca. Ostatecznie – i doœæ
niespodziewanie – now¹ cenê kontraktow¹ ustalono 1 kwietnia (na bardzo wysokim po-
ziomie – blisko 130 dolarów).
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Bardzo wysokie ceny wêgla australijskiego (FOB NEWC, por. rys. 1a) utrzymywa³y siê
do pocz¹tku kwietnia 2011 r. W Europie natomiast wzrosty ceny wêgla (mierzone indeksem
spot CIF ARA) by³y reakcj¹ na wzrosty cen gazu czy ropy, a nie odwzorowaniem poziomu
zapotrzebowania na fizyczne dostawy (które pozostawa³y niskie).

Po burzliwym I kwartale 2011 r., drugi kwarta³ na miêdzynarodowych rynkach wêgla
energetycznego mo¿na by nazwaæ okresem stagnacji. W regionie Pacyfiku s³absze zapotrze-
bowanie tradycyjnych odbiorców wynika³o z os³abienia tempa wzrostu gospodarczego
(w Japonii – dodatkowo ze skutków trzêsienia ziemi; czêœæ elektrowni wstrzyma³a okresowo
odbiór wêgla). Ceny wêgla australijskiego by³y zbyt wysokie dla odbiorców z Chin czy Indii
i w ci¹gu paru tygodni spad³y do oko³o120 USD/tonê.

W Europie sk³onnoœæ do zakupów na rynkach spot by³a niewielka. Utrzymuj¹ce siê
wysokie wci¹¿ ceny wêgla mia³y wsparcie w cenach gazu (i ropy) oraz w poziomie cen na
tzw. rynku papierowym, gdzie handluje siê kontraktami terminowymi (typu forward, swap,
opcje) opartymi na indeksach wêglowych. Wartoœci tych indeksów najczêœciej pod¹¿aj¹ za
notowaniami cen ropy na rynku futures.

Co prawda w Niemczech – po wy³¹czeniu w marcu (po tragedii w Japonii) siedmiu
elektrowni j¹drowych o ³¹cznej mocy oko³o 7 GW (do kontroli bezpieczeñstwa) – zu¿ycie
wêgla wzros³o, lecz zgromadzone zapasy by³y wystarczaj¹ce, aby pokryæ pocz¹tkowy
wzrost zu¿ycia w energetyce. Niedobory energii kompensowane by³y dodatkowo importem
z Francji. Sytuacja ta nie spowodowa³a wiêkszych zawirowañ na rynkach, gdy¿ elektrownie
mia³y mo¿liwoœæ œci¹gniêcia paliwa ze sk³adowisk w portach ARA, albo te¿ odkupienia go
od innych u¿ytkowników, którzy dysponowali nadmiarem wêgla.

Rysunek 2 przedstawia – na podstawie danych Banku Œwiatowego [9] – jak w okresie
analizy zmienia³y siê œrednie ceny ropy naftowej na œwiecie, gazu ziemnego w imporcie do
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Rys. 2. Zmiany cen ropy naftowej, gazu ziemnego w imporcie do Europy oraz gazu LNG w imporcie do Japonii
na tle cen wêgla australijskiego w eksporcie

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych [9]

Fig. 2. Price changes of crude oil, natural gas imported to Europe, LNG imported to Japan
and Australian export coal



Europy i gazu LNG w imporcie do Japonii na tle zmian cen wêgla (reprezentowanego przez
wêgiel australijski FOB Newcastle). Poniewa¿ katastrofa naturalna w Japonii spowodowa³a
koniecznoœæ wy³¹czenia czêœci elektrowni j¹drowych, pojawi³y siê spekulacje, ¿e Japoñ-
czycy bêd¹ zmuszeni zast¹piæ tê energiê energi¹ z wêgla i gazu skroplonego (LNG), co nie
pozostanie bez wp³ywu na ceny tych surowców (jak pokazuje rys. 2 przewidywania te
sprawdzi³y siê co do cen LNG). W tabeli 2 zestawiono dane liczbowe o cenach tych
surowców z rysunku 2 w pierwszym i ostatnim miesi¹cu analizy oraz wyliczone ich zmiany.

2. Wp³yw kursów walut na ceny wêgla

Oficjaln¹ walut¹ w transakcjach na miêdzynarodowych rynkach wêgla jest dolar amery-
kañski (USD). Spadek jego wartoœci, czy inaczej – umacnianie siê walut krajów „wê-
glowych” wobec waluty amerykañskiej, jest jednym z istotnych czynników wp³ywaj¹cych
na ostatnie wzrosty cen wêgla w handlu na œwiecie.

Ze wzglêdu na tê aprecjacjê producenci (eksporterzy) wêgla wcale nie uzyskuj¹ a¿ tak
wysokich profitów ze sprzeda¿y, jak by to wynika³o z bie¿¹cych cen rynkowych; s¹ to
natomiast warunki korzystne dla importerów.

Na rysunku 3 przedstawiono, jak w kolejnych miesi¹cach zmienia³y siê relacje: euro
(EUR), po³udniowoafrykañskiego randa (ZAR), dolara australijskiego (AUD) i rosyjskiego
rubla (RUB) do dolara amerykañskiego – w porównaniu do wartoœci kursów tych walut z czer-
wca 2010 r. Dla porównania – pokazano tak¿e zmiany kursu polskiego z³otego (PLN/USD).

Na rysunku 4 z kolei pokazano zmiany wskaŸników cen wêgla (z rys. 1) – po ich
przeliczeniu na odpowiednie waluty „lokalne” – krajowe waluty eksporterów wêgla oraz
importerów ze strefy euro.
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TABELA 2. Porównanie cen ropy naftowej, gazu ziemnego w imporcie do Europy, gazu LNG
w imporcie do Japonii oraz cen wêgla australijskiego w eksporcie w czerwcu 2010 i 2011 r.

TABLE 2. Price comparison of crude oil, natural gas imported to Europe, LNG imported to Japan
and Australian export coal in June 2010 and 2011

Wyszczególnienie

Ropa naftowa
(œrednio)

Gaz ziemny
(Europa)

LNG (Japonia) Wêgiel (Australia)

USD/bary³kê USD/mln Btu USD/mln Btu USD/tonê

Cze-2010 74,7 7,7 10,5 98,2

Cze-2011 105,9 10,3 14,4 119,3

Zmiana [%] 41,6 32,6 37,4 21,5

�ród³o danych: [9]
1 Btu = 1,055 kJ
1 bary³ka = 0,159 m3



W tabeli 3 zestawiono wartoœci liczbowe przeliczników walutowych (przedstawionych
na rys. 3) i ich zmiany pomiêdzy czerwcem 2010 i 2011, a tak¿e zmiany cen wêgla po
przeliczeniu na waluty „lokalne”.

Porównuj¹c rysunki 1b i 4 oraz dane z tabel 1 i 3 zauwa¿a siê, ¿e po przeliczeniu cen
wêgla na waluty krajów eksporterów, wzrosty cen by³y o kilkanaœcie procent ni¿sze od
wzrostów cen w dolarach. Dla Australii wyst¹pi³ nawet spadek cen w AUD/tonê, gdy¿ dolar
australijski najbardziej siê umocni³ w stosunku do dolara amerykañskiego, a dodatkowo ten
eksporter uzyska³ w pokazanym okresie najmniejszy przyrost cen wêgla w USD.

Dla importerów ze strefy euro natomiast wzrost cen wêgla wyniós³ faktycznie „tylko”
11,4%, gdy ceny spot CIF ARA wzros³y o ponad 30%.

S³aboœæ amerykañskiej waluty jest odzwierciedleniem aktualnego stanu gospodarki tego
kraju, która ma wci¹¿ najwiêkszy wp³yw na stan gospodarki œwiatowej.
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Fig. 3. Changes of exchange rates of EUR, ZAR, AUD RUB and PLN to American Dollar

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

c
z
e
-1

0

lip
-1

0

s
ie

-1
0

w
rz

-1
0

p
a
Ÿ
-1

0

lis
-1

0

g
ru

-1
0

s
ty

-1
1

lu
t-

1
1

m
a
r-

1
1

k
w

i-1
1

m
aj

-1
1

c
z
e
-1

1

z
m

ia
n
y

c
en

w
w

al
u
ta

c
h

lo
k
a
ln

y
c
h

[%
]

CIF ARA FOB RB FOB NEWC FOB Rosja

Rys. 4. Zmiany cen wêgla w przeliczeniu na waluty krajów eksporterów oraz importerów ze strefy euro

Fig. 4. Changes of coal price converted into currencies of coal exporters and ‘euro zone’ importers



3. Prognozy d³ugoterminowe

3.1. Zapotrzebowanie na wêgiel w prognozie IEA (WEO 2010)

Miêdzynarodowa Agencja Energii (IEA) publikuje swoje coroczne prognozy energe-
tyczne dla œwiata na pocz¹tku listopada. Obecnie mo¿na wiêc przytoczyæ jedynie prognozê
z listopada 2010 (pt. World Energy Outlook 2010, WEO 2010) [19].

W prognozie tej rozwa¿ono trzy scenariusze, siêgaj¹ce po rok 2035:
� scenariusz 1 – tzw. Nowe Polityki (New Policies Scenario) – to podstawowy scenariusz

w prognozie; uwzglêdniono w nim szeroko pojête polityczne porozumienia, jak i plany
anonsowane przez poszczególne kraje, dotycz¹ce zarówno zagadnieñ œrodowiskowych,
jak i problemów bezpieczeñstwa dostaw energii,

� scenariusz 2 – tzw. Bie¿¹ce Polityki (Current Policies Scenario) – w poprzednich
prognozach IEA nazywany by³ scenariuszem referencyjnym. Opisuje on rozwój zagad-
nieñ energetycznych w œwiecie przy za³o¿eniu utrzymania stanu (w zakresie porozumieñ
politycznych) z po³owy roku 2010 – bez zmian polityki w horyzoncie prognozy,

� scenariusz 3 – tzw. scenariusz „450” (450 Scenario) – jego podstawowym za³o¿eniem
jest wdro¿enie polityki umo¿liwiaj¹cej ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do
2°C (czyli ograniczenie koncentracji CO2 w atmosferze do 450 ppm).
W scenariuszu 1 wzrost zapotrzebowania na wêgiel pomiêdzy rokiem 2008 a 2035

oceniono na oko³o 20%, przy czym prawie ca³y wzrost ma nast¹piæ do roku 2020. Zapotrze-
bowanie na wêgiel jest znacznie wy¿sze w scenariuszu 2, a znacznie ni¿sze w scenariuszu
„450”. Zapotrzebowanie to w horyzoncie prognozy – wed³ug poszczególnych scenariuszy
i w podziale na kraje rozwiniête i rozwijaj¹ce siê – przedstawiono w tabeli 4.
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TABELA 3. Porównanie wartoœci przeliczników walutowych oraz zmian cen wêgla w przeliczeniu
na waluty lokalne w czerwcu 2010 i 2011 r.

TABLE 3. Comparison of exchanges rates and changes of coal prices converted into ‘local’
currencies in June 2010 and 2011

Wyszczególnienie Europa RPA Australia Rosja

Kursy EUR/USD ZAR/USD AUD/USD RUB/USD

Cze-2010 0,8192 7,6511 1,1728 31,2519

Cze-2011 0,6951 6,7981 0,9429 27,9873

Zmiana [%] –15,2 –11,1 –19,6 –10,4

Zmiana cen wêgla w przeliczeniu na waluty lokalne

w euro w randach
w dolarach

australijskich
w rublach

Zmiana [%] 11,4 13,8 -1,8 18,7



W krajach OECD zapotrzebowania na wêgiel w latach 2008 – 2035 (w scenariuszu New

Policies) bêdzie siê zmniejszaæ w tempie 1,7% rocznie, natomiast w krajach non-OECD –
bêdzie ros³o w tempie 1,4% rocznie. Sumarycznie wzrost dla œwiata w tym scenariuszu
oszacowano na 0,6% rocznie. W Unii Europejskiej spadek zu¿ycia wêgla bêdzie najwy¿szy
i wyniesie œrednio 3%: z 434 mln tpu w 2008 do 193 mln tpu w 2035 (tpu – tona paliwa
umownego; 1 tpu = 1 tce – ton of coal equivalent).

Prognozy te dotycz¹ ca³ego wêgla (kamiennego i brunatnego). We wszystkich trzech
scenariuszach udzia³ krajów rozwijaj¹cych siê w globalnym zapotrzebowaniu na wêgiel
przewy¿sza udzia³ krajów z grupy OECD, przy czym prawie 90% wzrostu zapotrzebowania
bêdzie pochodziæ z trzech krajów: Chin, Indii i Indonezji. W 2035 roku Chiny utrzymaj¹
pozycjê lidera w œwiatowym zu¿yciu wêgla, Indie zajm¹ drug¹ pozycjê wyprzedzaj¹c Stany
Zjednoczone, a na czwartym miejscu uplasuje siê Indonezja.

Produkcja wêgla w scenariuszu 1 wzroœnie z oko³o 4,9 mld tpu w 2008 r. do ponad
5,6 mld tpu w 2035 roku. Chiny bêd¹ wtedy wydobywaæ po³owê wêgla w œwiecie, a pro-
dukcja Indonezji przewy¿szy Australiê. Œwiatowy handel wêglem ukszta³tuje siê na pozio-
mie 840 mld tpu w 2035 r., choæ przejœciowo w latach wczeœniejszych bêdzie wy¿szy.

3.2. Zapotrzebowanie na wêgiel w prognozie US EIA (IEO 2010)

D³ugoterminowe prognozy amerykañskiej rz¹dowej Energy Information Administra-

tion – pod nazw¹ International Energy Outlook (IEO) – ukazuj¹ siê zazwyczaj w maju lub
czerwcu. W tym roku – prawdopodobnie ze wzglêdu na dynamicznie zmieniaj¹c¹ siê
sytuacjê gospodarcz¹ USA i œwiata, niepewn¹ sytuacjê w krajach produkuj¹cych ropê
naftow¹ oraz konsekwencje awarii elektrowni j¹drowej Fukushima – kilkakrotnie prze-
suwano termin publikacji (ostatnio – na drug¹ po³owê wrzeœnia 2011 r.). W tabeli 5
zestawiono wiêc zapotrzebowanie na wêgiel w œwiecie oszacowane w ubieg³orocznej
prognozie (IEO 2010 – scenariusz referencyjny) [14]. W porównaniu do prognozy IEA
(WEO 2010 – Current Policies) przyjêto tu inne tempo wzrostu zapotrzebowania: o 1,1%
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TABELA 4. Zapotrzebowanie na wêgiel w scenariuszach WEO 2010 [mln tpu]

TABLE 4. World coal consumption in WEO 2010 scenarios [million tce]

Wyszczególnienie 1980 2008
New Policies Current Policies 450 Scenario

2020 2035 2020 2035 2020 2035

OECD 1 379 1 1612 1 452 1 021 1 596 1 507 1 348 709

Non-OECD 1 181 3 124 4 213 4 600 4 557 6 037 3 998 2 856

Razem œwiat 2 560 4 736 5 665 5 621 6 153 7 544 5 347 3 566

Udzia³ Non-OECD 46% 66% 74% 82% 74% 80% 75% 80%

�ród³o: [19]



rocznie do 2020 roku, póŸniej – o 2% rocznie. W krajach OECD zu¿ycie wêgla powróci do
poziomu z roku 2008 dopiero w 2035 r. (IEA nie przewiduje powrotu do tak wysokiego
zu¿ycia w krajach uprzemys³owionych).

Po przejœciowym spadku udzia³u wêgla w globalnym wytwarzaniu energii elektrycznej
(z 44% w 2007 do 40% w 2020) w 2035 roku z wêgla bêdzie siê produkowaæ 43%
elektrycznoœci, a udzia³ tego paliwa w zu¿yciu energii pierwotnej zwiêkszy siê do 28%
(z 27% w 2007).

W krajach rozwiniêtych zu¿ycie wêgla wzroœnie w Ameryce Pó³nocnej, w mniejszym
stopniu w Azji, a spadnie w Europie.

3.3. D³ugoterminowa prognoza cen surowców energetycznych
Banku Œwiatowego

Bank Œwiatowy (BŒ) aktualizuje co kwarta³ swoje d³ugoterminowe prognozy cen dla
kilkudziesiêciu surowców i produktów: od surowców energetycznych, mineralnych i metali
po produkty rolne.

W grupie surowców energetycznych przedmiotem prognozy s¹ te ceny, dla których BŒ
prowadzi regularn¹ comiesiêczn¹ statystykê – w tym surowce pokazane na rysunku 2. Na
rysunku 5 zilustrowano zmiennoœæ cen tych trzech surowców wed³ug najnowszej prognozy
BŒ (datowanej na 2.06.2011) – siêgaj¹cej po rok 2020 [10].

Najni¿sza cena (80 USD/tonê) ma wyst¹piæ w 2016 roku, by wzrosn¹æ do 85 dolarów
w 2020.

Pozosta³e surowce (ropa naftowa oraz gaz ziemny w imporcie do Europy) – po szczycie
cen w 2011 – maj¹ sukcesywnie tanieæ, a w 2020 roku osi¹gn¹æ poziom z 2010 r.
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TABELA 5. Zapotrzebowanie na wêgiel w scenariuszu referencyjnym IEO 2010 [mln tpu]

TABLE 5. World coal consumption in IEO 2010 reference scenario [million tce]

Wyszczególnienie 1980 2008 2020 2035
wzrost 2008–2035

[%]

OECD 1 384 1 692 1 614 1 740 2,8

Non-OECD 1 136 3 095 3 872 5 685 83,7

Total 2 520 4 787 5 486 7 425 55,1

Udzia³ Non-OECD 45% 65% 71% 77% –

�ród³o: [14] (dane Ÿród³owe przeliczono z Btu na tpu)



4. Œrednioterminowa prognoza rozwoju handlu

wêglem energetycznym (ABARE)

ABARE (rz¹dowe Australijskie Biuro ds. Rolnictwa i Gospodarki Zasobami) sporz¹dza
regularnie (co kwarta³) projekcje rozwoju handlu wêglem energetycznym na œwiecie na
najbli¿sze 1,5 – 2 lata, a raz w roku, w I kwartale, prezentuje prognozê œrednioterminow¹ (na
5 lat). Wêgiel energetyczny jest dla Australii – pod wzglêdem wartoœci – trzecim towarem
eksportowym, przysparzaj¹c ponad 15 mld AUD przychodu (pierwsze miejsce zajmuje ruda
¿elaza, a drugie – wêgiel koksowy).

Ostatnia prognoza œrednioterminowa zosta³a opublikowana w raporcie „Australian
Commodities” w marcu 2011 r. (tu¿ przed trzêsieniem ziemi w Japonii) [7].

W okresie prognozy wzrost œwiatowego handlu wêglem energetycznym oceniony zosta³
przez ABARE na œrednio 4% rocznie. Za ten wzrost odpowiada przede wszystkim silny
wzrost importu w Azji (g³ównie Chiny i Indie – po oko³o 130 mln ton w 2016 r.). Gospodarki
rozwijaj¹cych siê krajów azjatyckich rosn¹ w szybkim tempie, roœnie wiêc równie¿ zapo-
trzebowanie na energiê elektryczn¹. Znacz¹ca czêœæ tej energii bêdzie wytwarzana w elek-
trowniach wêglowych. W 2016 roku import do krajów azjatyckich ma osi¹gn¹æ 651 mln ton
(o 140 mln ton wiêcej ni¿ w 2010 r.).

Inaczej przedstawia siê sytuacja w tradycyjnych regionach importu wêgla (Japonia,
Europa): tutaj wzrost gospodarczy jest ni¿szy, a w wyniku polityki rz¹dów – promuj¹cych

242

70

80

90

100

110

120

130

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

w
ê
g
ie

l
U

S
D

/t
,
ro

p
a

U
S

D
/b

b
l

220

240

260

280

300

g
a
z

U
S

D
/1

0
0
0
m

3

Prognoza

Rys. 5. Prognoza cen surowców energetycznych do 2020 r. – wed³ug Banku Œwiatowego (w cenach bie¿¹cych)
�ród³o danych: [10]

Fig. 5. Commodity price forecast (energy) – in US current Dollars



gaz i energiê ze Ÿróde³ odnawialnych (a do tragedii w Fukishimie równie¿ energetykê
j¹drow¹) – wykorzystanie wêgla w energetyce bêdzie maleæ.

Na rysunku 6 zilustrowano rozwój importu (w podziale na Azjê i Europê) oraz eksportu
wêgla energetycznego na œwiecie do 2016 roku w prognozie ABARE. Wzrost eksportu
bêdzie mo¿liwy przede wszystkim dziêki rozwijaniu produkcji z przeznaczeniem na eksport
w Indonezji, Australii, Kolumbii i RPA. Dla Rosji wzrost potencja³u eksportowego oceniany
jest jako umiarkowany (z 87 mln ton w 2010 do 97 mln w 2016 r.).

W kolejnej krótkoterminowej prognozie ABARE z czerwca 2011 (na najbli¿sze 18
miesiêcy) [7] dokonano pewnych korekt, obni¿aj¹c nieco prognozowane obroty na miêdzy-
narodowych rynkach wêgla energetycznego w 2011 roku – m.in. ze wzglêdu na mniejszy
import do Japonii i mniejszy eksport z Australii. W roku 2012 natomiast zapotrzebowanie na
wêgiel w japoñskiej energetyce powinno siê odrodziæ, a nawet wzrosn¹æ (w porównaniu do
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Fig. 6. Development of steam coal import (a) and export (b) in the world till 2016



poprzednich prognoz), gdy¿ wytwarzanie elektrycznoœci w energetyce j¹drowej bêdzie
mniejsze.

Eksport z Australii w 2011 i 2012 roku (prognozowany teraz odpowiednio na 137 i 162
mln ton) – bêdzie o kilka milionów ton ni¿szy od przewidywanych wczeœniej poziomów,
gdy¿ zniszczenia w kopalniach i infrastrukturze transportowej (na skutek wspomnianych ju¿
katastrofalnych powodzi) okazuj¹ siê trudne do usuniêcia w krótkim terminie. Jednak¿e
liczne nowe kopalnie, których uruchomienie przewidywane jest na rok 2012, pozwol¹ na
zwiêkszenie eksportu o 25 mln ton w porównaniu z rokiem 2010 (142 mln ton).

W ci¹gu najbli¿szych 18 miesiêcy ABARE przewiduje, ¿e na rynku Azji i Pacyfiku
utrzyma siê wysoki poziom cen spot wêgla energetycznego – powy¿ej 100 dolarów za tonê.
Poziom œwiatowego handlu tym surowcem w 2011 r. oceniono na 790 mln ton, a w 2012 r. –
na 834 mln ton (w 2010 r. by³o to 771 mln ton).

5. Ceny wêgla w prognozach banków

Analitycy bankowi œledz¹ i analizuj¹ sytuacjê na rynkach surowców, jak równie¿ spo-
rz¹dzaj¹ prognozy ich cen, gdy¿ banki udzielaj¹ kredytów firmom dzia³aj¹cym w przemy-
s³ach wydobywczych i surowcowych.

W prognozach krótkoterminowych bie¿¹ca sytuacja na rynkach spot znajduje naj-
wiêksze odwzorowanie. Tutaj licz¹ siê m.in.: zaburzenia (nawet krótkotrwa³e) po stronie
poda¿y i/lub popytu, stan zapasów w portach i u u¿ytkowników, stan rynków frachtowych,
przewidywane konsekwencje aktualnych warunków pogodowych itp.

W tabeli 6 zestawiono kilka prognoz cen wêgla, jakie ukaza³y siê w analizowanym
okresie w czasopismach bran¿owych [8, 17] oraz w Ÿród³ach internetowych [10, 13, 20].
Ograniczono siê przy tym tylko do prognoz obejmuj¹cych rok 2011 lub lata póŸniejsze
(pominiêto te prognozy z 2010 roku, które podawa³y przewidywan¹ œredni¹ cenê roczn¹ na
2010).

Najczêœciej prognozami objête s¹ najpopularniejsze wskaŸniki cen wêgla (tzw. indeksy
API): API 2 – odpowiadaj¹cy cenie spot na warunkach CIF ARA oraz API 6 – odpo-
wiadaj¹cy cenie FOB Newcastle. Niektóre z banków prognozuj¹ wartoœci obu indeksów,
niektóre – tylko jednego. Na koñcu tabeli przytoczono dla porównania prognozowane
przez ABARE ceny wêgla australijskiego FOB Newcastle w kolejnych prognozach kwar-
talnych.

Œledz¹c liczby przytoczone w tabeli 6 mo¿na zauwa¿yæ, jak z up³ywem czasu zmienia³o
siê podejœcie do prognozowanych cen pod wp³ywem zmieniaj¹cej siê sytuacji rynkowej –
w tym zdarzeñ opisanych w skrócie w punkcie 1 artyku³u. W prognozach tych samych
instytucji przewidywane na rok 2011 ceny œrednie sukcesywnie ros³y. Jeœli jednak prog-
nozowano ceny na kilka nastêpnych lat, to w kolejnych latach ceny te maj¹ tendencjê
malej¹c¹. Analitycy oceniaj¹ wiêc, ¿e obecne ceny rynkowe s¹ na tyle wysokie, i¿ nie
powinny ju¿ rosn¹æ.
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Nale¿y na koniec wspomnieæ, ¿e zaanga¿owanie niektórych banków w rynki surowcowe
ma czêsto tak¿e inny charakter, albowiem uczestnicz¹ one w operacjach finansowych na
rynkach instrumentów pochodnych, gdzie przedmiotem transakcji jest obrót indeksami cen
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TABELA 6. Wybrane prognozy cen wêgla energetycznego [USD/tonê]

TABLE 6. Selected forecasts of steam coal prices [USD/ton]

Nazwa banku
Data

opublikowania
prognozy

CIF ARA (API 2) FOB NEWC (API 6)

na rok 2011 na nastêpne lata na rok 2011 na nastêpne lata

Macquarie (australijski
bank inwestycyjny)

X’10 103 – – –

Barclays Capital
X’10 91 – – –

XII’10 99 – 100 –

Credit Suisse I’11 120
2012 r. – 130;
2013 r. – 120

– –

Deutsche Bank

I’11 122 2012 r. – 140 – –

V’11 137

2012 r. – 150;
2013 r. – 125;
2014 r. – 110;
2015 r. – 105

– –

Standard Chartered
I’11 115 126

V’11 119

AME Minaral
Economics

VIII’10 ok. 105

NAB – National
Australia Bank

VIII’10 ok. 105–106

III’11 115
2012 r. – 105;
2013 r. – 95

Bank Œwiatowy VI’11 125

2012 r. – 110;
2013 r. – 100;
2014 r. – 90;
2015 r. – 85

ABARE

IX’10 100

XII’10 100–105

III’11 125

2012 r. – 115;
2013 r. – 110;
2014 r. – 105;
2015 r. – 85

VI’11 130 2012 r. – 117

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [8, 10, 13, 17, 20].



surowców. Ten obrót (z natury rzeczy) ma charakter gry spekulacyjnej. W tej grze uczest-
nicz¹ ró¿nego rodzaju instytucje finansowe, banki i fundusze inwestycyjne. Uczestnicy
transakcji na rynkach finansowych (tzw. papierowych) najczêœciej inwestuj¹ równie¿ w inne
surowce. Doœwiadczenia wyp³ywaj¹ce z analiz przyczyn kryzysu œwiatowego z 2008 roku
potwierdzaj¹, ¿e dzia³ania spekulacyjne wypaczy³y proporcje cen na rynkach wielu surow-
ców (np. ropy naftowej). Zmiany cen wêgla energetycznego powi¹zane s¹ w coraz wiêk-
szym stopniu ze zmianami cen ropy naftowej czy gazu ziemnego, a nie wynikaj¹ tylko
z klasycznych relacji poda¿y i popytu na rynkach wêgla (np. [2]).

Podsumowanie

Wszelkie prognozy przedstawiaj¹ obraz przysz³oœci widziany z perspektywy zdarzeñ
i stanu otoczenia w³aœciwych dla momentu sporz¹dzania tych prognoz. Zaistnienie nowych
okolicznoœci mo¿e wp³yn¹æ na zmiany przyjmowanych za³o¿eñ.

W prognozowaniu d³ugoterminowym wiele z uwarunkowañ bie¿¹cych traci na zna-
czeniu i nie jest w ogóle brane pod uwagê. S¹ one jednak istotne w podejmowaniu bie¿¹cych
decyzji o zaanga¿owaniu w operacje na rynku wêglowym.

We wszystkich przytoczonych prognozach za kluczowe przyjmuje siê zapotrzebowanie
na wêgiel w dynamicznie rozwijaj¹cych siê wielkich krajach azjatyckich, jak Chiny i Indie.
Oba te kraje nale¿¹ do czo³owych producentów, konsumentów i importerów wêgla ener-
getycznego.

Wœród eksporterów tego surowca przewodz¹ Indonezja i Australia. W Australii zu¿ycie
krajowe wêgla w energetyce nie bêdzie raczej rosn¹æ. Inaczej ni¿ w Indonezji, Chinach
i Indiach, a tak¿e w RPA oraz w wielu innych krajach rozwijaj¹cych siê, gdzie wêgiel –
rodzimy lub importowany – bêdzie podstawowym noœnikiem energii pierwotnej.

W najbli¿szych latach na rynkach mo¿e pojawiæ siê nowy eksporter – Mozambik, gdzie
odkryto bardzo du¿e zasoby wêgla i rozpoczyna siê jego eksploatacjê.

Unia Europejska – jako ca³oœæ – jest wci¹¿ najwiêkszym importerem wêgla energetycz-
nego na œwiecie (ok. 20% œwiatowego handlu). W krajach cz³onkowskich produkcja w³asna
wêgla zmniejsza siê. Niemcy maj¹ zakoñczyæ wydobycie w 2018 roku. W Polsce (bêd¹cej
najwiêkszym producentem wêgla kamiennego w UE) krajowa produkcja nie zaspokaja ju¿
potrzeb i roœnie import (w ostatnich latach wielkoœæ importu przewy¿sza poziom eksportu
wêgla). Dla UE27 ABARE prognozuje import wêgla energetycznego na poziomie 150–170
mln ton.

Poziom produkcji w³asnej wêgla w UE (ale te¿ perspektywy jego przysz³ego wyko-
rzystywania w energetyce) zale¿eæ bêdzie od dalszych dzia³añ i inicjatyw politycznych,
które przede wszystkim skierowane s¹ na redukcjê emisji gazów cieplarnianych i wzrost
udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w unijnym bilansie paliwowo-energetycznym [1].
Przy deklarowanym przez niektóre kraje stopniowym odchodzeniu od energetyki j¹drowej
podstawowym paliwem w energetyce stanie siê gaz ziemny (g³ównie pochodz¹cy z im-
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portu). Zwiêkszony popyt na gaz mo¿e spowodowaæ wzrost jego cen, szczególnie ¿e liczba
dostawców jest ograniczona [3]. W Polsce pewne nadzieje na przysz³oœæ budzi mo¿liwoœæ
wykorzystania niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu ziemnego, g³ównie tzw. gazu z ³upków
(shale gas), jest to jednak przysz³oœæ, której nie mo¿na obecnie okreœliæ precyzyjnie.

Ceny rynkowe wêgla energetycznego w handlu miêdzynarodowym w okresie analizy
utrzymywa³y siê na wysokim poziomie. Jednym z powodów takiego stanu jest deprecjacja
waluty amerykañskiej (w której rozliczne s¹ kontrakty na rynkach œwiatowych) w stosunku
do walut krajów eksporterów wêgla. W prognozach przewiduje siê spadek cen wêgla
energetycznego w najbli¿szych kilku latach – mniej wiêcej do poziomu z 2010 roku (ok.
90–100 USD/tonê dla CIF ARA).
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Urszula LORENZ

Forecasts for steam coal markets in the world

Abstract

Paper presents the changes of steam coal prices in the international spot markets in the period
between June 2010 and June 2011. Most important events of economic consequences, which occurred
in the world in this time have been described. On this background, selected forecasts have been
discussed: long term forecast of future position of coal in global energy balance, middle term outlook
for coal trade development and coal price forecasts (elaborated by banks).
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