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Zmiennoœæ cen wêgla krajowego
na tle rynków œwiatowych

i wybranych wskaŸników gospodarczych

STRESZCZENIE. W artykule zwrócono uwagê na zagadnienie zwi¹zane z wahaniami cen wêgla energe-
tycznego na rynkach miêdzynarodowych. Analizie poddano ceny wêgla importowanego na rynek
Polski, którego poziom mo¿na traktowaæ jako parytet importowy. G³ównymi czynnikami, które
oddzia³uj¹ na poziom cen na rynku krajowym i na tryb zawierania umów s¹ wielkoœæ importu
wêgla oraz brak barier prawnych i logistycznych w imporcie wêgla. Dla rynku europejskiego
najwa¿niejszym indeksem cen w imporcie jest indeks CIF ARA, œciœle skorelowany z innymi
cenami z rynków miêdzynarodowych. Obecnie ju¿ obserwowana jest zbie¿noœæ na rynku polskim
z rynkiem miêdzynarodowym i w przysz³oœci nale¿y oczekiwaæ jeszcze silniejszych zwi¹zków
w wyniku zwiêkszaj¹cego siê importu wêgla. Dodatkowo odbiorcy wêgla (elektrownie) coraz
wiêcej energii elektrycznej sprzedaj¹ na gie³dzie w transakcjach spot i w zwi¹zku z tym bêd¹
chcieli w ten sam sposób realizowaæ zakupy wêgla. Realizacja takich kontraktów wymaga jednak
du¿ej wiedzy o funkcjonowaniu tych rynków (wielkoœæ umów, termin realizacji, poœrednicy,
koszty dostawy, ubezpieczenia itp).

S£OWA KLUCZOWE: ceny wêgla, indeksy wêglowe, zmiennoœæ cen wêgla, parytet importowy

37

* Dr hab. in¿., prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii
Nauk, Zak³ad Badañ Rynku Paliwowo-Energetycznego, Kraków; e-mail: zg@min-pan.krakow.pl



Wprowadzenie

Czynnikami, które w coraz wiêkszym stopniu oddzia³uj¹ na poziom cen na rynku krajowym
i na tryb zawierania umów s¹ wielkoœæ importu wêgla oraz brak barier prawnych i logis-
tycznych w imporcie wêgla. Natomiast ceny w imporcie wynikaj¹ wprost z relacji na rynkach
miêdzynarodowych, co powoduje koniecznoœæ ci¹g³ej analizy tych cen i znajomoœci panuj¹cych
tam regu³ (Grudziñski 2014). W artykule zwrócono uwagê na zagadnienie zwi¹zane z waha-
niami cen na rynkach miêdzynarodowych. Analizie poddano ceny wêgla importowanego na
rynek Polski, którego poziom mo¿na traktowaæ jako parytet importowy.

W ostatnich latach mo¿na zaobserwowaæ tendencjê wi¹zania cen wêgla w kontraktach
krajowych z cenami miêdzynarodowymi. W handlu miêdzynarodowym tendencja ta staje siê
obowi¹zuj¹c¹ regu³¹, gdy¿ czêœæ transakcji zawieranych jest na rynku natychmiastowym (ceny
spot). Ponadto ceny spot kreuj¹ ceny referencyjne, które s¹ czêsto wykorzystywane jako baza
w kontraktach œrednio- i d³ugoterminowych. Wynikiem tego jest wzrost roli miêdzynarodowych
indeksów cenowych, opracowywanych dla wszystkich wa¿niejszych producentów i rynków
odbiorców wêgla (Grudziñski 2012, 2013a, b).

Natomiast na polskim rynku wêgla, w zwi¹zku z coraz wiêkszym importem, ceny w dosta-
wach do du¿ych odbiorców s¹ w coraz wiêkszym stopniu stymulowane zmianami cen z rynków
miêdzynarodowych. S¹ one w kontraktach indywidualnie ustalane z ka¿dym odbiorc¹.

Du¿y wzrost importu wynika tak¿e z tego, ¿e obecny rynek wêgla jest rynkiem odbiorcy.
U¿ytkownicy mog¹ dobieraæ paliwo z rynku stosownie do swoich iloœciowo-jakoœciowych
wymagañ. Kryterium w tym wyborze jest nie tylko cena, ale tak¿e parametry jakoœciowe wêgla.
Te czynniki powoduj¹, ¿e konieczne s¹ obserwacja i analiza tendencji zmian cen na rynkach
miêdzynarodowych.

1. Ceny wêgla energetycznego na rynku miêdzynarodowym

Prezentowane w artykule ceny wêgla z rynków miêdzynarodowych odnosz¹ siê do cen spot.
Powszechn¹ praktyk¹ w œwiatowym handlu wêglem jest zapewnianie sobie przez odbiorców
pewnej liczby dostaw w umowach terminowych (zawieranych zazwyczaj na okresy roczne)
i uzupe³nianiu zaopatrzenia na rynku spot – w zale¿noœci od zapotrzebowania. Szacunkowo
przyjmuje siê, ¿e udzia³ tego typu transakcji w ca³kowitej puli zakupów wêgla wynosi oko³o
20%.

We wspó³czesnym handlu wêglem energetycznym na œwiecie operuje siê w zasadzie tzw.
wskaŸnikami (indeksami) cen, czyli cenami odniesionymi do pewnej standaryzowanej jakoœci
i sprecyzowanej formu³y dostawy. W odniesieniu do wêgla energetycznego za taki wzorzec
jakoœciowy uwa¿a siê najczêœciej wêgiel o kalorycznoœci 25,1 MJ/kg (6000 kcal/kg) i za-
wartoœci siarki poni¿ej 1%. W artykule wszystkie prezentowane ceny wêgli odnosz¹ siê do
tego standardu jakoœciowego. Nale¿y jednak odnotowaæ, ¿e w ostatnich 2–3 latach nast¹pi³
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dynamiczny rozwój indeksów dla wêgli o ni¿szej wartoœci opa³owej (funkcjonuj¹ one na rynku
azjatyckim).

Na rysunku 1 przedstawiono porównanie miesiêcznych cen spot wêgla energetycznego:
CIF ARA (ceny z rynku Europejskiego), FOB RB (wêgiel w porcie Richards Bay – RPA),
FOB Newcastle (wêgiel w porcie Newcastle – Australia) z cenami (rocznymi) w kontraktach
Australia – Japonia i cenami (kwartalnymi) wêgla importowanego przez elektrownie Nie-
mieckie (ceny na granicy).

Wszystkie prezentowane ceny spot w artykule s¹ – w zale¿noœci od okresu – maksymaln¹
œredni¹ arytmetyczn¹ z czterech indeksów publikowanych przez: Plattsa, Argusa, globalCoal
i McCloskey.

Ceny w kontraktach terminowych chronione s¹ tajemnic¹ handlow¹ i rzadko kiedy siê je
upublicznia. Praktycznie jedynym wyj¹tkiem s¹ ceny w rocznych kontraktach na dostawy wêgla
z Australii do Japonii, gdzie od lat stosuje siê praktykê ustalania – przez negocjatorów,
reprezentuj¹cych obie strony – jednej ceny, która przez kolejne 12 miesiêcy obowi¹zuje w danej
grupie kontraktów (Lorenz 2010; Lorenz i in. 2013; Gawlik, red. 2013).

WskaŸnik CIF ARA odzwierciedla warunki cenowe w imporcie morskim wêgla do portów
Europy Zachodniej (Amsterdam – Rotterdam – Antwerpia). Dwa pozosta³e wskaŸniki FOB
obrazuj¹ ceny w eksporcie z Australii i RPA. FOB Newcastle jest podstawowym indeksem dla
rynków Azji i Pacyfiku, natomiast indeks FOB RB (Richards Bay) jest tradycyjnym mierni-
kiem cen dla rynku europejskiego, ale istotnym tak¿e dla rynku azjatyckiego (szczególnie
indyjskiego).

Przez wiêkszoœæ czasu wartoœci indeksów cen z rynków spot s¹ wyraŸnie ni¿sze od cen
kontraktowych (poza okresami gwa³townych zmian cen na rynku). Tendencje z rynków spot
s¹ bardzo zbie¿ne miêdzy sob¹, natomiast ceny z rynków terminowych pod¹¿aj¹ za cenami spot
z pewnym opóŸnieniem.

Jak ju¿ wspomniano, dla rynku europejskiego najwa¿niejszym indeksem cen w imporcie jest
indeks CIF ARA, a jak pokazano na rysunku 1, jest on œciœle skorelowany z innymi cenami
z rynków miêdzynarodowych. Na rysunku 2 przedstawiono ceny roczne oraz tendencje zmian cen
wêgla energetycznego na warunkach CIF ARA od 2000 do 2014 roku. Na wykresie pokazano
tak¿e minimalne i maksymalne poziomy cen miesiêcznych w danym roku. Wielkoœci te pokazuj¹,
z jakimi wahaniami cen mieliœmy do czynienia w danym roku. Wykres ten obejmuje szerszy okres
czasu ni¿ pozosta³e wykresy w celu pokazania tendencji w szerszym horyzoncie czasowym.

W ca³ym przedstawionym okresie 2000–2011 mo¿na wyró¿niæ dwie podstawowe tendencje
zmian cen:
G lata 2000–2011 – wzrostowa tendencja cen. Ceny w tym czasie wzros³y z 36 USD/tonê

(2000 r.) do 122 USD/tonê (2011 r.). Oczywiœcie w tym czasie by³y zarówno okresowe
spadki, jak i wzrosty odbiegaj¹ce od g³ównej tendencji. Maksymalne ceny wyst¹pi³y
w 2008 r., kiedy cena roczna uzyska³a poziom 147 USD/tonê (14,1 z³/GJ) a maksymalna
cena miesiêczna w tym roku osi¹gnê³a poziom 209 USD/tonê. W tym czasie by³o to prawie
20 z³/GJ. Ró¿nica cen miesiêcznych minimalnych i maksymalnych w tym roku wynios³a
a¿ 128 USD/tonê. Po tym okresie wyst¹pi³a krótka lokalna silna tendencja spadkowa. Ceny
w ci¹gu roku spad³y do poziomu przed okresem maksymalnych wzrostów. Kolejne dwa lata
2010 i 2011 podtrzyma³y tendencje wzrostow¹ i ceny w kolejnych dwóch latach szybko
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Rys. 1. Porównanie cen wêgla importowanego do elektrowni w Niemczech (œrednie kwartalne)
z cenami kontraktowymi Australia–Japonia (œrednie roczne)

oraz z miesiêcznymi cenami spot (CIF ARA, FOB Richards Bay i FOB Newcastle
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Argus, Platts, Bank Œwiatowy, globalCoal, VDKI

Fig. 1. A comparison of coal prices, coal imported to power plants in Germany (quarterly average),
with contractual prices: Australia – Japan (annual average)

and monthly spot prices (CIF ARA, FOB Richards Bay, and FOB Newcastle)

Rys. 2. Tendencje zmian cen wêgla indeksu CIF ARA w latach 2000–2014
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Argus, Platts, globalCoal, VDKI

Fig. 2. Trends in CIF ARA coal prices in 2000–2014



wzros³y do poziomi 122 USD/tonê (14,4 z³/GJ). W latach 2000–2011 œrednioroczne tempo
wzrostu cen wynios³o 9,1%;

G lata 2011–2014 (pierwsze pó³rocze) charakteryzowa³y siê spadkow¹ tendencj¹ cen. Ceny
spad³y z poziomu 122 USD/tonê (14,4 z³/GJ) do 77 USD/tonê (9,3 z³/GJ). Obecna tendencja
trwa ju¿ trzeci rok i w ka¿dym roku ceny by³y ni¿sze ni¿ w poprzednim. W tym okresie ceny
ju¿ obni¿y³y siê o 37%, co daje œrednioroczny spadek na poziomie 8,2%. Jest to wiêc silna
tendencja spadkowa. Ceny zbli¿y³y siê do poziomów obserwowanego w 2004 roku. W posz-
czególnych latach w tym okresie obserwujemy stosunkowo ma³e zró¿nicowanie cen mie-
siêcznych (przy jednoznacznej tendencji) minimalnych i maksymalnych w danym roku.
Ró¿nice te kszta³towa³y siê w granicach 10–20 USD/tonê.

2. Ceny wêgla energetycznego w imporcie do Polski

Jak ju¿ opisano we wczeœniejszym rozdziale, ceny CIF ARA s¹ œrednimi cenami wêgla
importowanego do portów ARA od ró¿nych producentów i nale¿y je traktowaæ jako
pewne wskaŸniki tendencji cenowych na rynku europejskim. W rzeczywistoœci importer wêgla,
czêsto wykorzystuj¹c firmy poœrednicz¹ce, dokonuje transakcji kupna wêgla od konkretnego
producenta na warunkach FOB, który nastêpnie transportowany jest do u¿ytkownika. Poni¿ej
przeanalizowano tak¹ sytuacjê w celu okreœlenia zakresu zmiennoœci cen w imporcie od
najwa¿niejszych eksporterów wêgla na rynki europejskie.

Wyniki obliczeñ zademonstrowano na rysunku 3. S¹ to maksymalne i minimalne ceny
wêgla hipotetycznie eksportowanego przez najwiêkszych producentów na rynek polski (dane
miesiêczne od pocz¹tku 2007 roku) pokazane na tle cen wêgla z portów ARA. Zakres zmian
pokazuje, z jak du¿ymi wahaniami cen musi siê liczyæ potencjalny importer wêgla. Wyliczone
ceny obejmuj¹ wszystkie koszty zwi¹zane z importem wêgla. S¹ to ceny w porcie polskim na
warunkach DDP pokazane na tle cen wêgla importowanego z portów ARA. Formu³a DDP
(Delivered Duty Paid – dostarczone, c³o op³acone) jest jedn¹ z formu³ handlowych, okreœlonych
w zestawie regu³ miêdzynarodowych Incoterms.

Obliczenia cen wêgla importowanego przeprowadzono wed³ug nastêpuj¹cego schematu
obliczeniowego:
G wybrano piêciu najwiêkszych dostawców wêgla na rynki europejskie (RPA – port Richards

Bay, Kolumbia – port Bolivar, Rosja – porty ba³tyckie i l¹dowe na granicy polskiej,
Indonezja – port Kalimantan i Australia – port Newcastle) i dla wêgli z tych krajów w uk³a-
dzie miesiêcznym wyznaczono przedzia³ minimalnych i maksymalnych cen importowych
na polski rynek;

G ceny wêgli w imporcie to w tych obliczeniach ceny na warunkach DDP. Na ceny te sk³adaj¹
siê takie elementy jak: cena wêgla FOB w porcie eksportera, koszty frachtu do portów
polskich, ubezpieczenie ³adunku, koszty i op³aty portowe oraz mar¿e i inne koszty;

G informacje o cenach FOB pochodzi³y z trzech Ÿróde³ informacji: Platts, Argus, globalCoal.
S¹ to ceny œrednie (œrednia arytmetyczna) w zale¿noœci od okresu z minimum dwóch Ÿróde³
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informacji, przeliczone na wêgiel 25,1 MJ/kg, tj. 6000 kJ/kg NAR (parametry w stanie
roboczym);

G frachty morskie to œrednie z dwóch Ÿróde³ Platts i Argus. Wiêkszoœæ transportu morskiego
realizowana jest statkami typu capesize i panamax, dlatego dla potrzeb tej analizy opra-
cowano indeks frachtowy dla przewozu wêgla z portów producentów na rynek europejski.
Frachty te zwa¿ono udzia³em – 70% statki capesize i 30% statki typu panamax.
Wyliczone teoretyczne ceny wêgla importowanego na rynek Polski zaprezentowane na

rysunku 3 mo¿na traktowaæ jako ceny maksymalne wêgla krajowego konkurencyjnego do
wêgla z rynków miêdzynarodowych. Jest to wiêc poziom parytetu importowego wyliczanego
u u¿ytkownika wêgla (elektrowni).

Na rysunku 3 zaznaczono obszar, kiedy ceny wêgla importowanego by³y wiêksze od
100 USD/tonê (ok. 12,5 z³/GJ). Jest to poziom cen, który móg³by zapewniæ rentownoœæ pro-
dukcji wêgla energetycznego prawie wszystkim polskim kopalniom. Trzeba zaznaczyæ, ¿e okres
tak wysokich cen trwa³ przez 49 miesiêcy, czyli oko³o 54% czasu ca³ego okresu analizy
(90 miesiêcy). Natomiast gdyby przyj¹æ, ¿e poziom cen 11,5 z³/GJ by³by tak¿e dla producentów
satysfakcjonuj¹cy, to ten okres zwiêkszy³ siê do 63 miesiêcy. To jest 70% okresu analizy. Przez
te okresy wysokich cen producenci musieliby kumulowaæ œrodki finansowe i uelastyczniæ swoje
koszty na tyle, aby przetrwaæ nawet d³ugie okresy niskich cen. Lini¹ przerywan¹ zaznaczono
obecny minimalny poziom cen, tj. oko³o 75 USD/tonê (9,4 z³/GJ) w czerwcu 2014 roku. Taki
poziom tylko niewielkiej liczbie polskich kopalni zapewnia minimaln¹ rentownoœæ sprzeda¿y
wêgla.

Te rozwa¿ania s¹ tylko teoretyczne, gdy¿ zak³adaj¹, ¿e producenci s¹ w stanie wynegocjo-
waæ ceny na poziomie cen wêgla importowanego. Jest to bardzo utrudnione, zw³aszcza
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Rys. 3. Poziom cen (minimalny i maksymalny) wêgla importowanego na granicy polskiej
od g³ównych eksporterów na tle cen wêgla z portów ARA

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Argus, Platts, globalCoal, VDKI

Fig. 3. Price levels (minimum and maximum) of coal imported from main exporters at the Polish border and ARA
coal prices



w sytuacji du¿ej nadpoda¿y wêgla na rynku (wysoki stan i niskich cen energii elektrycznej na
TGE (Towarowej Gie³dzie Energii).

W celu okreœlenia zró¿nicowania tych cen importowych przeprowadzono obliczenia wspó³-
czynnika zmiennoœci oraz odchylenia standardowego. Wyniki tych obliczeñ przedstawiono
w tabeli 1 i 2. W analizowanym okresie zmiennoœæ cen w danym roku kszta³towa³a siê na ogó³
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TABELA 1. Wartoœæ wspó³czynnika zmiennoœci dla wybranych wêgli [%]

TABLE 1. The variation coefficient for selected coals [%]

Okres
Wêgiel importowany Ró¿nica

maks – minRPA Kolumbia Indonezja Australia Rosja ARA

2007 24 23 20 22 22 22 3

2008 25 25 21 27 23 24 6

2009 8 7 8 11 10 7 4

2010 8 13 6 6 11 12 7

2011 4 4 3 3 4 3 2

2012 9 6 11 11 7 6 5

2013 5 6 3 5 4 5 3

2014 3 6 2 4 4 5 4

Wspó³czynnik zmiennoœci dla okresu

2007–2014 25 27 21 26 28 28 7

2010–2014 5 6 3 7 5 6 4

TABELA 2. Wartoœæ odchylenia standardowego dla wybranych wêgli [USD/tonê]

TABLE 2. The standard deviation for selected coals [USD/ton]

Rok
Wêgiel importowany Ró¿nica

maks – minRPA Kolumbia Indonezja Australia Rosja ARA

2007 24 23 20 26 17 24 9

2008 39 38 30 49 33 41 19

2009 7 5 7 11 7 6 6

2010 9 13 7 7 10 13 6

2011 6 5 3 4 5 5 2

2012 10 6 11 13 6 6 7

2013 5 5 3 5 3 5 2

2014 3 5 2 4 3 5 3

Wspó³czynnik zmiennoœci dla okresu

2007–2014 29 29 22 33 27 31 10

2010–2014 5 5 3 8 4 6 5



w granicach 2–13%, tylko w dwóch latach 2007 i 2008 zmiany cen przekroczy³y poziom 20%
dla cen ze wszystkich krajów. W wymiarze bezwzglêdnym, w tym czasie zmiany wynios³y
w granicy 17–41 USD/tonê, a w pozosta³ych latach 2–13 USD/tonê.

Najmniejsze zmiany cen by³y w latach 2011 i 2014 (pierwsze pó³rocze), i wówczas nie
przekroczy³y 4%. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w danym roku pomiêdzy poszczególnymi cenami
ró¿nice wspó³czynnika zmiennoœci s¹ niewielkie i kszta³towa³y siê na poziomie od 3 do 6%.
Jednak z perspektywy lat 2007–2014 okresowo wystêpuj¹ znaczne zmiennoœci cen i jest to
istotna informacja zarówno dla u¿ytkownika, jak i producenta, zw³aszcza zwi¹zanych kon-
traktem d³ugoletnim, w którym ceny powi¹zane s¹ z rynkiem spot.

Na rysunku 4 przedstawiono porównanie cen wêgla w dostawach do krajowej energetyki
z cenami wêgla importowanego. Prezentowane poziomy to ceny u odbiorcy wêgla. Ceny wêgla
w dostawach do elektrowni w Polsce zaczerpniêto ze statystyk Agencji Rynku Energii (ARE –
Sytuacja Techniczno…). Stosowane tu pojêcie „cena wêgla” odpowiada w rzeczywistoœci
kosztom zakupionego paliwa, zu¿ytego w danym okresie w sektorze elektroenergetyki zawo-
dowej. Miêdzynarodowe rynki wêgla energetycznego na wykresie reprezentowane s¹ przez
ceny wêgla z ARA i z Rosji. Bior¹c pod uwagê, ¿e ceny wêgla ze statystyk ARE uwzglêdniaj¹
koszty transportu wêgla do odbiorcy, do cen wêgla importowanego z ARA i Rosji dodano
koszty transportu wêgla do przyk³adowej elektrowni. Uwzglêdniono odleg³oœæ, na jak¹ œrednio
jest transportowany wêgiel do krajowej energetyki (250 km) z uwzglêdnieniem uwarunkowañ
rynkowych.

Na wykresie podano relacjê œrednich rocznych cen wêgla zu¿ytego w krajowej energetyce
do cen wêgla importowanego z Rosji. Jak widaæ z przedstawionego porównania, relacje cen s¹
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Rys. 4. Porównanie cen wêgla w dostawach do energetyki z cenami wêgla importowanego
z portów ARA i Rosji – poziom cen u odbiorcy

Fig. 4. A comparison of prices of coal supplied to power plants with prices of coal imported from ARA
and Russia – the price level at the recipient



bardzo zmienne. W 2008 roku koszty zakupu paliwa by³y o 49% ni¿sze od cen wêgla z rynków
miêdzynarodowych w tym porównaniu reprezentowanym przez wêgiel z Rosji. Natomiast
w ostatnich latach, 2012–2014, s¹ ni¿sze o 5 do 9%. Dynamika zmian tych cen jest bardziej
zbie¿na dopiero w ostatnich trzech latach. Ceny wêgla z portów ARA przedstawione tak¿e na
tym wykresie s¹ wy¿sze od cen wêgla (z Rosji) w granicach 4–10%. Na wykresie tak¿e liniami
przerywanymi pokazano œrednie ceny wêgla (z Rosji) w przypadku importu i œrednie ceny wêgla
w dostawach do energetyki w latach 2007–2014. Cena wêgla z importu w analizowanych latach
wynosi³a 13,1 z³/GJ, a œrednia cena wêgla spalanego przez polsk¹ energetykê kszta³towa³a siê
na poziomie 10,5 z³/GJ.

W przysz³oœci nale¿y oczekiwaæ kontynuacji zbie¿noœci tych cen, gdy¿ rynek miêdzy-
narodowy w coraz wiêkszym stopniu bêdzie wp³ywa³ na poziom cen wêgla kraju w zwi¹zku ze
zwiêkszaj¹cym siê importem wêgla. Zwiêkszy siê te¿ rola transakcji spot. Odbiorcy wêgla
(elektrownie) coraz wiêcej energii elektrycznej sprzedaj¹ na gie³dzie w transakcjach spot
i w zwi¹zku z tym bêd¹ chcia³y w ten sam sposób kupowaæ wêgiel.

3. Ceny wêgla na tle wskaŸników gospodarczych

Zmiany wzrostu gospodarczego (mierzone zmianami PKB) maj¹ istotny wp³yw na zapo-
trzebowanie na energiê i w zwi¹zku z tym tak¿e na popyt na wêgiel i w konsekwencji na poziom
cen wêgla na rynkach miêdzynarodowych.

W okresie objêtym analiz¹ (lata 2007–2013), gospodarka œwiatowa dozna³a skutków glo-
balnego kryzysu gospodarczego z 2008 r. W wiêkszoœci krajów – szczególnie wysokoroz-
winiêtych (OECD) – wskaŸniki wzrostu gospodarczego, osi¹gnê³y w 2009 roku wartoœci
ujemne. Kryzys w mniejszym stopniu dotkn¹³ wtedy kraje o mniej rozwiniêtych gospodarkach
(non-OECD). Nie da siê jednak ukryæ, ¿e i te kraje odczuwaj¹ obecnie wyraŸne spowolnienie
rozwoju gospodarczego. Wykresy na rysunku 5 ilustruj¹ zmiany PKB w latach 2007–2013
dla œwiata i wybranych obszarów gospodarczych oraz wybranych krajów.

Wœród dynamicznie rozwijaj¹cych siê gospodarek, okreœlanych mianem BRIC (Brazylia,
Rosja, Indie i Chiny), tylko kraje azjatyckie przesz³y bez wiêkszego uszczerbku przez kry-
zysowy 2009 rok. Jednak¿e przy globalizacji gospodarki œwiatowej i szerokich powi¹zaniach
kapita³owych (poprzez miêdzynarodowe firmy i banki), gospodarki tych krajów rozwijaj¹ siê
wolniej i odczuwaj¹ skutki os³abienia popytu na ich towary i surowce eksportowe w krajach
rozwiniêtych (Lorenz i in. 2013).

Na rysunku 6 przeprowadzono porównanie zmian ró¿nych wskaŸników gospodarczych
i ekonomicznych z rynku wêgla i energii elektrycznej na tle wybranych wskaŸników, takich
jak PKB i inflacja. Rokiem bazowym w tym porównaniu jest rok 2007. Na wykresie wyró¿niono
tak¿e rok kryzysowy – 2009. Przeprowadzone porównanie wskaŸników sk³ania do nastêpu-
j¹cych stwierdzeñ:
G od 2007 roku koszty wydobycia wêgla wzros³y o 51% (œredniorocznie 7,2%) i by³y wy¿sze

o 31% od inflacji i mia³y prawie przez ca³y ten czas tendencjê wzrostow¹. Dopiero w 2013 r.
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Rys. 5. WskaŸniki wzrostu gospodarczego zmiana w % (rok do roku poprzedniego) na tle PKB Polski
a) dla œwiata oraz krajów rozwiniêtych (OECD) i rozwijaj¹cych siê (non-OECD)
b) dla wybranych krajów rozwijaj¹cych siê (BRIC: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny)

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych IMF, Bank Œwiatowy

Fig. 5. GDP increase in % (year to the previous year) and the Polish GDP
a) global figures, developed countries (OECD), and developing (non-OECD),

b) for selected developing countries (BRIC: Brazil, Russia, India, China)

Rys. 6. Porównanie zmian ró¿nych wskaŸników ekonomicznych i gospodarczych w latach 2007–2014
Uwaga: dane dla roku 2014 – PKB i Inflacja prognoza MF, pozosta³e dane œrednie za I pó³rocze

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych MG, Bank Œwiatowy, Argus, Platts, Bank Œwiatowy,
globalCoal, ARE, TGE, GUS

Fig. 6. A comparison of changes in various economic indicators in 2007–2014



po raz pierwszy koszty te spad³y o 0,6%. Natomiast ceny spot wêgla na rynku europejskim
(CIF ARA) by³y bardzo zmienne. Wyst¹pi³y zarówno du¿e wzrosty cen do 60%, jak i silne
spadki do 20%. W 2013 r. ceny by³y ni¿sze o 8% od cen w 2007 roku, a w 2014 r. s¹ ju¿
ni¿sze o 13,8%;

G w latach 2007–2013 wzrost PKB wyniós³ 19,8%, gdy w tym czasie zu¿ycie energii elek-
trycznej wzros³o tylko o 3,8%. Daje to wzrost zu¿ycia na poziomie 0,16% na przyrost PKB
o 1%. Produkcja energii elektrycznej wzros³a jeszcze w mniejszym stopniu, bo tylko o 3,2%.
Jest to zwi¹zane ze spadkiem salda wymiany energii z zagranic¹;

G koszty dostaw wêgla kamiennego do energetyki s¹ obecnie wy¿sze o 55,9%, a wêgla
brunatnego o 33,6% w stosunku do roku bazowego. Ró¿nica w dynamice wzrostu cen
miêdzy tymi paliwami na koniec okresu (rok 2014, I pó³rocze) wynios³a 22,3%. Na kra-
jowym rynku energii elektrycznej najwiêkszym konkurentem wêgla kamiennego jest wêgiel
brunatny (Grudziñski 2012, Kaliski, Szurlej, Grudziñski 2014). Rywalizacja ta odbywa siê
poprzez ceny energii elektrycznej na rynku gie³dowym. Natomiast ceny energii elektrycznej
na rynku hurtowym PW (przedsiêbiorstwa wytwórcze) s¹ wy¿sze tylko o 10,8% w stosunku
do 2007 roku. W 2014 r. obserwowany jest wzrost tych cen po dwóch latach spadku;

G porównuj¹c poziom skumulowanej inflacji w 2013 roku z cenami energii elektrycznej
PW widaæ, ¿e jest powy¿ej wzrostu cen energii elektrycznej. Sytuacja jest inna, gdy
porównujemy to z cen¹ energii elektrycznej sprzedawanej na TGE (ceny bazowe na RDN),
które wzros³y o 48,7% w stosunku do 2007 roku. Jednak trzeba zaznaczyæ, ¿e w tym
przypadku cena energii na gie³dzie w 2007 by³a bardzo niska w stosunku do cen œrednich.
Transakcje na gie³dzie obejmowa³y bardzo niewielk¹ czêœæ rynku (1–2%). Ceny na TGE
dopiero mo¿na uznaæ za referencyjne od momentu wprowadzenia tzw. obliga gie³dowego.
Od 2011 roku wystêpuje du¿a zbie¿noœæ cen i tendencji dla ca³ego rynku i TGE, gdy¿ obecnie
wiêkszoœæ transakcji sprzeda¿y i zakupów energii odbywa siê za poœrednictwem gie³dy.

Podsumowanie

Odbiorcy wêgla mog¹ przeprowadzaæ kontrakty zakupu tego paliwa na rynku krajowym, jak
i miêdzynarodowym. Na rynkach miêdzynarodowych (zarówno europejskim, jak i azjatyckim)
du¿y udzia³ maj¹ transakcje spot i przetargi (tender). Na charakter zawieranych transakcji
wp³yw maj¹ procesy liberalizuj¹ce rynki energii elektrycznej.

We wspó³czesnym handlu wêglem energetycznym na œwiecie operuje siê wskaŸnikami
(indeksami) cen – czyli cenami odniesionymi do pewnej standaryzowanej jakoœci i sprecy-
zowanej formule dostawy. Najwiêksze znaczenie (dla rynku europejskiego) maj¹ wskaŸniki
okreœlane na bazie CIF ARA. Indeksy cen wêgla notowane s¹ tak¿e na rynku pozagie³dowym
(tzw. rynek papierowy) i wywieraj¹ coraz wiêkszy wp³yw na kszta³towanie siê cen wêgla
w transakcjach spot oraz w kontraktach. Analiza zmian tych cen, tendencji wystêpuj¹cych na
rynkach jest niezbêdna, gdy¿ ju¿ obecnie i w przysz³oœci coraz wiêcej transakcji zakupu wêgla
bêdzie indeksowane cenami z rynków miêdzynarodowych albo realizowane wprost na rynku
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spot. Realizacja takich kontraktów wymaga jednak du¿ej wiedzy o funkcjonowaniu tych
rynków (wielkoœæ umów, termin realizacji, poœrednicy, koszty dostawy, ubezpieczenia itp).
Bior¹c pod uwagê, ¿e dane z miêdzynarodowego rynku wêgla mog¹ byæ wprost wykorzy-
stywane w umowach na dostawy wêgla do elektrowni, to charakter zmian i wahania cen, jakie
wystêpuj¹ na rynku, s¹ niezwykle istotne zarówno dla producentów jak i odbiorców wêgla.
Przedstawione informacje sk³aniaj¹ do nastêpuj¹cych stwierdzeñ:
G dla lat 2000–2014 mo¿na wyró¿niæ dwie g³ówne tendencje zmian cen. Obecnie ceny s¹

w tendencji spadkowej i ta sytuacja ukszta³towa³a siê na rynku od 2011 roku;
G ceny na rynkach miêdzynarodowych podlegaj¹ du¿ym wahaniom. Maksymalne ró¿nice

cen miesiêcznych w ci¹gu roku przekracza³y 127 USD/tonê, a ceny roczne waha³y siê
w granicach 70–149 USD/tonê w okresie od 2007 roku;

G maksymalny poziom cen rocznych wyst¹pi³ w 2008 roku – 147 USD/tonê, natomiast ceny
przeliczone na z³/GJ maksymalny poziom osi¹gnê³y w 2011 roku – 14,4 z³/GJ;

G zmiennoœæ cen w okresie 2007–2014 kszta³towa³a siê na poziomie 21–28% w wymiarze
bezwzglêdnym w tych latach zmiany wynios³y w granicy 22–33 USD/tonê;

G ceny wêgla w dostawach do energetyki zawodowej w ostatnich trzech latach s¹ ni¿sze
o 5–9% od cen wêgla obliczanego na poziomie parytetu importowego liczonego na bazie cen
wêgla rosyjskiego. Ceny z portów ARA s¹ wy¿sze 9–14% od cen wêgla krajowego;

G w okresie 2007–2014 œrednia ceny wêgla dostarczanego do energetyki wynios³a 10,5 z³/GJ,
natomiast teoretyczna cena wêgla (poziom parytetu) importowanego z Rosji 13,1 z³/GJ;

G koszty produkcji wêgla prawie przez ca³y okres od 2007 r. mia³y wysok¹ dynamikê wzros-
tow¹ (7,2% rocznie) i przewy¿sza³y zarówno poziom wzrostu inflacji, jak i wzrosty cen
energii elektrycznej;

G niskie ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, du¿e zapasy wêgla istotnie wp³ywaj¹
na ceny wêgla w kontraktach pomiêdzy producentami a u¿ytkownikami wêgla.

Publikacja zrealizowana w ramach badañ statutowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹

Polskiej Akademii Nauk.
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Zbigniew GRUDZIÑSKI

The volatility of coal prices in the international markets
within the context of coal prices in the domestic market

and selected economic indicators

Abstract

This article focuses on the issue of the volatility of coal prices in the international markets. It analyses
the prices of imported coal in the Polish market, the levels of which can be treated as import parity. The
main factors that affect the level of prices in the domestic market and the terms of contracting are the level
of imports and the lack of legal and logistical barriers. For the European coal market, the most important
aspect is the CIF ARA index, which is closely correlated with the prices observed in other international
markets. Only now can a convergence with the international market be observed, and in the future an even
stronger relationship should be expected as a result of increases in coal imports. In addition, energy
producers are selling increasingly more electricity in the power exchange in the spot market, and will
therefore be willing to contract coal purchases in the same way. The execution of such contracts, however,
requires extensive knowledge about the functioning of these markets (the quantities stated in contracts,
delivery date, brokers, shipping costs, insurance, etc.).
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