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Wêgiel kamienny energetyczny — jego przysz³oœæ

w kraju i na œwiecie

S ³ o w a k l u c z o w e

Wêgiel energetyczny, rynki wêglowe, polityka paliwowa, wystarczalnoœæ zasobów wêgla

S t r e s z c z e n i e

Przysz³oœæ wêgla kamiennego w Polsce zale¿y od prowadzonej przez pañstwo polityki wobec górnictwa.
W artykule omówiono najwa¿niejsze problemy stoj¹ce przed górnictwem. Opisano aktualn¹ sytuacjê, perspek-
tywy po wejœciu do Unii Europejskiej. Zamieszczono tak¿e omówienie perspektyw wêgla kamiennego w œwiecie.
Zasygnalizowano wa¿niejsze problemy, stoj¹ce przed kopalniami i spó³kami, na tle œwiatowej sytuacji na rynkach
wêglowych. Oceniono tak¿e, w syntetyczny sposób, politykê paliwow¹ realizowan¹ wed³ug rz¹dowych programów.

Wprowadzenie

Programy dostosowawcze, nazywane restrukturyzacj¹ kompleksu paliwowo-energetycz-
nego, opracowywane by³y odrêbnie dla górnictwa i odrêbnie dla energetyki zawodowej.
Byæ mo¿e nie by³oby z tego powodu wiêkszych problemów, gdyby nie wytworzy³a siê
nierównowaga w pozycjach przetargowych pomiêdzy górnictwem a energetyk¹. Powsta³a
zatem nierównoprawnoœæ bran¿.

Energetyka potrafi³a zabezpieczyæ swe interesy ekonomiczne w sposób systemowy;
natomiast górnictwo, nie potrafi¹c stworzyæ zachowañ rynkowych w handlu wêglem, zna-
laz³o siê w dramatycznej sytuacji. Energetyka zawodowa opracowa³a zasady (rozliczeñ
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pomiêdzy zak³adami wytwórczymi, PSE S.A. i zak³adami energetycznymi) pozwalaj¹ce na
stosunkowo bezpieczne ekonomicznie dostosowywanie siê, poprzez odpowiednie w miarê
spokojnie przeprowadzane i czêsto przemyœlane przekszta³cenia, do funkcjonowania w no-
wych warunkach. Energetyka d³ugo funkcjonowa³a jako bran¿a w zasadzie rozliczaj¹ca siê
jako ca³oœæ ze swych efektów ekonomicznych.

Górnictwo wêgla kamiennego zosta³o pocz¹tkowo rozdrobnione na pojedyncze pod-
mioty samodzielnie funkcjonuj¹ce. Górnictwo, jako ca³oœæ, zosta³o w ten sposób pozba-
wione si³y ekonomicznej. PóŸniej próbowano ratowaæ sytuacjê tworz¹c wiêksze górnicze
organizmy gospodarcze (spó³ki, holdingi). Stracono jednak czas potrzebny na ³agodniejsze
przejœcie pocz¹tkowego etapu transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do gos-
podarki rynkowej. Decyzje te spowodowa³y, ¿e górnictwo wêgla kamiennego nadal znajduje
siê jak gdyby w okresie gospodarki przejœciowej i w dodatku w warunkach pseudorynku
krajowego handlu wêglem kamiennym. Restrukturyzacja górnictwa, nie najlepiej rozpo-
czêta, zaowocowaæ musia³a kolejnymi programami naprawczymi dopasowywanymi do
zmieniaj¹cej siê gospodarki kraju.

Górnictwo na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku uznane zosta³o za
bran¿ê nieperspektywiczn¹, a kolejne programy restrukturyzacyjne preferowa³y ograni-
czanie zdolnoœci wydobywczych. Nale¿y przez to rozumieæ stopniow¹ likwidacjê kopalñ.
W roku 1989 w 70 kopalniach wydobywano 177,4 mln ton wêgla kamiennego i zatrudniono
415,7 tys. pracowników. Obecnie w 38 kopalniach wydobywa siê 100,4 mln ton wêgla
przy zatrudnieniu 136,4 tys. osób [4]. Poprawiono szereg wskaŸników oceniaj¹cych pracê
górnictwa. Dziêki wzrostowi popytu na wêgiel na rynku miêdzynarodowym, a tak¿e ze
wzrostem cen na miêdzynarodowych rynkach ceny wêgla w Polsce wzros³y, co pozwoli³o
w ostatnim okresie uzyskiwaæ przewagê wp³ywów ze sprzeda¿y nad kosztami jego pozys-
kania. Na rzeteln¹ i obiektywn¹ ocenê procesów restrukturyzacji trzeba bêdzie jeszcze trochê
poczekaæ, gdy¿ kolejne oceny wykonywane przez rz¹dowe ekipy zawsze stara³y siê przed-
stawiæ jako sukces swe dokonania.

Sytuacja górnictwa wêglowego uleg³a tak¿e zmianie z powodu przyst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej [12]. Nasz krajowy wêgiel sta³ siê w ten sposób wêglem unijnym.
Nastêpuje powolna zmiana obrazu górnictwa polskiego. Nasz wêgiel staje siê, lub mo¿e siê
staæ, gwarantem bezpieczeñstwa energetycznego Unii. Wymagaæ to jednak bêdzie przepra-
cowania programów naprawczych górnictwa wêgla kamiennego.

W niniejszym artykule zasygnalizowano wa¿niejsze problemy, stoj¹ce przed kopalniami
i spó³kami, na tle œwiatowej sytuacji na rynkach wêglowych. Oceniono tak¿e, w syntetyczny
sposób, politykê paliwow¹ realizowan¹ wed³ug rz¹dowych programów [7, 8].

1. Perspektywy górnictwa wêgla kamiennego w œwiecie [1, 2, 3, 5]

Œwiatowa Rada Energetyczna opracowa³a w 2004 roku studium maj¹ce odpowiedzieæ na
pytanie, w jakim stopniu wêgiel kamienny mo¿e zaspokoiæ œwiatowy popyt na energiê do
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roku 2030 i dalej. Przyjêto trzy kryteria oceny, dla których sformu³owano w wyniku analiz
podane poni¿ej wnioski.

Nieprzerwana dyspozycyjnoœæ energii o wystarczaj¹cej jakoœci i iloœci, dostoso-

wanej do zmieniaj¹cych siê potrzeb klientów. Wnioski: wêgiel jest dyspozycyjny w stop-
niu pozwalaj¹cym zaspokoiæ gwa³towanie rosn¹cy popyt na wêgiel energetyczny; pomimo
wyczerpywania z³ó¿, pozostan¹ one ogromne zarówno co do iloœci wêgla, jak i w porów-
naniu do zasobów ropy i gazu.

Rosn¹ca dostêpnoœæ energii pokrywaj¹ca koszty dostawy i dalszego rozwoju energe-

tycznego. Wnioski: energia z wêgla jest dostêpna po przetworzeniu go na energiê elek-
tryczn¹ dla rosn¹cej liczby ludzi; ceny wêgla na miêdzynarodowym rynku pozostan¹ stabilne
lub wzrosn¹ znacznie mniej ni¿ ceny ropy i gazu; wêgiel przyczyni siê do zmniejszenia
o po³owê (do 2030 r.) liczby ludzi bez dostêpu do energii (lub z dostêpem niepewnym).

Akceptowalnoœæ energii rozumiana jako obawy spo³eczne, rozwojowe, œrodowis-

kowe lub socjalne. Wnioski: wêgiel, z którego w 2030 roku prawdopodobnie bêdzie
wytwarzaæ siê 72% energii, bêdzie akceptowalny o ile stosowane bêd¹ technologie czystego
wêgla, usuwanie metanu i dwutlenku wêgla.

W ci¹gu ubieg³ych 30 lat popyt na wêgiel (kamienny i brunatny) wzrós³ o 62%. Prze-
widuje siê, ¿e do roku 2030 zapotrzebowanie w œwiecie wzroœnie o kolejne 53%, ale w Unii
Europejskiej zapotrzebowanie wzroœnie o 100%. Wzrost zapotrzebowania bêdzie wynikiem
wzrostu popytu na wêgiel w elektrowniach. W roku 2030 elektrownie zu¿yj¹ 74% dostaw
wêgla (w 2000 roku by³o to 66%). W 2030 roku wêgiel mo¿e pokrywaæ 45% œwiatowych
potrzeb energetycznych (w 2000 roku by³o to 38%). Najwiêkszy wzrost popytu na wêgiel
nast¹pi w Chinach, Indiach, Azji Po³udniowo-Wschodniej, Afryce subsaharyjskiej i w Ame-
ryce Po³udniowej. Popyt na wêgiel w 2030 roku w krajach rozwijaj¹cych siê wzroœnie do
60% œwiatowego popytu (w 2000 roku by³o to 45%). Zapotrzebowanie to wyniesie oko³o
3,1 mld ton w 2003 roku (w 2000 roku by³o to 1,5 mld ton). Produkcja energii na bazie wêgla
wzroœnie ponad trzykrotnie.

Prognozy przewiduj¹ce znaczn¹ rolê wêgla w przysz³oœci oparte s¹ na nastêpuj¹cych
przes³ankach:

— wydobycie wêgla jest mniej kapita³och³onne ni¿ ropy i gazu; wed³ug Œwiatowej Rady
Energetycznej na wydobycie tony wêgla przeliczonej na równowa¿nik toe (1 toe
równe jest 41,86 GJ) potrzeba mniej ni¿ 5 USD, dla ropy naftowej 22 USD, dla gazu
oko³o 25 USD),

— zasoby wêgla przy aktualnych wskaŸnikach zu¿ycia wystarcz¹ na co najmniej
200 lat; natomiast zasoby ropy naftowej wystarcz¹ na 40 lat, a gazu ziemnego na
oko³o 65 lat,

— wêgiel kamienny jest równomiernie roz³o¿ony na ca³ym œwiecie; natomiast zasoby
ropy i gazu bêd¹ coraz bardziej skoncentrowane w kilku krajach-dostawcach,
a w dodatku najwiêksze zasoby zlokalizowane s¹ g³ównie w obszarach dotkniêtych
niepokojami i przewiduje siê coraz bardziej prawdopodobne zak³ócenia w do-
stawach,
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— w porównaniu z rop¹ i gazem ceny wêgla pozostaj¹ relatywnie stabilne; wêgiel, przy
swym zrównowa¿onym rozmieszczeniu geograficznym mo¿e byæ dostarczany do
ka¿dego miejsca na œwiecie po cenach konkurencyjnych,

— w sektorze energetycznym wêgiel jest tañszym Ÿród³em energii ni¿ jakiekolwiek inne
paliwo kopalne.

Wêgiel wp³ywa jednak niekorzystnie na œrodowisko przyrodnicze. Z tego te¿ wzglêdu
jest krytykowany i negatywnie postrzegany przez opiniê publiczn¹. Zapomina siê o tym,
¿e dostêpne obecnie technologie czystego wêgla s¹ w stanie zredukowaæ wiêkszoœæ nega-
tywnych oddzia³ywañ spalanego wêgla. Technologie te s¹ powszechnie stosowane w krajach
wysokouprzemys³owionych. W krajach rozwijaj¹cych siê, a tak¿e w Polsce nie s¹ pow-
szechnie stosowane, gdy¿ wymagaj¹ wprowadzenia programów budowy nowoczesnych
elektrowni. Problemem te¿ s¹ ró¿nice w sprawnoœciach przemian energetycznych w elek-
trowniach. Przeciêtna œwiatowa sprawnoœæ spalania wynosi oko³o 32%, a najnowoczeœ-
niejszych obecnych technologiach wynosi ona 42—45%. Zaawansowane najnowsze tech-
nologie spalania czystego wêgla przewiduj¹ wzrost sprawnoœci spalania do 50—53%. Unia
Europejska szacuje, ¿e do 2030 roku technologie spalania wêgla o sprawnoœci 49—50%
stosowane bêd¹ w 72% œwiatowych elektrowni. Wówczas elektrownie te bêd¹ wypiera³y
obecne elektrownie opalane gazem.

Studium Œwiatowej Rady Energetycznej zawiera wnioski sugeruj¹ce, ¿e wêgiel bêdzie
nadal stanowi³ fundament rozwoju gospodarczego i spo³ecznego. Dziêki bardzo du¿ej
i równomiernie roz³o¿onej bazie zasobów bêdzie w istotny sposób wp³ywa³ na likwidacjê
ubóstwa energetycznego w œwiecie. Przy mo¿liwych do poniesienia kosztach transferu
czystych technologii, kosztach badañ i rozwoju wêgiel przeznaczony do spalania bêdzie
coraz czystszy, co mo¿e zmieniæ jego niekorzystny, z uwagi na zanieczyszczenie œro-
dowiska, obraz w spo³eczeñstwie. Studium zawiera tak¿e przes³anie, które warto zacytowaæ:
„Studium podjête przez WEC (Œwiatowa Rada Energetyczna) potwierdzi³o wa¿n¹ spo³eczn¹
rolê wêgla w realizacji aspiracji narodów dotycz¹cych rozwoju oraz trwa³oœci. Wskazuje
ono równie¿ na znacz¹c¹, ale kwestionowan¹ rolê wêgla w tradycyjnej produkcji energii.
Ocenia ono powrót wêgla na rynki, które utraci³ sto lat temu z pojawieniem siê taniej ropy
i gazu”.

2. Perspektywy górnictwa wêgla kamiennego w kraju

Polska jest najwiêkszym producentem wêgla kamiennego w Europie. Oko³o 85% pro-
dukcji stanowi wêgiel u¿ywany do produkcji energii, a pozosta³a czêœæ s³u¿y do wytwarzania
koksu.

Od chwili rozpoczêcia w Polsce procesów transformacji gospodarki, maj¹cej na celu jej
dostosowanie do funkcjonowania w warunkach rynkowych, trwa dyskusja na temat roli
wêgla kamiennego w bilansie paliwowo-energetycznym naszego kraju [9]. W ca³ym okresie
powojennym wêgiel kamienny odgrywa³ rolê podstawowego noœnika energii uzupe³nianego
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przez wêgiel brunatny. Górnictwo wêgla kamiennego rozwijane by³o ponad krajowe po-
trzeby. Wynika³o to z polityki by³ego obozu socjalistycznego, gdzie Polska, poprzez od-
powiednie ustalenia w komisjach RWPG, mia³a zaopatrywaæ pozosta³e kraje. Nadwy¿ki
mog³y byæ eksportowane do, jak to wówczas nazywano, drugiego obszaru p³atniczego.

Zmiany polityczne a nastêpnie gospodarcze spowodowa³y, ¿e Polska utraci³a wiêkszoœæ
rynków zbytu w by³ych krajach RWPG, a eksport na rynek miêdzynarodowy poddany
zosta³ dzia³aniom mechanizmów konkurencyjnych (jakoœciowych i cenowych). Mo¿liwoœci
wydobywcze przekracza³y mo¿liwoœci sprzeda¿y wêgla. Wywo³a³o to praktycznie kryzys
górnictwa wêgla kamiennego. Sta³ siê on ostrzejszy w zwi¹zku z tym, ¿e w ubieg³ym okresie
koszty pozyskania wêgla by³y spraw¹ drugorzêdn¹. G³ówn¹ rolê odgrywa³a produkcja
tona¿owa. Poddane konkurencji kopalnie znalaz³y siê w nowej sytuacji, gdzie o rentownoœci
zaczê³y decydowaæ nie tylko uzyskiwane za wêgiel ceny, ale przede wszystkim jednostkowe
koszty jego pozyskania. W nowych warunkach gospodarczych wiele kopalñ mo¿na by³o
uznaæ za trwale nierentowne, co oznacza³o koniecznoœæ ich likwidacji. Z tego te¿ wzglêdu
funkcjonowaæ zaczê³y kolejne programy dostosowawcze (nazywane reform¹ lub restruktu-
ryzacj¹ górnictwa). Programy te w zasadzie mia³y na celu dostosowanie wydobycia wêgla
do potrzeb krajowych z opcj¹ op³acalnego eksportu wêgla. Problemem podstawowym sta³o
siê okreœlenie krajowego zapotrzebowania na wêgiel kamienny. Opracowywane bilanse
ró¿ni³y siê czêsto pomiêdzy sob¹. Zreszt¹ nigdy nie zosta³y one opracowane w sposób, który
mo¿na by by³o nazwaæ obiektywnym i wyczerpuj¹cym. Niektóre z cz¹stkowych opracowañ
wykorzystywane by³y do opracowywania za³o¿eñ polityki energetycznej. Za³o¿enia te by³y
punktem wyjœcia do dyskusji, a tak¿e decyzji dotycz¹cych górnictwa wêgla kamiennego.

2.1. P o l i t y k a e n e r g e t y c z n a P o l s k i d o 2025 r o k u

Rada Ministrów przyjê³a 4 stycznia 2005 roku dokument nazwany „Polityka energe-
tyczna Polski do 2025 roku” [14]. Celem polityki energetycznej pañstwa jest:

— zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego kraju,
— wzrost konkurencyjnoœci gospodarki i jej efektywnoœci energetycznej,
— ochrona œrodowiska przed negatywnymi skutkami dzia³alnoœci energetycznej zwi¹-

zanej z wytwarzaniem, przesy³aniem i dystrybucj¹ energii i paliw.
W za³¹czniku 2 tego dokumentu, obejmuj¹cym wnioski z prac prognostyczno-ana-

litycznych, opisano cztery warianty, na podstawie których sporz¹dzona bêdzie prognoza
krajowego zapotrzebowania na energiê:

— wariant traktatowy — zak³ada on osi¹gniêcie wskaŸnika 7,5% zu¿ycia energii elek-
trycznej ze Ÿróde³ odnawialnych w 2010 roku oraz ograniczenie emisji z du¿ych
obiektów spalania do wielkoœci okreœlonych w Traktacie Akcesyjnym; zapotrze-
bowanie na energiê wyniesie 136,7 Mtoe, wzrost produkcji energii odbywaæ siê
bêdzie g³ównie na wêglu kamiennym,

— wariant podstawowy wêglowy — przyjmuje on mo¿liwoœæ przesuniêcia z 2012 roku
na 2020 rok traktatowych wymagañ emisyjnych, nie za³o¿ono ograniczeñ w dosta-
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wach wêgla, ale nie przes¹dzono, czy bêdzie to wêgiel krajowy czy wêgiel z importu;
zapotrzebowanie na energiê szacuje siê na 138,3 Mtoe,

— wariant gazowy — zak³adaj¹cy utrzymanie na obecnym poziomie dostaw wêgla,
natomiast przyrost produkcji energii oparty bêdzie na gazie; zapotrzebowanie na
energiê wyniesie 137 Mtoe,

— wariant efektywnoœciowy — zak³adaj¹cy, w porównaniu z poprzednimi wariantami,
wzrost efektywnoœci wytwarzania energii elektrycznej (œrednia sprawnoœæ wytwa-
rzania wzroœnie o 1,3 punktu procentowego; zapotrzebowanie na energiê wyniesie
130 Mtoe, przyrost produkcji energii oparty bêdzie na gazie).

Najdro¿szymi w realizacji by³yby warianty gazowy i traktatowy, najtañszymi wêglowy
i efektywnoœciowy. Dokument „Polityka energetyczna...” nie zawiera zestawieñ tabela-
rycznych (przynajmniej w czêœci dostêpnej czytelnikom) w przeciwieñstwie do „Za³o¿eñ
polityki energetycznej...” z 2000 roku. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e zaprezentowana zosta³a
wy³¹cznie filozofia rz¹du na temat polityki energetycznej.

2.2. U d z i a ³ w ê g l a w p r o d u k c j i e n e r g i i e l e k t r y c z n e j

Dokument „Polityka energetyczna...” zawiera interesuj¹ce zapisy dotycz¹ce krajowych
Ÿróde³ paliw. Stwierdza siê, ¿e „Polska bêdzie d¹¿yæ do utrzymania harmonijnego rozwoju
krajowego sektora energii, wykorzystuj¹c postêpuj¹c¹ liberalizacjê miêdzynarodowych ryn-
ków wêgla oraz relacje cen surowców energetycznych na rynkach œwiatowych. Wêglowa
monokultura posiadanych zasobów energetycznych przes¹dza o unikatowej w miêdzyna-
rodowej skali strukturze zu¿ycia noœników energii pierwotnej. Pokrycie przyrostów zapotrze-
bowania na energiê pierwotn¹ bêdzie realizowane przez wzrost udzia³u ropy naftowej i paliw
ropopochodnych, gazu ziemnego, energii odnawialnej i energii j¹drowej...”.

Od wielu lat toczy siê dyskusja, czy strukturê zu¿ycia pierwotnych noœników energii
w Polsce nale¿y traktowaæ jako œwiatowy ewenement [9, 10]. Polityka energetyczna stwier-
dza, ¿e jest to „unikatowa w miêdzynarodowej skali struktura”. Pogl¹d ten jest dyskusyjny,
choæ od lat prezentowany przez kolejne rz¹dy. Dowodem na to niech bêd¹ dane zawarte
w tabeli 1. W tabeli tej zestawiono, na podstawie rocznych edycji Coal Facts, procentowy
udzia³ wêgla (kamiennego i brunatnego) w produkcji energii elektrycznej.

£atwo zauwa¿yæ, ¿e w krajach wêglowych (RPA, Australia, Chiny, USA, Indie, Czechy,
Polska) udzia³ wêgla w produkcji energii elektrycznej utrzymuje siê na podobnym w ko-
lejnych latach poziomie. Dyskusyjna jest zatem g³oszona opinia o powszechnym przecho-
dzeniu w energetyce na inne, tzn. niewêglowe paliwa pierwotne. Zmniejszenie udzia³u
wêgla w produkcji energii elektrycznej wystêpuje w zasadzie tylko w krajach nie posia-
daj¹cych w³asnych zasobów, tj. w Danii oraz w Niemczech ograniczaj¹cych w³asne
wydobycie wêgla.

Interesuj¹ca jest odpowiedŸ na pytanie: czy Polska — kraj wêglowy powinna porów-
nywaæ siê w swej strukturze zu¿ycia paliw pierwotnych do krajów wêglowych czy do krajów
zmuszonych do importu wêgla? Rzetelna odpowiedŸ musi byæ oparta na kosztach (wy-
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dobycia w kraju lub sprowadzenia z zagranicy) pozyskania paliw pierwotnych. Koszty s¹
kluczem do decyzji o zmianie struktury pierwotnych noœników energii.

2.3. P r o b l e m k o s z t ó w p o z y s k a n i a w ê g l a k a m i e n n e g o

Rozwa¿aj¹c rolê wêgla kamiennego w gospodarce krajowej trzeba zwróciæ uwagê
z jednej strony na koszty wytwarzania energii z ró¿nych paliw pierwotnych, a z drugiej
strony na koszty pozyskania wêgla.

Wed³ug danych energetyki zawodowej cena 1 GJ energii zawartej w paliwie dostar-
czonym do elektrowni kszta³tuje siê nastêpuj¹co: wêgiel brunatny 0,8—1,2 USD/GJ; wêgiel
kamienny 1,7—2,0 USD/GJ; gaz ziemny 3,0—3,3 USD/GJ; olej opa³owy oko³o 4,0 USD/GJ.
W tej te¿ kolejnoœci kszta³tuj¹ siê w zasadzie koszty wytworzenia energii elektrycznej
z poszczególnych paliw pierwotnych. Zaniepokojenie musi zatem budziæ informacja o za-
mierzeniach przestawiania elektrowni wêglowych na elektrownie gazowe. Wiadomo, ¿e
bêdziemy mieli nadwy¿ki gazu ziemnego wynikaj¹ce z podpisanych umów, ale czy ten fakt
uzasadnia obci¹¿enie spo³eczeñstwa wy¿szymi kosztami wytwarzania energii elektrycznej
w przypadku realizacji na wiêksz¹ skalê elektroenergetyki opartej na gazie. Bez rzetelnego,
porównawczego rachunku kosztów ci¹gnionych z uzupe³niaj¹cym rachunkiem kosztów
spo³ecznych nie wolno podejmowaæ tak strategicznych decyzji.
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TABELA 1

Udzia³ wêgla w produkcji energii elektrycznej

TABLE 1

Share of coal in electricity generation

Kraj
Lata

1993 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Polska 95 95 97 96 96 96 96 94,8 94,7

RPA 93 93 93 90 90 90 88 93,0 92,2

Chiny 70 75 70 81 80 80 78 76,2 77,5

Australia 78 83 85 86 84 84 77 76,9 76,9

Indie bd bd 75 75 68 66 77 78,3 70,1

Czechy bd bd 74 73 71 71 72 66,7 61,8

Grecja bd 69 71 70 70 69 67 62,3 60,4

Dania 88 77 67 59 52 52 47 47,3 55,1

USA 56 53 57 56 56 56 52 49,9 52,2

Niemcy 58 53 52 51 51 51 52,5 52,0 52,2

�ród³o: Coal Facts. World Coal Institute



Restrukturyzacja górnictwa wêgla kamiennego przyjmuje, s³usznie zreszt¹, zasadê
koniecznoœci dopasowania wydobycia wêgla kamiennego do faktycznego zapotrzebo-
wania. Problemem jest jednak to, co nale¿y rozumieæ przez faktyczne zapotrzebowanie.
Prognozy, wykonywane przez ró¿ne oœrodki, daj¹ bardzo rozbie¿ne wyniki zapotrze-
bowania na wêgiel na rynku krajowym. Problem jest jednak o tyle z³o¿ony, ¿e prog-
nozowane krajowe zapotrzebowanie przek³ada siê na program ograniczania zdolnoœci
wydobywczych.

O ograniczeniu zdolnoœci wydobywczych wêgla kamiennego, co nale¿y rozumieæ jako
likwidacjê poziomów wydobywczych i kopalñ, zadecydowaæ powinny wy³¹cznie koszty
pozyskania wêgla. Ale tu nie wolno analizowaæ danych kosztowych z bie¿¹cej statystyki
górnictwa. Wiadomo bowiem, ¿e ze wzglêdów spo³ecznych i regionalnych przyjêto zasadê
„równego dzielenia biedy”. Nie jest to nasz krajowy wymys³, lecz w pewnym stopniu
uzasadniona polityka wzorowana na krajach, które likwidowa³y nierentowne kopalnie.
Z powy¿szych wzglêdów nie jest mo¿liwe, bez wariantowych symulacyjnych rachunków
wykonanych dla wszystkich kopalñ, uczciwe okreœlenie, które kopalnie s¹ trwale nie-
rentowne. Mog¹ bowiem zaistnieæ przypadki kopalñ, ¿e (gdy nie bêdzie „równego dzielenia
biedy”) ich rzeczywiste zdolnoœci wydobywcze, przez które nale¿y podzieliæ koszty (pow-
staj¹ce przy tych zdolnoœciach), spowoduj¹ powa¿ne obni¿enie kosztów jednostkowych,
a wiêc mo¿liwoœæ oferowania wêgla po atrakcyjnych cenach (bez ponoszenia strat). Me-
chanizm ten jednak spowoduje wyeliminowanie z rynku tych kopalñ, które takiego efektu nie
osi¹gn¹. By³oby to co prawda zgodne z zasadami gospodarki rynkowej, ale mog³oby byæ
nieakceptowane ze wzglêdów spo³ecznych lub regionalnych przez spo³ecznoœæ zagro¿onych
kopalñ. Mimo ostatniej uwagi rachunki takie, choæby dla obiektywnej oceny sytuacji eko-
nomicznej poszczególnych kopalñ, musz¹ byæ bezwzglêdnie wykonane.

Powy¿sze rozwa¿ania pokazuj¹, ¿e podawane w bie¿¹cych statystykach kopalñ koszty
jednostkowe nie mog¹ byæ, w obecnych — co nale¿y silnie podkreœliæ — warunkach,
obiektywnym kryterium oceny rentownoœci kopalñ. Jednoczeœnie koszty pozyskania wêgla
nale¿y oczywiœcie obni¿aæ, aby w warunkach gospodarki rynkowej (obecnie niestety
funkcjonuje u nas pseudorynek) — koniecznej do wprowadzenia tak¿e w obrocie wêglem —
nie znaleŸæ siê w sytuacji przegranego.

W gospodarce rynkowej upadaj¹ bowiem kopalnie, których jednostkowy koszt po-
zyskania wêgla (wyra¿ony na tonê wêgla umownego lub normatywnego) jest wy¿szy od
kosztów jednostkowych kopalni zamykaj¹cej bilans zapotrzebowania na wêgiel. Mechanizm
ten nazywa siê czasami niezbyt prawid³owo kosztami krañcowymi, bo okreœlenie to w za-
sadzie dotyczy kosztów jednostkowych w kopalni, któr¹ trzeba by wybudowaæ, aby zamkn¹æ
bilans zapotrzebowania. W praktyce pojêcie koszt krañcowy jest czêsto u¿ywane w zna-
czeniu kosztów ju¿ istniej¹cej kopalni, która ten bilans zamyka.

W Polsce, jak dotychczas, wszystkie kopalnie posiadaj¹ jednego w³aœciciela. Jest nim
Skarb Pañstwa, choæ w przypadku górnictwa wêgla kamiennego funkcjê tê pe³ni Minister
Gospodarki. Z tego te¿ wzglêdu trudno sobie wyobraziæ dzia³ania górnictwa, a w³aœciwie
poszczególnych kopalñ, zgodnie z prawami rynku. Do czasu prywatyzacji górnictwa, na co
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zreszt¹ nie wyra¿aj¹ zgody zwi¹zki zawodowe, rzetelna i obiektywna ocena funkcjonowania
górnictwa jest niezwykle trudna [15].

2.4. P r o b l e m w y s t a r c z a l n o œ c i z a s o b ó w k r a j o w e g o w ê g l a [6, 11]

Zamierzenia pañstwa dotycz¹ce polityki wobec górnictwa wêgla kamiennego zak³adaj¹
zmniejszenie zdolnoœci wydobywczych do poziomu popytu na wêgiel. Analizuj¹c jednak
kolejne plany restrukturyzacyjne i inne dokumenty rz¹dowe dotycz¹ce górnictwa wêgla
kamiennego mo¿na stwierdziæ, ¿e dotyczy to popytu na wêgiel w kraju. W aktualnym
programie restrukturyzacji przewiduje siê zmniejszenie do zera eksportu wêgla. Program ten
nie zosta³ zaktualizowany mimo wzrastaj¹cego na rynkach miêdzynarodowych popytu na
wêgiel energetyczny. Jak ju¿ wspomniano Unia (15) importuje oko³o 180 mln ton wêgla,
z tego nieca³e 20 mln ton z Polski. Pozosta³y wêgiel pochodzi z krajów trzecich i przy
obecnych cenach i kosztach frachtu nie jest konkurencyjny z wêglem polskim. Polska
mog³aby dostarczaæ na rynek unijny ka¿d¹ iloœæ wêgla przy zachowaniu warunku, ¿e jego
ceny bêd¹ co najwy¿ej równe cenom wêgla sprowadzanego z krajów trzecich.

Polityka energetyczna pañstwa jak gdyby nie zauwa¿a, ¿e Polska jest ju¿ krajem unijnym
i od polskiego wêgla w znacznym stopniu zale¿eæ mo¿e bezpieczeñstwo energetyczne Unii
Europejskiej. Programy restrukturyzacyjne górnictwa, a tak¿e polityka energetyczna po-
winny byæ opracowane na nowo uwzglêdniaj¹c unijne zapotrzebowanie na wêgiel. Uw-
zglêdnione byæ musz¹ przede wszystkim dwa problemy:
II. Ograniczenie zdolnoœci produkcyjnych, mimo ogromnych wysi³ków obni¿aj¹cych koszty

pozyskania wêgla, skutkowaæ zawsze bêdzie wzrostem tych kosztów. Koszty sta³e,
niezwykle wysokie w górnictwie wêgla kamiennego bo siêgaj¹ce 60—70% ca³oœci
kosztów, rozk³adane bêd¹ na coraz mniejsz¹ iloœæ wydobywanego wêgla. St¹d te¿
jednostkowe koszty bêd¹ rosn¹æ, a wêgiel stawaæ siê bêdzie coraz mniej konkurencyjny
w stosunku do pozaunijnego importu. Aby obni¿yæ koszty jednostkowe nale¿y zwiêkszyæ
wydobycie wêgla. To wiêksze wydobycie mog³oby byæ ulokowane na unijnym rynku.
Nale¿a³oby wiêc opracowaæ odpowiedni¹ strategiê wydobycia wêgla i wykonaæ od-
powiednie rachunki symulacyjne. Jednostkowe koszty przek³adaj¹ siê na niezbêdne
ceny wêgla, a ceny pokrywaj¹ce koszty porównuje siê z kosztem importu. Mo¿na
okreœliæ, jaki powinien byæ poziom wydobycia wêgla w poszczególnych kopalniach aby
spe³niæ warunki cenowej (kosztowej) konkurencji krajowego wêgla z wêglem z importu.
Takich rachunków jak dotychczas nie wykonano.

II. U¿ytkownicy wêgla energetycznego w unijnych krajach poszukuj¹ wêgli o dobrej ja-
koœci. Upraszczaj¹c mo¿na zauwa¿yæ, ¿e jest to wêgiel o zawartoœci popio³u poni¿ej
12—14%. Polskie elektrownie zu¿ywaj¹ wêgiel du¿o gorszej jakoœci (œrednio oko³o 22%
zawartoœci popio³u), bo na taki wêgiel maj¹ przygotowane instalacje jego spalania. Aby
wêgiel móg³ byæ dostarczany na unijny rynek musi spe³niaæ wymagania jakoœciowe
u¿ytkowników. Obecnie dostarczany z Polski wêgiel te warunki spe³nia. Ale jest to tylko
kilkanaœcie milionów ton. Aby zwiêkszyæ ten eksport wêgiel musi byæ wzbogacony.
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Nie ma wiêkszych problemów technologicznych, gdy¿ krajowy wêgiel tylko po usu-
niêciu ziarn czystego kamienia zawiera od 6 do 12% popio³u. Jest wiêc baza wêgla
pozwalaj¹ca na przygotowanie odpowiedniej jakoœci produktów handlowych. Problem
polega na tym, ¿e wiêkszoœæ tego wêgla nie jest wzbogacana. Krajowy rynek nie
potrzebuje g³êboko wzbogaconego wêgla, a eksport wêgla w myœl programów restruk-
turyzacyjnych, ma byæ stopniowo likwidowany. Zauwa¿yæ te¿ mo¿na niechêæ niektórych
spó³ek do prowadzenia procesu wzbogacania wêgla (mimo werbalnego zainteresowania
tymi procesami). Ta niechêæ przejawia siê w ograniczeniu procesów wzbogacania w ist-
niej¹cych zak³adach przeróbczych, niedokoñczeniu budowy rozpoczêtych zak³adów,
a co najgorsze stworzeniu warunków, w których praktycznie zlikwidowane zosta³y
prywatne zak³ady przeróbcze œwiadcz¹ce us³ugi wzbogacania. Obecna polityka doty-
cz¹ca wzbogacania wêgla jest drog¹ donik¹d. Brak dostêpnego wêgla o dobrej jakoœci
uniemo¿liwia wywi¹zywanie siê Wêglokoksu z ju¿ podpisanych umów, nie mówi¹c ju¿
o zwiêkszonym wejœciu z polskim wêglem na unijny rynek.
Ograniczenie zdolnoœci wydobywczych istniej¹cych kopalñ, zamykanie kopalñ posiada-

j¹cych jeszcze znaczne zasoby wêgla, brak wykonywania wielu robót udostêpniaj¹cych
wêgiel i przygotowywuj¹cych eksploatacjê zderza siê z wyczerpywaniem dostêpnych za-
sobów. Sytuacjê pogarsza tak¿e fakt, ¿e ze wzglêdów rzekomo ekonomicznych likwiduje siê
zasoby wêgla przeszacowuj¹c niewygodne (lub uznane za niewygodne) partie z³ó¿ do tzw.
zasobów pozabilansowych lub skreœla siê je z ewidencji. W latach 1991—2000 w wyniku
dzia³añ restrukturyzacyjnych i zaostrzenia kryteriów bilansowoœci utracono 13,4 mld ton
(45%) zasobów bilansowych i 8,7 mln ton (53%) zasobów przemys³owych. Ubytki tych
zasobów s¹ siedmiokrotnie wiêksze od wydobycia. Oznacza to, ¿e na jedn¹ tonê wydobytego
wêgla stracono 7 ton wêgla w zasobach. Aby pokazaæ grozê tej sytuacji mo¿na podaæ, ¿e
gdyby w takim tempie tracono zasoby to wêgiel z zasobów przemys³owych wyczerpie siê za
8 lat, a z zasobów bilansowych z³ó¿ zagospodarowanych w ci¹gu 12 lat [11]. W rze-
czywistoœci prawdopodobnie takie tempo likwidacji zasobów nie wyst¹pi. Tendencje do
skreœlania niewygodnych zasobów s¹ nadal mo¿liwe i niebezpieczne.

Podsumowanie

Przysz³oœæ wêgla kamiennego w Polsce zale¿eæ bêdzie od wielu czynników. Najwa¿-
niejsze z nich to nie wzglêdy techniczne, technologiczne czy ekonomiczne lecz prawid³owa
polityka pañstwa wobec górnictwa.

Polska jest krajem wêglowym i na wêglu (kamiennym i brunatnym) opieraæ musi
swe bezpieczeñstwo energetyczne. Tak¹ politykê energetyczn¹ prowadz¹ wszystkie kraje
wêglowe.

Polska mo¿e byæ gwarantem bezpieczeñstwa energetycznego Unii Europejskiej. Unia
szczególn¹ uwagê na swe bezpieczeñstwo zwraca od kilku lat. Niestety polski wêgiel nie
jest w wystarczaj¹cym stopniu brany w Unii pod uwagê. Winê za to ponosz¹ decydenci
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gospodarczy, którzy od lat lansuj¹ (z sobie tylko wiadomych wzglêdów) tezê o schy³ku
górnictwa wêgla kamiennego w Polsce.

Wejœcie do Unii Europejskiej stawia ogromn¹ szansê przed polskim górnictwem wêgla
kamiennego. Rozwa¿yæ nale¿y opcje zwiêkszenia wydobycia, aby krajowy wêgiel móg³ staæ
siê konkurencyjnym wobec wêgla importowanego na wspólnotowy rynek z krajów trzecich.
Zatrzymaæ nale¿y likwidacjê kopalñ oraz zmniejszanie zdolnoœci wydobywczych do czasu
gdy zostanie przeprowadzony obiektywny rachunek rentownoœci kopalñ. Rachunek taki
niestety do dzisiaj nie zosta³ wykonany. Opinie o rentownoœci kopalñ s¹ rozbie¿ne, czêsto
prezentowane g³ównie w celu uzasadnienia decyzji o likwidacji poszczególnych kopalñ.

Spraw¹ pilnej wagi jest zmiana programów restrukturyzacji górnictwa, przepracowanie
polityki energetycznej pañstwa, ponowne opracowanie planów dostêpu do zasobów i planów
likwidacji kopalñ. Dokumenty te, powsta³e w ostatnim czasie, charakteryzuj¹ siê znaczn¹
niekompetencj¹ autorów, uwzglêdniaj¹ lobbystyczne naciski, s¹ zagro¿eniem bezpieczeñ-
stwa energetycznego Polski. Polityka pañstwa dotycz¹ca sektora wêglowo-energetycznego
jest b³êdna i winna byæ w mo¿liwie najkrótszym czasie zmieniona.
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FUTURE OF HARD COAL IN THE USE IN POWER INDUSTRY IN POLAND AND IN THE WORLD

K e y w o r d s

Steam coal, coal markets, fuel policy, sufficiency of coal reserwes

A b s t r a c t

Future of hard coal industry in Poland depends on the policy of the government. Paper discusses the most
important problems facing the coal industry. It describes the current situation and prospects after accession to the
European Union. Paper presents also the discussion on hard coal prospects in the world. More important problems,
standing in front of mines and companies, on the background of the world situation on coal markets, are signalled.
Also the fuel policy realised according to government programmes is evaluated in the synthetic way.
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