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

W artykule przedstawiono krótkoterminow¹ prognozê cen wêgla koksowego typu hard w horyzoncie do
2010 roku. Prognozê oparto na analizie tendencji cenowych na przyk³adzie zmian cen kontraktowych FOB wêgla
australijskiego typu hard w latach 1980—2005 oraz na przewidywanych trendach rozwoju rynków stali i wêgla
koksowego w œwiecie. Artyku³ zawiera równie¿ krótk¹ charakterystykê aktualnej sytuacji rynkowej oraz prezentuje
œwiatowe prognozy cen wêgli koksowych publikowane przez ekspertów zwi¹zanych z bran¿¹ surowców me-
talurgicznych.

Wprowadzenie

Globalny wzrost zapotrzebowania na wyroby stalowe g³ównie w Chinach, ale tak¿e
w pozosta³ych regionach œwiata spowodowa³, ¿e œwiatowa produkcja stali surowej w 2004
roku po raz pierwszy w historii przekroczy³a miliard ton, a w 2005 roku wzros³a o dalsze
5,9% osi¹gaj¹c poziom 1,129 mld ton (IISI). Gwa³towny wzrost œwiatowej produkcji stali,
a co za tym idzie — wzrost produkcji i zu¿ycia koksu metalurgicznego, doprowadzi³ w latach
2002—2004 do zwiêkszonego zapotrzebowania na wêgiel koksowy, a czo³owi producenci
i eksporterzy mieli k³opoty z zaspokojeniem rosn¹cego popytu. Utrzymuj¹cy siê brak
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równowagi miêdzy poda¿¹ a popytem na rynku wêgla koksowego w 2004 roku, a tak¿e
wystêpuj¹cy w handlu miêdzynarodowym deficyt koksu metalurgicznego (i jego astrono-
micznie wysokie ceny w pierwszym pó³roczu), spowodowa³y kryzys na miêdzynarodowym
rynku wêgla koksowego. Nast¹pi³ dynamiczny wzrost cen wêgli koksowych zarówno na
rynku spot, jak i w kontraktach. Negocjacje cen w kontraktach FY 2005/2006 (Fiscal Year

zaczynaj¹cy siê 1 kwietnia) miêdzy najwiêkszym australijskim eksporterem wêgla BHP
Billiton-Mitsubishi a japoñskimi koncernami stalowymi JSM wyznaczy³y referencyjny po-
ziom cen (benchmark price) dla wêgla typu hard na poziomie 125 USD/t FOB. Wzrost
o 119% w stosunku do ceny kontraktowej z roku poprzedniego (57 USD/t) by³ absolutnym
rekordem w odniesieniu do cen nominalnych i najwy¿sz¹ wartoœci¹ w 23-letnim okresie
w odniesieniu do cen realnych (Morgan 2004; Ozga-Blaschke 2005a,b).

Uzgadnianie cen kontraktów na FY 2005/06 odbywa³o siê w czasie wielkiego boomu na
rynku stali oraz w warunkach bardzo ograniczonej poda¿y i ma³ej dostêpnoœci surowców na
rynkach œwiatowych. Wzrost cen surowców (wêgla koksowego i rudy ¿elaza) oraz prognozy
kontynuacji silnego popytu zachêci³y kluczowych œwiatowych dostawców do znacz¹cych
inwestycji w rozwój nowych mocy produkcyjnych. W tej sytuacji prognozowane os³abniêcie
œwiatowego tempa wzrost produkcji stali i zwiêkszona poda¿ surowców mo¿e doprowadziæ
do spadku cen wêgla i rudy ¿elaza w nachodz¹cych latach.

Wielu analityków rynku uwa¿a, ¿e ceny wêgla koksowego przez kilka kolejnych lat
pozostan¹ na historycznie wysokim poziomie, bêd¹ jednak stonowane w stosunku do
poziomu roku 2005, zw³aszcza w zakresie wêgli typu semi-soft i PCI. W opinii ekspertów,
deficyt wêgla koksowego typu hard w handlu miêdzynarodowym nie zniknie do 2007 roku,
a rynek bêdzie pozostawa³ w¹ski a¿ do 2015 roku. W nadchodz¹cych latach sytuacja na
œwiatowym rynku wêgla bêdzie determinowana rozwojem popytu ze strony takich graczy,
jak Chiny, Indie i Brazylia. W krajach tych stal produkowana jest g³ównie w oparciu o proces
wielkopiecowy, co przy prognozach dalszego œwiatowego wzrostu produkcji stali pozwala
przewidywaæ w d³u¿szym okresie kontynuacjê wzrostu zapotrzebowania na wêgiel koksowy
(ICR; Metals Outlook 2006; AIR 2005).

Analizy œwiatowego popytu na wêgiel stosowany w bran¿y hutniczej, pozwalaj¹ prog-
nozowaæ, ¿e miêdzynarodowy handel wêglem koksowym wzroœnie w najbli¿szej przysz³oœci
o oko³o 20—25 mln ton (g³ownie typu hard) — w 2008 roku mo¿e osi¹gn¹æ poziom oko³o
250 mln ton, a w 2010 oko³o 270 mln ton (Australian Commodities 2005).

1. Œwiatowe prognozy cen wêgla koksowego w latach 2006—2010

Podczas bie¿¹cych negocjacji cen kontraktowych wêgli koksowych na FY 2006/07
sytuacja konsumentów wêgla by³a lepsza ni¿ w roku ubieg³ym, gdy¿ poprawi³a siê poda¿
(wysokie ceny zwiêkszy³y aktywnoœæ wszystkich producentów), a zapasy u odbiorców
wzros³y (zw³aszcza w zakresie wêgli semi-soft). Pod koniec 2005 roku ceny wêgli na
rynkach miêdzynarodowych w niektórych transakcjach spot by³y poni¿ej poziomu cen
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kontraktowych, co w okresie trwaj¹cych negocjacji nowych kontraktów jest zjawiskiem
powszechnie akceptowanym.

Pierwsze rundy negocjacji cen kontraktowych miêdzy australijskimi eksporterami i ja-
poñskimi odbiorcami pokaza³y rozbie¿noœæ w stanowiskach, jakiej do tej pory nie notowano.
Producenci zaoferowali ceny 115—125 USD/t dla wêgli hard, 90 USD/t dla ULV PCI,
natomiast dla wêgli semi-soft i HV PCI — 70 USD/t. Jednoczeœnie konsumenci d¹¿yli do
uzyskania cen znacznie ni¿szych — dla wêgli hard 80 USD/t, dla wêgli semi-soft i ULV i LV
PCI œrednio 70 USD/t, natomiast dla HV PCI poni¿ej 50 USD/t. (ICR, CTI)

Konsultanci z australijskiej rz¹dowej agencji ABARE prognozowali, ¿e w umowach
z japoñskimi odbiorcami ceny kontraktowe na FY 2006/07 wêgli typu hard spadn¹ oko³o
8% — do 115 USD/t, ceny wêgli semi-soft o 30% — do 56 USD/t, natomiast wêgle LV PCI
17% — do 83 USD/t. Prognozy te uwzglêdnia³y sytuacjê poda¿y i popytu — relatywnie du¿¹
dostêpnoœæ wêgli semi-soft oraz prognozowany œwiatowy wzrost popytu na wêgiel typu
hard.

W odniesieniu do wêgli typu semi-soft i PCI przewidywano wiêkszy spadek cen spowo-
dowany nadwy¿k¹ poda¿y nad popytem. W ubieg³ych latach producenci wêgli semi-soft
przerzucili znaczne iloœci wêgla z rynku energetycznego na rynek wêgli metalurgicznych,
gdzie uzyskiwali znacznie wy¿sze ceny (ceny kontraktowe na FY 2005/06 w granicach
78—80 USD/t FOB by³y ponad 50% wy¿sze od cen wêgli energetycznych).

W opinii ekspertów rynek w zakresie wêgla typu hard pozostanie deficytowy przez co
najmniej nastêpne dwa lata, a prognozowany poziom cen bêdzie ponad dwukrotnie wy¿szy
ni¿ œrednia cena z okresu 10 lat poprzedzaj¹cych ostatni znaczny wzrost cen. W daj¹cym siê
przewidzieæ czasie kilku kolejnych lat ceny wêgla kszta³towaæ siê bêd¹ znacznie powy¿ej
historycznej wieloletniej œredniej.

Analitycy Macquarie Research Economics w przedstawionej prognozie cen wêgli meta-
lurgicznych do roku 2010 za³o¿yli spadek cen wêgli typu hard z poziomu 115 USD/t w roku
kontraktowym FY 2006/07 do 80 USD/t w kontraktach FY 2010/11, natomiast wêgli
semi-soft odpowiednio z 60,0 do 45 USD/t. Prognoza ta jest zbie¿na z przewidywaniami
analityków z australijskiej centrali Goldman Sachs JBWere (GSJ), którzy przewiduj¹ ¿e ceny
wêgli typu hard w kontraktach FY 08/09 bêd¹ na poziomie 80 USD/t. Access Economics
równie¿ przewiduje spadek cen, jednak nie tak du¿y jak w prognozie GSJ. Prognozowany
spadek cen w okresie 4 kw. 2005—2 kw.2008 wynosi 29%, a ceny wêgli hard w kontraktach
FY 2008/09 s¹ w wysokoœci 89 USD/t. Prognozowane ceny wêgli metalurgicznych w ko-
lejnych latach kontraktowych zestawiono w tabeli 1.

W pierwszych dniach lutego japoñski koncern JFE Holdings Inc. (drugi co do wielkoœci
na rynku krajowym) poinformowa³ o uzyskanym 8-procentowym spadku cen wêgla typu
hard w umowie z australijskim koncernem BHP Billiton. Cena kontraktowa wysokiej jakoœci
wêgla koksowego na rok FY 2006/07 ustalona zosta³a w wysokoœci 115 USD/t (kopalnie
Peak Downs, Saraji, Gooneylla). Ceny wêgli gorszej jakoœci (semi-hard) zosta³y obni¿one
o 16% do 105 USD/t. W ocenie konsultantów z Access Economics mo¿e to byæ kluczowy
punkt zwrotny w cyklu œwiatowych cen surowców.
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Negocjacje cen wêgli semi-soft opóŸniaj¹ siê, gdy¿ g³ówni producenci oczekuj¹ na usta-
lenia cen kontraktowych wêgla energetycznego, w odniesieniu do których bêd¹ premiowane
cenowo s³abe wêgle koksowe. Ustalone natomiast zosta³y ceny kontraktowe wêgli stoso-
wanych w technologii PCI, które zgodnie z oczekiwaniem rynku spad³y œrednio ponad 33%.
Na rynku wêgli PCI nie ma obecnie okreœlonej ceny wskaŸnikowej (benchmark figure),
a ró¿nice w klasie i jakoœci wêgli oferowanych przez producentów spowodowa³y, ¿e ceny
wahaj¹ siê w granicach 58—68 USD/t. Niektóre wêgle najlepszej jakoœci PCI LV i PCI ULV
uzyska³y ceny powy¿ej 70 USD/t (œrednie ceny PCI LV ustalono w granicach 63—65 USD/t,
w porównaniu z 100 USD/t w roku 2005) (ICR).

Wielkoœci cen kontraktowych wêgli ustalone przez eksporterów australijskich z japoñ-
skimi koncernami JSM maj¹ decyduj¹ce znaczenie w kszta³towaniu siê œwiatowego poziomu
cen wêgli stosowanych w przemyœle metalurgicznym. W handlu wêglem metalurgicznym na
rynku miêdzynarodowym Australia ma dominuj¹c¹ pozycjê, z udzia³em 57% w handlu drog¹
morsk¹, a znacz¹cy wzrost produkcji stali prognozowany jest w krajach, które swoje
potrzeby musz¹ zaspakajaæ w ca³oœci lub czêœciowo importem.

2. Autorska prognoza cen wêgli koksowych typu hard do 2010 roku

Prognozowanie cen polega na wskazywaniu spodziewanego trendu rynkowego. Oceny
prawdopodobnego stanu w przysz³oœci dokonuje siê na podstawie posiadanych informacji
z przesz³oœci oraz merytorycznej wiedzy o danym wycinku rzeczywistoœci, bêd¹cym przed-
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TABELA 1

Prognozowane wielkoœci cen wêgli metalurgicznych w latach 2006—2010 [USD/Mg]

TABLE 1

Forecast prices of metallurgical coal main types in the years 2006—2010 [USD/t]

Firma Typ wêgla FY 06/07 FY/07/08 FY 08/09 FY 09/10 FY 10/11

Goldman Sachs JB Were
hard

semi-soft

115,0

55,0
—

80,0

45,0
— —

Macquarie Research

hard

semi-soft

PCI LV

115,0

60,0

80,0

95,0

55,0

70,0

80,0

50,0

60,0

85,0

52,5

55,0

80,0

45,0

55,0

Access Economics Pty.Ltd hard 117,0 102,6 89,1

National Australia Bank

Group Economics

hard

semi-soft

120,0

55,0

95,0

47,0
— — —

ABARE

hard

semi-soft

PCI LV

115,0

56,0

83,0

— — — —

�ród³o: ICR, Commodity Reports, Metals Outlook 2006; AIR 2005



miotem prognozowania. Informacji o przesz³oœci dostarczaj¹ szeregi czasowe, prezentuj¹ce
kszta³towanie siê zjawisk w okreœlonym przedziale czasu (dane miesiêczne, kwartalne,
roczne).

W niniejszym artykule przedstawiono krótkoterminow¹ (do 2010 roku) autorsk¹ prog-
nozê cen wêgla koksowego typu hard bazuj¹c¹ na danych o cenach kontraktowych FOB wêgla
australijskiego typu hard w latach 1980—2005 oraz na analizie aktualnej sytuacji rynkowej
(ICR, Energy Prices.., Coke Market..). Australia jest najwiêkszym œwiatowym eksporterem
wêgla koksowego i w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci jej pozycja bêdzie siê umacniaæ.
W przypadku miêdzynarodowego handlu wêglem koksowym sprzeda¿ dokonywana jest
g³ównie w ramach kontraktów wieloletnich z cenami ustalanymi na okresy roczne. Rynek spot

jest ograniczony do zaledwie 2—5% wolumenu zakupów tego wêgla na œwiecie i brak
przes³anek, które mog³yby wskazywaæ na zmiany w polityce zakupów w przysz³oœci.

2.1. Z a ³ o ¿ e n i a p r o g n o z y

Przy sporz¹dzaniu prognozy cen wêgli koksowych w okresie do 2010 roku przyjêto
nastêpuj¹ce za³o¿enia:

— wszelkie dostêpne obecnie informacje i analizy rynkowe wskazuj¹, i¿ nale¿y siê
liczyæ z ci¹g³ym wzrostem œwiatowej produkcji i zapotrzebowania na stal; wed³ug
prognoz, przy œrednim rocznym tempie wzrostu 3,7% œwiatowa produkcja stali
w 2011 roku osi¹gnie poziom 1,41 mld ton (Commodity Reports... 2006);

— w dalszym ci¹gu dominuj¹c¹ pozycjê w metodach produkcji stali bêdzie utrzymywaæ
technologia wielkopiecowa, a planowany wzrost mocy produkcyjnych na œwiecie
w wiêkszoœci oparty jest na zintegrowanym procesie wielkopiecowym; pozwala to
prognozowaæ wzrost zapotrzebowania na koks metalurgiczny, a co za tym idzie na
wêgiel koksowy (Analysis... 2005);

— w wielu krajach œwiata, w tym równie¿ w krajach europejskich (Niemcy, W³ochy)
planowane s¹ inwestycje w budowê nowoczesnych koksowni, które po pierwsze maj¹
zast¹piæ stare wyeksploatowane baterie, nie spe³niaj¹ce wymagañ ekologicznych,
a po drugie — zaspokoiæ wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na koks; informacje o pla-
nowanych inwestycjach pozwalaj¹ szacowaæ nowe moce produkcyjne na oko³o
190 mln ton do 2015 roku (Coke Market.);

— postêp technologiczny bêdzie wymaga³ stosowania wysokiej jakoœci koksu meta-
lurgicznego, do wytwarzania którego konieczny jest wêgiel koksowy typu hard;

— wzrostowe trendy œwiatowej produkcji stali i koksu spowoduj¹ wzrost zapotrze-
bowanie na dobrej jakoœci wêgiel koksowy — dostêpnoœæ tego wêgla bêdzie jednak
ograniczona, poniewa¿ wed³ug obecnego rozpoznania zasobów w krajach dotychcza-
sowych g³ównych producentów i pomimo planów rozbudowy zdolnoœci produk-
cyjnych w takich krajach jak np. Australia, Kanada i Rosja nie przewiduje siê bardziej
znacz¹cych wzrostów poda¿y wêgla typu hard na rynkach miêdzynarodowych;

— ograniczona dostêpnoœæ dobrych jakoœciowo wêgli bêdzie wywieraæ presjê na ich ceny.
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W przypadku wszelakich prognoz gospodarczych wa¿ne s¹ równie¿ prognozy wskaŸ-
ników makroekonomicznych (wzrost PKB, inflacja) czy wskaŸników demograficznych.
Prognoza Banku Œwiatowego wzrostu wskaŸnika dochodu narodowego (PKB) na miesz-
kañca (datowana na pocz¹tek listopada 2005) obejmuj¹ca okres do 2015 roku pokazuje, ¿e
najdynamiczniej rozwijaj¹cym siê regionem œwiata pozostan¹ kraje Azji Wschodniej i rejonu
Pacyfiku (5,3% rocznie) (Global Economic 2006). Ten region œwiata jest najwiêkszym
producentem i konsumentem wêgla koksowego oraz stali, co pozwala na optymistyczne
prognozy dotycz¹ce zapotrzebowania na wêgiel koksowy w nadchodz¹cych latach.

2.2. O k r e œ l e n i e t e n d e n c j i z m i a n c e n w ê g l a k o k s o w e g o

Ceny uzgodnione w kontraktach najwiêkszego australijskiego producenta i eksportera
koncern BHP Billiton z odbiorcami japoñskimi JSM s¹ cenami referencyjnymi dla pozo-
sta³ych rynków i wp³ywaj¹ bezpoœrednio na poziom cen wêgla koksowego typu hard na
œwiecie. Cena benchmark price ustalana jest dla wêgla wzorcowego z kopalni Goony-
ella/BHP (o paramertach jakoœciowych: Vd — 23,8%, Ad — 8,9, St

d — 0,52%, FSI — 8,
Ro — 1,17, Fmax — 1100) i dotyczy wszystkich wêgli koksowych hard spe³niaj¹cych
wysokie wymagania odbiorców.

Aby wyznaczyæ trendy potrzebne do sporz¹dzenia projekcji cen wêgla koksowego
w horyzoncie prognozy, wykonano analizy tendencji zmian cen FOB australijskiego wêgla
koksowego typu hard w latach 1980—2005. Na rysunku 1 pokazano zmiany cen rze-
czywistych w okresie 1980—2006, zaznaczono tak¿e ceny przewidywane w œwiatowych
prognozach krótkoterminowych do roku 2010.
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Rys. 1. Ceny FOB wêgla koksowego typu hard

Fig. 1. Hard coking coal FOB prices



Ceny wêgla koksowego do roku 2003 mia³y stale utrzymuj¹c¹ siê tendencjê spadkow¹:
ceny maksymalne spad³y z 66 USD/t w 1983 roku do 48,35 USD/t w roku 2002, natomiast
ceny minimalne — z 44 USD/t w 1987 do 39,75 USD/t w 2000 roku . W latach 2003—2005
nast¹pi³ gwa³towny prawie 3-krotny (270%) wzrost cen.

Poziomy cen œrednich na wykresie zaznaczono liniami poziomymi: œrednia cena za okres
1980—2003 wynios³a 50,41 USD/t, natomiast uwzglêdnienie w obliczeniach ostatniego
okresu silnych wzrostów cen powoduje, ¿e œrednia cena za lata 1980—2006 wzros³a o ponad
5 USD/t, osi¹gaj¹c wartoœæ 55,81 USD/t. Œwiadczy to o sile wp³ywu ostatnich wzrostów cen
na œredni¹ wieloletni¹.

Wyniki szczegó³owej analizy tendencji w latach 1980—2004 przedstawia rysunek 2.
Stwierdzono, i¿ w ca³ym okresie wystêpowania tendencji spadkowej cen mo¿na wyró¿niæ
dwa podokresy: 1980—1994 i 1994—2004, ró¿ni¹ce siê si³¹ wystêpuj¹cych tendencji spad-
kowych. Dla tych okresów wyznaczono równania linii trendu. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e po roku
1994 spadek cen jest zdecydowanie s³abszy (o czym œwiadcz¹ wielkoœci wspó³czynnika przy
zmiennej x w równaniach). Do 1994 roku œrednioroczny spadek cen wyra¿ony równaniem
linii trendu wyniós³ prawie 1,3%, a w nastêpnym podokresie tylko 0,13%. Obserwuj¹c
poziom cen minimalnych i maksymalnych dla tych dwóch okresów (linie przerywane)
wyraŸnie widaæ zmianê tendencji w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych.

Wyznaczon¹ dla ca³ego analizowanego okresu (1980—2004) liniê trendu przedstawiono
na kolejnym wykresie (rys. 3). Okreœlono równie¿ œrednie odchylenia — od linii trendu —
cen minimalnych i maksymalnych: œrednie wahania cen w tym okresie wynosi³y ±3,8 USD/t.

Przebieg wykresów obrazuj¹cych zmiennoœæ cen pokazuje wystêpuj¹c¹ do 2000 roku
cyklicznoœæ siemioletnich okresów, w których nastêpowa³y wzrosty i spadki cen. Dla
lepszego zilustrowania tego zjawiska na rysunku 4 odpowiednio wyskalowano oœ X.
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Rys. 2. Tendencje zmian cen wêgla koksowego typu hard w latach 1980—2004

Fig. 2. Tendencies of hard coking coal price variation in 1980—2004



W 2000 r. mo¿na zauwa¿yæ przesuniêcie (skrócenie) tego cyklu o 1 rok — nastêpuj¹ce
potem lata 2001—2003 s¹ uwa¿ane przez analityków za okres nietypowy. Mo¿na siê spo-
dziewaæ, ¿e po ustabilizowaniu siê sytuacji cenowej (po okresie bardzo wysokiego wzrostu
ceny) nast¹pi powrót kolejnego siedmioletniego cyklu okreœlonego latami 2004—2010.

Na wykresie pokazano wyznaczone linie trendu dla ró¿nych okresów. Dla ca³ego anali-
zowanego okresu w latach 1980—2006 trend jest stosunkowo silnie dodatni, a œrednio-
roczny wzrost cen wynosi³ 1,35%.
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Rys. 3. Œrednie ceny wêgla koksowego oraz wahania tych cen w latach 1980—2004

Fig. 3. Average coking coal prices and their fluctuation in 1980—2004

Rys. 4. Cykle zmian cen wêgla koksowego oraz wyznaczone tendencje

Fig. 4. Cycles of coking coal price variation and determined tendencies



Rozpiêtoœæ cen wyznaczonych liniami trendu na rok 2008 (linia górna — wzrostowa
i linia dolna — spadkowa) wynosi oko³o 60 USD/t. Tak du¿y zakres zmiennoœci cen zdecy-
dowanie utrudnia prognozowanie.

2.3. P r o g n o z a c e n w ê g l a k o k s o w e g o n a p o z i o m i e FOB

W prognozowaniu perspektywicznym cen wêgla koksowego przyjêto za³o¿enie, ¿e ceny
te — pomimo ich rzeczywistego spadku w roku 2006, jak te¿ dalszego przewidywanego
spadku w publikowanych prognozach na okres do roku 2010 — nie wróc¹ ju¿ do niskiego
poziomu sprzed roku 2004.

Ceny œrednie FOB w kontraktach na rok 2006 s¹ ju¿ w zasadzie przes¹dzone, wynikaj¹
bowiem z przeprowadzonych w lutym br. negocjacji cenowych, które okreœli³y ich poziom
w wysokoœci 115 USD/t.

Na lata 2007 i 2008 przyjêto, ¿e poziom cen bêdzie taki, jak wynika to z oszacowañ
eksperckich zamieszczonych w tabeli.1. Przyjêto tak¿e, ¿e zakres zmiennoœci cen w latach
2006—2008 bêdzie wynika³ z oszacowañ przedstawionych na rysunku 3 (dla uproszczenia
przyjêto w zaokr¹gleniu ±4 USD/t).

W prognozie na dalsze lata za³o¿ono, ¿e ceny mog¹ siê zmieniaæ z nastêpuj¹c¹ dynamik¹:
— maksymalne wzrosty œrednich cen nie powinny przekroczyæ 0,8% rocznie,
— mo¿liwe s¹ równie¿ spadki cen — za³o¿ono spadek cen œrednich na poziomie 0,3%

rocznie,
— w ten sposób wyznaczono zakres zmiennoœci œrednich cen maksymalnych i mini-

malnych i obliczono wartoœæ œredni¹ z tych wielkoœci.
Wyniki oszacowania cen FOB wêgla koksowego w prognozie ilustruje wykres na

rysunku 5.
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Rys. 5. Prognoza cen FOB wêgla koksowego typu hard

Fig. 5. Hard coking coal FOB price forecast



Podsumowanie

Analiza przyczyn zmian cen wêgli koksowych na rynkach miêdzynarodowych w okresie
ostatnich 25 lat pokazuje, ¿e utrzymuj¹ca siê ograniczona poda¿ wêgla w handlu miêdzy-
narodowym zwiêksza mo¿liwoœci okresowego podnoszenia cen przez producentów. Spadki
cen nastêpuj¹ natomiast w okresach, gdy przy s³abn¹cym popycie producenci nie ograniczaj¹
poda¿y i zaczynaj¹ konkurowaæ miêdzy sob¹, daj¹c odbiorcom mo¿liwoœæ dyktowania
warunków cenowych. Obecna sytuacja na rynku pokazuje, ¿e poprawa poda¿y wêgli kok-
sowych na rynku miêdzynarodowym (szczególnie w zakresie wêgli semi-soft i PCI), przy
ograniczeniu produkcji stali przez koncerny stalowe g³ównie w Europie i w USA, dopro-
wadzi³a do uzyskania przez odbiorców redukcji cen wêgli koksowych w kontraktach FY
2006/07.

Jednak na bazie dostêpnej obecnie wiedzy oraz przyjêtych z³o¿eñ, opartych na prze-
widywanych tendencjach zmian, mo¿na prognozowaæ, ¿e rynek wêgla koksowego, zw³asz-
cza w zakresie wêgli typu hard bêdzie w d³ugim horyzoncie czasowym w miarê stabilny,
a ceny bêd¹ siê utrzymywaæ du¿o powy¿ej œredniej historycznej. Zaprezentowana prognoza
zak³ada, ¿e ceny FOB wêgla koksowego typu hard bêd¹ stopniowo spadaæ z obecnego
poziomu 115 USD/t do wartoœci w granicach 80—90 USD/t w roku 2010. Zak³adaj¹c, ¿e na
rynku wêgla koksowego utrzyma siê cyklicznoœæ siedmioletnich okresów zmiennoœci cen,
mo¿na przyj¹æ, ¿e po roku 2010 nast¹pi kolejny cykl wzrostów i spadków cen. Sytuacja ta
bêdzie determinowana poziomem wzrostu œwiatowej produkcji stali oraz skal¹ przyrostu
zapotrzebowania na wêgiel u¿ytkowany w przemyœle metalurgicznym. Nale¿y tu podkreœliæ,
¿e zwiêkszone zapotrzebowanie na wêgiel koksowy typu hard bêdzie zaspakajane wêglem
pochodz¹cym z nowych inwestycji, które wymagaj¹ znacznych nak³adów finansowych.
Wysokie koszty produkcji, zw³aszcza wêgli kanadyjskich i rosyjskich, bêd¹ wp³ywaæ na
poziom cen wêgli koksowych na rynku miêdzynarodowym.
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COKING COAL PRICES FORECASTS UP TO 2010

K e y w o r d s
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A b s t r a c t

Paper presents short-term forecast (up to 2010) of hard coking coal FOB prices. The forecast was based on
analysis of trends of Australian FOB coking coal contractual price variation in 1980—2005 and on expected
tendency development of steel and coking coal markets in the world. Paper analyses also current state of the market
and presents results of recently published price forecasts developed by experts of metallurgical industry.
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