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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono krótkoterminow¹ (do roku 2010) prognozê cen wêgla
energetycznego w imporcie na rynki europejskie na poziomie CIF ARA. Baz¹ do wykonania
prognozy by³y dane o cenach wêgla energetycznego w Europie Zachodniej w latach
1980—2005 oraz analiza bie¿¹cej sytuacji rynkowej. Wszystkie dostêpne prognozy zak³adaj¹
wzrost zu¿ycia wêgla energetycznego w skali globalnej (najwiêkszy wzrost dotyczyæ ma
krajów azjatyckich — Chin i Indii, a spadek — w wartoœciach wzglêdnych — bêdzie mia³
miejsce w Europie). Za cenê wyjœciow¹ w prognozie przyjêto wartoœæ 58 USD/tonê (CIF
ARA) na rok 2006. W prognozie na dalsze lata za³o¿ono, ¿e maksymalne wzrosty œrednich cen
rocznych nie powinny przekroczyæ 0,8%; przyjêto równie¿ mo¿liwoœæ wyst¹pienia spadku
cen, który za³o¿ono na poziomie 0,3% rocznie. W przedstawionej prognozie zakres zmien-
noœci cen w perspektywie roku 2010 roku oszacowano na 54—61 USD/t.

S£OWA KLUCZOWE: wêgiel energetyczny, ceny, prognoza cen

Wprowadzenie

W prognozowaniu dokonuje siê oceny prawdopodobnego stanu danego zjawiska
w przysz³oœci na podstawie posiadanych informacji z przesz³oœci oraz merytorycznej
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wiedzy o tym wycinku rzeczywistoœci, którego prognoza dotyczy. Informacji o przesz³oœci
dostarczaj¹ szeregi czasowe, prezentuj¹ce kszta³towanie siê zjawisk w okreœlonym prze-
dziale czasu (dane miesiêczne, kwartalne, roczne). Wœród metod prognozowania wyró¿-
nia siê m.in. metodê statystyki matematycznej, badania ankietowe, intuicyjne, ekspertyzy
itp.

Prognozy wykonuje siê dla okreœlonego momentu lub okresu w przysz³oœci. W pracach
prognostycznych uwa¿a siê za celowe podporz¹dkowanie poszczególnym horyzontom cza-
sowym nastêpuj¹cych okresów (Maciejewski 2003):
� prognoza krótkoterminowa — od 1 roku do 5 lat,
� prognoza œrednioterminowa — od 6 do 10 lat,
� prognoza d³ugoterminowa — od 11 do 20 lat,
� prognoza perspektywiczna — ponad 20 lat.

W przypadku wêgla energetycznego do podstawowych elementów rzutuj¹cych na prog-
nozy nale¿y zaliczyæ: prognozowane zu¿ycie energii, dostêpnoœæ innych surowców ener-
getycznych (zw³aszcza ropy naftowej i gazu ziemnego), rozwój technologii (w tym tzw.
czystych technologii wêglowych i technologii zero-emisyjnych, po³¹czonych z sekwestracj¹
CO2, ale tak¿e konkurencyjnoœci np. energetyki odnawialnej). W przypadku wszelakich
prognoz gospodarczych wa¿ne s¹ równie¿ prognozy wskaŸników makroekonomicznych
(wzrost PKB, inflacja) czy wskaŸników demograficznych.

Wyniki prognozowania s¹ w wysokim stopniu zale¿ne od przyjêtych danych wyjœcio-
wych, metod analitycznych i modeli matematycznych zastosowanych do prognozowania
oraz specyficznego podejœcia zespo³ów wykonuj¹cych prognozê. Prognoza nie okreœla
zatem tego co siê stanie, ale co mog³oby siê zdarzyæ bior¹c pod uwagê przyjête za³o¿enia
oraz zastosowan¹ metodologiê.

Nawet jednak tam gdzie trendy s¹ stabilne i zrozumia³e, projekcje mog¹ byæ niepewne.
Wiele zdarzeñ kszta³tuj¹cych rynki surowców i energii ma charakter przypadkowy (losowy)
i jako takie nie mog¹ byæ uwzglêdnione w prognozowaniu. Podobne ograniczenia dotycz¹
wiarygodnoœci oceny rozwoju przysz³ych technologii, wskaŸników demograficznych, do-
stêpnoœci zasobów.

Prognozowaniem sytuacji energetycznej w skali globalnej zajmuje siê wiele instytucji.
Za wa¿niejsze mo¿na uznaæ: Bank Œwiatowy (World Bank, w skrócie WB), Departament
Energii Stanów Zjednoczonych (US Department of Energy — DOE), Miêdzynarodow¹
Agencjê Energii (International Energy Agency — IEA), Komisjê Europejsk¹, Œwiatow¹
Radê Energetyczn¹ (World Energy Council — WEC) czy Komisjê Gospodarcz¹ ONZ.
Mimo renomy tych instytucji, wieloletnie obserwacje wykazuj¹, ¿e wiele prognoz sprawdza
siê w stopniu niewielkim — szczególnie dotyczy to prognoz dla sektora energetycznego. Im
d³u¿szy jest horyzont prognozy, tym bardziej niepewny rezultat.

Niniejszy artyku³ prezentuje krótkoterminow¹ (do 2010 roku) autorsk¹ prognozê cen
wêgla energetycznego dla rynku europejskiego. Baz¹ do wykonania prognozy by³y dane
o cenach wêgla energetycznego w Europie Zachodniej w latach 1980—2005 oraz analiza
bie¿¹cej sytuacji rynkowej.
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1. Prognozy zu¿ycia energii i zapotrzebowania na wêgiel

Dostêp do energii jest kluczowym elementem rozwoju gospodarczego i spo³ecznego.
Wzrost gospodarczy oraz ci¹g³y wzrost liczby ludnoœci powoduj¹ rosn¹cy popyt na energiê,
bowiem nawet przy wprowadzeniu œrodków poszanowania i oszczêdzania energii w krajach
rozwiniêtych jej œwiatowe zu¿ycie bêdzie rosn¹æ w zwi¹zku z potrzebami i rozwojem krajów
rozwijaj¹cych siê.

Przewiduje siê, ¿e zu¿ycie energii pomiêdzy rokiem 2000 a 2030 bêdzie rosn¹æ w tempie
oko³o 1,8% rocznie, przy czym w krajach wysoko uprzemys³owionych wzrost ten bêdzie
znacznie wolniejszy (w UE oko³o 0,4% na rok). W przeciwieñstwie do tego, w krajach
rozwijaj¹cych siê nast¹pi gwa³towny wzrost zapotrzebowania na energiê. Nale¿y siê spo-
dziewaæ, ¿e w roku 2030 oko³o 55% ca³kowitego œwiatowego zapotrzebowania na energiê
bêdzie zapotrzebowaniem krajów rozwijaj¹cych siê, w porównaniu z 40% — obecnie (np.
WEO, WEC).

Œwiatowy system energetyczny bêdzie w dalszym ci¹gu zdominowany przez paliwa
kopalne. W 2030 roku niemal 90% ca³kowitego zapotrzebowania na energiê bêdzie sta-
nowi³o zapotrzebowanie na paliwa kopalne. Ropa pozostanie g³ównym Ÿród³em energii
(34%), na drugim miejscu bêdzie wêgiel (28%). Niemal dwie trzecie wzrostu zapotrze-
bowania na wêgiel pomiêdzy rokiem 2000 a 2030 wynika ze wzrostu zapotrzebowania w Azji.

Prognozy dla wêgla energetycznego stanowi¹ jeden z istotnych sk³adników prognoz
energetycznych, wykonywanych na poziomie globalnym b¹dŸ regionalnym. W prognozach
takich uwzglêdnia siê m.in. wskaŸniki demograficzne, wskaŸniki makroekonomiczne, prog-
nozowane zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹, konkurencyjnoœæ poszczególnych noœ-
ników energii pierwotnej do wytwarzania energii elektrycznej. Elementem zaburzaj¹cym
prognozy jest trudna do uwzglêdnienia w prognozowaniu sytuacja polityczna, zw³aszcza
w regionach pozyskiwania surowców energetycznych, lecz równie¿ w krajach biednych,
o niskim dotychczas zu¿yciu energii na mieszkañca. Dodatkowa trudnoœæ, wystêpuj¹ca
w scenariuszach rozwa¿anych w ostatnich latach, wynika z uwarunkowañ ekologicznych,
a zw³aszcza z przyjêtych miêdzynarodowych porozumieñ w sprawie ochrony œrodowiska.

W tabeli 1 przedstawiono porównanie kilku wybranych prognoz zapotrzebowania na wêgiel.
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TABELA 1. Porównanie prognoz zapotrzebowania na wêgiel

TABLE 1. Comparison of coal demand forecasts

Prognoza
Przyrost zapotrzebowania [% na rok]

2000—2010 2010—2020 2020–2030

WETO 2030 (KE) 2,07 2,42 2,48

US-DOE 1,88 1,50

WEC A2 2,13 2,31 2,22

WEO 2002 (IEA) 1,4 1,4 1,4



Wszystkie dostêpne prognozy rozwoju sektora energetycznego zak³adaj¹ wzrost zu¿ycia
wêgla w horyzoncie d³ugoterminowym. W zale¿noœci od poda¿y wêgla, kosztów producen-
tów, rozwoju technologii przetwarzania oraz technologii prowadz¹cych do zmniejszania
emisji ze spalania, a tak¿e konkurencji cenowej i mo¿liwej poda¿y innych noœników energii
(konwencjonalnych i odnawialnych) pozycja wêgla mo¿e siê zmieniaæ. Nie przewiduje siê
jednak — przy obecnym stanie wiedzy — odejœcia od wêgla.

2. Prognozy cen

Najtrudniejszym elementem prognoz energetycznych s¹ niew¹tpliwie prognozy cen.
Przy szacowaniu œwiatowych cen ropy w prognozach zak³ada siê, ¿e rynek ropy jest

podporz¹dkowany œwiatowemu kartelowi. Przyjmuje siê, ¿e w krótkim horyzoncie czaso-
wym cena ta zale¿y od zmian w stopniu wykorzystania zdolnoœci produkcyjnych krajów
w Zatoce Perskiej, a w perspektywie œrednio- i d³ugoterminowej od œredniego stosunku
wielkoœci zasobów do produkcji.

Ceny gazu s¹ obliczane dla rynków regionalnych (amerykañskiego, euro-afrykañskie-
go i azjatyckiego). Cena gazu na ka¿dym z tych rynków zale¿y czêœciowo od stosunku cen
gazu do ropy, ale g³ównie — w perspektywie d³ugoterminowej — od zmian œredniego
stosunku wielkoœci zasobów do produkcji kluczowych dostawców na ka¿dym z tych
rynków.

Ceny wêgla w prognozach równie¿ s¹ wyznaczane w podziale na rynki — do obliczeñ
wykorzystuje siê najczêœciej oszacowania zmian kosztów wydobycia i kosztów trans-
portu.

W przytoczonej w tabeli 1 prognozie WETO–2030 w odniesieniu do cen wêgla przyjêto,
¿e kszta³towanie siê cen wêgla w horyzoncie prognozy wynikaæ bêdzie z kosztów produkcji
g³ównych krajów produkuj¹cych wêgiel. Za³o¿ono relatywn¹ stabilnoœæ poziomu cen z nie-
wielkim trendem wzrostowym: w horyzoncie 2030 roku wzrost cen oszacowano w gra-
nicach od 15 do 35%, w zale¿noœci od rynku. To przek³ada siê w przybli¿eniu na wzrosty
roczne od 0,5 do oko³o 1%. Ten ograniczony wzrost œwiatowych cen wêgla, pomimo
trwa³ego wzrostu konsumpcji, wynika z du¿ej iloœci zasobów wêgla w wielu regionach, jak
równie¿ z du¿ych mo¿liwoœci wzrostu wydajnoœci produkcji wêgla w nastêpnych dekadach
(uwa¿a siê, ¿e modernizacja i mechanizacja produkcji wêgla spowoduje nasilenie nacisków
na obni¿enie cen).

W prognozie WEO 2002 natomiast okreœlono, ¿e ceny wêgla bêd¹ wzrastaæ w tempie
1,14% rocznie w okresie 2000—2010, nastêpnie w latach 2010—2020 prognozowany
wzrost jest ni¿szy (0,51% w skali roku), a w 2020—2030 wynosi 0,73% rocznie, co daje
œredni wzrost roczny 0,86% w okresie prognozy oraz przyrost cen 25,7% w czasie 30 lat.

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e wszystkie dostêpne prognozy zgodnie zak³adaj¹
wzrost zu¿ycia wêgla energetycznego w skali globalnej (najwiêkszy wzrost dotyczyæ ma
krajów azjatyckich — Chin i Indii, a spadek — w wartoœciach wzglêdnych — bêdzie mia³
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miejsce w Europie), ¿adna prognoza nie wykracza poza horyzont dalszy ni¿ rok 2030, a tylko
nieliczne opracowania zawieraj¹ prognozy cen.

3. Analiza tendencji zmian cen wêgla energetycznego

w latach 1980—2005

Celem okreœlenia trendów oraz sporz¹dzenia projekcji cen wêgla energetycznego w ho-
ryzoncie prognozy wykonano analizy zmian cen w latach 1980—2005. Wyniki tych analiz
przedstawiono syntetycznie na kilku kolejnych wykresach.

Baz¹ do analiz by³y ceny wêgla w imporcie do krajów Europy Zachodniej i Pó³nocnej,
wyra¿one za pomoc¹ tzw. indeksów cenowych. Indeksy te generalnie podaj¹ œrednie ceny wêgla
w transakcjach spot (wa¿one odpowiednio wielkoœciami zakupów) i odnosz¹ siê do wêgla
o wartoœci opa³owej w stanie roboczym 6000 kcal/kg (25,12 MJ/kg) lub zbli¿onej i o zawartoœci
siarki poni¿ej 1%. Ka¿da z firm opracowuj¹cych indeksy korzysta z w³asnej metodologii oraz
w³asnych informacji (producenci, poœrednicy handlowi, przewoŸnicy, firmy brokerskie itp.).

Do najbardziej znanych wskaŸników cenowych zalicza siê (Grudziñski 2005):
� MCIS — McCloskey steam coal marker (dla rynku europejskiego i azjatyckiego — ceny

CIF) — publikowane w McCloskey’s Coal Report Group;
� indeksy TFS: API 2 (CIF ARA), API 4 (FOB Richards Bay);

� indeks TFS API 2 jest œredni¹ z dwóch oszacowañ: Argus CIF ARA (publikowanego
w ka¿dy pi¹tek w Argus Coal Daily International) oraz McCloskey’s NW European

steam coal marker,
� indeks TFS API 4 — jest œredni¹ z dwóch oszacowañ: Argus FOB Richars Bay

(publikowanego w ka¿dy pi¹tek w Argus Coal Daily International) oraz McCloskey’s

FOB Richards Bay marker;
� ICR Steam coal marker price (dla rynku europejskiego i azjatyckiego — ceny CIF) —

publikowane w tygodniku International Coal Report, wyd. Platts;
� indeksy platformy handlu internetowego globalCoal: RB index, NEWC index (dla cen

FOB odpowiednio w portach Richards Bay — RPA i Newcastle — Australia), podawane
w internecie, dostêpne dla zarejestrowanych u¿ytkowników.
Rysunek 1 przedstawia zmiany œrednich rocznych cen wêgla energetycznego impor-

towanego do krajów zachodnioeuropejskich w latach 1980—2005. Do sporz¹dzenia wy-
kresu wykorzystano nastêpuj¹ce Ÿród³a danych:
� dla lat 1980—1990 — dane o cenach importowych wed³ug International Energy Agency

„Energy Prices and Taxes” (Ÿród³o to podaje ceny w przeliczeniu na paliwo umowne —
tpu=tce); ceny Ÿród³owe przeliczono na 6000 kcal/kg (25,12 MJ/kg),

� dla lat 1991—2005 — przyjêto uœrednione wartoœci wskaŸników MCIS i ICR (uwzglêd-
nienie tych wskaŸników nie by³o mo¿liwe w okresie wczeœniejszym, bowiem publi-
kowane s¹ one dopiero od 1991 r.).
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Na wykresie pokazano tak¿e przewidywane ceny wskaŸnikowe na lata 2006—2008 na
podstawie notowañ transakcji forward (papierowych), wed³ug TFS API 2 — ceny tych
transakcji, zawieranych na rynkach finansowych, mog¹ s³u¿yæ jako wyznacznik tendencji
w prognozie krótkoterminowej.

Do roku 2003, pomimo wystêpowania znacznych okresowych wzrostów cen, obser-
wowana jest wyraŸna tendencja spadkowa. W kolejnych latach zarówno maksima, jak
i minima cen kszta³towa³y siê na coraz ni¿szym poziomie: wartoœci maksymalne obni¿y³y siê
z poziomu 53,37 USD/t w 1981 roku do 39,37 USD/t w roku 2001, minimalne natomiast
z 35,16 USD/t w 1987 roku do 28,79 USD/t w roku 1999 (najni¿sze œrednie ceny wêgla
w okresie od 1980 r.).

Pod koniec roku 2003 nastêpuje skokowy wzrost cen: najpierw ceny rosn¹ do poziomu
43,01 USD/t (œrednio za 2003), a nastêpnie w roku 2004 osi¹gaj¹ poziom 72,07 USD/t, nie
notowany dot¹d w historii cen wêgla energetycznego. Nast¹pi³o odwrócenie spadkowej
tendencji cen.

Na rysunku 2 pokazano wyznaczone linie trendów zmian cen oraz wyznaczone metod¹
regresji liniowej równania linii trendów. Œrednie ceny okreœlone na podstawie równania linii
trendu spad³y w latach 1980—2003 o prawie 25%; œrednioroczny spadek wyniós³ 0,96%.
Dodatkowo na wykresie przedstawiono trend cen z lat 1991—2003, czyli z okresu, gdy za
podstawê okreœlenia œrednich cen wziêto indeksy (wskaŸniki) cenowe. Dla tego okresu
spadek cen by³ o wiele ni¿szy, bo wyniós³ œredniorocznie oko³o 0,4%. Z analizy na tym
etapie wykluczono spektakularny wzrost cen w roku 2004 i spadek cen w 2005.
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Na kolejnym wykresie (rys. 3) pokazano raz jeszcze zmiany cen w latach 1980—2003
oraz wyznaczon¹ liniê trendu. Okreœlono œrednie odchylenia — od linii trendu — cen
minimalnych i maksymalnych: œrednie wahania cen w tym okresie wynosi³y ± 3,9 USD/t.
Maksymalne odchylenia od œredniej waha³y siê od +8,5 USD/t w 2003 roku do –7,6 USD/t
w 1999 r.

Tendencje zmian cen wêgla energetycznego w latach 1980—2004 podsumowano
w tabeli 2. Zmiany cen w analizowanych latach podlega³y okresowym wzrostom i spadkom.
Mo¿na wyró¿niæ osiem takich okresów. Najd³u¿szy okres to spadek cen w latach
1981—1987 — ceny wówczas spad³y o 18,2 USD/t. Najwiêksza zmiana cen wyst¹pi³a
w okresie ostatnim (lata 2003—2004): wzrost cen wyniós³ a¿ 128%, a ceny wzros³y o ponad
40 USD/t.

Mo¿na tak¿e stwierdziæ, ¿e z biegiem lat czas trwania okreœlonej tendencji zmian uleg³
skróceniu. W tej analizie nie przyporz¹dkowano roku 2005 do okresu VIII, ani te¿ nie
zakwalifikowano go jeszcze do nowego okresu IX (spadkowego) — na podstawie bie¿¹cej
sytuacji rynkowej nie mo¿na bowiem jednoznacznie stwierdziæ, ¿e definitywnie taki okres
spadkowy ju¿ siê na dobre rozpocz¹³.

W analizach, których wyniki przedstawiono na rysunkach 2 i 3, nie uwzglêdniano
ostatniego okresu silnych wzrostów cen wêgla (lata 2004 i 2005). Jeœli te ostatnie wzrosty
cen uwzglêdniæ w wyznaczaniu tendencji, to wyliczona linia trendu staje siê dodatnia, choæ
tendencja jest bardzo s³aba. Wynik pokazuje rysunek 4: wysokie wzrosty cen w ostatnich
dwóch latach zmieniaj¹ wieloletni¹ tendencjê spadkow¹ z okresu 1980—2003. Jeœli zaœ
uwzglêdniaæ sytuacjê cenow¹ dopiero od roku 1991 — wyznaczona tendencja zmian cen
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Fig. 2. Tendencies of steam coal price variation in 1980—2003
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TABELA 2. Tendencje zmian cen wêgla energetycznego na rynku europejskim (CIF ARA)

TABLE 2. Tendencies of steam coal price variation on the European market (CIF ARA)

Numer
okresu

Okres
Czas trwania
zmian [lata]

Cena na koñcu
okresu

[USD/t]
Tendencja

Zmiana ceny

USD/t %

rok 1981 — 53,37 — — —

I 1982—1987 6 35,16 � –18,2 –34

II 1988—1990 3 44,08 � 8,9 25

III 1991—1993 3 33,68 � –10,4 –24

IV 1994—1995 2 44,50 � 10,8 32

V 1996—1999 4 28,79 � –15,7 –35

VI 2000—2001 2 39,37 � 10,6 37

VII rok 2002 1 31,55 � –7,8 –20

VIII 2003—2004 2 72,07 � 40,5 128



staje siê wyraŸnie dodatnia, a œrednioroczne wzrosty cen (obliczone z równania linii trendu).
wynosz¹ 2,8%.

Wielu analityków rynku wêgla koksowego uwa¿a, ¿e cykle zmiennoœci cen tego wêgla
powtarzaj¹ siê w przybli¿eniu co 7 lat. Czas trwania takiego cyklu to okres od jednego
minimum cen do nastêpnego wyraŸnego minimum. Dla sprawdzenia tej obserwacji
w odniesieniu do cen wêgla energetycznego, oœ X wykresu na rysunku 4 wyskalowano
w takie w³aœnie siedmioletnie okresy. Kolorem szarym na wykresie zaznaczono przesuniê-
cia — roczne–dwuletnie danego cyklu (w stosunku do okresów obserwowanych dla wêgla
koksowego). Na podstawie informacji z tabeli 2 oraz rysunku 4 mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
nastêpuje skrócenie czasu wystêpowania danej tendencji. Ceny wêgla energetycznego zmie-
niaj¹ siê w coraz krótszych cyklach i nale¿y siê spodziewaæ, ¿e mechanizm ten w dalszej
przysz³oœci bêdzie jeszcze bardziej odczuwalny. Gdyby jednak przyj¹æ — w analogii do
rynku wêgla koksowego — siedmioletni cykl zmian cen wêgla energetycznego, to obecny
spadek cen mo¿e utrzymaæ siê do oko³o 2007—2008 roku.

4. Prognoza cen wêgla energetycznego na poziomie CIF ARA

Prognozê cen wêgla energetycznego wykonano dla cen wêgla w imporcie do Europy na
poziomie CIF ARA, dla bazowej jakoœci wêgla o kalorycznoœci 6000 kcal/kg (25,12 MJ/kg)
i zawartoœci siarki poni¿ej 1%.
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Rys. 4. Cykle zmian cen wêgla energetycznego oraz wyznaczone tendencje

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



Na podstawie analiz prognoz zu¿ycia energii oraz bie¿¹cego stanu i spodziewanego
rozwoju rynków wêgla energetycznego (w szczególnoœci planów wzrostu poda¿y tego
paliwa w krajach g³ównych producentów) sformu³owano ogólne za³o¿enia prognozy i czyn-
niki wp³ywaj¹ce na zmiany cen wêgla:
� zgodnie ze wszystkimi dostêpnymi prognozami energetycznymi, zu¿ycie energii bêdzie

wzrastaæ, choæ wzrost ten bêdzie znacznie wolniejszy w krajach wysoko uprzemys³o-
wionych;

� mimo du¿ego postêpu technologicznego dokonuj¹cego siê w wykorzystaniu energii ze
Ÿróde³ odnawialnych, paliwa kopalne — a zw³aszcza wêgiel — bêd¹ stanowiæ podstawê
wytwarzania energii elektrycznej na œwiecie;

� co prawda zasoby wêgla s¹ obfite i w miarê równomiernie roz³o¿one, ale i tak wystêpuj¹
niedobory (lub nadmiar) w poda¿y wêgla na poszczególnych rynkach; ich wyrów-
nywanie jest zadaniem miêdzynarodowego handlu wêglem;

� kraje dysponuj¹ce nadwy¿k¹ zasobów i mo¿liwoœci produkcyjnych kieruj¹ wêgiel na
eksport wtedy, gdy poziom cen rynkowych jest satysfakcjonuj¹cy;

� przyrost poda¿y wêgla bêdzie pochodziæ w wiêkszoœci z nowych kopalñ, a wiêc ceny
wêgla musz¹ pokryæ nie tylko bie¿¹ce koszty operacyjne, ale te¿ wysokie koszty finan-
sowe;

� ceny wêgla energetycznego pozostaj¹ w pewnej relacji do cen innych noœników, a zw³a-
szcza gazu ziemnego, stosowanego coraz powszechniej w energetyce: jeœli ceny gazu
bêd¹ ros³y znacz¹co, to równie¿ wzroœnie presja na ceny wêgla; jeœli zaœ wyst¹pi
(przynajmniej okresowo) u niektórych u¿ytkowników chêæ zmiany paliwa z gazu na
wêgiel — wyst¹pi dodatkowe zapotrzebowanie na wêgiel, co równie¿ mo¿e wp³yn¹æ na
ceny;

� czynnikiem os³abiaj¹cym popyt na wêgiel bêdzie — szczególnie w warunkach euro-
pejskich — rosn¹cy nacisk na koniecznoœæ redukcji emisji ze spalania, zw³aszcza CO2;
aby sprostaæ tym wymaganiom i utrzymaæ konkurencyjnoœæ w stosunku do innych
noœników i technologii wytwarzania energii — wêgiel bêdzie musia³ byæ oferowany
po odpowiednio ni¿szych cenach.
Za cenê wyjœciow¹ w prognozie przyjêto wartoœæ 58 USD/tonê (CIF ARA) na rok

2006 — oszacowano j¹ na podstawie bie¿¹cej sytuacji rynkowej oraz poziomu cen w tran-
sakcjach forward na najbli¿sze 2 lata (rys. 2). Przyjêto, ¿e taka cena utrzyma siê równie¿
w roku 2007 (na poziomie wartoœci œrednich rocznych).

W prognozie na dalsze lata za³o¿ono, ¿e ceny bêd¹ siê zmieniaæ z nastêpuj¹c¹
dynamik¹:
� maksymalne wzrosty œrednich cen nie powinny przekroczyæ 0,8% rocznie,
� za³o¿ono równie¿ mo¿liwoœæ wyst¹pienia spadku cen — spadek cen œrednich przyjêto na

poziomie 0,3% rocznie,
� w ten sposób wyznaczono zakres zmiennoœci œrednich cen maksymalnych i minimal-

nych, które powinny mieœciæ siê w granicach 54—61 USD/t.
Wyniki oszacowania cen wêgla energetycznego na bazie CIF ARA w prognozie zilustro-

wano na wykresie (rys. 5).
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Podsumowanie

Globalizacja œwiatowej gospodarki odzwierciedla siê w coraz bardziej zbli¿onych ce-
nach paliw. Obecnie zjawisko to dotyczy równie¿ cen wêgla. Dawniej ka¿dy wêgiel kie-
rowany by³ na swój tradycyjny rynek, a ceny na poszczególnych rynkach nie wykazywa³y
wiêkszych wzajemnych relacji. Teraz zaœ wêgiel jest sprzedawany na takim rynku, na
którym mo¿e uzyskaæ lepsz¹ cenê spot.

Prognozê cen wêgla energetycznego w niniejszym artykule wykonano dla cen na po-
ziomie CIF — porty europejskie (ARA), poniewa¿ zgodnie z tendencjami rynkowymi
poszczególni eksporterzy z ró¿nych rejonów œwiata konkuruj¹ ze sob¹ w³aœnie poprzez ceny
dostaw wêgla na rynek odbiorcy (czyli poprzez ceny CIF). Ceny te zawieraj¹ w sobie ceny
frachtu (transportu morskiego): jeœli ceny frachtów s¹ wysokie, to producenci wêgla musz¹
siê zadowoliæ znacznie ni¿szym zyskiem lub kieruj¹ swe produkty na mniej odleg³e rynki;
jeœli natomiast frachty s¹ niskie — producenci wêgla czêsto korzystaj¹ z tej okazji, aby
podwy¿szyæ cenê FOB (w porcie za³adowania) — do granicy, jak¹ jeszcze mo¿e zaakcep-
towaæ u¿ytkownik — odbiorca wêgla (na poziomie CIF).

W przedstawionej prognozie przyjêto, ¿e ceny w perspektywie do roku 2010 utrzymaj¹
siê w granicach 54—61 USD/t. Obserwowany w ostatnich miesi¹cach spadek cen nie
powinien byæ tak g³êboki, jak spadki cen w poprzednich latach. Gdyby przyj¹æ za s³uszn¹ dla
wêgla energetycznego, obserwowan¹ dla wêgla koksowego cyklicznoœæ zmian cen (w cyklu
siedmioletnim), to obecny spadek cen móg³by potrwaæ do oko³o 2007—2008 roku.
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Rys. 5. Prognoza cen wêgla energetycznego na bazie CIF ARA

Fig. 5. CIF ARA steam coal price forecast



Wahania bie¿¹cych cen wêgla (indeksów cen notowanych w uk³adach tygodniowych czy
nawet dziennych) mog¹ siê zmieniaæ w istotny sposób w krótkich okresach, jednak¿e ceny
œrednioroczne powinny siê utrzymaæ w wyznaczonym obszarze (pasie) zmiennoœci. G³ów-
nymi czynnikami kszta³tuj¹cymi tê sytuacjê bêd¹: skala przyrostu zapotrzebowania na
wêgiel oraz uwarunkowania ekologiczne zwi¹zane z u¿ytkowaniem tego paliwa.
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Short-term forecast of steam coal prices

Abstract

Paper presents short-term forecast (up to 2010) of CIF ARA prices of steam coal imported to
European markets. The forecast was based on data of steam coal prices in Western Europe in
1980—2005 and on analysis of current state of the market. All available energy forecasts assume
global increase of steam coal consumption (the biggest growth is expected in Asian countries — China
and India, and decrease — in relative numbers — in Europe). As a base price (CIF ARA) of coal for
2006 the value of USD 58 per ton was assumed. For subsequent years it was assumed that the
maximum increase of annual average prices should not exceed 0.8%; in case of price decrease — this
decrease was assumed on the level of 0.3% annually. In presented forecast the range of coal price
variation in a horizon of 2010 was assessed at USD 54—61 per ton.
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