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Perspektywy dla miêdzynarodowych rynków wêgla
energetycznego

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono analizê produkcji i eksportu wêgla energetycznego oraz
podano informacje o bie¿¹cej sytuacji na miêdzynarodowych rynkach. Przedstawiono tak¿e
dane o przewidywanych poziomach zu¿ycia i produkcji wêgla w œwiecie oraz rozwoju
œwiatowego handlu wêglem, zamieszczonych w opracowaniach Energy Information Ad-
ministration oraz Miêdzynarodowej Agencji Energii. Aktualne informacje rynkowe o krajach
najwiêkszych producentów i konsumentów wêgla œwiadcz¹ o tym, ¿e iloœæ wêgla dostêpnego
w handlu miêdzynarodowym mo¿e byæ mniejsza, poniewa¿ zu¿ycie wêgla w Chinach, Indiach
i Rosji mo¿e byæ wiêksze, ni¿ wskazuj¹ prognozy.

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

Wprowadzenie

W opublikowanych w niedawnym czasie dwóch wa¿nych prognozach energety-
cznych dla œwiata: amerykañskiej, autorstwa rz¹dowej Energy Information Admini-
stration (International Energy Outlook 2007 [1]) oraz opracowanej przez Miêdzynaro-
dow¹ Agencjê Energii (World Energy Outlook 2006 [2]) przewiduje siê znacz¹cy wzrost
zu¿ycia wêgla, przede wszystkim do wytwarzania energii elektrycznej. Rozwijaj¹cy siê
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œwiat, zw³aszcza wielkie kraje azjatyckie, jak Chiny i Indie, potrzebuje coraz wiêcej
energii. Zasoby wêgla i poziom rozwoju jego produkcji pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e
zaspokojenie popytu na to paliwo nie powinno napotykaæ na wiêksze trudnoœci. Problem
stanowi – jak zwykle – dostêpnoœæ do wêgla w tych regionach œwiata, gdzie wydobywa
siê go mniej, ni¿ wynosi zapotrzebowanie. Wówczas szczególnego znaczenia nabiera
stan rozwoju infrastruktury transportowej (l¹dowej i portowej) w krajach eksportuj¹-
cych i importuj¹cych wêgiel.

Powszechnoœæ wykorzystywania wêgla w energetyce na œwiecie wynika zarówno z jego
obfitoœci, w miarê równomiernego rozproszenia zasobów, jak i cen, konkurencyjnych
w stosunku do innych paliw, wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej.
Nawet pomimo niezwykle wysokiego poziomu cen wêgla energetycznego w ostatnich latach
cena jednostki energii w wêglu jest – œrednio w œwiecie – ni¿sza od cen jednostki energii
w gazie czy ropie.

Oczywiœcie zu¿ycie wêgla w energetyce ró¿ni siê w poszczególnych regionach œwiata:
zazwyczaj jest wiêksze tam, gdzie wêgiel jest wydobywany. Kraje mniej zasobne w surowce
energetyczne musz¹ je kupowaæ, a wybór surowca do wytwarzania energii podyktowany jest
jego dostêpnoœci¹ (w d³ugim horyzoncie czasowym) oraz cen¹. Podstawowymi czynnikami
kszta³tuj¹cymi rynkowe ceny wêgla s¹ [3]: poziom zapotrzebowania i tendencje jego zmian,
koszty pozyskania wêgla, iloœæ zasobów i ich rozmieszczenie geograficzne, koszty tran-
sportu, konkurencyjnoœæ kosztowo-cenowa innych noœników energii, uwarunkowania eko-
logiczne (po stronie wydobycia i u¿ytkowania wêgla).

Na miêdzynarodowych rynkach licz¹ siê tacy producenci, którzy maj¹ dostêp do z³ó¿
o korzystnych warunkach geologicznych i w rezultacie – o niskich kosztach. Niezwykle
istotny jest te¿ dostêp do portów.

Niekorzystn¹ cech¹ wêgla jako surowca do wytwarzania energii elektrycznej jest wy-
soka emisja dwutlenku wêgla podczas spalania w konwencjonalnych elektrowniach. Zja-
wisko to wp³ywa coraz silniej na negatywny odbiór wêgla jako paliwa dla energetyki,
szczególnie w krajach rozwiniêtych. St¹d szczególnie tam prowadzone s¹ na coraz szersz¹
skalê badania nad tzw. czystymi technologiami wêglowymi, które pozwol¹ wykorzystywaæ
wêgiel w sposób mniej uci¹¿liwy dla œrodowiska, a poprzez redukcjê emisji CO2 ograniczyæ
wp³yw spalania wêgla na zmiany klimatu.

W niniejszym artykule zajmiemy siê przede wszystkim aspektem przewidywanej do-
stêpnoœci wêgla energetycznego na rynkach miêdzynarodowych w œwietle bie¿¹cych in-
formacji rynkowych oraz projekcji rozwoju rynków wêgla na œwiecie.

1. Produkcja, eksport i import wêgla energetycznego

Kreœl¹c obraz bie¿¹cej i perspektywicznej sytuacji na miêdzynarodowych rynkach wêgla
energetycznego warto na pocz¹tek przeœledziæ – w koniecznym skrócie – zmiany, jakie
zasz³y w ostatnich latach w poda¿y tego wêgla, a wiêc w produkcji i eksporcie.
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Produkcja wêgla kamiennego w œwiecie wynios³a w 2006 roku oko³o 5,37 miliarda ton,
z czego wêgiel energetyczny stanowi³ oko³o 87% (ok. 4,6 mld ton) [4]. Pomiêdzy rokiem
1985 a 2006 produkcja wêgla energetycznego wzros³a o prawie 2 miliardy ton (o ok. 73%).
Szczególnie wysokie tempo wzrostu produkcji wyst¹pi³o w ostatnich latach (po 2000 roku,
rzêdu 7–9% rocznie). Produkcja wêgla koksowego zmienia³a siê w tempie znacznie wol-
niejszym (od 509 mln ton w roku 1985 do ok. 716 mln ton w 2006 r.).

Najwiêkszymi producentami wêgla energetycznego na œwiecie s¹ (w kolejnoœci): Chiny,
USA, Indie, RPA, Australia, Rosja i Indonezja. W pierwszej dziesi¹tce znajduj¹ siê

jeszcze: Polska, Kazachstan i Kolumbia. Pierwsza trójka producentów wydobywa 3
4

œwiatowej produkcji wêgla energetycznego, a produkcja dziesiêciu wymienionych

krajów stanowi a¿ 96%. Zdecydowana wiêkszoœæ œwiatowej produkcji wêgla jest

zu¿ywana w krajach, które ten wêgiel wydobywaj¹. Na pocz¹tku lat

osiemdziesi¹tych by³o to oko³o 87%, a obecnie oko³o 84%.

Wszystkie wymienione kraje – za wyj¹tkiem Indii – zaliczaj¹ siê równie¿ do naj-
wiêkszych eksporterów wêgla energetycznego. Niektóre kraje wydobywaj¹ wiêcej wêgla
ni¿ zu¿ywaj¹, a nadwy¿ki kieruj¹ na eksport. S¹ te¿ i tacy producenci, którzy na w³asne
potrzeby zu¿ywaj¹ niewielkie iloœci wêgla a wydobycie prowadz¹ g³ównie z nastawieniem
na eksport (do takich nale¿¹ Kolumbia i Indonezja, a tak¿e w pewnym sensie Australia,
eksportuj¹ca ponad 60% wydobycia). Z kolei Indie – choæ s¹ trzecim w œwiecie producentem
wêgla energetycznego (wydobycie przekroczy³o ju¿ 400 mln ton) – s¹ równie¿ jego im-
porterem (ponad 20 mln ton w 2006 roku). Pierwsz¹ dziesi¹tkê eksporterów uzupe³nia
w ostatnich latach Wietnam (z eksportem rzêdu 20 mln ton). Zdecydowana wiêkszoœæ
czo³owych eksporterów w dalszym ci¹gu rozwija eksport. Wyj¹tkami s¹ Stany Zjednoczone,
Chiny i Polska. Dwa pierwsze kraje ze wzglêdu na du¿e potrzeby wewnêtrzne ograniczaj¹
eksport, natomiast rozwijaj¹ produkcjê. Polska redukuje zarówno eksport, jak i wydobycie.

W produkcji wêgla najwiêkszy procentowy przyrost w ostatnim roku odnotowano
w Indonezji (32%), Kazachstanie (11%) i Chinach (ponad 8%). W jednostkach fizycznych
natomiast produkcja w Chinach zwiêkszy³a siê w 2006 roku a¿ o 175 mln ton, a w drugiej
z kolei Indonezji – o 48 mln ton; trzecie miejsce przypad³o Stanom Zjednoczonym (wzrost
o 27 mln ton).

Warto tak¿e podkreœliæ olbrzymi¹ dynamikê rozwoju eksportu wêgla z Indonezji i Rosji.
Na pocz¹tku lat 80–tych wydobycie wêgla w Indonezji wynosi³o zaledwie kilkaset tysiêcy
ton rocznie. Eksport na wiêksz¹ skalê rozpocz¹³ siê w latach 90–tych, a obecnie kraj ten jest
drugim na œwiecie (po Australii) eksporterem wêgla energetycznego (ok. 104 mln ton
w 2006 roku). Rosja jest obecnie trzecim w œwiecie eksporterem wêgla energetycznego,
z prawie 14-procentowym udzia³em w rynku i eksportem rzêdu 80 mln ton, stanowi¹cym
oko³o 48% produkcji, podczas gdy jeszcze w 2000 roku zajmowa³a szóste miejsce w eks-
porcie z udzia³em 7% w rynku œwiatowym.

Kraje najwiêkszych producentów i eksporterów wêgla energetycznego nale¿¹ równie¿
do najbardziej zasobnych w wêgiel: na ich terytorium znajduje siê ponad 87% œwiatowych
zasobów wêgla (kamiennego i brunatnego) [5].
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Syntetyczne podsumowanie podanych powy¿ej informacji zawiera tabela 1. Kraje uszere-
gowano wed³ug wielkoœci produkcji wêgla energetycznego w 2006 r. Dla ka¿dego podano
udzia³ procentowy, a tak¿e pozycjê w œwiecie w produkcji i eksporcie wêgla energetycznego
oraz w zasobach. Podano tak¿e udzia³, jaki eksport wêgla energetycznego stanowi w jego
wydobyciu w danym kraju.

TABELA 1. Produkcja, eksport i zasoby czo³owych producentów wêgla energetycznego w œwiecie
w 2006 r.

TABLE 1. Production, export and coal reserves of world top 10 producers of steam coal in 2006

Œwiat

Produkcja wêgla
energetycznego

Eksport wêgla
energetycznego

Udzia³ eksportu
w wydobyciu [%]

Zasoby wêgla ogó³em

4 653,0 mln ton 592,6 mln ton 12,7 909 064 mln ton

udzia³ [%] pozycja udzia³ [%] pozycja udzia³ pozycja

Chiny 46,4 1 11,2 6 3,1 12,6 3

USA 20,3 2 3,4 9 2,1 27,1 1

Indie 8,7 3 – – – 10,2 4

RPA 5,2 4 11,4 4 27,9 5,4 6

Australia 3,8 5 18,7 1 62,4 8,6 5

Rosja 3,6 6 13,8 3 48,2 17,3 2

Indonezja 3,1 7 17,5 2 72,4 0,5 15

Polska 1,7 8 2,2 10 16,2 1,5 9

Kazachstan 1,7 9 4,3 7 32,4 3,4 8

Kolumbia 1,4 10 10,1 5 94,5 0,7 12

Razem 95,9 92,7 87,3

�ród³o: dane o wielkoœci produkcji i eksportu – [4]; dane o zasobach – [5]

Powy¿sze zestawienie potwierdza, ¿e wiêkszoœæ wêgla energetycznego wydobywa siê
w krajach Azji i Oceanii oraz w obu Amerykach. Europa ma znikomy udzia³ zarówno
w produkcji, jak i w eksporcie oraz w zasobach. Poniewa¿ jednak wêgiel w Europie nadal
stanowi bardzo wa¿ne paliwo dla energetyki, coraz istotniejszym Ÿród³em jego pozyskania
jest import. Jeszcze wiêkszym rynkiem importu wêgla jest Azja – ponad 50% œwiatowego
obrotu wêglem odbywa siê w tym rejonie œwiata.

W analizach rynkowych te dwa regiony okreœlane s¹ czêsto jako region Atlantyku
i Pacyfiku. Nazwy te pochodz¹ oczywiœcie od nazw oceanów, jakie przemierzaj¹ statki
dostarczaj¹ce wêgiel od g³ównych dostawców do odbiorców na tych rynkach.

W regionie Atlantyku g³ówni odbiorcy to kraje zachodnioeuropejskie oraz kraje basenu
Morza Œródziemnego, a g³ównymi dostawcami na ten rynek s¹: Republika Po³udniowej
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Afryki i Kolumbia, a tak¿e Rosja i Polska. Najwa¿niejszymi importerami w Europie s¹:
Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania. Kraje te jeszcze 20 lat temu same by³y znacz¹cymi
producentami wêgla, dziœ zaœ importuj¹ po³owê (97 mln ton) wêgla energetycznego spro-
wadzanego na nasz kontynent. Inni wa¿ni importerzy europejscy to: Francja, W³ochy,
Holandia i Turcja (import rzêdu kilkunastu milionów ton rocznie), a tak¿e Dania, Portugalia
i Belgia (po 5–6 mln ton).

RPA jest jedynym du¿ym producentem wêgla, dostarczaj¹cym znaczne iloœci tego
paliwa zarówno w rejon Atlantyku, jak i Pacyfiku.

Region Pacyfiku po stronie odbiorców obejmuje nastêpuj¹ce kraje: Japonia (ponad 100
mln ton), Tajwan i Korea P³d. (po ok. 57–59 mln ton rocznie); Hong Kong i Malezja
importuj¹ po oko³o 10–11 mln ton. Do wa¿nych odbiorców w regionie Pacyfiku nale¿¹
wspomniane ju¿ Indie, ale rosn¹cego znaczenia nabiera tak¿e import do Chin (w 2006 roku
siêgn¹³ prawie 29 mln ton). W dalszej czêœci artyku³u wrócimy jeszcze do tego zagadnienia,
gdy¿ bêdzie ono mia³o wp³yw na spodziewan¹ w przysz³oœci sytuacjê poda¿y wêgla na
rynkach œwiatowych.

G³ównymi dostawcami na ten rynek s¹ Australia, Chiny oraz Indonezja i Rosja.
Rosja jest równie¿ importerem wêgla, kupuj¹c praktycznie ca³y wêgiel eksportowany

z Kazachstanu (z³o¿a kazachskiego wêgla wystêpuj¹ tu¿ przy granicy z Rosj¹ i s¹ naturalnym
Ÿród³em zasilania dla usytuowanych w najbli¿szym s¹siedztwie rosyjskich elektrowni).

2. Obecna sytuacja w miêdzynarodowym handlu wêglem

energetycznym

Zaledwie 16% produkcji wêgla kamiennego jest przedmiotem miêdzynarodowego han-
dlu. W przypadku wêgla energetycznego ten udzia³ jest jeszcze mniejszy i wynosi obecnie
niespe³na 13% (patrz tabela 1).

Pomimo relatywnie równomiernego rozprzestrzenienia zasobów wêgla na kuli ziem-
skiej, wystêpuj¹ na œwiecie dysproporcje pomiêdzy po³o¿eniem regionów o du¿ych
zasobach i du¿ym rzeczywistym b¹dŸ potencjalnym wydobyciu, a regionami o wy¿szym ni¿
poda¿ zapotrzebowaniu. Dlatego tak istotn¹ rolê na rynkach wêglowych odgrywa transport,
w skali globalnej realizowany przede wszystkim drog¹ morsk¹ (ok. 90%). Na pocz¹tku lat
osiemdziesi¹tych handel drog¹ morsk¹ obejmowa³ oko³o 93 mln ton wêgla energetycznego
(43% ca³oœci handlu tym paliwem), a w 2006 – a¿ 525 mln ton (89%). Ilustracj¹ znaczenia
transportu morskiego w miêdzynarodowym handlu wêglem jest rysunek 1.

W skali globalnej azjatycki rynek wêgla (region Pacyfiku) ma wiêksze i wci¹¿ rosn¹ce
znaczenie: obroty wêglem kamiennym na tym rynku s¹ obecnie o oko³o 43% wiêksze ni¿
w rejonie Atlantyku, a w odniesieniu do wêgla energetycznego – wy¿sze o 30%.

Nie bêdzie przesadne stwierdzenie, ¿e wszystko, co wa¿ne dla rynków wêglowych na
œwiecie rozgrywa siê obecnie w Azji. Niezwykle dynamiczny rozwój gospodarek Chin
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i Indii powoduje wysokie zapotrzebowanie na energiê i surowce. Kraje te w coraz wiêkszym
stopniu posi³kuj¹ siê importem dla zaspokojenia rosn¹cych potrzeb krajowej energetyki.

Przy wysokim zapotrzebowaniu wewnêtrznym Chiny uzyskuj¹ lepsze ceny za swój
wêgiel w kraju, co stanowi dodatkowy czynnik ograniczaj¹cy dostêpnoœæ wêgla chiñskiego
w eksporcie. Ma na to wp³yw tak¿e polityka rz¹du chiñskiego, który kilka lat temu wpro-
wadzi³ tzw. licencje eksportowe (ograniczaj¹ce wielkoœæ eksportu do 80 mln ton), lecz
wspiera³ eksporterów przyznanymi ulgami podatkowymi, ostatnio zaœ (w listopadzie 2006)
wycofa³ te ulgi.

Dla Indii tradycyjnym kierunkiem uzupe³niania krajowej poda¿y wêgla energetycznego
by³y dostawy z Chin. Obecnie to Ÿród³o staje siê coraz bardziej ograniczone. Hinduscy
wytwórcy energii (zw³aszcza z zachodniego wybrze¿a Indii) siêgaj¹ wiêc po dostawy wêgla
z RPA, przez co zmniejsza siê jego dostêpnoœæ dla odbiorców w regionie Atlantyku.

G³ównym kierunkiem importu wêgla energetycznego do krajów europejskich s¹ dostawy
z RPA, które stanowi¹ prawie 1/3 sumarycznego importu. Nastêpnymi w kolejnoœci do-
stawcami by³y ostatnio kraje: Rosja (23%), Kolumbia (14%), Indonezja (9%) i Polska (7%).
Dostawy z Australii stanowi³y oko³o 4% i jedynie w przypadku Francji udzia³ dostaw z tego
kraju mia³ wiêksze znaczenie (11,5%).

¯aden z krajów europejskich nie importowa³ ostatnio wiêkszych iloœci wêgla z Chin
i USA.

Od wielu lat mocn¹ pozycjê na rynku europejskim maj¹ dostawy wêgla energetycznego
z Kolumbii z udzia³em kilkunastoprocentowym. Wêgiel kolumbijski jest sprzedawany
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Rys. 1. Miêdzynarodowy handel wêglem kamiennym
�ród³o danych: [4]

Fig. 1. International hard coal trade



g³ównie na rynku europejskim oraz amerykañskim. Jeœli pojawia siê zapotrzebowanie
z rynku USA to zazwyczaj jest to korzystniejszy kierunek eksportu wêgla kolumbijskiego,
albowiem ze wzglêdu na ni¿szy fracht do Stanów Zjednoczonych producenci zazwyczaj
mog¹ liczyæ na nieco lepsze ceny FOB.

Od pocz¹tku obecnego stulecia du¿ego znaczenia nabra³y dostawy z Rosji i Indonezji.
W ci¹gu ostatnich 5 lat Rosja podwoi³a eksport wêgla energetycznego, a Indonezja zwiêk-
szy³a go o ponad 70%.

Dostawy wêgla z Rosji s¹ szczególnie wa¿ne dla rynku brytyjskiego. Rosjanie od paru
ju¿ lat prowadz¹ niezwykle ekspansywn¹ politykê sprzeda¿y na tym rynku, oferuj¹c wêgiel
o niskiej zawartoœci siarki po atrakcyjnych cenach. Na dodatek eksporterzy rosyjscy ofero-
wali brytyjskim odbiorcom dostawy transportowane mniejszymi statkami, co pozwala³o im
docieraæ bezpoœrednio do mniejszych portów.

Choæ nie zajmujemy siê tutaj analiz¹ cen wêgla na rynkach miêdzynarodowych, ko-
niecznym wydaje siê choæby zasygnalizowanie bie¿¹cych tendencji cenowych, bo tu dzieje
siê rzeczywiœcie wiele. Na rysunku 2 pokazano ceny wêgla energetycznego w imporcie na
rynki zachodnioeuropejskie i do Japonii – najwiêkszego rynku importu wêgla w Azji –
w okresie pierwszych oœmiu miesiêcy 2007 roku. S¹ to œrednie ceny spot wêgla o zawartoœci
siarki poni¿ej 1% w przeliczeniu na wartoœæ opa³ow¹ 25,12 MJ/kg (6000 kcal/kg). Na
pocz¹tku roku ceny spot CIF ARA kszta³towa³y siê na poziomie 67–68 dolarów, a w pierw-
szej dekadzie wrzeœnia ceny przekroczy³y 90 dolarów, zaœ w Japonii – 100 dolarów!
Z pocz¹tkiem wrzeœnia odnotowano te¿ rekordow¹ cenê australijskiego wêgla energetycz-
nego – ponad 70 USD/tonê FOB.

Przyczyn¹ tak wysokich cen w imporcie jest nie tylko wysoki stan zapotrzebowania na
wêgiel i ma³a jego iloœæ dostêpna na rynku spot (co niemal zawsze niesie za sob¹ wzrost
cen ¿¹danych przez producentów), ale przede wszystkim niezwykle wysokie ceny fra-
chtów.

Na pocz¹tku 2007 roku stawki frachtowe na dwóch najwa¿niejszych trasach transportu
wêgla energetycznego drog¹ morsk¹, czyli z po³udniowoafrykañskiego portu Richards Bay
do ARA i z Australii do Japonii wynosi³y [6, 7]:
� z RPA: oko³o 21–22 USD/tonê dla statków capezie i oko³o 25 dolarów dla panamaxów,
� z Australii: oko³o 17–18 USD/tonê dla statków capezie i oko³o 33 dolary dla pana-

maxów.
Na koniec sierpnia frachty z Australii do Japonii wynosi³y prawie 50 dolarów dla

panamaxów i oko³o 30 dolarów dla statków cape, a dla trasy z RPA do Europy dla obu grup
tona¿owych stawki by³y zbli¿one i wynosi³y oko³o 32–34 dolary.

Tak wysokie stawki frachtowe s¹ konsekwencj¹ ograniczeñ w dostêpnoœci statków: stan
œwiatowej floty masowców poprawia siê z ka¿dym rokiem, jednak ich liczba wci¹¿ nie
odpowiada poziomowi zapotrzebowania. Ponadto wysokie zapotrzebowanie na surowce
i towary w Chinach, Indiach i Brazylii oraz zapotrzebowanie na ich przewozy, a tak¿e
niedostateczne przepustowoœci portów w krajach importerów i eksporterów, doprowadzi³y
do katastrofalnego zat³oczenia portów (zw³aszcza w Australii i Brazylii), gdzie w kolejkach
na prze³adunki uwiêzionych jest kilkanaœcie procent œwiatowej floty.
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3. Przewidywane zu¿ycie i produkcja wêgla w œwiecie

Wspomniane na wstêpie opracowania prognostyczne IEO 2007 [1] i WEO 2006 [2]
obejmuj¹ swym zakresem projekcje zapotrzebowania oraz poda¿y wszystkich noœników
energii. Horyzont prognozy to rok 2030; w obu opracowaniach rokiem bazowym by³ rok
2004. Dla potrzeb niniejszego artyku³u wybraliœmy jedynie fragmenty danych, odno-
sz¹cych siê do wêgla. W opracowaniach tego typu termin „wêgiel” obejmuje sumê
kopalnych paliw sta³ych, czyli wêgla kamiennego (energetycznego i koksowego) i brunat-
nego, a nawet torfu.

Zapotrzebowanie na poszczególne noœniki energii jest pochodn¹ przewidywanego zu-
¿ycia energii pierwotnej. Dla wêgla przewidywany rozwój zu¿ycia w podziale na kraje
rozwiniête (OECD) oraz rozwijaj¹ce siê (Non–OECD) okreœlono w sposób zilustrowany na
rysunku 3 (dane dotycz¹ tzw. scenariusza referencyjnego). W porównaniu do bazowego
roku 2004, w krajach OECD zu¿ycie wêgla w 2030 r. wzroœnie o 457 mln tpu (o 27,3%),
natomiast w krajach rozwijaj¹cych siê – a¿ o 2 588 mln tpu (o 105.9%). Tabela 2 podaje
nieco wiêcej szczegó³ów na temat przewidywanego zu¿ycia w poszczególnych regionach
œwiata.
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Rys. 2. Œrednie miesiêczne ceny spot CIF wêgla energetycznego w imporcie na rynki zachodnioeuropejskie i do
Japonii w 2007 r.

�ród³o: [7]

Fig. 2. Steam coal prices spot CIF NW Europe and Japan, 2007 monthly averages



TABELA 2. Zu¿ycie wêgla w krajach rozwiniêtych (OECD) i rozwijaj¹cych siê (Non–OECD)
wed³ug regionów w latach 2004, 2015 i 2030 [mln tpu]

TABLE 2. OECD and Non-OECD coal consumption by region 2004, 2015 and 2030 [Mtce]

Region 2004 2015 2030 Zmiana 2004–2030 [%]

Kraje OECD

Ameryka P³n. 868 1 004 1 325 52,7

Europa 472* 457 414 -12,2

Azja 335 360 396 18,3

Razem OECD 1 678 1 822 2 135 27,3

Kraje rozwijaj¹ce siê (Non–OECD)

Europa i Eurazja 324 378 421 30,0

Azja 1 930 2 984 4 291 122,4

Inne 191 270 324 69,8

Razem „Non-OECD” 2 444 3 632 5 033 105,9

* W Europie w 2004 r. wêgiel brunatny stanowi³ 23% zu¿ycia wêgla (w odniesieniu do wartoœci wyra¿onych
w jednostkach energii; w tonach – 47%).

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [1]
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�ród³o danych: [1]

Fig. 3. World coal consumption by region, 1980–2030 [Mtce]



Prezentowane dane wskazuj¹ na przewidywany du¿y wzrost zu¿ycia wêgla w Ameryce
Pó³nocnej (w zdecydowanej wiêkszoœci w Stanach Zjednoczonych), a bardzo du¿y (ponad
120%) – w rozwijaj¹cych siê krajach azjatyckich.

Jedynie w rozwiniêtych krajach europejskich zu¿ycie wêgla spadnie (o 12,2%). Nale¿y
jednak tutaj nadmieniæ, ¿e Europa nie odchodzi zupe³nie od wêgla, nawet pomimo re-
strykcyjnych planów ograniczania emisji CO2. Œwiadcz¹ o tym planowane lub ju¿ realizo-
wane inwestycje w budowê nowych b¹dŸ modernizacjê istniej¹cych elektrowni wêglowych
w Hiszpanii, Francji, W³oszech, Polsce, Czechach i S³owacji, ale przede wszystkim w Niem-
czech, gdzie planuje siê budowê prawie 11 GW mocy (w pierwszym rzêdzie maj¹cych
zast¹piæ wyeksploatowane i nieefektywne jednostki). Innym czynnikiem, ograniczaj¹cym
zu¿ycie wêgla w europejskich krajach OECD jest prognozowany relatywnie s³aby wzrost
zapotrzebowania na energiê (rzêdu 0,4% rocznie), a tak¿e wzrost zu¿ycia gazu w energetyce
i przemyœle, zwiêkszenie poda¿y energii ze Ÿróde³ odnawialnych oraz wycofywanie siê
z subsydiowania krajowego wydobycia wêgla.

Tabela 3 przedstawia przewidywane udzia³y wêgla w zu¿yciu energii pierwotnej w œwie-
cie w podziale na sektory gospodarki.

TABELA 3. Udzia³ wêgla w zu¿yciu energii pierwotnej w œwiecie wed³ug sektorów [%]

TABLE 3. Coal share of World Energy Consumption by Sector, 2004, 2015, and 2030 [%]

Sektor 2004 2015 2030

Energetyka 42,6 43,7 44,9

Przemys³ 21,6 22,5 24,1

Inne sektory 2,7 2,6 2,0

Ogó³em 25,6 27,1 28,4

�ród³o danych: [1]

W tabeli 4 zamieszczono porównanie prognozowanej produkcji wêgla w œwiecie wed³ug
opracowañ EIA oraz IEA. Jak ³atwo stwierdziæ obie instytucjê przedstawiaj¹ doœæ zbie¿ne
projekcje sytuacji na lata 2010 i 2015. Najwiêksze rozbie¿noœci, siêgaj¹ce nawet kilkuset
milionów ton, dotycz¹ rozwoju produkcji wêgla u najwiêkszych wytwórców: Chin, USA,
Indii i Rosji, szczególnie w 2030 roku. Generalnie – prognoza EIA (IEO2007) szacuje
wy¿sz¹ produkcjê, za wyj¹tkiem Indii i europejskich krajów rozwiniêtych.

Produkowany wêgiel jest i bêdzie zu¿ywany przede wszystkim w rejonach jego po-
zyskania. Z porównania prognozy produkcji i zu¿ycia wêgla (tab. 5), zamieszczonych
w WEO 2006 [2] wynika, ¿e Stany Zjednoczone stan¹ siê ju¿ w 2015 roku importerem wêgla
netto. Zwiêkszy siê zapotrzebowanie na wêgiel z importu w Indiach i w Europie (OECD).
Zmniejszy siê eksport z Chin, a pozostali eksporterzy bêd¹ dostarczaæ wiêksze iloœci wêgla
na rynki œwiatowe.

Bardziej szczegó³owo zagadnienie przep³ywów wêgla pomiêdzy regionami importu
i eksportu przedstawiono w opracowaniu amerykañskim [1] – zestawienie takie zamiesz-
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czono w tabeli 6. Z danych tych wynika, ¿e podstawowymi dostawcami wêgla ener-
getycznego do Europy pozostan¹: RPA i Kolumbia oraz Rosja (ujêta tu w pozycji Eurazja).
Zanikaj¹cy charakter bêd¹ mia³y dostawy z Polski, Kolumbia zaœ mo¿e przej¹æ dominacjê
zarówno na rynku europejskim, jak i amerykañskim.

4. Prognozy a obecny stan rynku wêgla energetycznego

Przedstawione powy¿ej wyniki opracowañ prognostycznych daj¹ dosyæ optymistyczny
obraz mo¿liwoœci zaspokojenia zapotrzebowania na wêgiel w skali globalnej. Jednak¿e ich
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TABELA 4. Œwiatowa produkcja wêgla wed³ug regionów, w mln ton. Porównanie prognoz EIA
(IEO 2007) i IEA (WEO 2006)

TABLE 4. World coal production, in Mt. EIA (IEO 2007) and IEA (WEO 2006) forecast comparison

Region
2010 2015 2030

Œr. roczny wzrost
2004–2030 [%]

IEO2007 WEO2006 IEO2007 WEO2006 IEO2007 WEO2006 IEO2007 WEO2006

OECD Ameryka P³n. 1 188 1 230 1 257 1 250 1 679 1 361 1,7 0,9

USA 1 086 1 139 1 148 1 150 1 548 1 267 1,7 0,9

OECD Europa 619 609 596 601 524 614 -0,6 -0,1

Australia/N. Zelandia 424 434 446 467 546 564 1,6 1,7

Razem OECD 2 234 2 274 2 306 2 318 2 754 2 538 1,1 0,8

Rosja 331 304 346 306 392 301 1,3 0,6

Chiny 2 515 2 673 2 941 3 074 4 255 3 927 3,0 2,7

Indie 435 494 504 586 723 937 2,3 3,2

Afryka 314 261 338 280 393 332 1,8 1,1

Ameryka Œrodk. i P³d. 104 90 124 102 169 142 3,6 2,6

Razem Non-OECD 4 310 4 421 4 958 5 010 6 747 6 321 2,6 2,6

Razem Œwiat 6 545 6 696 7 263 7 328 9 501 8 858 2,1 1,8

w tym:
w. energetyczny b.d. 5 483 6 847

w. koksowy b.d. 743 851

w. brunatny b.d. 1 101 1 160

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [1, 2]
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TABELA 5. Porównanie produkcji i zu¿ycia wêgla w wybranych krajach w prognozie IEA [mln ton]

TABLE 5. Comparison of coal production and consumption in selected countries according to IEA
WEO 2006 [Mt]

Kraj/Region 2004 2010 2015 2030

USA 3 4 -1 -15

OECD Europa -207 -237 -254 -291

Australia/N. Zelandia 223 288 313 398

Rosja 45 65 72 85

Chiny 79 70 68 60

Indie -28 -40 -50 -83

Afryka 55 65 69 84

Ameryka P³d. 38 51 58 79

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [2]

Uwaga: w skali œwiata produkcja i zu¿ycie wêgla bilansuj¹ siê.

TABELA 6. Œwiatowe przep³ywy wêgla wed³ug regionów importu i eksportu [mln ton]

TABLE 6. World coal flows by importing and exporting regions [Mt]

Regiony importu

wêgiel energetyczny wêgiel kamienny razem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Eksporterzy Europa Azja Ameryka razem Europa Azja Ameryka razem

Rok 2005

Australia 3,1 102,3 6,0 111,7 32,4 186,6 14,2 233,7

USA 3,4 1,2 15,5 20,0 18,0 4,5 0,0 45,3

RPA 62,3 3,9 1,0 69,2 63,2 3,9 1,2 70,3

Eurazja 38,1 11,7 0,0 49,8 41,0 15,5 0,0 56,5

Polska 13,5 0,0 0,1 13,6 14,9 0,0 0,1 14,9

Kanada 0,0 0,9 0,5 1,5 8,6 14,9 4,5 28,1

Chiny 2,5 63,3 0,4 66,4 2,7 68,4 4,4 71,7

Ameryka P³d. 33,0 0,0 29,3 62,4 33,0 0,0 29,3 62,4

Wietnam 0,2 12,6 0,0 12,8 0,2 12,6 0,0 12,8

Indonezja/Inni 18,8 93,1 3,5 115,8 18,8 111,0 3,7 133,9

Razem 2005 175,0 289,0 56,4 523,2 232,9 417,6 76,2 729,6



konfrontacja z informacjami, jakie obecnie p³yn¹ z miêdzynarodowych rynków wêglowych
mo¿e budziæ pewien niepokój, czy sytuacja bêdzie siê rozwijaæ w przewidywany sposób.

Najwiêcej w¹tpliwoœci nios¹ doniesienia z rynków azjatyckich oraz z Rosji.
Wed³ug danych Chiñskiej Narodowej Komisji Reform i Rozwoju (NRDC) [7] Chiny

wydoby³y w 2006 roku 2,3 mld ton wêgla, tj. o 8% wiêcej ni¿ w 2005 r. A¿ 2,2 mld ton
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TAB. 6. cd.

TAB. 6. cont.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rok 2015

Australia 0,0 132,4 0,0 132,4 23,8 251,8 10,0 285,6

USA 2,7 1,5 8,2 12,3 13,7 2,5 19,8 35,9

RPA 68,5 12,6 5,3 86,5 69,4 12,6 5,9 87,9

Eurazja 55,7 21,5 0,0 77,2 58,6 29,9 0,0 88,5

Polska 5,4 0,0 0,6 6,1 6,4 0,0 0,6 7,1

Kanada 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 20,0 4,6 35,3

Chiny 0,0 42,0 0,0 42,0 0,0 43,0 0,0 43,0

Ameryka P³d. 54,3 0,0 47,5 101,9 54,3 0,0 47,5 101,9

Wietnam 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 7,2 0,0 7,2

Indonezja/Inni 0,0 165,2 5,6 170,9 0,0 181,9 5,6 187,6

Razem 2015 186,8 382,2 67,2 636,2 236,9 549,0 94,2 880,1

Rok 2030

Australia 0,0 165,8 0,2 166,0 31,4 310,7 15,5 357,6

USA 0,0 0,8 7,0 7,7 8,6 2,0 22,2 32,8

RPA 58,4 29,7 7,4 95,6 58,4 29,7 8,3 96,5

Eurazja 51,5 26,1 0,0 77,6 57,4 36,1 0,0 93,4

Polska 2,6 0,0 1,4 4,0 3,2 0,0 1,4 4,5

Kanada 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 24,3 3,9 38,3

Chiny 0,0 42,0 0,0 42,0 0,0 43,0 0,0 43,0

Ameryka P³d. 60,3 0,0 83,7 144,2 60,3 0,0 83,7 144,2

Wietnam 0,0 36,0 0,0 36,0 0,0 36,2 0,0 36,2

Indonezja/Inni 0,0 175,9 16,0 191,9 0,0 192,6 16,0 208,6

Razem 2030 173,0 476,4 115,7 765,0 229,5 674,6 151,1 1 055,3

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [1]



zosta³o zu¿yte w kraju (wzrost o 8,1%). Wyeksportowano tylko oko³o 60 mln ton wêgla
(ró¿ne Ÿród³a szacuj¹ tê wielkoœæ w zakresie 59–63 mln ton), a wiêc mniej a¿ o 12–13%.

Chiny coraz wyraŸniej staj¹ siê importerem wêgla – wynika to zarówno z du¿ych potrzeb
kraju w zakresie ró¿nych specyficznych produktów wêglowych, ale te¿ z wielkiego tery-
torium i niedostatku wewnêtrznej infrastruktury transportowej. Import ten w roku 2006
oficjalnie szacuje siê na 38 mln ton.

Ta sytuacja mo¿e staæ siê niebawem znacz¹cym problemem dla miêdzynarodowych
rynków wêgla. Trzeba sobie bowiem zdaæ sprawê, ¿e w stosunku do rekordowego dla
chiñskiego eksportu roku 2003, kraj ten wycofa³ ze œwiatowego rynku 58 mln ton wêgla
rocznie. Wed³ug danych chiñskich efektywny eksport (netto eksport minus import) w 2006
roku wyniós³ zaledwie 25 mln ton.

Wed³ug prognozy IEO 2007, zu¿ycie wêgla w energetyce wzroœnie w Chinach w 2030
roku a¿ o 146% w porównaniu do roku 2004 (tj. a¿ o 1,2 miliarda tpu), a w ca³ej gospodarce –
o 1,9 mld tpu (136%).

Zu¿ycie wêgla w energetyce szybko roœnie równie¿ w Indiach, które – podobnie jak
Chiny – nale¿¹ do œcis³ej czo³ówki œwiatowych producentów tego surowca. Równie¿ i w tym
przypadku krajowa produkcja nie wystarcza dla zaspokojenia potrzeb i wytwórcy energii
posi³kuj¹ siê w coraz wiêkszym stopniu importem. Hinduscy kupcy, zaopatruj¹cy siê
tradycyjnie w wêgiel chiñski, napotykaj¹ coraz czêœciej na k³opoty z poda¿¹ tego wêgla,
dlatego poszukuj¹ alternatywnych dostaw. Za naturalne Ÿród³o zaspokojenia potrzeb dla
odbiorców na zachodnim wybrze¿u Indii jest obecnie uwa¿any wêgiel z RPA. To z kolei
zabiera wêgiel po³udniowoafrykañski z rynku europejskiego. Ju¿ obecnie import z RPA
stanowi 14% ca³kowitego importu wêgla do Indii, gdy przed rokiem by³o to tylko 3,5%.

Dynamicznie rozwijaj¹ca siê gospodarka Indii potrzebuje coraz wiêcej energii: zapo-
trzebowanie na wêgiel na ten rok jest szacowane na oko³o 460 mln ton, przy produkcji
krajowej na poziomie 433 mln ton. Bilans wêgla pogorszy siê jeszcze bardziej w nastêp-
nych latach.

Australijskie rz¹dowe biuro do spraw rolnictwa i zasobów naturalnych ABARE [8]
przewiduje wzrost zapotrzebowania na wêgiel w Indiach a¿ o prawie 60% w 2012 roku – do
731 mln ton, podczas gdy produkcja krajowa ma wynieœæ wtedy 680 mln ton (jest to znacznie
wiêcej ni¿ podaj¹ prognozy przytoczone w tabeli 4).

ABARE prognozuje, ¿e import wêgla do Indii w 2012 roku wyniesie 41 mln ton, a do
Chin – nawet 50 mln ton. Przewidywania te wskazuj¹, ¿e Chiny mog¹ staæ siê za kilka lat
importerem wêgla netto.

Tymczasem najnowsze dane NRDC [9] za I pó³rocze 2007 roku podaj¹, ¿e produkcja
w tym okresie produkcja wêgla w Chinach wynios³a 1,26 mld ton (wzrost o 10,1%). W tym
czasie kraj ten zaimportowa³ 27 mln ton wêgla (wzrost o 47,6%), a wyeksportowa³ 23 mln
ton (spadek o 29,9%). Tak wiêc najwiêkszy œwiatowy producent wêgla sta³ siê jego
importerem netto du¿o wczeœniej, ni¿ przewidywa³a przywo³ana wy¿ej prognoza ABARE:
import netto w I pó³roczu br. wyniós³ 4 mln ton, podczas gdy rok wczeœniej by³ to eksport
netto w wysokoœci prawie 14 mln ton.

Równie¿ wysoka poda¿ wêgla rosyjskiego w eksporcie w d³ugim horyzoncie czasowym
budzi pewne w¹tpliwoœci.
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Producenci wêgla w Rosji (zw³aszcza ci najwiêksi) planuj¹ zwiêkszanie produkcji,
inwestuj¹c w rozwój i infrastrukturê. Dopóki jednak nie bêd¹ znane plany rz¹du rosyjskiego
co do udzia³u wêgla w bilansie energetycznym kraju, trudno oceniæ realnoœæ przysz³ych
planów produkcyjnych.

Zwiêkszenie udzia³ wêgla w wytwarzaniu energii w Rosji jest dyskutowane od pewnego ju¿
czasu z sugesti¹, aby w sektorze wytwarzania energii na potrzeby krajowe opieraæ siê na
energetyce wêglowej, a nie gazowej, przynajmniej na terenach na wschód od Uralu. Generalnie
rz¹d rosyjski popiera pomys³ uwolnienia pewnych iloœci gazu ze zu¿ycia krajowego z przezna-
czeniem na eksport, choæ praktyczne aspekty tego zagadnienia wci¹¿ wymagaj¹ dopracowania.

Udzia³ wêgla w puli paliw do wytwarzania energii elektrycznej w Rosji wynosi obecnie
25%. W wyniku wdro¿enia polityki ograniczania zu¿ycia gazu w krajowej energetyce udzia³
ten mia³by wzrosn¹æ do 38% w 2020 roku. Osi¹gniêcie poziomu 38% udzia³u wêgla
w wytwarzaniu energii elektrycznej bêdzie wymaga³o produkcji na ten cel rzêdu 290 mln ton
na rok. Obecnie rosyjska energetyka zu¿ywa oko³o 130 mln ton wêgla rocznie.

Zu¿ycie gazu w Rosji wynosi obecnie 176 mld m3 (2006 r.), a elektrownie gazowe
stanowi¹ 67% mocy zainstalowanej. W obecnych planach zu¿ycie gazu w roku 2020 ma
wynieœæ 213 mld m3, co bêdzie odpowiadaæ 57% mocy zainstalowanej [7].

Rozwój kraju wymagaæ bêdzie znacznego wzrostu zu¿ycia energii. Z przedstawionych
liczb mo¿na wywnioskowaæ, ¿e procentowy spadek udzia³u gazu w wytwarzaniu energii nie
musi œwiadczyæ o wiêkszej jego poda¿y w eksporcie.

Rosyjski rz¹d realizuje bardzo konsekwentn¹ politykê ci¹g³ego podwy¿szania cen gazu
nie tylko w odniesieniu do importerów, ale równie¿ na rynku krajowym. W dalszej per-
spektywie poziom cen dla odbiorców krajowych ma siê zrównaæ z poziomem cen w eks-
porcie na rynki europejskie. W takiej sytuacji wêgiel, którego ceny – jak siê przewiduje –
bêd¹ ros³y zdecydowanie wolniej, stanie siê bardziej konkurencyjnym paliwem w krajowym
sektorze wytwarzania energii elektrycznej. Konsekwencj¹ tego bêdzie jednak ograniczenie
eksportu wêgla.

Rosyjskie z³o¿a wêgla s¹ po³o¿one w du¿ym oddaleniu od centrów zaludnienia, lo-
kalizacji przemys³u i portów eksportowych. Ogromne odleg³oœci transportowe (zarówno do
u¿ytkowników w Europie, jak i do portów nad Pacyfikiem) oraz zwi¹zane z tym koszty
transportu kolejowego czyni¹ ten element kluczowym w ocenie kosztów importu wêgla
z Rosji (ten element jest równie¿ niezwykle istotny dla odbiorców krajowych).

Dzisiaj oko³o 80% rosyjskiego wêgla jest eksportowane drog¹ morsk¹. Oko³o 46% tego
eksportu przypada na porty Dalekiego Wschodu Rosji, a na porty ba³tyckie – 42%.

Wysokiemu wzrostowi eksportu nie odpowiada obecna infrastruktura portowa. Wed³ug
analiz rynkowych zapotrzebowanie na prze³adunki w rejonie pó³nocno – zachodnim Rosji
wymagaæ bêdzie zdolnoœci 36–40 mln ton do 2010 roku i 40–48 mln ton do 2015 roku.
Tymczasem osi¹galna zdolnoœæ prze³adunkowa rosyjskich portów ba³tyckich wynosi co
najwy¿ej 21 mln ton. Jeœli ta sytuacja nie ulegnie poprawie to eksport wêgla bêdzie musia³
byæ realizowany poprzez porty s¹siednich krajów ba³tyckich, których terminale podlegaj¹
obecnie bardziej intensywnym rekonstrukcjom [10].

W Rosji do transportu wêgla u¿ywa siê przestarza³ych wêglarek – do koñca 2010
z u¿ytku zostanie wycofanych oko³o 110 tysiêcy takich wagonów, które bêd¹ musia³y byæ
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zast¹pione przez ponad 30 tysiêcy nowych. Zaledwie po³owa tej iloœci jest planowana na
2007 rok [6]. Brak wagonów oraz koniecznoœæ modernizacji tysiêcy kilometrów linii
kolejowych s¹ obecnie uwa¿ane za podstawowe mankamenty w rozwoju eksportu wêgla
z Rosji.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule dane o przewidywanych poziomach produkcji, zu¿ycia i roz-
woju rynków wêglowych na œwiecie, zaczerpniête z opracowañ prognostycznych dwóch
renomowanych instytucji: amerykañskiej rz¹dowej Energy Information Administration oraz
Miêdzynarodowej Agencji Energii, kreœl¹ doœæ optymistyczny obraz mo¿liwoœci zaspo-
kojenia zapotrzebowania na wêgiel w skali globalnej. Jednak¿e bie¿¹ce doniesienia rynkowe
z krajów o najwiêkszej produkcji i zu¿yciu wêgla œwiadcz¹ o tym, ¿e sytuacja mo¿e nie
rozwijaæ siê w sposób przewidywany w prognozach. Najwiêksza niepewnoœæ dotyczy
rozwoju sytuacji w Chinach, Indiach i Rosji, gdzie rosn¹cy popyt wewnêtrzny mo¿e po-
wodowaæ znacz¹ce ograniczenie eksportu lub znaczny wzrost importu.

Wêgiel pozostanie na d³ugi czas podstawowym paliwem do wytwarzania energii elek-
trycznej. Potwierdzaj¹ to równie¿ przytoczone prognozy. Jeœli najwiêksi producenci bêd¹
jednak w wiêkszym stopniu przeznaczaæ swój wêgiel na potrzeby krajowe, to zmniejszona
iloœæ wêgla w eksporcie, dostêpna dla krajów nie posiadaj¹cych dostatecznych zasobów
w³asnych surowców energetycznych, mo¿e je postawiæ w trudnej sytuacji.

O wszystkim jak zawsze zadecyduje ekonomia, a tak¿e wzglêdy ekologiczne. W skali
œwiata rozwi¹zaniem bêdzie zapewne rozwój alternatywnych Ÿróde³ energii, oszczêdnoœæ
energii oraz rozwój technologii efektywnego przetwarzania energii z wêgla na energiê
finaln¹. Wszystkie wymienione drogi przyczyni¹ siê dodatkowo do zmniejszenia globalnej
emisji dwutlenku wêgla.
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Prospects for international market of steam coal

Abstract

Paper presents analysis of steam coal production and export, and gives information about current
situation on international coal market. Data on forecast level of world coal consumption and
production, and international coal trade development, was also presented, according to energy
outlooks elaborated by US Energy Information Administration and International Energy Agency.
Present market information on the biggest world coal producers and consumers indicates, that less
volume of coal could be available for international trade, because coal consumption in China, India
and Russia could be bigger than numbers in forecasts indicate.
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