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Rozwój œwiatowego rynku wêgla koksowego

STRESZCZENIE. Sytuacja na œwiatowym rynku koksu i wêgla koksowego determinowana jest wiel-
koœci¹ zapotrzebowania i dynamik¹ wzrostu produkcji stali. W artykule scharakteryzowano
aktualn¹ sytuacjê na œwiatowym rynku stali oraz na miêdzynarodowym rynku wêgla kok-
sowego. Przedstawiono tak¿e dane o przewidywanych poziomach produkcji zu¿ycia wêgla
koksowego w œwiecie oraz rozwoju œwiatowego handlu tym wêglem. Prognozy na najbli¿sze
10 lat zak³adaj¹ utrzymanie siê œwiatowego wzrostu popytu na koks i na wêgiel koksowy.
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Wprowadzenie

Sytuacja na œwiatowym rynku wêgla koksowego determinowana jest wielkoœci¹ zapo-
trzebowania i dynamik¹ wzrostu produkcji stali. W zwi¹zku z utrzymuj¹cym siê wzrostem
w gospodarce œwiatowej realny popyt na stal roœnie znacz¹co we wszystkich regionach
œwiata.

W ocenie Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost gospodarczy w skali globu
w roku ubieg³ym by³ na poziomie 5,4%, a w roku 2007 nadal utrzyma siê trend wzrostowy
z lekkim spadkiem tempa do 4,9%. Najsilniejszy wzrost na poziomie 6,4% bêdzie mia³
miejsce w krajach rozwijaj¹cych siê, bêd¹cych ko³em napêdowym gospodarki œwiatowej.
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Na ich czele stoj¹ Chiny i Indie, przy czym w Chinach gospodarka mo¿e nieznacznie
zwolniæ – wskaŸnik wzrostu bêdzie nieco poni¿ej rekordowej wartoœci 11% z roku 2006.
W Indiach prognozowany jest wzrost w wysokoœci 7,7%, natomiast zweryfikowany wskaŸ-
nik za ubieg³y rok finansowy (zakoñczony w marcu br.) wyniós³ 9,4%. Dla krajów Europy
Wschodniej, Rosji i Ukrainy, przewiduje siê wskaŸniki w wysokoœci: 5,0%, 6,5% i 6,0%,
natomiast dla krajów cz³onkowskich OECD œrednio na poziomie 2,5%. W opinii ekspertów
OECD ostatnie zawirowania na rynkach finansowych mog¹ obni¿yæ globalny wzrost gos-
podarczy, jednak korekty s¹ niewielkie i dotycz¹ strefy euro (spadek do 2,6%) oraz Stanów
Zjednoczonych (spadek do 1,9%) [12].

Chiñska gospodarka rozwija³a siê najszybciej od 11 lat i je¿eli takie tempo utrzyma siê
nadal, to ju¿ wkrótce mo¿e wyprzedziæ Niemcy i staæ siê trzeci¹ potêg¹ gospodarcz¹ œwiata.
Drugim krajem, który w przysz³oœci bêdzie mia³ istotny wp³yw na œwiatow¹ gospodarkê s¹
Indie, a w opinii ekspertów w ci¹gu 10 lat kraj ten mo¿e siê znaleŸæ w wœród piêciu
najwiêkszych gospodarek na œwiecie. Wejœcie Indii na œcie¿kê szybkiego rozwoju mo¿e
stworzyæ zagro¿enie dla równowagi na œwiatowych rynkach surowców, podobnie jak mia³o
to miejsce w przypadku Chin.

W wyniku wzrostu œwiatowego popytu na stal, której produkcja w g³ównej mierze opiera
siê na zintegrowanym procesie wielkopiecowym, znacznie wzros³o zu¿ycie podstawowych
surowców stosowanych w przemyœle hutnictwa ¿elaza tj. rudy ¿elaza i wêgli koksowych.
W skali ogólnoœwiatowej udzia³ procesu wielkopiecowego w produkcji stali surowej bêdzie
siê utrzymywa³ w d³ugim horyzoncie czasowym na poziomie 65%. Determinuje to wielkoœæ
zapotrzebowania na wêgiel koksowy niezbêdny do produkcji wysokiej jakoœci koksu me-
talurgicznego. Udzia³ hutnictwa ¿elaza w strukturze zu¿ycia koksu kszta³tuje siê na po-
ziomie oko³o 80%, pozosta³a iloœæ kierowana jest do odbiorców w hutnictwie metali
nie¿elaznych, w gospodarce komunalnej, w przemyœle materia³ów budowlanych, chemi-
cznym czy te¿ spo¿ywczym [11].

1. Aktualna sytuacja na œwiatowym rynku stali

Pocz¹tek dwudziestego pierwszego wieku jest najbardziej znacz¹cym okresem w historii
œwiatowego przemys³u stalowego. Œredni roczny wzrost produkcji stali w latach 2000–2005
wyniós³ 6,1%, a produkcja w 2005 roku osi¹gnê³a poziom 1,14 mld ton. Dla porównania,
ostatni rok ubieg³ego wieku zakoñczy³ siê produkcj¹ w wysokoœci 789 mln ton, a œrednie
roczne tempo wzrostu w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych by³o na poziomie
0,6%.

Œwiatowa produkcja stali surowej w 2006 roku wzros³a o 8,8%, tj. do 1,244 mld ton, przy
czym najwiêkszy wzrost na poziomie 12,6% mia³ miejsce w Azji, na któr¹ przypada ponad
po³owa globalnej produkcji stali – 668,5 mln ton [7]. W porównaniu z 2005 rokiem
najwy¿szy wskaŸnik wzrostu – 18,5% wyst¹pi³ w Chinach, których udzia³ w œwiatowej
produkcji stali surowej wyniós³ 34% (rys. 1).
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W pierwszej po³owie bie¿¹cego roku œwiatowa produkcja stali surowej osi¹gnê³a wiel-
koœæ 651,6 mln ton (wzrost o 8,4%), a wed³ug MEPS (brytyjskiej firmy monitoruj¹cej rynek
stali) w ca³ym 2007 roku wzroœnie o 7,5% do 1,337 mld ton (tab. 1) [6, 13].

TABELA 1. Produkcja stali surowej [mln ton]

TABLE 1. Crude steel production [Mt]

Kraje 2006 2007

Unia Europejska (25) 207,1 212,3

Europa – pozosta³e 28,0 31,7

Dawny ZSSR 119,8 125,5

NAFTA 131,5 127,3

Ameryka P³d. 45,3 49,5

Afryka 18,6 19,3

Bliski Wschód 15,4 16,0

Chiny 422,1 489,0

Japonia 116,2 119,5

Azja – pozosta³e 130,8 138,2

Oceania 8,7 8,8

Œwiat razem 1 244 1 337

�ród³o: [13]
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Rys. 1. Udzia³ regionów œwiata w produkcji stali surowej w 2006 r.

Fig. 1. World steel production by regions in 2006



Rynek azjatycki sta³ siê g³ównym centrum œwiatowej produkcji stali, a prognozowany
przyrost a¿ w 83% bêdzie pochodzi³ z tego regionu.

Analitycy rynku przewiduj¹, ¿e do 2010 roku œrednie tempo wzrostu œwiatowej pro-
dukcji utrzyma siê na podobnym poziomie jak w pierwszej po³owie dekady tj. oko³o 6%
rocznie. Poza Chinami (gdzie wskaŸnik wzrostu mo¿e byæ na poziomie 8% do 12%) znaczny
wzrost produkcji stali prognozowany jest równie¿ w Indiach i w Rosji. W Indiach produkcja
w 2008 roku wzroœnie do 51 mln ton, a zgodnie z programem rz¹dowym moce produkcyjne
w 2020 roku maj¹ osi¹gn¹æ wielkoœæ150 mln ton. W Rosji prognozowany wzrost produkcji
stali w wysokoœci 4% rocznie bêdzie mo¿liwy dziêki prowadzonej restrukturyzacji bran¿y
i inwestycjom w rozbudowê nowych mocy produkcyjnych [3, 4].

Realny popyt na stal wzrós³ znacz¹co we wszystkich regionach œwiata, a konsumpcja
stali surowej w 2006 roku wzros³a o 8% do 1,217 mld ton. W strukturze œwiatowego zu¿ycia
stali surowej udzia³ krajów azjatyckich przekracza 50%, w tym na same Chiny przypada
32%. Norm¹ sta³o siê ju¿ rozpatrywanie globalnego rynku stali w kategoriach – Chiny
i reszta œwiata. Zu¿ycie stali surowej w Chinach w 2006 roku osi¹gnê³o poziom 396 mln ton
(wzrost o 13%), a wed³ug China Iron and Steel Association w bie¿¹cym roku wzroœnie do
446 mln ton, a w roku 2010 do 520 mln ton.

W opinii ABARE [4] zu¿ycie stali surowej w 2008 roku wzroœnie do 1,379 mld ton, przy
czym poza Chinami najwiêkszy wzrost konsumpcji w porównaniu z rokiem 2006 prog-
nozowany jest w Indiach (21% do 57 mln ton) oraz w Rosji (15% do 45 mln ton).

Aktualnie udzia³ stali produkowanej na bazie surówki wielkopiecowej kszta³tuje siê
w skali œwiatowej na poziomie 65,5%, przy czym w krajach o najwiêkszej produkcji stali,
wskaŸnik ten wynosi: Chiny — 87,0%, Japonia — 74,0%, USA — 43,1%, Rosja — 61,6%,
Niemcy — 68,9%, Ukraina — 56,4%, Korea P³d. — 54,3%, Indie — 47,3%.

Produkcja surówki ¿elaza w roku ubieg³ym wzros³a o 10% do prawie 872 mln ton,
a w 2007 roku prognozowany jest dalszy 8% wzrost do 943 mln ton (w pierwszej po³owie br.
produkcja surówki wielkopiecowej wynios³a 461 mln ton). Analitycy przewiduj¹, ¿e w la-
tach 2007–2015 produkcja surówki ¿elaza mo¿e wzrosn¹æ o 300 mln ton, co spowoduje
zwiêkszone zapotrzebowanie na koks, a tym samym na wêgiel koksowy [8, 13].

2. Rynek wêgla koksowego

2.1. Produkcja i zu¿ycie

Rosn¹ce w ostatnich latach zapotrzebowanie na wêgiel u¿ytkowany w przemyœle me-
talurgicznym spowodowa³o znaczny wzrost œwiatowej produkcji oraz uruchomi³o wiele
projektów inwestycyjnych dotycz¹cych rozbudowy mocy produkcyjnych. W okresie po-
przednich 3 latach produkcja wêgla koksowego wzros³a o 37% (ponad 190 mln ton).

Znaczny udzia³ w produkcji wêgla koksowego posiada region azjatycki, w tym g³ównie
Chiny, których udzia³ wynosi oko³o 45%. Kolejne pozycje w rankingu producentów zaj-
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muj¹: Australia, Rosja, USA, Kanada oraz Indie. Wed³ug wstêpnych danych statystycznych
[2] produkcja wêgla koksowego wzros³a w 2006 roku o prawie 9% do 716,75 mln ton.

Najwiêksze zapotrzebowanie na wêgiel koksowy wystêpuje w Chinach, Japonii, Rosji,
Indiach oraz na Ukrainie, a ich ³¹czny udzia³ w œwiatowym zu¿yciu tego surowca przekracza
74%. Œwiatowa konsumpcja wêgla koksowego w 2006 roku wynios³a 705,7 mln ton (wzrost
o ponad 11% w porównaniu z rokiem poprzednim, i 39% w odniesieniu do roku 2003).
Informacje o œwiatowej produkcji i zu¿ycia wêgla metalurgicznego w 2006 zestawiono
w tabeli 2.

TABELA 2. Œwiatowa produkcja i zu¿ycie wêgla koksowego w 2006 roku [mln ton]

TABLE 2. World coking coal production and consumption in 2006 [Mt]

Kraj Produkcja Zu¿ycie

Chiny 322,58 326,88

Australia 131,90 5,50

Rosja 63,79 53,43

USA 44,60 20,90

Kanada 24,48 4,09

Ukraina 23,71 30,10

Indie 23,23 41,81

UE 35,69 77,57

Japonia – 72,93

Korea P³d. – 20,96

Brazylia – 14,70

Œwiat 716,75 705,71

�ród³o: [2]

W nadchodz¹cych latach wzrost zapotrzebowania na wêgiel koksowy bêdzie deter-
minowany przez wielkoœæ produkcji surówki wielkopiecowej, która w ocenie analityków
wzroœnie do 2015 roku o oko³o 300 mln ton. Przyjmuj¹c œredni œwiatowy wskaŸnik zu¿ycia
koksu w wysokoœci 400 kg/tonê surówki, œwiatowe zapotrzebowanie na koks wielko-
piecowy wzroœnie o oko³o 120 mln ton. £¹cznie z koksem drobnym, (którego udzia³
w produkcji jest na poziomie 10–12%) œwiatowa produkcja koksu dla przemys³u hutniczego
wzroœnie o oko³o 135 mln ton, co prze³o¿y siê na wzrost zapotrzebowania na wêgiel
koksowy w wysokoœci 180 mln ton (w tym 110 mln ton najlepszych jakoœciowo wêgli typu
hard).

Prognozowany wzrost produkcji koksu bêdzie mia³ miejsce zarówno w krajach po-
siadaj¹cych w³asne zasoby wêgla koksowego (Chiny, Rosja), jak te¿ w krajach, które
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w znacznym stopniu uzale¿nione s¹ od importu tego surowca – Japonia, Indie, Brazylia,
Taiwan, Turcja, Korea P³d., UE. W krajach tych planowane s¹ nowe inwestycje w przemyœle
koksochemicznym, które do 2015 roku spowoduj¹ wzrost mocy produkcyjnych o oko³o 40
mln ton koksu, co oznacza wzrost importu wêgli koksowych o dalsze 50 – 55 mln ton (w tym
ponad 30 mln ton wêgla typu hard).

2.2. Miêdzynarodowy handel wêglem koksowym

Zapotrzebowanie na wêgiel koksowy z importu jest pochodn¹ sytuacji w przemyœle
hutniczym krajów, które nie posiadaj¹ w³asnych zasobów wêgla koksowego, lub prowadz¹
wydobycie w skali niewystarczaj¹cej na pokrycie w³asnych potrzeb. Bilans produkcji
i zu¿ycia wêgla koksowego w poszczególnych regionach œwiata pokazuje, ¿e najwiêkszy
deficyt wêgla wystêpuje na dwóch odleg³ych geograficznie rynkach — w Azji (rejon
Pacyfiku) i w Europie Zachodniej (rejon Atlantyku).

Rynek wêgla koksowego po stronie dostawców jest w ma³ym stopniu zró¿nicowany,
szczególnie w zakresie dobrych jakoœciowo wêgli typu hard, których poda¿ mo¿e zostaæ
zaspokojona g³ównie przez producentów z Australii, Kanady i USA. Wiêksza konku-
rencyjnoœæ panuje natomiast na rynku pozosta³ych wêgli typu semi–soft i PCI, gdzie znaczn¹
aktywnoœæ obok Australii wykazuj¹ RPA, Indonezja i Rosja.

W ostatnich trzech latach iloœæ wêgla metalurgicznego1 bêd¹cego przedmiotem handlu
na rynkach miêdzynarodowych wzrasta³a, g³ównie w wyniku zwiêkszonej poda¿y wêgli
semi–soft i PCI. W statystykach dotycz¹cych rynku wêgla koksowego ujmowany jest
eksport z RPA i Indonezji, mimo ¿e wêgiel ten stosowany jest g³ównie w technologii PCI
(dotyczy to zw³aszcza du¿ej iloœci 25 mln ton wêgla indonezyjskiego).

Œwiatowy handel wêglem koksowym w 2006 roku by³ na poziomie 222,2 mln ton, w tym
drog¹ morsk¹ wyniós³ 204 mln ton. W tabeli 3 porównano œwiatowy handel wêglem
koksowym w latach 2005–2006, natomiast w tabeli 4 pokazano poziom sprzeda¿y najwiêk-
szych œwiatowych eksporterów.

Na rynku azjatyckim g³ównym odbiorc¹ wêgla jest Japonia (z udzia³em 55%), której
import w roku ubieg³ym wyniós³ prawie 73 mln ton. Pozosta³ymi znacznymi importerami s¹
Korea P³d. (20,1 mln ton) oraz Indie (18,6 mln ton).

Na rynku europejskim najwiêkszymi importerami wêgla s¹: Niemcy (8,6 mln ton),
Wielka Brytania (6,9 mln ton), Ukraina (6,4 mln ton), Francja i W³ochy (po 6,0 mln ton),
Turcja (5,0 mln ton). Import do krajów UE by³ na poziomie 48 mln ton.

W grupie innych odbiorców dominuj¹c¹ pozycjê zajmuje Brazylia z poziomem importu
powy¿ej 13 mln ton.

Udzia³ wêgla koksowego typu hard w rynku eksportowym szacowany jest na oko³o 140
mln ton, przy czym najwiêkszymi eksporterami tego typu wêgla s¹ koncerny: BHP Bil-
liton–Mitsubishi (33%), Elk Valley Coal (16%), Anglo-American/Mitsui (8%), Xstrata
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(7%), Rio Tinto (6%). W nawiasach podano udzia³ tych koncernów w handlu wêglem
metalurgicznym drog¹ morsk¹.

Wa¿¹cy wp³yw na sytuacjê na miêdzynarodowym rynku wêgli metalurgicznych w 2006
roku mia³o zmniejszenie o 35% importu wêgla koksowego przez Chiny (do 4,6 mln ton), jak
te¿ spadek eksportu chiñskiego wêgla koksowego o 17% do poziomu 4,4 mln ton. Liczne
komentarze rynkowe przewiduj¹ ograniczenie eksportu chiñskiego wêgla, czego przejawem
jest zniesienie ulg w podatku VAT od eksportu wêgla (wprowadzone we wrzeœniu 2006
roku) oraz wprowadzenie w listopadzie 2006 r. podatku eksportowego dla wêgla koksowego
i koksu w wysokoœci 5% (od czerwca br. podatek ten na eksport koksu wzrós³ do 15% i mówi
siê o dalszym wzroœcie do 30%). Regulacje podatkowe wprowadzane przez w³adze rz¹dowe
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TABELA 3. Œwiatowy handel wêglem koksowym w latach 2005–2006

TABLE 3. World coking coal trade

Region
Wielkoœæ handlu [mln ton]

2005 2006

Azja – Pacyfik 114,5 132,4

Europa 61,8 66,0

Ameryka Pó³nocna 5,8 5,8

Ameryka Po³udniowa 11,0 13,0

Afryka + Bliski Wschód 4,9 4,3

Pozycja bilansowa* 30,3 0,6

Œwiat 228,2 222,2

* Znajduj¹ca siê w tabeli kolumna „pozycja bilansowa” zosta³a wprowadzona w celu wyrównania roz-
bie¿noœci miêdzy statystykami importu i eksportu, wynikaj¹cymi miêdzy innymi z ró¿nych sposobów klasyfikacji
wêgli kamiennych. Niektóre kraje OECD klasyfikuj¹ wêgle PCI do kategorii wêgli koksowych, podczas gdy inni
u¿ytkownicy zaliczaj¹ je do wêgli energetycznych.

�ród³o: [2]

TABELA 4. G³ówni eksporterzy wêgla koksowego [tys. ton]

TABLE 4. Major coking coal exporters [‘000 ton]

Kierunek eksportu
G³ówni eksporterzy

Australia* Kanada USA Rosja

Europa 25 947 7 459 13 822 7 030

Azja 80 593 13 166 1 319 3 327

Inni 16 460 4 015 9 805 —

Razem 123 000 24 640 24 946 10 357

* Dane zawieraj¹ eksport wêgla koksowego typu hard (79,6 mln ton) i semi–soft (43,4 mln ton)
�ród³o: [2, 5]



s¹ jednym z elementów programu maj¹cego na celu doprowadzenie do racjonalnego u¿yt-
kowania krajowych zasobów wêgla koksowego [3].

W pierwszym pó³roczu 2007 import wêgla koksowego do Chin wzrós³ o 22,3% do 3,2
mln ton przy równoczesnym spadku w³asnego eksportu o 31% do 1,77 mln ton, w efekcie
kraj ten jest netto importerem wêgla koksowego.

W opinii australijskiej agencji ABARE, w Chinach krajowa produkcja wêgli koksowych
nie zaspokoi wzrostu zapotrzebowania ze strony bran¿y hutniczej, st¹d te¿ prognozuje siê
wzrost importu z obecnego poziomu oko³o 5 mln ton do 24 mln ton w 2012 r. Znaczna iloœæ
wêgla bêdzie sprowadzana z Mongolii, dla której Chiny s¹ naturalnym rynkiem zbytu.
Przewiduje siê, ¿e inwestycje w nowe z³o¿a wêgla w Mongolii przynios¹ wzrost produkcji
z aktualnych 2 mln ton do oko³o 12 mln ton w roku 2012. Wysokiej jakoœci wêgiel ze z³ó¿
Tavan Tolgoi mo¿e zast¹piæ na rynku chiñskim wêgiel australijski.

W marcu br. ABARE przedstawi³a prognozê dotycz¹c¹ sytuacji na miêdzynarodowych
rynkach stali, rudy ¿elaza oraz wêgli metalurgicznych w perspektywie do 2012 roku [4]. Raport
zak³ada, ¿e w analizowanym okresie produkcja wêgla metalurgicznego w Australii wzroœnie do
159 mln ton, a eksport bêdzie na poziomie 154 mln ton. Kanada zwiêkszy eksport do oko³o 31 mln
ton, podczas gdy udzia³ wêgli amerykañskich w handlu miêdzynarodowym ulegnie spadkowi.

W Rosji nowe inwestycje, realizowane g³ównie z myœl¹ o rynku azjatyckim, pozwol¹
zwiêkszyæ eksport do prawie 17 mln ton. W kraju tym prognozowany jest znaczny wzrost
produkcji wêgla metalurgicznego (do ponad 100 mln ton). Aktualnie na rynku rosyjskim
brakuje wêgli koksowych typu hard (K, KO, OS), a rynek wêgla typu K jest praktycznie
zmonopolizowany przez Yakutugol, który produkuje 70% tego typu wêgla. Drugim klu-
czowym producentem z udzia³em oko³o 16% jest Kuzbassugol kontrolowany przez Se-
verstal Group. Rosja posiada bogate z³o¿a wêgla w Yarkutsku na Syberii – projekt Elga
bêd¹cy w trakcie realizacji mo¿e znacznie zwiêkszyæ poda¿ wêgla na rynek.

W tabeli 5 pokazano amerykañsk¹ prognozê (International Energy Outlook 2007) [1],
pokazuj¹c¹ rozwój rynku eksportowego w perspektywie do roku 2030.

TABELA 5. Perspektywy rozwoju œwiatowego rynku wêgla koksowego w latach 2015 i 2030 [mln ton]

TABLE 5. Outlook for world coking coal trade, 2015 and 2030 [Mt]

Eksporterzy

Rejony importu Rejony importu

Europa +
Bliski
Wsch.

Azja Ameryki Razem
Europa +

Bliski
Wsch.

Azja Ameryki Razem

2015 2030

Australia 23,8 119,4 10,0 153,2 31,4 144,8 15,4 191,6

Kanada 10,7 20,0 4,6 35,3 10,1 24,3 3,9 38,3

USA 11,0 1,0 11,6 23,6 8,6 1,3 15,2 25,1

Pozostali 4,5 26,4 0,8 31,7 6,4 27,8 1,0 35,2

Razem 50,0 166,8 27,0 243,8 56,5 198,2 35,5 290,2

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [1]
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W perspektywie d³ugoterminowej, mocny wzrost produkcji stali na œwiecie, a szcze-
gólnie w Chinach, Indiach, Brazylii i Rosji (w skrócie tzw. BRIC) bêdzie wp³ywa³ na rozwój
rynku wêgla koksowego. Najwiêkszy potencja³ wzrostu produkcji z przeznaczeniem na
rynek miêdzynarodowy wystêpuje w Australii i Kanadzie, których ³¹czny udzia³ w rynku
eksportowym wêgla koksowego bêdzie na poziomie oko³o 80%.

2.3. Ceny wêgla koksowego na rynku miêdzynarodowym

Handel wêglem koksowym na rynkach miêdzynarodowych realizowany jest g³ównie
w oparciu o kontrakty d³ugoterminowe, natomiast ceny i wielkoœæ tona¿u ustalane s¹ w obu-
stronnych negocjacjach miêdzy dostawcami i kupuj¹cymi na okres jednego roku. W wiêkszoœci
kontraktów okres rozliczeniowy zaczyna siê 1 kwietnia danego roku i koñczy 31 marca roku
nastêpnego (Fiscal Year – FY). Transakcje na rynku spot stanowi¹ zazwyczaj jedynie kilka
procent wolumenu ca³kowitej sprzeda¿y wêgla koksowego na rynku miêdzynarodowym.

Negocjacje cen miêdzy japoñskimi koncernami hutniczymi (JSM), stanowi¹cymi po-
tê¿ny blok konsumentów, a g³ównymi producentami – eksporterami wêgla (szczególnie
z Australii) maj¹ bardzo istotny wp³yw na poziom cen uzgadniany przez pozosta³ych
uczestników rynku, zarówno w Azji jak te¿ w Europie i Ameryce P³d. Pierwszy etap
negocjacji dotyczy poziomu cen wêgli koksowych typu hard, a w dalszej kolejnoœci ustalane
s¹ ceny dla pozosta³ych wêgli typu semi–soft i PCI (przewa¿nie po uzgodnieniu cen
kontraktowych wêgli energetycznych) [9].

Pierwsza tura negocjacji cen kontraktowych FY 2007/2008 pomiêdzy najwiêkszym
œwiatowym eksporterem – australijskim koncernem BHP a japoñskimi koncernami JSM
zakoñczy³a siê spadkiem cen wêgli koksowych typu hard o 18–20 USD/t w porównaniu
z rokiem poprzednim. Od 1 kwietnia 2007 roku cena FOB najlepszych jakoœciowo wêgli
premium hard zosta³a ustalona na poziomie 98 USD/Mg. W zale¿noœci od jakoœci wêgli
z poszczególnych kopalñ ceny obni¿one zosta³y w granicach 12–23% [3].

Kolejna runda negocjacji dotycz¹ca wêgli semi–soft z najwiêkszymi dostawcami –
koncernami Xstrata i Rio Tinto zakoñczy³a siê zwyciêstwem producentów i wzrostem cen
o oko³o 5–7% do 61–62 USD/Mg [3]. Niektórzy mniejsi australijscy producenci (AMCI,
Camberweel, Ensham) zawarli pocz¹tkiem roku kontrakty z cen¹ w wysokoœci 61 USD/Mg
(w porównaniu do 52–54 USD/Mg FOB w roku ubieg³ym). Producenci wêgli PCI LV
uzgodnili ceny na poziomie toku poprzedniego w wysokoœci 68 USD/Mg. Zmiany cen
kontraktowych wêgli metalurgicznych w latach 2005–2007 zestawiono w tabeli 6.

Mimo wczeœniejszych prognoz zak³adaj¹cych utrzymanie siê trendu spadkowego cen
wêgli koksowych w nadchodz¹cych latach [9], ju¿ na konferencji Coal Markets 2007
w Singapurze pojawi³y siê opinie, ¿e spadek cen wêgli typu hard w 2007 roku mo¿na
traktowaæ jak „ciszê przed burz¹”. W po³owie bie¿¹cego roku ceny wêgla na rynku spot
wzros³y znacznie powy¿ej cen kontraktowych. Ograniczenia poda¿y wêgla przez g³ównych
eksporterów wynikaj¹ce z k³opotów z transportem l¹dowym, jak te¿ z infrastruktur¹ portow¹
(huragany zniszczy³y nabrze¿a portowe w Australii) zbieg³y siê z rosn¹cym zapotrze-
bowaniem ze strony odbiorców z Indii i z Japonii. Ponadto ceny koksu chiñskiego znacznie
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wzros³y (w sierpniu br. przekroczy³y poziom 260 USD/Mg FOB dla koksu o zawartoœci
popio³u 12,5%), co równie¿ przek³ada³o siê na wzrost popytu na wêgiel. Ceny wêgla wzros³y
do 120–130 USD/Mg na bazie FOB, a koncerny indyjskie zmuszone by³y nawet do p³acenia
ceny w wysokoœci 150 USD/Mg (³¹cznie z frachtem 185–195 USD/Mg na bazie CIF).
Równie¿ odbiorcy z Japonii zaczêli rozeznawaæ mo¿liwoœci zakupu na rynku spot wêgla
z USA. Jak dot¹d wysokie stawki frachtowe odstrasza³y od zawierania transakcji, jednak
przed³u¿aj¹ce siê ograniczenia poda¿y zwiêkszy³y determinacjê JSM.

Aktualnie zarówno producenci wêgla, jak te¿ analitycy rynku (m.inn. Goldman Sach
JBWere, McCloskey, ANZ Banking Group, ABARE) przewiduj¹, ¿e po dwóch latach
spadkowych ceny wêgli koksowych typu hard wzrosn¹ w nowym roku kontraktowym FY
2008/2009 od 22,5 do 27,5% (do 115 – 130 USD/Mg w zale¿noœci od jakoœci). Negocjacje
cen bêd¹ siê wiêc skupia³y nie tym czy ceny wzrosn¹, ale jak wysoki to bêdzie wzrost.
Eksperci szacuj¹, ¿e luka w poda¿y wêgli koksowych na rynku miêdzynarodowym mo¿e
utrzymaæ siê w wysokoœci oko³o 7 mln ton. Ceny wêgli semi–soft bêd¹ negocjowane na
poziomie oko³o 15% powy¿ej cen wêgli energetycznych, które wed³ug prognoz mog¹
wzrosn¹æ na rynku azjatyckim nawet do 66–68 USD/Mg FOB. Znaczny wzrost do 90
USD/Mg prognozowany jest równie¿ dla wêgli PCI LV.

Szacuje siê, ¿e taki wzrost cen wêgla i koksu spowoduje wzrost kosztów produkcji stali
o oko³o 20%.

Poniewa¿ ceny w kontraktach long nie podlegaj¹ takiej zmiennoœci indyjskie koncerny,
które dotychczas zaopatrywa³y siê w wêgiel na rynku spot ju¿ teraz zabiegaj¹ o mo¿liwoœæ
zawarcia umów d³ugoterminowych z producentami z Australii. Ponadto bardzo aktywnie
dzia³aj¹ w kierunku nabywania udzia³ów w kopalniach wêgla na œwiecie.

Podsumowanie

Œwiatowy wzrost zapotrzebowania na wyroby ze stali, wynikaj¹cy ze wzrostu gos-
podarczego, jaki zaobserwowano zarówno w krajach wysoko rozwiniêtych, jak te¿ g³ównie
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TABELA 6. Zmiany cen kontraktowych wêgli w latach 2005–2007 [USD/Mg]

TABLE 6. Benchmark prices for coking coal in 2005–2007 [USD/t]

Typ wêgla
Kontraktowe ceny wêgli metalurgicznych

FY 2005 FY 2006 FY 2007

Hard 125,0 115,0 98,0

Semi–soft 85,0 58,0 62,0

PCI LV 97,5 68,0 68,0

�ród³o: opracowanie na podstawie [3, 5]



w rozwijaj¹cych siê krajach azjatyckich, przyczynia siê do ci¹g³ego rozwoju produkcji stali
surowej, która w 2007 roku mo¿e osi¹gn¹æ poziom 1,337 mld ton. Powoduje to znaczny
wzrost zu¿ycia podstawowych surowców stosowanych w przemyœle hutniczym, to jest rudy
¿elaza i koksu, a co za tym idzie wêgli koksowych. W skali ogólnoœwiatowej udzia³ procesu
wielkopiecowego w produkcji stali surowej bêdzie siê utrzymywa³ w d³ugim horyzoncie
czasowym na poziomie oko³o 65%.

Prognozy utrzymywania siê œwiatowego wzrostu zapotrzebowania na stal w d³ugim
horyzoncie czasowym, pozwalaj¹ producentom koksu realizowaæ plany rozwoju mocy
produkcyjnych, tak by zaspokoiæ wzrastaj¹cy popyt ze strony bran¿y hutniczej. Prognozy na
najbli¿sze 10 lat zak³adaj¹ utrzymywanie siê œwiatowego wzrostu popytu na koks w prze-
myœle hutniczym i wzrost produkcji do poziomu 600 mln ton. Najwiêksza œwiatowa pro-
dukcja i zu¿ycie koksu jest w Chinach, jednak najwiêksze tempo wzrostu zu¿ycia koksu
mo¿e wyst¹piæ w Indiach, gdzie planowany jest dynamiczny wzrost produkcji stali. Indie s¹
na takim etapie rozwoju jak Chiny piêæ lat temu i pojawiaj¹ siê obawy, ¿e ich szybki rozwój
spowoduje zagro¿enie równowagi na œwiatowych rynkach surowców energetycznych (jak
mia³o to miejsce w przypadku Chin). Indie korzystaj¹c z doœwiadczeñ chiñskich tworz¹
specjalne strefy ekonomiczne by przyci¹gn¹æ zagranicznych inwestorów.

Mocny wzrost produkcji stali szczególnie w Chinach, Indiach, Brazylii i Rosji (w skrócie
tzw. BRIC) bêdzie wp³ywa³ na rozwój rynku wêgla koksowego. Kraje te bêd¹ zwiêkszaæ
zapotrzebowanie na wêgiel koksowy, jednak wzrost popytu nie musi wp³yn¹æ na brak
równowagi na rynku, istnieje bowiem znaczny potencja³ poda¿y z takich krajów jak Mon-
golia (Tavan Talgoi) czy Mozambik (Moatize), gdzie planowane s¹ du¿e inwestycje w po-
zyskanie wêgla koksowego. Ponadto rekordowo wysokie ceny wêgla w latach ubieg³ych
spowodowa³y u wszystkich producentów uruchomienie wielu inwestycji w rozbudowê
mocy wydobywczych (zw³aszcza w Australii, Kanadzie i w Chinach).

Rynkowy poziom cen wêgli dyktowany jest przez zapotrzebowanie, a wahania cen s¹
wynikiem z³o¿onych relacji miêdzy poda¿¹ i popytem i wiêkszego ró¿nicowania cen w za-
le¿noœci od jakoœci wêgli (równie¿ w obrêbie danego typu). Popyt na wêgiel koksowy jest
wci¹¿ wysoki i bêdzie siê utrzymywa³ ze wzglêdu na dalszy prognozowany wzrost œwia-
towej produkcji stali surowej. Wiêksza poda¿ wêgla na rynki miêdzynarodowe mo¿e
prze³o¿yæ siê na spadek cen wêgli koksowych, jednak w opinii wielu analityków rynek wêgli
koksowych w perspektywie d³ugoterminowej bêdzie w dobrej kondycji, a ceny pozostan¹ na
znacznie wy¿szym poziomie od œredniej historycznej z ostatnich 25 lat.

Artyku³ przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego nr 4 T12A 03430
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Urszula OZGA-BLASCHKE

Development of the global market of coking coal

Abstract

Current situation on the world market of coke and coking coal is determined by the size of the
demand and dynamics of steel production growth. Paper characterises up-to-day situation on the
global steel market and on international market of coking coal. Data on forecast level of world coking
coal production and consumption, and international coal trade development, was also presented.
Forecasts for the next 10 years assume keeping world growth of the demand for coke and coking coal
in the metallurgic industry.
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