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Relacje cen wêgli koksowych i energetycznych
na rynkach miêdzynarodowych

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono zmiany cen wêgli koksowych i energetycznych w handlu
miêdzynarodowym w d³ugim horyzoncie czasowym obejmuj¹cym 30 lat. Opisano relacje
miêdzy cenami ró¿nych typów wêgli na tle zjawisk zachodz¹cych na rynku wêglowym
w analizowanym okresie. Zachwianie równowagi miêdzy popytem i poda¿¹ wêgla zawsze
prowadzi do zmiennoœci cen, jednak dynamika tych zmian w okresie ostatnich piêciu lat by³a
zaskakuj¹co wysoka. Relacje miêdzy cenami wêgli koksowych i energetycznych przez wiele
lat cechowa³a pewna prawid³owoœæ, jednak zjawiska jakich doœwiadczy³ œwiatowy rynek
wêgla w ostatnich latach spowodowa³y znaczne wahania w tych zale¿noœciach.
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Wprowadzenie

Wêgiel kamienny ma w gospodarce œwiatowej kluczowe znaczenie zarówno jako pod-
stawowy surowiec energetyczny, jak te¿ jako jeden z wa¿niejszych surowców chemicznych.
Ró¿norodnoœæ kierunków u¿ytkowania wêgla stworzy³a potrzebê opracowania odpowied-
nich klasyfikacji, których podstaw¹ s¹ naturalne cechy wêgla, wynikaj¹ce z jego stopnia
uwêglenia oraz struktury chemicznej, charakteryzuj¹ce jego przydatnoœæ technologiczn¹
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(narodowe klasyfikacje – np. polska klasyfikacja wed³ug typów PN-82/G-97002, rosyj-
ska GOST 25543-88, czy te¿ Miêdzynarodowa Kodyfikacja Wêgli Kamiennych i An-
tracytów).

W praktyce przemys³owej i handlowej wyró¿nia siê w³aœciwie dwie kategorie wêgla
kamiennego – wêgiel energetyczny i wêgiel koksowy. Z punktu widzenia kryteriów ryn-
kowych g³ównym wskaŸnikiem rozró¿nienia kategorii s¹ nie cechy fizykochemiczne, ale
sfery u¿ytkowania wêgla: hutnictwo ¿elaza i stali (koksownie), energetyka (elektrownie,
elektrociep³ownie) oraz inne ga³êzie przemys³u (poza hutnictwem), transport, bezpoœrednie
opalanie wêglem.

W handlu miêdzynarodowym wêgiel, którego g³ównym u¿ytkownikiem jest przemys³
hutniczy okreœlany jest czêsto jako wêgiel metalurgiczny (metallurgical coal). Do kategorii
tej zaliczane s¹:
� wêgle koksowe typu hard i semi-hard o najlepszych w³aœciwoœciach koksotwórczych,

stosowane do produkcji wysoko gatunkowego koksu metalurgicznego,
� wêgle koksowe semi-soft, charakteryzuj¹ce siê s³abszymi w³aœciwoœciami koksotwór-

czymi, które nie nadaj¹ siê samodzielnie do produkcji koksu dobrej jakoœci,
� wêgle PCI stosowane w hutnictwie w technologii wdmuchu py³u wêglowego do wiel-

kiego pieca – charakteryzuj¹ce siê odpowiednio nisk¹ zawartoœæ popio³u i wilgoci
wewnêtrznej oraz dobr¹ zdolnoœci¹ przemia³ow¹.
W œwiatowym hutnictwie, w coraz powszechniej wdra¿anej technologii PCI (Pulverised

Coal Injection) stosowana jest szeroka gama wêgli – od antracytów do wêgli energe-
tycznych. Niektóre kraje, jak Francja czy Turcja, zaliczaj¹ je do wêgli energetycznych,
podczas gdy w statystykach innych krajów, takich jak: Australia, USA, Japonia, Belgia,
Niemcy, W³ochy czy Wielka Brytania klasyfikowane s¹ jako wêgle koksowe. Równie¿
czêœæ wêgla z Indonezji, RPA i Kolumbii, który wykorzystywany jest g³ównie w technologii
PCI, klasyfikowany jest w statystykach importowych jako wêgiel koksowy [8]. Powoduje
to, ¿e dane statystyczne œwiatowego handlu, eksportu i importu wêgli zamieszczane w ró¿-
nych Ÿród³ach s¹ niespójne.

Wêgle semi-soft, charakteryzuj¹ce siê wysok¹ zawartoœci¹ czêœci lotnych (HV) u¿ytko-
wane s¹ w bran¿y koksowniczej (jako sk³adnik mieszanek wsadowych), ale te¿ mog¹ byæ
kierowane na rynek wêgli energetycznych. O kierunku ich wykorzystania decyduje wielkoœæ
zapotrzebowania i poziom cen wêgli w danym segmencie rynku. W okresach, gdy popyt ze
strony bran¿y koksowniczej spada, a ró¿nice miêdzy cenami wêgli energetycznych i semi-

-soft ulegaj¹ sp³aszczeniu, czêœæ producentów obni¿a koszty poprzez ograniczenie procesu
wzbogacania i sprzedaje wêgiel do odbiorców z sektora energetycznego. W sytuacji od-
wrotnej, gdy ceny wêgli metalurgicznych znacznie przewy¿szaj¹ ceny wêgli energetycz-
nych, produkcja wêgli ukierunkowana jest na bran¿ê hutnicz¹ [5].

Ze wzglêdu na stopieñ uwêglenia i w³aœciwoœci koksotwórcze, najwy¿sze ceny na rynku
uzyskuj¹ wêgle koksowe typu hard oraz wêgle PCI LV (o niskiej zawartoœci czêœci lotnych
Vd od 10 do 22%) Nastêpne w rankingu s¹ wêgle semi-soft i PCI (HV), a listê zamykaj¹
wêgle energetyczne. Zró¿nicowanie cen wêgli koksowych i energetycznych przez wiele lat
cechowa³a pewna prawid³owoœæ, jednak dynamiczne zmiany jakich doœwiadczy³ œwiatowy
rynek wêgla w ostatnich latach spowodowa³y znaczne wahania w tych relacjach.
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1. Ceny wêgla kamiennego na rynkach miêdzynarodowych

Przedmiotem miêdzynarodowego handlu wêglem kamiennym jest zaledwie oko³o 16%
jego œwiatowej produkcji. Ponad 70% iloœci wêgla kamiennego bêd¹cego w obrocie hand-
lowym stanowi wêgiel energetyczny, pozosta³e oko³o 30% to wêgiel klasyfikowany jako
koksowy lub coraz czêœciej wymiennie okreœlany jako wêgiel metalurgiczny. Oko³o 90%
dostaw realizowane jest drog¹ morsk¹, st¹d te¿ koszt frachtów jest istotnym czynnikiem
wp³ywaj¹cym na poziom cen wêgla u odbiorcy koñcowego. Dla producentów i eksporterów
wêgla najwa¿niejsze s¹ dwa rynki zbytu – Europa Zachodnia i Pó³nocna (rynek Atlantyku)
oraz kraje azjatyckie (rynek Pacyfiku), przy czym obrót wêglem kamiennym na rynku
azjatyckim jest ponad 1,6 razy wiêkszy w porównaniu do rynku europejskiego.

W œwiatowym handlu wêglem, powszechn¹ praktyk¹ jest zagwarantowanie sobie
przez odbiorców pewnej iloœci dostaw w umowach wieloletnich (long term), w których
wielkoœæ tona¿u i ceny wêgla ustalane s¹ na okresy roczne. Pozosta³a iloœæ wêgla,
w zale¿noœci od zapotrzebowania uzupe³niana jest zakupami na rynku spot, na którym
zmiany cen kszta³towane s¹ przez bie¿¹c¹ sytuacjê poda¿owo-popytow¹. Dynamika zmian
cen wêgli na rynku spot w istotny sposób wp³ywa na poziom negocjowanych cen kon-
traktowych.

Wêgiel koksowy generalnie sprzedawany jest w kontraktach long term z cenami usta-
lanymi na rok, a producenci najlepszych jakoœciowo wêgli typu hard, czêsto ponad 90%
swojej produkcji kontraktuj¹ na takich warunkach. Zwi¹zane jest to ze specyfik¹ produkcji
koksu, którego dobr¹ jakoœæ gwarantuje stosowanie mieszanek o odpowiednim sk³adzie
i parametrach jakoœciowych. Ponadto, poda¿ wêgli koksowych typu hard jest limitowana
i w du¿ym stopniu uzale¿niona od kilku g³ównych œwiatowych eksporterów (koncerny:
BHP BM, Elk Valley Coal, Anglo, Xstrata, Rio Tinto, Peabody). Wiêkszy stopieñ dywer-
syfikacji poda¿y dotyczy pozosta³ych typów wêgli metalurgicznych [3].

W przypadku handlu wêglem energetycznym udzia³ tona¿u kupowanego na rynku spot
i w ramach przetargów (og³aszanych przez kupuj¹cego) jest znacznie wiêkszy, ni¿ ma
to miejsce na rynku wêgla koksowego. Dotyczy to szczególnie rynku europejskiego, na-
tomiast na rynku azjatyckim, wêgiel australijski w oko³o 60% sprzedawany jest nadal
w kontraktach [2].

Najczêœciej stosowane w handlu miêdzynarodowym formu³y okreœlaj¹ ceny na wa-
runkach FOB (Free on Board) – w porcie eksportera oraz na warunkach CIF (Cost,

Insurance and Freight) – w porcie importera.
W przypadku wêgla energetycznego, na rynku europejskim za najwa¿niejszy wskaŸnik

uwa¿a siê cenê wêgla w eksporcie z Republiki Po³udniowej Afryki okreœlan¹ w porcie
Richards Bay (FOB RB), natomiast na rynku azjatyckim – cenê wêgla australijskiego
w porcie Newcastle (FOB Newcastle). W handlu wêglem energetycznym na rynku spot
operuje siê równie¿ tzw. indeksami cen, czyli cenami rynkowymi odniesionymi do stan-
daryzowanej jakoœci wêgla. Na rynku europejskim cen¹ wskaŸnikow¹ w imporcie jest cena
okreœlana na bazie CIF ARA (porty Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia), natomiast na rynku
azjatyckim cena CIF Japonia [1].
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W handlu wêglem koksowym regu³¹ sta³o siê, ¿e uzgodnienia cen kontraktowych
(benchmark prices) miêdzy Australi¹ – najwiêkszym œwiatowym eksporterem wêgla ka-
miennego i Japoni¹ – najwiêkszym œwiatowym importerem, stanowi¹ wyznacznik dla
pozosta³ych uczestników rynku zarówno w Azji, jak te¿ w Europie i Brazylii. Ceny (na bazie
FOB) i tona¿ wêgla ustalane s¹ na okres roczny (tzw. FY – Fiscal Year) trwaj¹cy zazwyczaj
od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku nastêpnego (choæ umowy 12-miesiêczne
dotycz¹ te¿ innych okresów, np. w kontraktach z brazylijskimi i indyjskimi koncernami
zaczynaj¹ siê w lipcu).

Negocjacje cen wêgli na kolejny rok finansowy zaczynaj¹ siê przewa¿nie ju¿ w drugiej
po³owie roku poprzedzaj¹cego. Pierwszy etap dotyczy poziomu cen najlepszych jakoœciowo
wêgli koksowych typu hard, które ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci koksotwórcze i wysoki
stopieñ uwêglenia uzyskuj¹ najwy¿sze ceny rynkowe. W dalszej kolejnoœci ustalane s¹ ceny
dla wêgli energetycznych oraz dla wêgli semi-soft i PCI. Przez wiele lat ceny wêgli semi-soft

i PCI uzgadniane by³y w powi¹zaniu z cenami wêgli energetycznych, jednak w ostatnich
kilku latach regu³a ta uleg³a zmianie – ceny wêgli PCI LV ustala siê w powi¹zaniu z cenami
wêgli hard z Queenslandu [3].

2. Relacje cen wêgli energetycznych i koksowych

w handlu miêdzynarodowym

W perspektywie d³ugookresowej trendy zmian cen wêgli kamiennych na rynku miêdzy-
narodowym mo¿na przeœledziæ na przyk³adzie rocznych cen kontraktowych (benchmark

prices) ustalanych w negocjacjach miêdzy producentami – eksporterami z Australii a od-
biorcami (koncernami energetycznymi i hutniczymi) z Japonii.

Australia z eksportem wêgla kamiennego na poziomie 252 mln ton (27% globalnego hand-
lu wêglem) zajmuje pierwsz¹ pozycjê w rankingu œwiatowych eksporterów. Jest najwiêkszym
œwiatowym eksporterem wêgli metalurgicznych (ponad 50% udzia³ w tym segmencie rynku)
i drugim po Indonezji dostawc¹ wêgli energetycznych. Z kolei Japonia utrzymuje od lat po-
zycjê najwiêkszego importera zarówno wêgli energetycznych, jak i metalurgicznych, z udzia-
³em w poszczególnych rynkach odpowiednio na poziomie 18,3% i 25,8%. St¹d te¿ regu³¹ sta³o
siê, ¿e poziom cen wyznaczany w kontraktach miêdzy tymi partnerami jest wskaŸnikiem
w negocjacjach umów pomiêdzy pozosta³ymi uczestnikami miêdzynarodowego rynku wêgla.

Dynamikê zmian (rok do roku) wskaŸnikowych cen wêgli energetycznych oraz kok-
sowych typu hard i semi-soft w latach 1979–2009 pokazuj¹ wykresy na rysunku 1.

Ceny te dotycz¹ wêgli o okreœlonej wzorcowej jakoœci: dla typu hard – wêgiel z kopalni
Goonyella (koncern BHP BM), dla typu semi-soft baz¹ jest wêgiel premium z kopalñ NSW
(Nowa Po³udniowa Walia). Dla wêgli energetycznych przyjêto roczne ceny kontraktowe,
ustalone pomiêdzy g³ównymi eksporterami australijskimi a najwiêkszymi kompaniami ener-
getycznymi w Japonii.
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Porównanie typowej charakterystyki jakoœciowej wêgli hard i semi-soft zestawiono
w tabeli 1.

W analizowanym okresie wystêpowa³y cykliczne spadki i wzrosty cen wêgli, przy czym
w latach 1982–2004 wahania mieœci³y siê w zakresie od kilku do kilkunastu procent.
Utrzymywa³y siê te¿ w miarê sta³e relacje pomiêdzy cenami wêgli poszczególnych ty-
pów. Wêgle typu semi-soft premiowane by³y w stosunku do wêgli energetycznych œrednio
o 3–4 USD/Mg (od 0,5 do 6,5 USD/Mg) – przeciêtnie ró¿nica cen mieœci³a siê w przedziale
do 10%. Wiêksze zró¿nicowanie cen mia³o miejsce pocz¹tkiem lat osiemdziesi¹tych ubie-
g³ego wieku, gdy tempo wzrostu ceny wêgli koksowych (hard i semi-soft) by³o wiêksze
ni¿ wêgli energetycznych, oraz w latach 2002–2003 – gdy dynamika spadku cen wêgli
energetycznych by³a wy¿sza ni¿ wêgli koksowych semi-soft.

Ró¿nice miêdzy cenami wêgli koksowych hard i semi-soft zawiera³y siê w przedziale od
20 do 30% (8–15 USD/Mg), z wyj¹tkiem lat 1979–1980 oraz 2002–2003 gdy osi¹ga³y
poziom 45–50%. Opisane zale¿noœci ilustruj¹ wykresy na rysunku 2.
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Rys. 1. Dynamika zmian cen wskaŸnikowych (benchmark) wêgli energetycznych i koksowych
w latach (FY) 1979–2009

�ród³o: Opracowano na podstawie [7, 10]

Fig. 1. Dynamics of benchmark price changes for steam and coking coals in the FY 1979–2009



Rok 2004 by³ prze³omowy dla producentów wêgla – œwiatowy wzrost zapotrzebowania
ze strony wszystkich u¿ytkowników (w tym zw³aszcza w Chinach) i towarzysz¹ce mu
ograniczenia w poda¿y doprowadzi³y do niezwykle dynamicznych wzrostów cen wêgli
(analizie przyczyn zjawisk zachodz¹cych na œwiatowym rynku wêgla kamiennego w ostat-
nich kilku latach poœwiêcono wiele publikacji, w tym równie¿ referatów [1, 4] prezento-
wanych na kolejnych konferencjach z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych
i energii w gospodarce krajowej”).
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TABELA 1. Charakterystyka jakoœciowa typów wêgli koksowych

TABLE 1. Typical coking coal quality

Parametry jakoœciowe Typ hard Typ semi–hard Typ semi-soft

Zawartoœæ wilgoci Wt
r [%] < 10,0 < 10,0 < 10,0

Zawartoœæ popio³u Ad [%] 6,5–9,0 9,0–12,0 < 10,0

Zawartoœæ czêœci lotnych Vd [%] 23–27 23–27 25–30

Zawartoœæ siarki Sd [%] < 0,8 < 0,8 < 0,8

Zawartoœæ fosforu P [%] < 0,08 < 0,08 < 0,08

Wolne wydymanie FSI 6–9 5–8 4–6

Wytrzyma³oœæ poreakcyjna CSR [%] > 60 > 55 –

Refleksyjnoœæ witrynitu Ro [%] 1,13–1,55 1,13–1,55 0,7–1,15

�ród³o: [6]

Rys. 2. Relacje miêdzy wskaŸnikowymi cenami wêgli energetycznych i koksowych typu hard i semi-soft
w latach (FY) 1979–2009

�ród³o: opracowano na podstawie [7, 10]

Fig. 2. Relations between benchmark prices of steam and coking coals (type: hard and semi-soft)
in the years 1979–2009



Skala wzrostu cen wêgli w kontraktach FY’05/06 wynios³a: 119% dla wêgli kok-
sowych typu hard, 90% dla wêgli typu semi-soft oraz ponad 47% dla wêgli energe-
tycznych. Ceny wêgli PCI LV uzyska³y 120% wzrost i zosta³y powi¹zane z cenami wêgli
typu hard z Queenslandu. Producenci uzasadniali tak du¿y wzrost cen faktem, ¿e jedna
tona wêgla PCI zastêpuje jedn¹ tonê koksu w procesie wielkopiecowym. W efekcie
zró¿nicowanie cen wêgli semi-soft i energetycznych wzros³o do ponad 50%, a wêgli hard

i semi-soft do 56%.
W kolejnym roku (FY’06/07), gdy sytuacja odbiorców wêgli koksowych poprawi³a siê

(okresowe ograniczenie produkcji stali spowodowa³o nagromadzenie zapasów wêgla u u¿yt-
kowników, wzros³a poda¿ gdy¿ wysokie ceny zwiêkszy³y aktywnoœæ wszystkich pro-
ducentów) wysokie ceny wêgli metalurgicznych uleg³y spadkowi, podczas gdy ceny wêgli
energetycznych utrzyma³y poziom z roku poprzedniego. Szczególnie du¿¹ korektê (ponad
30%) zanotowa³y wêgle semi-soft i PCI. Powodem by³o pojawienie siê nadwy¿ki poda¿y
nad popytem – producenci, maj¹cy w swej ofercie zarówno wêgle energetyczne jak i semi-

-soft, przerzucili znaczne iloœci wêgla z rynku energetycznego na rynek wêgli metalur-
gicznych, gdzie uzyskali w roku poprzednim znacznie wy¿sze ceny. W efekcie ró¿nice
miêdzy cenami wêgli semi-soft i energetycznych zmniejszy³y siê do 7%, natomiast znacznie
wzros³y (do ponad 100%) miêdzy wêglami koksowymi hard i semi-soft.

W roku kontraktowym FY’07/08 nast¹pi³ ponowny (tym razem wiêkszy, bo prawie 15%)
spadek cen wêgli typu hard, natomiast wêgle energetyczne i semi-soft zanotowa³y wzrosty.
Utrzymuj¹ce siê wysokie ceny najlepszych jakoœciowo wêgli koksowych sprawi³y, ¿e wielu
producentów koksu zaczê³o zwiêkszaæ zu¿ycie s³abszych jakoœciowo, ale du¿o tañszych
wêgli semi-soft. Du¿e zapotrzebowanie na ten typ wêgli, jak te¿ uzyskany w kontraktach
z koncernami japoñskimi ponad 5% wzrost cen wêgli energetycznych, znalaz³y odbicie
w ponad 14% wzroœcie cen wêgli semi-soft. Zró¿nicowanie cen wêgli semi-soft i energe-
tycznych wzros³o do 15% natomiast wêgli hard i semi-soft obni¿y³o do 53% (zbli¿one
relacje mia³y miejsce w kontraktach w latach 2002–2003).

Najbardziej dynamiczne zmiany na rynkach wêgli mia³y jednak miejsce w ostatnich
dwóch latach, gdy po bezprecedensowym wzroœcie cen wêgli w kontraktach FY’08/09
nast¹pi³a równie gwa³towna korekta w dó³ w roku 2009.

Prze³om lat 2007/2008 by³ okresem bardzo powa¿nych problemów z poda¿¹ wêgla
kamiennego na rynki miêdzynarodowe (ulewne deszcze i huragany nawiedzi³y Australiê
i Indonezjê uniemo¿liwiaj¹c zarówno wydobycie jak i transport wêgla do i z portów,
wyst¹pi³y problemy z transportem kolejowym w RPA i Kanadzie, ponadto œnie¿yce spara-
li¿owa³y Chiny dodatkowo ograniczaj¹c poda¿ wêgla na rynek azjatycki). Brak dostêpnoœci
wêgla na rynku przy utrzymuj¹cym siê wzroœcie zapotrzebowania spowodowa³, ¿e ju¿ pod
koniec 2007 roku ceny na rynku spot znacznie przewy¿sza³y ceny kontraktowe. W tak
napiêtej sytuacji, eksporterzy w nowych kontraktach wynegocjowali gigantycznie wysokie
wzrosty cen dla swoich produktów: ponad 200% dla wêgli koksowych typu hard, ponad
270% dla wêgli semi-soft i PCI LV i 125% dla wêgli energetycznych. Ceny wêgli semi-soft

prawie dwukrotnie przewy¿szy³y ceny wêgli energetycznych i by³y ju¿ tylko o 25% ni¿sze
od najlepszych jakoœciowo wêgli koksowych. Tak nienormalnych relacji miêdzy cenami
wêgli kamiennych rynek dotychczas nie doœwiadczy³.
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W drugiej po³owie 2008 roku pojawi³y siê powa¿ne symptomy recesji gospodarczej
zapocz¹tkowanej kryzysem finansowym w USA. Ogólne za³amanie œwiatowej gospodarki
sprawi³o, ¿e drastycznie spad³ popyt na wêgiel (szczególnie koksowy), a ceny ostro poszy-
bowa³y w dó³. W kontraktach FY’09/10 ceny wêgli koksowych hard i semi-soft obni¿y³y siê
odpowiednio o 57 i 65%, natomiast wêgli energetycznych o oko³o 43%. Relacje cen miêdzy
typami wêgli energetycznych i koksowych powróci³y do poziomu z roku 2007.

Skalê zmian cen wêgli od 2004 roku, a wiêc w okresie najwiêkszych zawirowañ na
rynkach wêglowych, ³atwiej mo¿na oceniæ obserwuj¹c ruchy cen miesiêcznych. Wykresy
na rysunku 3 pokazuj¹ dynamikê zmian œrednich miesiêcznych cen eksportowych wêgli
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Rys. 3. Dynamika zmian œrednich miesiêcznych eksportowych cen australijskich wêgli metalurgicznych
i energetycznych w okresie styczeñ 2004–czerwiec 2009

�ród³o: opracowano na podstawie [7, 10]

Fig. 3. Dynamics of export price changes of Australian hard, semi-soft and steam coals in the period
January 2004–June 2009 (monthly averages)



australijskich w okresie od stycznia 2004 do czerwca 2009 roku. Dla wêgli koksowych typu
hard jest to œrednia cena ca³ej sprzeda¿y eksportowej wêgli zaliczanych do tej kategorii.
Wêgiel ten pochodzi z wielu kopalñ (g³ównie w stanie Queensland), a jego ceny w zale¿-
noœci od jakoœci mog¹ byæ dyskontowane w stosunku do kontraktowej ceny wskaŸnikowej
(benchmark price) nawet o 10–15%. Natomiast cena wêgli semi-soft jest œredni¹ ze sprze-
da¿y pozosta³ych wêgli metalurgicznych (³¹cznie z wêglem PCI), nie zaliczanych do grupy
wêgli typu hard [7].

W analizie relacji cen wêgli energetycznych i metalurgicznych mo¿na pos³u¿yæ siê
jeszcze jednym przyk³adem, dotycz¹cym indonezyjskich wêgli energetycznych i wêgli
kierowanych na rynek metalurgiczny. Od kilku lat w statystykach dotycz¹cych eksportu
Indonezja wykazywana jest jako jeden z wiêkszych eksporterów wêgli koksowych – ze
sprzeda¿¹ na poziomie prawie 30 mln ton zajmuje trzeci¹ pozycjê po Australii i USA.
Wed³ug Coal Information 2009, w przewa¿aj¹cej iloœci jest to wêgiel o wysokiej zawartoœci
czêœci lotnych i marginalnych w³aœciwoœciach koksotwórczych, stosowany g³ównie w tech-
nologii PCI. G³ównymi importerem tego wêgla s¹ kraje azjatyckie: Japonia (17 mln ton),
Korea (2,9 mln ton), Chiny (ponad 4 mln ton) i Indie (1,8 mln ton) [9].

Wykresy na rysunku 4 ilustruj¹ przebieg zmian œrednich kwartalnych cen wêgla ener-
getycznego (FOB Kalimantan) o kalorycznoœci 5 900 kcal/kg oraz wêgla PCI o charakte-
rystyce jakoœciowej: zawartoœæ czêœci lotnych Vd36–40%, zawartoœæ popio³u – 4%, za-
wartoœæ siarki – 0,5%. Linia ci¹g³a na rysunku pokazuje dynamikê zmian relacji cen tych
wêgli na rynkach energetycznym i metalurgicznym.

Zmiany relacji cen mia³y bardzo podobny przebieg, jak w przypadku australijskich wêgli
energetycznych i semi-soft. Zró¿nicowanie cen znacznie przekraczaj¹ce poziom 50% mia³o
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Rys. 4. Relacje miêdzy œrednimi kwartalnymi cenami FOB wêgli energetycznych i PCI w eksporcie z Indonezji,
w okresie I kw. 2005–II kw. 2009

�ród³o: opracowano na podstawie [9]

Fig. 4. Relations between FOB prices of steam and PCI coals from Indonesia in the period of 1Q2005–2Q2009
(quarterly averages)



miejsce w drugiej po³owie 2005 i 2008 roku, a wiêc w okresach gdy bardzo du¿y wzrost cen
kontraktowych wêgli typu hard prze³o¿y³ siê na równie du¿e wzrosty cen pozosta³ych wêgli
metalurgicznych.

Podsumowanie

W ostatnich latach rozwój gospodarki œwiatowej wymusi³ wzrost zapotrzebowania na
wêgiel kamienny, co przy ma³ej elastycznoœci poda¿y w krótkim terminie, doprowadzi³o do
zachwiania równowagi i dynamicznych zmian cen wêgli energetycznych i koksowych na
rynku miêdzynarodowym. Ograniczona poda¿ wêgla da³a mo¿liwoœci okresowego podno-
szenia cen do bardzo wysokich, dotychczas niespotykanych poziomów, jak mia³o to miejsce
w 2005 i w 2008 roku.

W przesz³oœci relacje cen wêgli koksowych i energetycznych cechowa³a pewna prawi-
d³owoœæ – ceny wêgli koksowych semi-soft by³y premiowane w odniesieniu do cen wêgli
energetycznych œrednio na poziomie oko³o 10%, natomiast od 2005 roku zró¿nicowanie cen
tych wêgli znacznie wzros³o, a zdarza³y siê okresy gdy zbli¿a³o siê do 100%. Mocno rosn¹ce
zapotrzebowanie na wêgiel ze strony œwiatowego hutnictwa spowodowa³o, ¿e ceny s³ab-
szych jakoœciowo wêgli semi-soft i PCI zaczê³y byæ indeksowane w powi¹zaniu z cenami
wêgli typu hard. W okresach, gdy w grupie wêgli metalurgicznych wystêpowa³o znaczne
zró¿nicowanie cen, du¿a grupa u¿ytkowników ze wzglêdów ekonomicznych zwiêksza³a
stopieñ substytucji wêgli typu hard wêglami s³abszymi jakoœciowo ale tañszymi. Przy
znacznych wzrostach cen wêgli semi-soft nastêpowa³ powrót do wiêkszego zu¿ycia wêgli
typu hard, gwarantuj¹cych wysok¹ jakoœæ produkowanego koksu.

Pojawiaj¹ce siê prognozy, dotycz¹ce rozwoju rynków wêglowych w roku 2010, za-
k³adaj¹ ponowny wzrost popytu i cen, zw³aszcza w grupie wêgli metalurgicznych. W drugiej
po³owie 2009 roku, pojawi³y siê oznaki poprawy koniunktury na rynku stali oraz zwiêk-
szy³ stopieñ wykorzystanie mocy produkcyjnych œwiatowego hutnictwa. Prze³o¿y³o siê na
wzrost cen wêgla koksowego na rynku spot powy¿ej poziomu cen kontraktowych o oko³o
20–30 USD/Mg. W efekcie, analitycy rynku przewiduj¹, ¿e w roku kontraktowym FY’10/11
ceny wêgla typu hard mog¹ wzrosn¹æ nawet o 30% (do oko³o 170 USD/Mg), natomiast
wêgla energetycznego o oko³o 10% do (75–80 USD/Mg, FOB Newcastle). Wysokoœæ cen
wêgli semi-soft bêdzie zale¿na od poziomu zapotrzebowania.
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Urszula OZGA-BLASCHKE

Price relations of coking coals and steam coals
on the international markets

Abstract

Paper presents changes of coking coal and steam coal prices in international coal trade during
lat 30 years. Relations between prices of different types of coal has been described against the
background of events and processes taking place on the coal markets in the analyzed period.
Unbalance of coal demand and supply always leads to variability of prices but dynamics of price
changes in the last five years were surprisingly high. Some regularity of price relations between
coking coals and steam coals has been typical for the coal markets for many years. Phenomena that
world coal markets experienced during last years have resulted in significant fluctuations of these
relations.
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